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ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

'Από τά μέσα ένημερώσεως (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έφημε
ρίδες) πληροφορηθήκαμε γιά τό θάνατο του φιλόσοφου Κρισνα
μουρτι ( 1 7-2-86) σέ ήλικία 90 έτών στήν Καλιφόρνια, άπό καρκί
νο. 

'Επίσημα στοιχεία γιά τά προηγηθέντα του θανάτου του, δέν 
έχουμε, πλήν του δτι στίς 9-2-86 θά έκανε τήν τελευταία άπό τίς 
δημόσιες όμιλίες του στή Βομβάη τών 'Ινδιών καί άπό έκεί θ' άνα
χωρουσε γιά τήν Καλιφόρνια, δπου θά έμφανιζόταν στά μέσα του 
'Απριλίου γιά τό συνηθισμένο κύκλο τών δημοσίων όμιλιών του 
στό Όχάϊ της Καλιφόρνιας. 

Στό τελευταίο τευχος του ΙΛΙΣΟΥ ('Ιανουαρίου - Φεβρουα
ρίου) είναι δημοσιευμένο - κατά συγκυρίαν - πληροφοριακόν ση
μείωμα γιά τόν ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ, γιά περισσότερες δμως πληρο
φορίες, έπιφυλασσόμεθα νά ένημερώσουμε τούς άναγνώστας του 
ΙΛΙΣΟΥ εύθύς ώς λάβουμε τό περιοδικό πού έκδίδει τό KRISH
NAMURTI FOUNDATION. 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Ό Ίvδός Διδάσκαλος 

(Άπό τό βιβλίο τού Σταύρου Βασαρδάvη «Σκίτσα Μεγάλων») 

Μνήμη μιάς Μεγάλης 

Μορφής 

Χ ωρίς άγάπη η αποκτηση γνώσεων αύξάνει τή σύγχυση καί
όδηγεί στήν καταστροφή ... » λέει ό Κρισναμουρτι. Αύτός ό 

Κρισναμουρτι γεννήθηκε στίς 11 Μαίου του 1896 στό Μαντανα
πάλ, ενα χωριό κοντά στήν πόλη Μαντράς, τών 'Ινδιών. Ή οίκογέ
νειά του άνήκει στήν τάξη τών Βραχμάνων, δηλαδή τών 'Ιερέων. 
Τό οiκογενειακό όνομα είναι Τζίντου, καί τό «μικρό» του όνομα 
Κρισναμουρτι. 

Είναι τό όγδοο παιδί στήν οίκογένεια Τζίντου, καί ή συνήθεια 
είναι τό όγδοο παιδί στίς οίκογένειες τών Βραχμάνων νά παίρνει 
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τό όνομα του Κρισνό, πού στήν 'Ινδική θρησκεία σημαίνει τήν έν
σάρκωση του Βούδα στή γη. Ό Κρισναμουρτι σπούδασε στήν 
'Αγγλία καί τό 1 914-1 8 ύπηρέτησε στόν πρώτο παγκόσμιο πόλε
μο στήν 'Υγειονομική 'Υπηρεσία. 'Όταν ητανε παιδί 12 χρονών, 
συναντήθηκε μέ τήν «Μυστική» (Μυημένη) 'Άνυ Μπέζαντ, πού η
τανε Πρόεδρος τής Παγκόσμιας Θεοσοφικής 'Εταιρίας. Ή μυημένη 
αύτή 'Ιέρεια τών Σύγχρονων Μυστηρίων, διέγνωσε μέ τήν ένορα
τική της δύναμη πώς αύτός ό Κρισναμουρτι ητανε μιά ένσάρκωση 
κάποιας προνομιούχου πνευματικής όντότητας όλλων διαστάσεων, 
έπάνω στήν ύλική γη. 'Ανέλαβε τήν έπιμέλεια τής άνατροφής καί 
τrϊς μόρφωσής του. 

Ό Κρισναμουρτι δέν έφαγε ποτέ κρέας. Δέν δοκίμασε ποτέ 
καπνό. Δέν ηπιε ποτέ οίνοπνευματώδη. Ζει άπλή ζωή καί βρίσκε
ται σέ όπόλυτη άρμονία μέ τή φύση, μέ τόν παγκόσμιο ρυθμό. Γι' 
αύτό αίσθάνεται έντός του νά κυκλοφορουν οί όπόλυτες φυσικές 
όλr1θειες, πέρα όπό φιλοσοφικές. πολιτικές η θρησκευτικές «γραμ
μές». Ή «φιλοσοφία» του είναι οτι, ολες οί φιλοσοφίες καί ολες οί 
ίδεολογίες είναι «ύποκειμενικές», δηλαδή ... λανθασμένεςΙ Αίσθά
νεται οτι μόνο μέ τήν όπόλυτη έλευθερία, τήν όποδεσμευμένη 
όπό τό «έγώ» (τό ύποκείμενο), μπορει ό όνθρωπος νά πλησιάσει 
τήν όλήθεια ... Τό 1926 θά πει σέ μιά όμιλία του στό 'Όμμεν τής 
'Ολλανδίας: 
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Δέν θέλω νά ύπακούω σέ κανέναν,. όποιοσδήποτε κι όν είναι, 
δταν αίσθάνομαι δτι δέν έχει δίκαιο. Δέν θέλω νά κρύβομαι πίσω 
άπό τό παραπέτασμα πού σκεπάζει τήν άλήθεια. Δέν θέλω νά έχω 
πίστεις, στίς όποίες, δέν μπορώ νά δώσω τήν ψυχή μου καί τήν 
καρδιά μου καί όλόκληρη τήν ϋπαρξή μου ... "Αν θέλετε νά φτάσε
τε στό τέρμα, όν θέλετε νά έχετε μαζί σας τήν άλήθεια δέν πρέ
πει νά σταματάτε γιά νά προσκυνήσετε μικρές άλήθειες. Πρέπει 
νά κρατάτε, τά μάτια σας άνοιχτά καί καθαρές τίς καρδιές σας, 
έλεύθερες άπό κάθε προκατάληψη, άπό κάθε ίδεολογία δοσμένη 
σέ «γραμμή» καί έτσι νά εiστε ίκανοί νά έντάξετε τόν έαυτό σας 
μέσα στόν Παγκόσμιο ρυθμό ... 

Τό 1909 ό Κρισναμούρτι έγραψε ενα μικρό βιβλίο. Αύτό τό 
βιβλίο ητανε τό περίφημο «Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου». Εiχε παγ
κόσμια άπήχηση καί σημείωσε έπανειλημμένες έκδόσεις. Στά 'Ελ
ληνικά εκδόθηκε τρείς φορές. 'Ήτανε μιά είσαγωγή στή Μύηση 
τής Θεοσοφίας. 'Ήτανε οί 'Αρχές, ό Ζών Λόγος, πού τοϋ μετάδω
σε ό πνευματικός του Διδάσκαλος, σχετικά μέ τίς άρετές πού πρέ
πει νά άποκτήσει ό 'Άνθρωπος γιά νά πλησιάσει τήν 'Αλήθεια, νά 
λυτρωθεί άπό τό Κακό. 

Ύστερα έγραψε ενα Ποίημα, τήν «'Ατραπό». Ή μυημένη (Μυ
στική) 'Άνυ Μπέζαντ είχε ίδρύσει στίς 11 'Ιανουαρίου τοϋ 1 911 
μιά 'Οργάνωση πού τήν όνόμασε «Τό Τάγμα τοϋ 'Αστέρος εν τ� 
Άνατολ�». Σκοπός ητανε νά προετοιμάσει τά πνεύματα γιά τή δι
δασκαλία τοϋ Κρισναμούρτι. Ή 'Άνυ Μπέζαντ πίστευε πώς ό 
Κρισναμούρτι ητανε ό «Παγκόσμιος 'Αναμορφωτής». 'Όταν ό 
Κρισναμούρτι άρχισε τό 1926 τίς όμιλίες του άπό τήν 'Ολλανδία, 
ή Μπέζαντ δήλωσε δτι ό «'Αστήρ άνέτειλε». Αύτό εσήμαινε δτι ό 
νεαρός 'Ινδός όρχισε τό πνευματικό έργο του σάν Παγκόσμιος 
'Αναμορφωτής. Πραγματοποίησε δηλαδή τήν άπολύτρωσή του, 
τήν άπελευθέρωσή του άπό κάθε επιρροή καί γινότανε αύτόφω
τος. Δηλαδή «'Αστήρ». 

Ύστερα άπό δυό χρόνια, τό 1929, ό Κρισναμούρτι θέλοντας 
νά άποδεσμευτεί τελείως άπό τίς διάφορες πνευματικές 'Οργανώ
σεις, 'Εταιρίες, Τάγματα καί λοιπά, πού τά θεωρούσε έμπόδιο στό 
έργο του, διέλυσε τό «Τάγμα τοϋ 'Αστέρος», πού ητανε 'Αρχηγός, 
άπεχώρησε άπό τή Θεοσοφική · Εταιρία καί άπό δλες τίς όλλες 
'Οργανώσεις, πού τόν άποκαλοϋσαν «Παγκόσμιο 'Αναμορφωτή», 
καί άρχισε νά κάνει όμιλίες στόν κόσμο, άντλώντας τίς άλήθειες 
του άπ' τόν έαυτό του. 'Έγινε δηλαδή αύτοδίδακτος καί έμπνέεται 
άπό τό ... «Δαιμόνιό του», ός ποϋμε, καθώς έμπνεότανε ό Σωκρά
της. 'Έτσι οί ίδέες του εiναι κρυστάλλινες, όλοκάθαρες, άγνές, χω-
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ρίς «γραμμή», χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς έπένδυση ψεύδους. ΕΊ
να1 ό «Ζών Λόγος» της Άλήθε1ας. 

Ή πηγή τών ίδεών του εΊναι ή ϊδ1α ή φύση, ό Παγκόσμ1ος 
Ρυθμός, ό Έπουράν1ος Πατήρ, πού κρατάει σέ άρμονία καί κ1νεί 
τό ζωντανό Σύμπαν. Δέν δ1δάσκε1 Ιδέες η 'Ιδεολογίες. Διδάσκει 
τόν τρόπο μέ· τόν όποίο μπορεί νά έπικο1νωνήσει 6 όνθρωπος μέ 
τίς ύπάρχουσες Ιδέες, πού εΊναι καί ή πραγματική άλήθεια τού 
Θεού καί πού ύπάρχουνε «δυνάμει» στό Σύμπαν*. 

Δηλαδή, δέν έπιχεφεί νά μάς μάθει τί νά σκεπτόμαστε, άλλά 
ΠΩΣ νά σκεφτόμαστε. 'Έχει έπισημάνει, αύτός n Κρισναμούρτι, τό 
βασικό λάθος της έποχης μας. Μιάς έποχης πλημμυρισμένης άπό 
«'Επιστήμονες», δηλαδή άπό άνθρώπους πού γνωρίζουν τί νά 
σκέπτονται, κάτοχους γνώσεων τρομακτικης τεχνολογικης Δύνα
μης. 'Όμως πού δέν διδαχτήκαμε ΠΩΣ να σκεφτόμαστε. Και έδώ 
εΊναι ό κίνδυνος πού μπορεί νά 6δηγήσε1 στήν καταστροφή». Κ1 ο
ταν αύτός ό Κρισναμούρτι μιλάει ατούς άνθρώπους γιά τίς σκέ
ψεις του θά πεί: « ... Δέν θέλω νά συμφωνείτε μαζί μου, δέν θέλω 
νά μέ άκολουθείτε. Θέλω μόνο να νοιώσετε τί λέω. Αύτό εΊνα1 τό 
σπουδαίο, γιατί ή «πίστη» δέν σάς άλλάζει, μόνο σάς μπερδεύε1, 
άφού δέν θέλετε νά άτενίζετε τά πράγματα έτσι καθώς εΊναι. Θέ
λετε νά έχετε νέους Θεούς, άντί γιά τούς παλιούς, νέες θρησκείες 
άντί γιά τίς παλιές, νέες άξίες άντί γιά τίς παλιές, δμως δλα αύτά 
εΊναι χωρίς άξία, εΊναι έμπόδια, εΊναι δεκανίκ1α. Άντί γιά τίς παλιές 
πνευματικές άξίες έχετε νέες πνευματικές άξίες, άντί γιά τίς παλιές 
λατρείες έχετε νέες λατρείες. 'Εξαρτάστε ολοι γ1ά τίς σκέψεις σας, 
άπό κάποιον όλλο, γ1ά τήν εύτυχία σας, άπό κάποιον όλλο, γ1ά τό 
φωτισμό σας άπό κάποιον όλλο. Έγώ δμως σάς λέγω οτι δλα αύ
τά εΊνα1 περιττά. Πρέπει νά τά άπορρίψετε, καί νά άναζητήσετε 
μέσα στόν έαυτό σας τή φώτιση, τή δόξα, τόν έξαγνισμό. 
Κανείς δέν εΊναι πρόθυμος νά τό κάνει. 'Ίσως νά ύπάρχουνε λίγοι. 
Άλλά εΊναι πάρα πολύ λίγοι αύτοί». 

Αύτά εΊπε στίς 3 Αύγούστου τού 1929 6 Κρισναμούρτι στήν 
ομιλία του, στήν κατασκήνωση τού "Ομμεν στήν 'Ολλανδία. Δέν 
θυμίζει τό ... έν ύμίν έστί ή Βασιλεία τών Ούρανών, τού Χριστού; 

Βλέπουμε, λοιπόν, δτι 6 πυρήνας της διδασκαλίας τού Κρ1σνα
μούρτι εΊναι ή τελείωση τού έαυτού μας. Δηλαδή, μονάχα στον 
μάθουμε ΠΩΣ νά σκεφτόμαστε έμείς οί ϊδιοι, τότε μπορούμε νά 
άφομοιώσουμε έντός μας τήν 'Αλήθεια, τήν 'Αγάπη, τήν 'Ομορφιά, 

• "Ιδε βιβλίο μου «Σκέψεις» Κεφ. ιιΟί 'Ιδέες». 
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νά τι1ν ύλοποιήσουμε, νά τήν κάνουμε «πράξη» καί νά γίνουμε εύ
τυχε'iς. 

Ή 'Αλήθεια είναι μια εσωτερική κατανόηση, μια εσωτερική 
πραγμάτωση, κάτι «καθαρά άτομικό» θά πεί σέ όλλη όμιλία του. 
Καί σέ όλλη όμιλία του πάλι σέ κατασκήνωση τού Όχάϊο της 
Άμερικης, θά πεί ό Κρισναμούρτι: «Μπορείτε νά έχετε πολλή 
γνώση, όγκους γνώσεων. Άλλά όν είστε άνίκανοι νά αίσθανθείτε, 
άνίκανοι νά είστε εύαίσθητοι, άνίκανοι νά είστε ερωτευμένοι με 
τι1 Ζωή, τότε τί άξία έχει αύτή ή γνώση»; Καί άκόμη θά πεί: «Σάς 
παρακαλώ νά μήν παραδέχεσθε τό κάθε τι επειδή τό λέω εγώ. 
Δέν μπορείτε νά ζήσετε μέ τό νά πιστεύετε σέ αύθεντίες. Μπο
ρεί� ε νά ζήσετε μόνο μέ προσωπική κατανόηση καί εξακρίβωση. 
Ειναι μάταιο νά ζητάτε νά άναπτυχθείτε μέ Δασκάλους. Γιατί κανέ
νας Δόσκαλος δέν είναι δυνατό νά πάρει τή θέση της 'Αλήθειας. 
Ή 'Αλήθεια βρίσκεται έντός σας, καί τή στιγμή πού τήν τοποθε
τείτε έξω άπό σάς, ή άλήθεια χάνει τή δύναμή της, πού μόνο ή δι
κή σας ή καρδιά καί τό δικό σας τό πνεύμα μπορούνε νά τήν δώ
σουν. Γίνετε μαθητές τού έαυτού σας καί κανενός όλλου. Γιατί μό
νο τότε είστε πραγματικά ελεύθεροι». 

Αύτά θά μάς πεί ό ΚρισναμοQρτι. Καί φαίνεται πώς ό μικρός 
μας πλανήτης έχει στ' άλήθεια άνάγκη νά μάθει ΠΩΣ να σκέφτε
ται. Στόν τομέα τών γνώσεων (της 'Επιστήμης) έχει κάνει τεράστια 
πρόοδο. Στόν τομέα δμwς της «Γνώσης» (τού 'Ανθρωπισμού) είναι 
σίγουρα καθυστερημένος. Αύτό μπορούμε νά τό ίδούμε όν ρίξου
με μιά ματιά γύρω μας, σέ δλα τά πλάτη καί τά μήκη της γης. 
(Άπό τήν Βόρεια 'Ιρλανδία ώς τό Νότιο Βιετνάμ ή τήν 'Αφρική ή 
δπου άλλού). 'Εκείνο πού μάς χρειάζεται είναι ή «Γνώση». 'Όχι οί 
«Γνώσεις» ... Χωρίς 'Αγάπη ή άπόκτηση γνώσεων αύξάνει τή σύγ
χυση καί όδηγεί στήν καταστροφή, θά μάς πεί ό Σοφός 'Ινδός Δά
σκαλος ... Καί ϊσως νά έχει δίκαιο. Γιατί πολλοί «εύαίσθητοι» άκού
νε νά έρχεται βαθειά μέσα άπό τό μέλλον μέ βοή (βοή θεσπεσία ... 
καθώς θά έλεγε ό 'Όμηρος) κάποιος κίνδυνος ... Κι ό μόνος πού 
μπορεί νά μάς σώσει άπό τόν κίνδυνο αύτό, δέν είναι κάποιος 
όλλος, παρά μονάχα ό έαυτός μας. 'Εμείς, βεβαίως, μεριμνούμε καί 
τυρβάζουμε περί πολλά, ένώ ... «Έ ν ό ς έ σ τ ι  χ ρ ε ί α  ... ». 

Πέθανε στίς 17.2.86 Στήν Καλιφόρνια, άπό Καρκίνο. Γιά πλη
ρέστερη προσέγγιση τού θέματος "Ιδε βιβλίο «Έκλογαί άπό τόν 
Κρισναμούρτι (Κωστη Μελισσαρόπουλου). 

Σ.Β. 
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'Ό ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

στά 85 του χρόνια 

(χίλια φεγγάρια) 

Μέ τόν ώς όνω τίτλο έξεδόθη τό 1985 άπό τόν οίκο HARRY 
ABRAMS, ενο βιβλίο μέ κείμενο κοi ύπέροχο φωτογραφικό ύλικό 
άπό τόν ASIT CHAND MAL, δπου μας μιλα - εϋγλωτο κοί ζωντα
νά - γιά τήν νεανική κοi τήν κατοπινή ζωή τοϋ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 
μέχρι τά 85 του χρόνιο, 
Άπό τό κεφάλαιο «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ►► διαβάζουμε: 

Πρίν άπό ενο οίώνο περίπου ενος νεαρός βραχμάνος όνο
μοζόμενος Jiddu Narianial1 ηρθε στό Μοντονοπάλ μαζί μέ τή γυ
ναίκα του Jiddu Saπjevamma, 'Όπως δλοι της κάστας του ό 
Nariaπial1 είχε ενο δωμάτιο «ρuja», στό σπίτι του. Ή λέξις «Puja» 
σημαίνει προσευχή. Μιά όρθόδοξη βραχμάνο γυναίκα δέν μπαίνει 
ποτέ στό «puja» η σέ ναό, δτcιν περιμένει παιδί. Είναι ίεροσυλίο. 

Ή μητέρα έπέμενε τό όγδοο παιδί της νά γεννηθη στό δωμά
τιο της προσευχης. 

Τό παιδί γεννr1θηκε μισή ώρα μετά τά μεσάνυχτα της 11 ης 
Μοίου 1895 κοί τό όνόμοσον Κρισναμούρτι πρός τιμήν τοϋ 
ΚΡΙΣΝΑ ό όποιος έπiσης r1το τό όγδοο παιδί, σύμφωνο μέ τήν Ίν
δική Μ υθολογiο. Λέγεται δτι έγινε τό ώροσκόπιο τοϋ Κρισνα
μούρτι άπό τόν τοπικό άστρολόγο, ό όποιος προειπε γrά τό βρέ
φος «θρησκευτικό μεγολειο» κοί παγκόσμιο φήμη. 

Μέχρι τά δεκαπέντε του χρόνιο τίποτε στή ζωή τοϋ παιδιού 
δέν έδινε τήν ένδειξη δτι θά γινόταν «φημισμένος», τίποτε στή 
συμπεριφορά του κcιί γιά τά έπόμενο δέκα πέντε χρόνrο, εως στον 
έγινε σχεδόν τριάντα έτών τίποτε δέν έδειχνε δτι θά γrνότον 
ενος μεγάλος θρησκευτικός «Διδάσκαλος». Κοί έντούτοrς ούτός η
τον ό όνδρος γιά τόν όποιο οί μεγαλύτεροι σκεπτικιστές τοϋ κό
σμου, οι οποιοι r1σον επισης οί περισσότερο εύφροδώς όμιλοϋν
τες, γράψανε μέ έκφράσεις πού εϊχονε τήν διάσταση της ύπερβο
λης. 

Ό Ζώρζ Μπέρνορ-Σώ όνόμcισε τόν Κρrσνcιμοϋρτι «μιά θρη
σκευτική φιγούρα μέ τήν μεγαλύτερη διάκριση» κοί πρόσθεσε «εί
ναι ή ώροιότερη ϋπορξη πού είδα ποτέ μου►>. 

Ό Χένρυ Μiλλερ έγραψε «Δέν ύπάρχει κανένας όνθρωπος 
πού θά τό θεωρούσα μεγαλύτερο προνόμοrο, γιά νά γνωρίσω». Ό 
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'Άλντους Χάξλεu μετά άπό μία άκρόαση όμιλίας πού είχε δόσει ό 
ΚρισναμοCιρτι, έμπιστεύτηκε σ· ενα γράμμα του « ..... τό πιό έντu
πωσιακό πράγμα πού είχα άκούσει ηταν σάν νά όκοuγα όμιλία του 
Βούδδα - τέτοια δύναμη - τέτοια έσωτερική άληθινή αύθεν
τία ..... » 

Ό Κάλιλ Γκιμπράν έγραψε «·Όταν μπηκε στό δωμάτιό μου 
είπα «ό Κύριος της 'Αγάπης ηρθε» . 

• 

Ό ΚρισναμοCιρτι ηδη στά ένενήντα του, είναι άκόμη πολύ 
ζωντανός. Ταξιδεύει στόν κόσμο, άπεuθύνεται σέ χιλιάδες ότομα 
στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, στήν 'Ασία, στήν Εύρώπη. Δίνει συνεν
τεύξεις στήν τηλεόραση, δημοσιεύει, γιορτάζεται, λατρεύεται, προ
σκuνάται καί κριτικάρεται καί παρ· δλα αύτά ή ζωή του είναι ενα 
αϊνιγμα. 'Ενώ έχει καταγραψει μέ ύπερβολική άκρίβεια κάθε λε
πτομέρεια άπό τά πρώτα χρόνια της ζωης του, έν τούτοις είναι γε
μάτα άπό μύθο, μαγεία καί μυστήριο. 'Όταν συναντάς τόν Κρισνα
μοCιρτι κι' έχεις ύπνωτισθη άπό τή μαγεία του, τό μοντέρνο σου 
μυαλό άρχίζει νά πιστεύει στό μύθο της νεότητός του. 

Κατά κάποιο τρόπο τό μυστήριο παραμένει. 
Ό ΚρισναμοCιρτι δέν κρύβει τίποτε. 'Έχει πραγματοποιήσει σε

μινάρια καί διαλόγους μέ φημισμένους παγκοσμίως έπιστήμονας, 
συγγραφείς, ψυχιάτρους, καλλιτέχνες, σοσιαλιστές, βουδιστές, λο
γίους, πολιτικούς, καί Πρωθυπουργούς καί παρ· δλα αύτά τό μυ
στήριο παραμένει. 

Καί έτσι, έναντι της προσπάθειας νά έρμηνεύση η νά καταλά
βη ιϊ νά έξηγήση τή ζωή του, μπορεί κανείς μόνο νά έπαναλάβη 
δ,τι όλλοι έχουν δη καί έχουν καταγράψει . 

• 

Ή ίστορία άρχίζει άκόμη πιό πρίν άπό τό 1895. Ή Θεοσοφική 
'Εταιρία ίδρύθηκε τό 1875 στή Ν. 'Υόρκη άπό τήν 'Έλενα Πε
τρόβνα Μπλαβάτσκu. "Ηταν γνήσια Ρωσίς καί έβάσισε τίς 'Αρχές 
της 'Εταιρίας σέ πολλές «έσωτερικές» καί «άπόκρuφες» διδασκα
λίες - Τήν Καμπάλα - τόν Γνωστικισμό - τόν ΕΚΚΑΡΤ, τόν Παρά
κελσο καί άργότερα τόν 'Ινδουισμό, Βουδισμό καί Θιβετανικές πί
στεις, δπως τό Κάρμα καί τή Μετενσάρκωση. 

'Εντούτοις δuό κεντρικές «δοξασίες» είναι σπουδαίες καί σχε
τικές γιά τόν καθένα πού έπαναλαμβάνει τή ζωή του ΚρισναμοCιρ
τι. Ή πρώτη δτι ύπάρχοuν «Διδάσκαλοι» η (Adepts) οί όποίοι είναι 
τελειωμένες άνθρώπινες ύπάρξεις καί οί όποίοι καθοδηγοCιν τήν 
Πνευματική 'Εξέλιξη τού 'Ανθρώπου. Μερικοί άπ' αύτούς τούς «Δι-
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δασκάλους» ζουνΕ στά Ίμαλάϊα καί μπορουνΕ νά έρθουν σΕ Επα
φή, στό άστρικό πΕδίο, μέ αύτούς πού εχοuνΕ τήν άπόκρuφη δύ
ναμη νά τό κάνουν. Ή δΕύπρη «δοξασία» Εiναι bτι 6 Ματρέϊα (6 
όποιος στri ΘΕΟσοφικri iφαρχία Εiναι άκόμη άνώπρος, άπό τούς 
«Διδασκάλους» άλλά κατώπρος άπό τόν Βούδδα) θά ένσαρκωθiΊ 
σέ άνθρώπινο σώμα bπως τό εκανΕ στό σώμα του ΊησοCι. 

Γι(lυτό τόν λόγο, 6 έρχομός του Παγκοσμίου Διδασκάλου ηταν 
τό έπίκΕντρο στή 0Εοσοφία. Θά σuνέβαινΕ δέ τοCιτο στον 6 
Ματρέϊα εβρισκΕ τό κατάλληλο σώμα, τό σωστό όχημα γιά νά έν
σαρκωθη καί τό σώμα, ή ϋπαρξη θά προποιμαζότανΕ καί θά προ
σταπuότανΕ άπό τούς «Διδασκάλους». Τίποπ άπ' αύτά «αύτά καθ' 
έαuτά» δέν έξέπληταν. 

Έν πάσΕι πΕριπτώσΕι 11 ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ καί άργόπρα ή 'Άνu 
Μπέζαντ έδημιούργησαν πράγματι ενα παγκόσμιο όργανισμό γιά 
νά προποιμάσοuν τόν έρχομό του Παγκοσμίου Διδασκάλου. 

'Ένας άπό τούς σκοπούς του Όργανισμου ηταν νά «βρη» εναν 
όνθρωπο κάπου στri γη, του οποίου r) ϋπαρξη καί τό σώμα θά rϊ
τανΕ τέτοια, ώσπ 6 Ματρέϊα νά μπορΕΤ νά ένσαρκωθη στό άνΕu
ρΕθέν όχημα. Καί μέ τό μόνο πού ΕϊχανΕ νά κάνοuνΕ οί άρχηγοί 
της 'Εταιρίας, ηταν ή πίστις τους στίς άπόκρuφΕς δuνάμΕις τους. 

Ή 'Άνu Μπέζαντ έγΕννήθηκΕ στό Λονδίνο τό 184 7. 'Όταν η
ταν ΠΕpίποu σαράντα έτών, έδιάβασΕ τό βιβλίο της Μπλαβάτσκu 
«Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» 'Αμέσως προσηλuτίστηκΕ . Έσυνάν
τησΕ τήν Μπλαβάτσκu τό 1888 καί προσΕχώρησΕ στή 0Εοσοφικri 
'Εταιρία τό 1889. 

Ή 'Άνu Μπέζαντ θά έθΕωρΕΤτο μία άξιοπρόσΕκτη γuναικα σέ 
κάθΕ κοινωνία σέ κάθΕ πΕριοχή. ΈχώρισΕ άπό τόν όνδρα της στον 
ητανΕ ΕΪκοσι εξ έτών καί άναμΕίχθηκΕ στούς πιό προοδΕuτικούς 
σκοπούς καί κινήσΕις. 'ΉτανΕ σπνή σuνΕργάτις του Τσάρλς 
Μπράντ-λαοu, μιά μΕγάλη δημοσία μορφή καί όθΕΟς. ΎποστήριζΕ 
τόν ελΕγχο των γΕννήσΕων δημόσια καί μέ σθένος, εγινΕ μιά έξέ
χοuσα Fabiaπ, λογίζοντας μπαξύ των φίλων καί συναδέλφων της 
τόν Ζώρζ Μπέρναρ-Σώ, τόν Σίνπϋ καί τήν Βωτρίκη Βέμπ. 'ΉτανΕ 
πρόΕδρος της ΘΕΟσοφικης 'Εταιρίας άπό τό 1907 εως τόν θάνατό 
της τό 1933 ....... άγωνιζόμΕνη μέ μορφές δπως του Μαχάτμα 
Γκάντι γιcΊ τήν Ίνδική άνΕξαρτησία καί έθΕωρΕΤτο ώς μία άπό τίς 
μΕγαλύπρΕς όραματίστριΕς της έποχης της. 

"Ηταν αύτή πού θά «υίοθπουσΕ», τό άγόρι ΚρισναμοCιρτι 
προκηρύσσοντάς τον ώς τόν «έρχόμΕνο» ΜΕσσία», τόν μέλλοντα 
«Παγκόσμιο Διδάσκαλο», ϊδρuσΕ ενα πράστιο παγκόσμιο όργανι
σμό μέ μΕγάλα ποσά καί χιλιάδΕς όπαδούς γιά νά προμηθΕύση τή 
βάση γιά τίς διδασκαλίΕς του Κρισναμουρτι, εδΕιξΕ μΕγάλο προ-
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σωπικό ένδιαφέρον γιά τήν άνατροφή καί τήν έκπαίδευσή του (ό 
Κρ. πάντα τήν έλεγε Amma η μητέρα) καί τοϋ έμεινε άπόλυτα πι
στή στον αύτός άρνήθηκε τόν μεγάλο όργανισμό πού είχε κάνει 
γι· αύτόν. 

Άλλά ό Κρ. «βρέθηκε» άπό εναν όλλον όνδρα τόν Τσάρλς 
Βέμπστερ Λεντμπητερ, ό όποιος είχε ταξιδέψει τό 1884 μαζί μέ 
τήν Μπλαβάτσκυ στίς 'Ινδίες στό 'Άντυαρ τοϋ Μαντράς, σπου έγ
κατέστησε τήν εδρα της Θεοσοφικης 'Εταιρίας. Ό Λεντμπητερ η
ταν μιά δυναμική μορφή, έμοιαζε τοϋ Ζώρζ Μπέρναρ-Σώ καί ίσχυ
ριζότανε στι είχε άναπτύξει άπόκρυφες δυνάμεις μαζί μέ τήν ίκα
νότητα νά έρμηνεύη τήν «αϋρα», πού περιβάλλει κάθε άνθρώπινη 
ϋπαρξη. 'Επίσης ίσχυρίζονταν στι μπορει νά έπικοινωνη μέ τούς 
«Διδασκάλους». 

Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1909 ό πατέρας τοϋ Κρισναμοϋρτι πηρε 
σύνταξη καί μετεκόμισε στό 'Άντυαρ. Ή μητέρα τοϋ Κρισναμοϋρτι 
είχε πεθάνει πρίν 4 χρόνια καί ή οίκογένεια άπετελειτο άπό τούς 
4 έπιζώντας γιούς του. Ό Κρισναμοϋρτι ..... τά παιδικά του χρόνια 
τά πέρασε σάν ενα όνειροπόλο, άβέβαιο άγόρι, χωρίς ένδιαφέρον 
γιά σχολειο η μάθηση άλλά έμαγευότανε μέ τή φύση καί τίς μηχα
νές. Μποροϋσε νά παρακαλουθη τά μερμήγκια γιά ώρες η νά δια
λύη τό ρολόϊ τοϋ πατέρα του γιά νά δη πώς δουλεύει Ι 

'Ήτανε προσκολημένος στή μητέρα του καί στό μικρό άδερφό 
του τόν Νίτυα άλλά καταφανώς σέ τίποτε όλλο, είδικώς σέ τίποτε 
ύλικό. Στό σχολειο ητανε τακτικά τιμωρημένος άλλά αύτό δέν είχε 
καμμιά έπιρροή έπάνω του. Αύτό ηταν μία ίδιότητα πού διατήρησε 
σέ σλη του τή ζωή· οϋτε έπαινος οϋτε κριτική άφήνουν ενα σημά
δι έπάνω του. Έξ ϊσου, κανενός όλλου σκέψεις η ίδέες εϊχανε πο
τέ καμιά έπιρροή έπάνω του, μιά ίδιότητα πού τόν κράτησε σέ κα
λή βάση στον τόν μεγάλωναν καί τόν μόρφωναν οί θεόσοφοι 
στήν 'Ανατολή καί στή Δύση. Τήν ίδιότητα αύτή ό Κρ. τήν περιέ
γραψε σάν νά είναι ενα δοχειο μέ πολλές τρύπες σπου δ,τι χύνεται 
μέσα, άδειάζει, φεύγει, τίποτε δέν μένει. 

"Ηταν τό 1 909 καί ό Κρ. ηταν τότε δέκα τεσσάρων έτών. 'Έ
παιζε καί έκανε μπάνιο στή παραλία τοϋ Άντυάρ. Ό Λεντμπητερ 
είδε τήν αϋρα τοϋ Κ. καί τή βρηκε θαυμάσια, χωρίς ϊχνος έγωι
σμοϋ. Έπρότειναν στόν πατέρα τοϋ Κ. δτι ή Θεοσοφική 'Εταιρία 
θά άνελάμβανε καί θά μεγάλωνε τόν Κ. καί τόν μικρότερο άδελφό 
του Νίτυα. Καί έτσι όρχισε ή προετοιμασία γιά τόν «Παγκόσμιο 
Διδάσκαλο». Ή άνακάλυψη τοϋ Κρισναμοϋρτι παραμένει άνεξήγη
τη έκτός έάν πιστέψη κανείς στίς άπόκρυφες δυνάμεις τοϋ Λε
τμπητερ. 
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Ό Κρισναμουρτι «έδιδάχθηκε» άπό τούς Διδασκάλους καί είδικώς 
όπό τόν Κουτχούμι.. πού ζουσε κόπου στό Θιβέτ στό σώμα της 
τελευταίας του ένσόρκωσης στό σώμα του Κασμίρ Μπρόχμιν. Μέ 
τιi βοήθεια του Λπμniiτερ ό Κρισναμουρτι έπισκεπτόταν τόν Δι
δάσκαλο Κουτχούμι στC:, άστρικό πεδίο τιi νύχτα κοί τό πρωί έγρα
φε τίς διδασκαλίες. Τό γραπτό του έδημοσιεύτηκον τό 191 Ο στον 
ό Κ. ηταν δέκα πέντε έτών μέ τίτλο: ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΟΥ». Τό βιλίο έχει μοοcpροστει σχεδόν σέ 30 γλώσσες κοί όκό
μο τυπώνεται. Κατά τιiν ημέρα ό Λπμπητερ κοί οί στενοί συνερ
γάτες του, δίνανε στόν Κ. μιό πιό τυπική μόρφωση. Τόν μαθαίνανε 
'Αγγλικό, όχι μόνο τήν γλώσσα, όλλό καί τόν τρόπο συμπεριcpο
ρος. 

Τό όγόρι χωρίς όμcpιβολίο ειχε όπόκρυcpες δυνάμεις οί όποιες 
όποκοτοοτοθιiκονε στον τόν δοκιμόζανε. Μπ.ορουσε εϋκολο νό 
διοβόση ενο κλειστό γράμμα καθώς κοί τίς σκέψεις τών όνθρώ
πων. 

Τό 1911 η 'Άνυ Μπέζοντ πηρε τόν Κρισνομουρτι καί τόν 
όδελcpό του Νίτυο στήν 'Αγγλία. Έπιστρέψονε στίς 'Ινδίες τό 
1912 γιό μιό σύντομη έπίσκεψη κοί γυρίσονε πόλι στήν 'Αγγλία. 
Τ όγόριο έμειναν γιό δέκα χρόνιο στήν Εύρώπη πρίν δουνε πόλι 
τιiν Ίνδίο. 

Τό όγόρια μεγαλώσονε στήν όνώτερη όριστοκρατική κοινωνία 
τi']ς 'Αγγλίας, κυρίως όπό τή Λαίδη Έμελ Λυτνεϋ, κόρη του όντιβο
σιλέως τών 'Ινδιών, κοί σύζυγο του Σερ Τσόρλς Λύτνευ, τόν όρχι
τέκτονα του Νέου Δελχί. 'Έκαναν σλα τό συνηθισμένα πράγματα 
πού κάνουν τ' όγόρια τιiς ηλικίας τους καί σ· ούτιi τή κοινωνική 
θέση εϊχονε ίδιωτικούς παιδαγωγούς, έντυνόντουσαν όψογο κοί 
κολλιεργούσονε καλούς τρόπους, μιλούσανε 'Αγγλικό κοί Γαλλικό 
όψογο, πηγαίναν στό θέατρο, παίζανε γκόλcp κοί κάνανε έκδρομές 
στήν 'Ήπειρο. 'Έτσι σιγά σιγά έξαcpcινίστηκε κάθε ϊχνος όπό τήν 
Ίνδικιi παιδική ηλικία του Κρισνομοuρτι. 

Ό Κρισνομουρτι όποτύγχονε σέ κάθε έξέτοση πού έδινε. Του 
όρνιiθηκcιν όκόμο εϊσοδο στήν 'Οξφόρδη παρ· σλες τίς συστάσεις 
πού ειχε (μία όπό ούτές στι προορίζπο νά γίνει υίός του Θεου) κοί 
δέν μπόρεσε νά όλοκληρώση τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου ιϊ της· Σορβόνης. 
Ό Κρισνομοuρτι πιθανώς ητονε ενα δυστυχισμένο όβέβοιο κοί 
μοναχικό όγόρι, πού cpαίνποι στι περνουσε μερικές όπό τίς θλί
ψεις της έcpηβίος του. Ή κυρία Μπέζcιντ ητcινε πόρο πολύ 
όπησχολημένη μέ τόν όγώνα γιά τήν έλευθερίο τών Ίνδrών κι· ό 
Κρισνομουρτι κοί ό Νίτυο, κατ' ούσίον ζούσανε τόν Πρώτο Παγ
κόσμιο Πόλεμο σέ έξορίο σέ μιά ξένη χώρο. 
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Στόν Κρισναμουρτι ύπενθυμίζανε συνεχώς δτι εiχε ενα μεγά

λο μέλλον, μεγάλες εύθύνες, διότι θά γινότανε ό «Παγκόσμιος 

'Εκπαιδευτής», καί χιλιάδες σέ πολλές χώρες, έδώριζαν χρήματα 

καί είχανε άφιερώσει τή ζωή τους γιά νά ίδρύσουνε μία όργάνωση 

γι' αύτόν καί τίς διδασκαλίες του καί άκόμα περισσότερες χιλιάδες 

μέ άνυηομονησία περίμεναν τήν ήμέρα δπου έπρόκειτο νά έμφανι

σΑη - μπροστά τους καί θά παρουσίαζε τίς διδασκαλίες του. 

Έκείνο πού είναι χειροπιαστό γεγονός στή ζωή του Κ. είναι ο
τι τίποτε άπ' δλα αύτά δέν φαινότανε νά τόν έπηρεάζουν έσω
τερικά. 'Εξωτερικά ητανε καί έμενε ενας ντροπαλός, διακριτικός 
καί εύγενής όνθρωπος: έν τούτοις έκείνο τόν καιρό έδειχνε άβέ
βαιος καί έλαφρύς, ίδιότητες τίς όποιες είναι δύσκολο νά φαντα
στη κανείς ό όποιος έχει έρθη σέ έπαφή μαζί του τά τελευταία πε
νήντα χρόνια. 

Ή Κα Μπέζαντ, ό Λεντμπητερ καί οί θεόσοφοι πραγματικά 
έπροστάτευαν τόν Κρισναμουρτι. Κανείς δέν μπορουσε νά τόν 
άγγίξη, οϋτε άκόμα καί τίς ρακέτες του τέννις του. 'Όσο ητανε δυ
νατόν εiχε δύο σ' δλες τίς ώρες συντρόφους καί πού άκόμα καί τά 
συνεχόμενα διαμερίσματα του τραίνου μέ τό όποίο ταξίδευε, εϊχα
νε κλειστεί άπό τούς προστάτες του. 

Στόν άδελφό του τόν Νίτυα είχανε δώσει τήν ϊδια άνατροφή 
άλλά αύτός δέν έπρόκειτο νά γίνη ό Παγκόσμιος 'Εκπαιδευτής. Ό 
Νίτυα καί ό Κρισναμουρτι ητανε άφοσιωμένοι ό ενας στόν όλλο. 
Ό Νίτυα ητανε έξυπνος καί περνουσε εϋκολα τίς έξετάσεις του. 
'Ήθελε νά έχει λεφτά, νά παντρευτη καί νά ζήση μία φυσιολογική 
ζωή. 'Όλα αύτά δμως άπαγορευόντουσαν σ' αύτόν. 'Έπρεπε νά 
προστατεύη καί νά φροντίζη τόν Κ. Ό Νίτυα δέν ηταν ποτέ ύγιής 
σωματικά καί έπαθε φυματίωση. 

Έπρότειναν τότε στόν Κρισναμουρτι, δτι τό κλίμα στό ΟΧΑΪ, 
μιά κοιλάδα στό έσωτερικό της Σάντα Μπάρμπαρα στήν Καλι
φόρνια ητανε ίδανικό γιά τό Νίτυα. (Οί άμερικανοί 'Ινδιάνοι τό λέ
νε κοιλάδα ΟΧΑΪ η φωλιά καί έκαλύπτετο άπό δάση πορτοκαλιάς). 
Ό Κρισναμουρτι καί ό Νίτυα πήγανε στό ΟΧΑΪ καί μείνανε σ' ενα 
μέρος πού λέγεται καλύβα πεύκη (πάϊν κοτάζ). 

"Ηταν έδώ, τόν Αϋγουστο του 1922 δπου όρχισε μιά παράξε
νη διεργασία, ή πρώτη έξωτερική άπόδειξη δτι κάτι τό άνεξήγητο 
καί μυστηριώδες συνέβαινε στόν Κρισναμουρτι. 'Ήτανε άρκετοί 
μάρτυρες έκεί καί ό Νίτυα έγραψε μιά άναφορά-έκθεση γιά τήν κ. 
Μπέζαντ καί τόν κ. Τσάρλς-Λετμπητερ. 

Ό Κρισναμουρτι έγραψε γιά τίς έμπειρίες του αύτές. 
Γιά τρείς μέρες άπό 17 εως 20 Αύγούστου τό σώμα του Κ. 

βασανιζότανε άπό πόνο. Ήταν άναίσθητος γιά άρκετή ώρα, έφώ-
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νοζε, δέν μποροCισε νά άνεχθrϊ νά τόν άγγίζουνε, ποροπον,ότονε 
γ,cΊ βρώμικο περ1βάλλοντο κοί πόνο στό κεφάλι κοί στό σβέρκο, 
λ,ποθυμοCισε, δέν έτρωγε, εiχε ρίγη κοί ποροπον,ότονε γ1ά ζέστη, 
1ϊτc�νε σέ όγωνία τόν περισσότερο καιρό, καί πάλ, γ,ά άρκετό κω
ρό παράξενο ησυχος. Τότε τήν τρίτη ήμέρα κάθησε κάτω όπό ενα 
δέντρο π,περ,ας καί όρχ,σε νά ψάλλη. 

Ό Βούδδας, ό κύρ,ος Ματρέϊα καί όλλες ούράν,ες ύπάρξε,ς 
φαίνετω νά εϊχανε έμφc�νισθη μπροστά του κ,· αύτός έπεσε σέ 
βοθε,ά έκσταση. 

Ή έκθεση του Κρ,σνομοCιρτ, γι αύτή τήν έμπειρία τελε,ώνε, 
μέ τr1ν φράση .... Εiμα, θεός μεθυσμένος. 

Οϋτε 11 κ. Μπέζαντ οϋτε ό κ. ΛετμπiΊτερ μπορούσανε νά έξη
γr1σουνε τελείως αύτή τήν διεργασία τr1ν όποία περνοCισε ό 
Κρ,σναμοCιρτ, μέ μερικές παραλλαγές σέ δ1αφορετ1κές έποχές καί 
γ1ά όρκετά χρόνια. 

Μία έξr1γησ1 r'jτανε δτ, τό μυαλό του καί τό σώμα του καθαρ,
ζότανε έτσ, ώστε ό κύριος Μοτρέ10 νcΊ μπορει νά κατο,κήσε, σ· 
αύτό τό όχημα Μ,ά όλλη έξήγηση εiνα, οτ, όνέβωνε ή κουντολίνη 
στό σώμα του Κρ1σνομ0Cιρτ1. (Ή κουντολίνη καί τό ξύπνημά της 
άπό τή βάση τiΊς σπονδυλ,κrϊς στr1λης έπcΊνω κατά μηκος της 
σπονδυλ,κrϊς στr1λης στό σβέρκο, στό κέντρο του μυολοCι κοί τό 
όνο,γμα του τρίτου ματ,οCι, έχε, περ1γροφr1 γ,ά χιλιετίες άπό τούς 
'Ινδούς σοφούς). Οί περιγραφές εiνω μυστηριωδώς δμο,ες μέ τίς 
έμπειρίες του Κρ,σνομοCιρτ,. 

Ό Κρ,σνομοCιρτ, τώρα δέν έχε, c1νομνήσε1ς άπό τίς έμπειρίες 
ούτης τrϊς διεργασίας. Γνωρίζοντας τήν άπόλυτη όκερο,ότητο κοί 
τήν όλ,κή έλε,ψη δε1σ1δωμον1ών στόν Κρ1σνομ0Cιρτ1, μπορει κα
νείς νά nrϊ μόνο δτ, κάτ, τό ζωτικό, σπουδαϊο κοί καθ' όλοκληρίον 
cινεξήγητο συνέβαινε στόν Κ. τόν Αύγουστο του 1922 στον ητον 
εϊκοσ, επτά έτών. 

Έξωτερ,κό δέν όλλοξε 11 ζωή του. Έσυνέχ1ζε νά τοξ1δεύη, νά 
δίνη όμ1λίες όργανωμένες ύπό της Θεοσοφ1κης · Εταιρίας κοί τό 
τάγμα του 'Αστέρος της Άνοτολης, πού είχε ίδρυθει γ,· ούτόν. Καί 
δέν έλεγε τίποτε τό καταπληκτικό r'j δ1αφορετ1κό. Φαινότανε ενος 
όπαδός, εvας όνθρwπος πού ετοιμαζότανε νcΊ γίνη τό όχημα-μέσον 
του Παγκόσμιου Έκπα,δευτοCι. 

Τό 1923 ή κ. Μπέζαντ άγόρασε τό Πάϊν Κότταζ 24 περί
που στρέμματα γrϊς στό ΟΧΑΪ γ,ά τόν Κρ1σναμ0Cιρτ1 καί τόν Νίτυο. 
Τό κτημα εiχε ενα μεγάλο σπίτ, τό όποιο μετονομάστηκε Αρυο Β1-
χαρ (Arya Vitiar) καί ηταν κοντCΙ στό Πάϊν-Κοτταζ κοί τήν π1περ1ά. 
'Αργότερο άγοραστήκανε όρκετές έκατοντcΊδες όκρες γης γ1ά μελ
λοντική χρήση, γ1c1 νό γίνουν σχολεϊο. 
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Ό Βαρώνος φόν Πάλαντ πρόσφερε στόν Κρισναμούρτι τόν 
πύργο 'Έερντε στό 'Όμμεν της 'Ολλανδίας μαζί μέ 20 χιλιάδες 
στρέμματα γης. Αύτό θά έχρησιμοποιείτο γιά νά γίνονται tτήσιες 
κατασκηνώσεις η συνέδρια. 

Καί τότε συνέβη ή μεγάλη στροφή στή ζωή τοϋ Κρισναμούρτι 
τό Νοέμβριο τοϋ 1925. 

Ό Κρισναμούρτι καί ό Νίτυα ηταν στό Όχάϊ καί ό Νίτυα δέν 
ηταν καλά. Έζήτησαν άπό τόν Κρισναμούρτι νά ταξιδέψη στίς 'Ιν
δίες γιά νά δώση όμιλίες όργανωμένες άπό τήν Θεοσοφική 'Εται
ρία. Δέν ηθελε νά άφήση μόνο του τόν Νίτυα. 'Εντούτοις οί άρχη
γοί της 'Εταιρίας τόν διαβεβαίωσαν δτι «οί Διδάσκαλοι» θά προ
στατεύουν τόν Νίτυα. Δέν θά «έπέτρεπαν» νά πεθάνη ό Νίτυα. 

Ό Κρισναμούρτι έφυγε άπρόθυμα γιά τίς 'Ινδίες. 'Όταν τό 
πλοίο του ητανε στό κανάλι τοϋ Σουέζ, πηρε ενα τηλεγράφημα. Ό 
Νίτυα είχε πεθάνει. 

Ό Κρισναμούρτι έμεινε κατάπληκτος, μαραμένος. Σύμφωνα μέ 
μάρτυρες οί όποίοι έπίσης ητανε στενοί σύντροφοί του, ό Κρισνα
μούρτι έκλαιγε γιά πολλές μέρες καί νύχτες. Έν τούτοις έμεινε μέ 
τόν πόνο του καί δέν έκανε καμιά προσπάθεια γιά νά ξεφύγη η νά 
έξηγήση τή λύπη του, καί στον τό πλοίο έφτασε στίς 'Ινδίες ή κρί
σις είχε περάσει. 

Άλλά άπό τότε ό Κρισναμούρτι ποτέ πιά δέν έξαρτήθηκε άπό 
ό,τιδήποτε η συνεδέθη μέ κανέναν καί αύτό έγινε τό κεντρικό θέ
μα της Διδασκαλίας του. 

Άπό τό 1926 εως τό 1929 ό Κρισναμούρτι συνέχιζε νά ταξι
δεύη στίς 'Ινδίες, Εύρώπη καί 'Αμερική. Έν τούτοις μιά σαφής άλ
λαγή είχε γίνει μέσα του, καταφανής άπό τίς δηλώσεις πού έκανε 
σέ διάφορες δημόσιες συγκεντρώσεις. 

Ειχε γίνη περισσότερο προσεκτικός, περισσότερο σοβαρός καί 
λιγότερο πρόθυμος νά τοϋ λένε τί νά κάνη. 

Ή μεγάλη διάσπαση (διαχωρισμός) μέ τή Θεοσοφική 'Εταιρία 
έγινε τόν Αϋγουστο τοϋ 1929. Στήν «κατασκήνωση» τοϋ "Ομμεν 
της 'Ολλανδίας, μπροστά στή Κα Μπέζαντ καί σ' ενα άκροατήριο 
πάνω άπό τρείς χιλιάδες μέλη, ό Κρισναμούρτι διέλυσε τό Τάγμα 
τοϋ 'Αστέρος. Μεταξύ όλλων, είπε ... «οτι ή 'Αλήθεια είναι μιά χώ
ρα χωρίς μονοπάτι καί κανένας όργανισμός δέν μπορεί νά γίνη γιά 
νά όδηγήση η νά έξαναγκάση τούς άνθρώπους νά βαδίσουν μέσα 
σ' ενα «είδικό» μονοπάτι διότι ή 'Αλήθεια, ή όποία είναι χωρίς σύ
νορα καί άπεριόριστη, δέν μπορεί νά όργανωθη καί ειναι άπλησία
στη μέσω όποιοδήποτε θρησκείας, δόγματος ιϊ όργανισμοϋ». 

Είπε έπίσης δτι δέν θέλει νά άνήκη σέ καμιά όργάνωση πνευ-
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ματικοϋ εϊδους, διότι μιά τέτοια όργάνωση γίνεται ενα δεκανίκι, 
μία άδυναμία καί κάνει άνάπηρο, «σακατεύει» τό ότομο. 

Είπε έπίσης οτι δέν θέλει όπαδούς rϊ μcθητάς διότι τή στιγμrl 
πού άκολουθεϊς κάποιον παύεις νά άκολουθης τήν ΆλrΊθεια. 

Είπε πώς κανείς δέν κρατα τό κλειδί πρός τrlv Άλήθεια, αύτό 
τό κλειδί είναι ό ϊδιος ό έαυτός σου καί μόνο ή κc1θαρση καί τό 
άδιάφθορο αύτοϋ τοϋ έαυτοϋ ..... 

Είπε πώς έχει μελετrlσει αύτr1 τήν κατάσταση πάνω άπό 2 
χρόνια, σιγά, προσεκτικά, καί ύπομονετικά. 'Ότι δέν έχει πεισθr1 
άπό κανένα («Δέν πείθομαι σέ τέτοια πράγματα») καί οτι ri άπόφα
σr1 του ητανε όριστικr1, 

"Ητcιν ενα μεγάλο σόκ γι6 ολους. Ό Κρισναμούρτι παραιτήθη
κε άπό τήν Θεοσοφική 'Εταιρία καί άπό κάθε όργάνωση. Τάγμα 
κλπ. στά όποϊα r°1ταν μέλος. Έπέστρεψε δέ ο,τι τοϋ είχε δοθη. 

·Ήτανε, τότε. τριαντατεσσάρων έτών.
Ό Κρισναμούρτι ποτέ δέν είχε καμιά έπιθυμία γιά χρήματα.

δύναμη καί όνετη ζwr1, ·Όταν ό κόσμος τοϋ έλεγε πώς αύτό ητανε 
μιcι ύπέροχη πράξη άπαρνr1σεως καί τόν ρωτούσανε τί θά κάνη 
τώρα, ό Κρισναμούρτι άπαντοϋσε πώς «τό μόνο ένδιαφέρον του 
ητανε νά έλευθερώση τόν όνθρωπο, νά τόν έλευθερώση άπό ολα 
τά κλουβιά, άnό ολους τους φόβους. Δέν θcι ϊδρυε μιό νέα θρη
σκεία, οϋτε θά καθιέρωνε νέες θεωρίες rϊ φιλοσοφίες. Άvτ· αύτοϋ 
θά γύριζε τόν κόσμο, νό συναντα καί νά μιλα σέ άνθρώπους έπει
δή «έόν ειναι μόνο πέντε όνθρωποι πού θά άκούσουν, πού θά ζή
σουν, πού θό στρέψουν τό πρόσωπό των στήν αίωνιότητα, ει
ναι γιαυτόν ίκανοποιητικό». 

Ή ·Άvυ Μπέζαντ έμεινε πιστr1 σΌυτόν. Πέθανε τό 1933 στά 
όγδόντα εξη της καί ό Τσόρλς Λεντμπητερ πέθανε τό 1934 στά 
όγδόντα έπτά του χρόνια. 

Ό Κρισναμούρτι πέρασε τό χρόνια τοϋ δεύτερου Πολέμου 
στό Όχάϊ. ·Ήτανε αύτcι τό χρόνια πού γνώρισε τόν ·Άλντους 
Χάξλεϋ καί γίνανε φίλοι, οπως καί όλλους διανοούμενους. Έκινεϊτο 
έξ ϊσου cίνετα καί μεταξύ τών φίλων του άπό τό Χόλυγουντ μεταξύ 
τών όποίων ητcινε ή Γκρέτα Γκάρμπο, ό ΤσcΊρλι Τσάπλιν καi ό 
Τζών Μπάρυμορ (Άπέριψε τήν πρόταση τοϋ τελευταίου νά παίξη 
τόν Βούδδα σέ μιC

Ι 

ταινία. Θά πληρωνότανε πέντε χιλιάδες δολλά
ριο τr1 βδομάδα). 

Πήγε στήν Ίνδία τό 1948 μ;α έποχr1 μεγάλης άναστcιτώσεως. 
Ή Ίνδία μόλις ειχε γίνει c'ινεξόρτητη καί οτcιν δολοφονήθηκε ό 
Μαχάτμα Γκάντι, έγράφη οτι rϊτονε στόν Κρισνομοϋρτι οπου ό 
Τζcιβαχcιρλόλ Νεχρού κατέφυγε, -ιγκόγνιτο- στήν έρημικr1 άγωνία 
του. 
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Ό Χάξλεϋ ένεθάρρυνε τόν Κρισναμουρτι νά γράψη καί νά 
έκδόση τά βιβλία «'Εκπαίδευση καί ή Σημασία της ζωής ( 1953). 
'Ελευθερία ή άρχή καί τό τέλος ( 1954). Στοχασμοί πάνω στή ζωή 
( 1956) ηταν τά πρώτα πάνω άπό τριάντα βιβλία πού δημοσιεύτη
καν τά χρόνια αύτά στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, Εύρώπη καί 'Ινδία. 
Είναι γραμμένα μέ τά ϊδια του τά λόγια καί μαζί μέ τίς δημόσιες 
όμιλίες του περιέχουνε τίς «διδασκαλίες» του δπως άπόκαλύπτον
ται τά τελευταία σαράντα χρόνια. 

Είναι άδύνατον νά συνοψίση κανείς τίς «διδασκαλίες» του 
Κρισναμουρτι. 'Έχω πεισθεί δτι τά τυπωμένα λόγια άπό μόνα τους 
δέν μεταβιβάζουν τόσα πολλά, δσο οί δημόσιες όμιλίες, καί οί δη
μόσιες όμιλίες έχουν μεγαλύτερο νόημα δταν βλέπη κανείς τίς «δι
δασκαλίες» νά προσωποποιουνται στήν καθημερινή ζωή του 
Κρισναμουρτι. 

"Από τό βιβλίο 

τού ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

«Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ» 
Θά πρέπει άμέσως νά σας πώ, πώς έδώ δέ διδάσκουμε κανέ

ναν καί τίποτα. Δέν παρουσιάζουμε κάποιες ίδέες, πίστεις rϊ συμ
περάσματα μέ σκοπό νά σας πείσουμε για κάτι. Δέν κάνουμε προ
παγάνδα. 

Αντίθετα, νομίζω πώς θά ηταν καλό αν μπορούσαμε, στή 
διάρκεια αύτών τών συζητήσεων, νά σκεφτουμε μαζί, νά παρατη
ρήσουμε μαζί καί ν' άκούσουμε μαζί δλη τήν κίνηση μιας ζωής, εϊ
τε αύτή είναι στή Νότια 'Αφρική, στήν Νότια rϊ Βόρεια 'Αμερική, 
Εύρώπη rϊ 'Ασία. 'Έχουμε νά κάνουμε μ' ενα πολύ πολύπλοκο πρό
βλημα, πού πρέπει να μελετηθη μέ μεγάλη προσοχή, μέ πολύ δι
σταγμό, χωρίς προκαθορισμούς, χωρίς κίνητρα, ώστε να παρατη
ρήσουμε, αν μπορουμε, δλα τα έξωτερικά συμβάντα της ζωηςμας. 

Αύτά πού συμβαίνουν έξω άπό μας είναι τό μέτρο σύγκρισης 
πού θά μας βοηθήση νά καταλάβουμε αύτό πού συμβαίνει μέσα 
μας. "Αν δέν καταλαβαίνουμε αύτά πού συμβαίνουν πραγματικά 
στόν έξωτερικό μας κόσμο, έξω άπ' τό ψυχολογικό πεδίο, δέν έ
χουμε κανένα μέτρο σύγκρισης γιά νά παρατηρήσουμε τόν έαυτό 
μας. 
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"Ας παρατηρήσουμε λοιπόν μαζί, χωρίς καμιά προκατάληψη 
τού τύπου «είμαι 'Αμερικάνος, 'Αργεντινός, 'Άγγλος, Γάλλος, Ρώ
σος, η 'Ασιάτης». 'Άς παρατηρήσουμε, χωρίς κανένα κίνητρο, 
πρόγμα άρκετά δύσκολο, κι ας δούμε καθαρά, αν μπορούμε, καί τί 
άκριβώς συμβαίνει. 'Όταν ταξιδεύη κανείς σέ διάφορα μέρη τού 
κόσμου, συνειδητοποιεί δτι υπάρχει πολλή διχόνοια, διάσταση, 
διαφωνία, σύγχυση και άβεβαιότητα. 
Βλέπει κανείς άπ' τή μιά τίς διαδηλώσεις ένάντια στόν πόλεμο κι· 
άπ' τήν αλλη, τίς έντατικές προετοιμασίες γιά πόλεμο, τή δαπάνη 
άδιανόητων ποσών γιά πολεμικό έξοπλισμό κι ή μιά χώρα νά έτοι
μάζεται γιά εναν πιθανό πόλεμο ένάντια στήν αλλη. 

'Υπάρχουν οί έθνικοί διαχωρισμοί. 'Υπάρχει ή έθνική ύπερη
φάνεια, πού γι· αύτή χιλιάδες ανθρωποι είναι ετοιμοι καί ύπερήφα
νοι νά σκοτώσουν αλλους άνθρώπους. 'Υπάρχουν έπίσης οί θρη
σκευτικοί καί οί αίρετικοί διαχωρισμοί. Οί καθολικοί, οί Προτε
στάντες, οί 'Ινδουιστές, οί Μωαμεθανοί, οί Βουδδιστές κλπ. 
'Υπάρχουν τά διάφορα δόγματα κι οί Γκουρού μέ τούς όπαδούς 
τους. Ύπcιρχει ή πνευματική έξουσία τού Καθολικού καί τού Προ
τεστάντικου κόσμου. 'Υπάρχει ή έξουσία των Ιερών κειμένων στόν 
Μουσουλμαν1κό κόσμο. Παντού ύπάρχε1 αύτός ό συνεχής δ1αχω
ρ1σμός πού όδηγεί στήν άταξία, στή διαμάχη καί στήν καταστρο
φή. 

Ύπάρχε1 ή δέσμευση σέ μ1ά συγκεκριμένη έθνικότητα, σέ μ1ά 
συγκεκριμένη θρησκεία, μέ τήν έλπίδα δτι έκεί βρίσκετα1 κάπο1α 
έσωτερική η έξωτερ1κή άσφάλε1α. Αύτά είναι τά φαινόμενα πού 
συμβαίνουν στόν κόσμο στόν όποίο όνήκουμε δλο1. Είμαι σίγου
ρος πώς δλο1 παρατηρούμε τό ϊδΙΟ πρόγμα. Ή όπομόνωση πού 
ύπάρχε1 δέν άφορα μόνο τό μεμονωμένο ατομο, άλλά καί τήν άπο
μόνωση όμάδων πού δεσμεύονται άπό μ1ά πεποίθηση, όπό μιά πί
στη, άπό ενα ίδεολογ1κό συμπέρασμα. Τό ϊδ10 συμβαίνε1 τόσο στά 
άπολυταρχ1κά καθεστώτα δσο καί στίς λεγόμενες δημοκρατικές 
χώρες, μέ τίς ίδεολογίες τους. Μ' αλλα λόγ1α οί ίδεολογίες, ο1 πί
στεις, τά δόγματα κ1 οί τελετές χωρίζουν τήν άνθρωπότητα. 

Αύτά συμβαίνουν στόν έξω κόσμο κι είναι άποτέλεσμα της 
έσωτερικης ψυχολογ1κης μας ζωης. Εϊμαστε άπομονωμένοι αν
θρωπο1 κι ό έξω κόσμος δημ1ουργείται όπό τόν καθένα μας. Ό κα
θένας μας έχει τό δικό του έπάγγελμα, τή δ1κή του πίστη, τά δ1κά 
του συμπεράσματα κι· έμπειρίες. Είνω προσκολημένος σ· αύτά κι 
έπομένως απομονώνετα1. Έξωτερ1κά αύτή ή έγωκεντρική δραστη
ριότητα έκφράζεται σάν έθνικισμός, η θρησκευτ1κή άδιαλαξία, τό 
ϊδιο ίσχύε1 καί γιά μ1ά όμάδα, άκόμα κι' αν αύτή όποτελείται άπό 
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έφτακόσια έκατομμύρια άνθρώπους, δπως συμβαίνει στόν καθολι
κό κόσμο. 'Ενώ συγχρόνως κι' ό καθένας μας άπομονώνει τόν 
έαυτό του. 

Δημιουργουμε εναν κόσμο διχασμένον άπ' τόν έθνικισμό, πού 
δέν είναι τίποτα άλλο άπό μιά μεγαλοποιημένη μορφή φυλετισμου. 
Κάθε φυλή είναι διατεθι:::ιμένη νά σκοτώση μιά άλλη φυλή γιά τήν 
πίστη της, γιά τή γη της, ιϊ τίς οίκονομικές της συναλλαγές. 
'Όλοι τό ξέρουμε αύτό. Τουλάχιστον αύτοί πού έχουν κάποια έπί
γνωση, πού άκουνε τό ραδιόφωνο, πού βλέπουν τηλεόραση, ποίι 
διαβάζουν έφημερίδες κ.λ.π. 

'Υπάρχουν άνθρωποι πού λένε πώς αύτό δέ μπορεί ν' άλλάξη, 
πώς δέν ύπάρχει πιθανότητα νά μεταμορφωθη ή άνθρώπινη ύπό
σταση. Λένε πώς ό κόσμος έξελίσσεται έτσι έδώ καί χιλιάδες χρό
νια, πώς δημιουργείται άπ' τήν άνθρώπινη ύπόσταση καί πώς αύτή 
ή ύπόσταση δέν μπορεΤ ποτέ νά έπιτύχη μιά μεταβολή του έαυτου 
της. 'Ισχυρίζονται πώς μπορεί νά ύπάρξη μετατροπή, μιά άσήμαντη 
άλλαγή, άλλά πώς ό άνθρωπος παραμένει ούσιαστικά αύτό πού εί
ναι κι' έπιφέρει διαχωρισμό στόν έαυτό του καί στόν κόσμο γύρω 
του. 'Υπάρχουν άνθρωποι σ' δλο τόν κόσμο πού ύποστηρίζουν 
διάφορες μορφές κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, άλλά δέν έχουν 
έπιτύχει μιά βαθιά, ούσιαστική, μεταβολή στήν άνθρώπινη συνεί
δηση. Αύτή είναι ή κατάσταση του κόσμου. 

Κι έμείς πώς (;) βλέπουμε τόν κόσμο; Σάν άνθρωποι, ποιά (;) 
είναι ή άντίδρασή μας; Ποιά είναι ή άληθινή μας σχέση, όχι μόνο 
μέ τούς συνανθρώπους μας άλλά καί μέ τόν έξωτερικό αύτό κό
σμο; Ποιά είναι ή εύθύνη μας; 

Μήπως τ' αφήνουμε δλα στούς πολιτικούς; Μήπως ψάχνουμε 
γιά νέους άρχηγούς, γιά νέους σωτήρες; 

Αύτό είναι ενα πολύ σοβαρό πρόβλημα πού συζητάμε έδώ 
μαζί. 'Ή μήπως γυρίζουμε πίσω, στίς παλιές παραδόσεις, γιατί οί 
άνθρωποι, μή μπορώντας νά λύσουν αύτό τό πρόβλημα, ξαναγυρί
ζουν στίς παλιές, γνωστές, παραδόσεις του παρελθόντος; 'Όσο πε
ρισσότερο αύξάνεται ή σύγχυση του κόσμου, τόσο μεγαλώνει ή 
έπιθυμία κι ή τάση μερικών νά γυρίσουν σέ περασμένες αύταπά
τες, περασμένες παραδόσεις, περασμένους άρχηγούς καί περα
σμένους ύποτιθέμενους σωτήρες. 

"Αν λοιπόν έχη κανείς έπίγνωση δλων αύτών, πού θά έπρεπε 
νά έχη, ποιά (;) είναι ή άντίδρασή του; 'Όχι μιά μεμονωμένη άντί
δραση, άλλά ή όλική του άντίδραση σ' αύτά πού συμβαίνουν στόν 
κόσμο; 'Ασχολείται μόνο μέ τήν προσωπική του ζωή, μέ τό πώς 
θά ζήση μιά ησυχη, γαλήνια, άτάραχη ζωή σέ μιά γωνιά; ιϊ άσχο-
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λειτω μ όλόκληρη τήν άνθρώπινη ϋπαρξη, μ' ολη τriv άνθρωπότη
τα; 

"Αν άσχολειται κανείς μόνο μέ τήν ίδιωτική του ζωή, όν είναι 
βασανισμένη, περιορισμένη, όδυνηρri καί πονεμένη, δέν συνειδη
τοποιει πώς άποτελει εvα τμημα του ολου. Πρέπει vά δi'] τή ζωr1, 
όχι τriv Άμερικάνικη rϊ τriv Άσιατική ζωή, άλλά τri ζωri σάν όλότη
τα, τήν όλιστικri όποψη τrϊς ζωης. Κι' αύτή δέν είναι δικri του πα
ρατriρηση, άλλά παρατήρηση πού συμπεριλαμβάνει τήν όλότητα, 
τriv όλιστικri όποψη τrϊς ζωης. 

Ό καθένας άνησυχει γιά τά προσωπικά του προβλriματα, προ
βλriματe1 χρηματικά, άνεργίας, άνe1ζήτησης, όλοκλήρωσης. Άναζη
τίΊ άσταμάτητα τήν άπόλαυση, φοβίΊταr, άπομονώνπαι, αίσθάνεται 
μοναξιά, άπογοήτευση, θλίψη καί δημιουργει εναν έξωτερικό σω
τήρα γιά νά μεταμορφώση η νά σώση τόν καθένα μας. Αύτή 
ύπηρξε ri παράδοση της Δύσης έδώ καί δυό χιλιαδες χρόνια, άλλά 
καί στόν Άσιατικό κόσμο έπικρατεί ή ϊδια όποψη μ' όλλα λόγια καί 
σύμβολα, μέ διαφορετι�ά συμπεράσματα, ένώ πρόκειται γιά τήν ϊ
δια άναζήτηση του άτόμου γιά τήν προσωπική του σωτηρία, τriv 
προσωπική του εύτυχία. 
'Υπάρχουν έπίσης κι' οί διάφοροι έμπειρογνώμονες, οί ψυχολόγοι, 
στούς όποίους τρέχει κανείς γιά νά του λύσουν τά προβλήματά 
του. Οϋτε κι αύτοί ομως δέν κατάφεραν τίποτα. 

Τεχνολογικά οί έπιστήμονες βοriθησαν στri μείωση της άρρώ
στιας, στή βελτίωση της συγκοινωνίας, άλλά αύξησαν καί τή συν
τριπτική δύναμη του πολεμικου έξοπλισμου, τri δύναμη νά σκοτώ
νης τεράστιους άριθμούς άνθρώπων, μ' ενα μόνο χτύπημn. Οί έπι
στήμονες δέ θά σώσουν τriv άνθρωπότητα, οϋτε κι οί πολιτικοί 
της Άνατολης, της Δύσης ή όποιουδήποτε όλλου μέρους του κό
σμου. Οί πολιτικοί κυνηγίΊνε τri δύναμη, τό γόητρο καί παίζουν ενα 
σωρό παιχνίδια μέ τήν άνθρώπινη σκέψη. Τό ϊδιο άκριβώς συμβαί
νει καί στόν ύποτιθέμενο θρησκευτικό κόσμο, κι έκει έπικρατει ή 
έξουσία της ίεραρχίας, ή έξουσία του Πάπα, του άρχιεπίσκοπου, 
του μητροπολίτη και του πcιπίΊ τrϊς ένορίας, έν όνόματι μιας είκό
νcις πού δημιούργησε ή σκέψη. 

Κι έτσι, έμεις οί άνθρωποι, διχασμένοι, άπομονωμένοι, δέν 
μπορέσαμε νά βρουμε μιά λύση στά προβλήματά μας. Παρ' ολο 
πού έξωτερικά εϊμαστε πολύ μορφωμένοι, έξυπνοι, έγωκεντρικοί, 
ίκανοί γι' άπίστευτe1 κατορθώματα, ώστόσο έσωτερικά εϊμαστε 
αύτό πού εϊμασταν έδώ καί χιλιάδες χρόνrα. Μισουμε, πολεμίΊμε, 
καταστρέφουμε ό ενας τόν όλλον κι αύτό άκριβώς συμβαίνει άκό
μα καί σήμερα. 'Έχετε άκούσει συχνά τούς είδικούς νcΊ σχολιcΊζουν 
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κάποιο πρόσφατο πόλεμο, δέ συζητάνε γιά τούς άνθρώπους πού 
σκοτώνονται, άλλά γιά τό πώς θά καταστραφουν τ' άεροδρόμια, 
πώς θ' άνατιναχθη αύτό η έκείνο. 'Επικρατεί μιά τέλεια σύγχυση 
στόν κόσμο καί νομίζω πώς ολοι τό συνειδητοποιουμε αύτό. Τί 
πρέπει λοιπόν νά κάνουμε; 

'Ένας φίλος άπάντησε κάποτε στόν όμιλητή: «Δέν μπορείς νά 
κάνης τίποτα, μή χτυπάς λοιπόν τό κεφάλι σου στόν τοίχο. Τά 
πράγματα θά έξακολουθήσουν οπως έχουν αίώνια. Θά έξακολου
θήσουν οί πόλεμοι, ό άλληλοσπαραγμός, ό άνταγωνισμός κι ό έγ
κλωβισμός άπό τίς διάφορες αύταπάτες. Κι αύτά θά συνεχιστουν. 
Μή ξοδεύεις όδικα τή ζωή καί τό χρόνο σου». 

Έχοντας λοιπόν έπίγνωση της τραγωδίας του κόσμου, τών 
τρομακτικών γεγονότων πού μπορεί νά συμβουν, όν κάποιος τρελ
λός πατήση ενα κουμπί, ξέροντας πώς ό κομπιουτερ ξεπερνάει τίς 
ίκανότητες του άνθρώπου, πώς σκέφτεται πολύ πιό γρήγορα και 
πιό σωστά, ρωτάμε; Τί θ' άπογίνη ό όνθρωπος; Αύτό είναι τό με
γάλο πρόβλημα πού άντιμετωπίζουμε. 

Ή έκπαίδευσή μας άπό παιδιά καί καθώς περνάμε άπ' τό σχο
λείο, τό κολλέγιο, τό πανεπιστήμιο, είναι νά είδικευτουμε σέ κά
ποιο κλάδο, νά μαζέψουμε πολλές γνώσεις καί μετά νά πιάσουμε 
μιά δουλειά πού θά κρατήσουμε γιά τό ύπόλοιπο της ζωής μας. 
Νά πηγαίνουμε στό γραφείο άπ' τό πρωί ώς τό βράδυ καί στό τέ
λος νά πεθαίνουμε. Αύτή δέν είναι μιά άπαισιόδοξη στάση η παρα
τήρηση, είναι αύτό πού πράγματι συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

'Όταν παρατηρη κανείς αύτό τό γεγονός δέν είναι οϋτε αίσιό
δοξος οϋτε άπαισιόδοξος, είναι αύτό πού είναι. Καί ρωτάει, όν εί
ναι σοβαρός κι ύπεύθυνος: Τί πρέπει νά κάνω; Ν' άποσυρθώ σέ 
μοναστήρι; Νά φτιάξω ενα κοινόβιο; Νά πάω στήν Άσία γιά ν' 
άκολουθήσω τό διαλογισμό του Ζέν η κάποια όλλη μορφή διαλο
γισμου; Θέτει κανείς σοβαρά αύτή τήν έρώτηση. 'Όταν άντιμετω
πίζη μιά τέτοια κρίση, πρόκειται γιά κρίση συνείδησης καί δέν εί
ναι κάτι έξω άπ' αύτόν. Ή κρίση βρίσκεται μέσα του. 'Υπάρχει κι 
ενα ρητό πόύ λέει: Εϊδαμε τόν έχθρό, κι ό έχθρός εϊμαστε έμείς. 

Ή κρίση δέν είναι οίκονομικό θέμα, δέν είναι πόλεμος, η βόμ
βα, οί πολιτικοί, οί έπιστήμονες, ή κρίση είναι μέσα μας, είναι μέσ' 
τήν συνείδησή μας. 'Ώσπου νά καταλάβουμε πολύ βαθιά τή φύση 
αύτης της συνείδησης καί νά τήν έρευνήσουμε, νά βουτήξουμε 
βαθιά μέσα της, για ν' άνακαλύψουμε γιά τόν έαυτό μας όν μπορεί 
νά ύπάρξη μιά όλοκληρωτική μεταμόρφωση σ' αύτή τή συνείδηση, 
ό κόσμος θα συνεχίση νά δημιουργη περισσότερη δυστυχία, πε
ρισσότερη σύγχυση, περισσότερη φρίκη. Ή εύθύνη μας δέν έντο-
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nίζετοι σέ κάnο1α άλτροu1σΤΙκή πράξη έξω άπ' τόν έαuτό μας, nο
λ1τ1κή, κο1νωνικιi rϊ οίκονομική, άλλά στό νά κατανοήσουμε τή φύ
ση της ϋnαρξriς μας, νά μάθουμε γ1ατί έμεϊς οί όνθρωnο1, πού 
ζοϋμε σ· αύτόν τόν ύnέροχο πλανήτη, έχουμε γίνει έτσι. 

Έδώ προσπαθούμε, έσεϊς κ1 ό όμ1λητής, μαζί κ1 όχ1 χωρ1στά, 
νά παρατηρήσουμε τήν κίνηση της συνείδησης καί τή σχέση της 
μέ τόν κόσμο καί νά δοϋμε όν αύτή ή συνείδηση εiνΟΙ άτομ1κή, ξε
χωρωτri, rϊ όν άnοτελη τό σύνολο της άνθρωπότητας. 'Έχουμε 
έκnΟΙδεuθη άnό nαιδ1ά νά εϊμαστε άτομ1κιστές, ό καθένας μιά ξέ
χωρη ψυχή, rϊ έχουμε έκnαrδεuθη, μορφωθη, nρογραμματ1στη νά 
σκεπτόμαστε σάν αύτόνομα ότομα. 

Νομίζουμε πώς έπεrδή ό καθένας μας έχει ξεχωριστό όνομα, 
ξεχωριστή μορφή, δηλαδή σκοϋρος η λευκός, ψηλός η κοντός καί 
πώς έπεrδή ό καθένας μας έχει κάnο1α ίδrαιτερότητα χαρακτήρα, 
γι· αύτό εϊμαστε αύτόνομα ότομα, ό καθένας μέ rίς δικές του προ
σωπικές έμnεrρίες κ.ο.κ. 

Αύτή τriν άντίληψη θά θέσουμε σέ άμφrσβήτηση, πώς δηλαδή 
εϊμαστε αύτόνομα ότομα. Αύτό δέ σημαίνει πώς εϊμαστε ενα είδος 
όμορφης μάζας, άnλώς θ' άμφrσβητήσοuμε τή μοναδ1κότητά μας, 
παρ· ολο πού ολος ό κόσμος, άκόμα κr ό θρησκευτικός ύnοστηρί
ζεr πώς εϊμαστε αύτόνομες ύπάρξεrς. Αύτή τήν έννοια κr ϊσως αύ
τή τήν αύταnάτη, nροσnαθεϊ ό καθένας μας νά έκnληρώση, θέ
λωντας νά γίνη κάη Σ' αύτή τήν προσπάθεια νά γίνουμε κάΤΙ άν
ταγωνrζόμαστε ό ενας τόν όλλον, πολεμομε ό ενας τόν όλλον, έτσι 
ώστε αν δ1ατηρήσοuμε αύτόν τόν τρόπο ζωης, συνεχίζουμε άνα
πόφεuκτα νά συντηρούμε τόν έθνrκrσμό, τόν φυλετισμό, τόν πό
λεμο. 

Γ1ατί νά εϊμαστε προσκολημένοr μέ τόσο πάθος στόν έθνικι
σμό, πραγμα πού συμβαίνει σήμερα; Γιατί νά δίνουμε τόσο έξα1pε
τ1κά παθιασμένη σημασία στόν έθν1κ1σμό, πού ούσrαστrκά εiνΟΙ 
φυλετισμός; Γιατί; Μήπως έnεrδή ή nροσκόληση στήν φυλή, στήν 
όμάδα δίνει ενα είδος άσφάλεrας, μrά αiΌθηση όλοκλήρωσης, πλη
ρότητας; 
"Αν σuμβαίνη κάτ1 τέτοιο, τότε κr οί αλλες φυλές θά νοιώθουν τό 
ϊδ10 καί συνεπώς θα έχουμε διχασμό, πόλεμο, δ1αμάχη. "Αν δη κα
νείς τriν άλήθεrα αύτοϋ τοϋ πράγματος, όχι σάν κάτ1 θεωρητικό κι 
αν θέλη νά ζήση σ· αύτri τή γη, πού εiναr γη ολων μας, όχι δικri 
σας η δrκri μου, τότε δέν θά ύnάρχη κανένας έθνικrσμός. Ύnάρχεr 
μόνο ή άνθρώπrνη ϋπαρξη, ή ζωή, όχr ή ζωή σου κι ή ζωή μου. 
άλλά 11 ζωή πού ζεις στό σύνολό της. Ή παράδοση τοϋ άτομrκι
σμοϋ έχει διαrωνισθη άπό τίς θρησκεϊες τόσο της Άνατολrϊς. οσο 
καί της Δύσης, μέ τή σωτηρία τοϋ κάθε άτόμοu καί τά σχετικά. 



94 ΙΛΙΣΟΣ 1986 

Είναι καλό νά έχη κανείς ενα νου πού άμφισβητεϊ, πού δέν 
άποδέχεται, ενα νου πού νά λέη: «Δέν είναι δυνατόν νά συνεχί
σουμε νά ζουμε μ' αύτό τόν κτηνώδη,. βίαιο τρόπο». Ν' άμφισβη
τουμε, ν' άμφιβάλλουμε, νά μή δεχόμαστε τόν τρόπο ζωής πού 
κάναμε γιά πενήντα rϊ έξήντα χρόνια, rϊ καί τόν τρόπο πού έχει ζή
σει ό όνθρωπος έδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή συνείδησή σας είναι 
πραγματικά δική σας; 

Τό νά έχης συνείδηση σημαίνει νά έχης έπίγνωση, ν' άντιλαμ
βάνεσαι, νά παρατηρης. Τό περιεχόμενο της συνείδησής σου περι
λαμβάνει τίς πίστεις σου, τίς άπολαύσεις σου, τίς έμπειρίες σου, 
τίς είδικές σου γνώσεις, πού έχεις συγκεντρώσει γιά τόν έαυτό 
σου. Περιέχει τούς φόβους καί τίς προσκολήσεις σου, τόν πόνο 
καί τήν άγωνία της μοναξιάς, τή λύπη καί τήν άναζήτηση γιά κάτι 
περισσότερο άπ' τήν άπλή φυσιολογική ϋπαρξη. 'Όλα αύτά άποτε
λουν τό περιεχόμενο της συνείδησής σου. 

Τό περιεχόμενο κάνει τή συνείδηση, χωρίς τό περιεχόμενο 
δέν ύφίσταται συνείδηση, έτσι δπως τήν έννοουμε. Σ' αυτό δέν 
ύπάρχει θέμα διαφωνίας. Είναι έτσι. 

Τώρα σας ρωτώ, ή συνείδησή σας πού είναι τόσο πολύπλοκη, 
άντιφατική, γεμάτη άπίστευτη ζω\'τάνια, είναι δική σας; Ή σκέψη 
σας είναι δική σας; 'Ή μήπως ύπάρχει μόνο τό σκέπτεσθαι, πού 
δέν είναι οϋτε 'Ανατολικό, οϋτε Δυτικό, τό σκέπτεσθαι πού είναι 
κοινό σ' δλη τήν άνθρωπότητα, σέ πλούσιους καί φτωχούς, σέ τε
χνικούς μ' έξαιρετικές ίκανότητες rϊ καί σέ μοναχούς πού έχουν έγ
καταλείψει τά έγκόσμια κι αύτοσυγκεντρώνονται σέ μιά μόνο ίδέα; 

'Όπου κι όν πάη κανείς βλέπει δυστυχία, πόνο, άγωνία, μονα
ξιά, παραφροσύνη, φόβο, άναζήτηση άσφάλειας, τήν παγίδα της 
γνώσης καί τή δίψα του πόθου. 'Όλα αύτά άνήκουν στό χώρο πού 
κινείται ό κάθε όνθρωπος. Ή συνείδηση του καθενός είναι ή συ
νείδηση καί της ύπόλοιπης άvθρωπότητας. Είναι λογικό. Μπορεί 
νά διαφωνείτε, μπορεί νά λέτε, ή συνείδησή μου είναι ξέχωρη καί 
πρέπει νά είναι ξέχωρη, είναι δμως έτσι; 

'Όταν καταvοήση κανείς τήv ούσία αύτου του θέματος, τότε 
βλέπει πώς ειvαι τό ύπόλοιπο της άvθρωπότητας. Μπορεί vά έχη 
τό δικό του όνομα, μπορεί νά ζη σ' εvα είδικό μέρος της γης καί vά 
έχη μιά είδική μόρφωση, μπορεί vά είναι εύκατάστατος rϊ καί φτω
χός, στον δμως περάση πίσω άπ' τή μάσκα βλέπει πώς είναι σάv 
τήν ύπόλοιπη άνθρωπότητα, πονεμένος, μόνος, δυστυχισμένος, 
άπελπισμένος, νευρωτικός, πιστός σέ κάποια αύταπάτη κ.ο.κ. Κι 
αύτό ίσχύει τόσο στήv 'Ανατολή δσο καί στή Δύση. Μπορεί vά μή 
μας άρέσει, μπορεί vά θέλουμε vά πιστεύουμε πώς εϊμαστε άvε-
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ξάρτητοι, έλεύθερο ότομο, όν ομως παρατηρήσουμε πολύ βαθιά. 
βλέπουμε πώς εϊμαστε τό ύπόλοιπο τής άνθρωπότητας. 

Μπορει νά δέχεται κανείς ούτό σcιν μιcι ίδέο, σάν μιά άφηρη
μένη έ'ννοιο. σάν ύπέροχη θεωρία, 11 ίδέο ομως δέν όποτελει τήν 
πραγματικότητα. Μιά όφηρημένη έ'ννοια δέν είναι αύτό πού συμ
βαίνει στιiν πραγματικότητα. Άλλά σχηματίζει κανείς μιά όφηρημέ
νη έ'ννοιο όπ' ούτό πού είναι, μετά τήν κάνει ίδέο κοί τήν όκολου
θει κι ός μή βασίζεται σέ γεγονότα. "Αν λοιπόν τό περιεχόμενο της 
συνείδησriς μου κοί της δικης σος είναι όντιφατικό, συγχυσμένο, 
όν όγωνίζεται ένάντιο στόν εαυτό του, τά γεγονότα ένάντια στά 
μή-γεγονότα, τό v· όνοζητάς τήν εύτυχίο κοί νά είσαι δυστυχισμέ
νος, τό νά θέλης νά ζήσης χωρίς βίο κοί νά είσαι βίαιος, τότε φυ
σικά κι ri ϊδια ή συνείδησri μας, βρίσκεται σέ διαφωνία. Αύτή είναι 
ή ρίζα της μή-ίκονοποίησης. 

'Έως στου νά τό καταλάβουμε αύτό, εως OT0 1J νά μnουμε βα
θιά μέσο του καί v· όνοκολύψουμε τήν όnόλυτη τάξη, ή όταξία θό 
κυριεύη πόντο στόν κόσμο. 'Ένας σοβαρός όνθρωπος λοιπόν, δέν 
έγκcιτολεiπει εϋκολο τήν όνcιζήτηση της κατανόησης, τήν όναζήτη
ση τiΊς βαθιάς έ'ρευνας του εcιυτου του, της συνείδησής του, δέν 
πείθεται εϋκολα όπ' τίς διασκεδάσεις κοί τίς ψυχαγωγίες πού πι
θανόν νό είναι όποροίτητες όρισμένες φορές-όλλά έρευνά συστη
ματικά κάθε μέρα τήν όνθρώnινη φύση, δηλαδή τόν εαυτό του, 
κοί παροτηρει κάθε τι πού συμβαίνει μέσο του. Άπ' αύτή τήν πα
ρατήρηση πηγάζει ή δράση. 

Αύτή ή δράση δέν εινοι: «τί πρέπει νό κάνω σάν όνεξόρτητος 
όνθρωπος», είναι μιό δράση πού πηγάζει όrτ' τήν όπόλυτη όλιστική 
παρατήρηση της ζωης. Ή όλιστική παρατήρηση είναι μιά ύγιής, 
φυσιολογικri, λογική, όλικri όντίληψη κι ούτό είναι κάτι τό ίερό. Εί
ναι (;) δυνατόν γιcι ενον όνθρωπο, σάν ενον όπό μάς τούς κοινούς 
πολίτες, πού δέν εϊμαστε είδικοί, είναι (;) δυνατόν νό κοιτάξουμε 
τήν όντιφατικri, τή συγχυσμένη συνείδηση σόν μιό όλότητα; η

πρέπει νά κοιτάξουμε κάθε της πλευρά ξεχωριστό; 
Θέλουμε νό καταλάβουμε τόν εαυτό μας, τή συνείδησή μας. 

Ξέρει κανείς όπό τriv όρχή πώς είναι κάτι έντελώς όντιφατικό, για
τί θέλει cιύτό κι όχι έκεινο, γιατί λέει αύτό κοί κάνει κάτι τό όλλο. 
Ξέρει όκόμcι πώς οί πίστεις χωρίζουν τούς όνθρώπους. Ό ενcις πι
στεύει στήν προσωπική του εμπειρία κοί προσκολλάται σ· ούτή καί 
στεύει στriν προσωπικri του έμπειρίcι κcιί προσκολάτcιι σ· αύτή κοί 
στriν γνώση πού συσσώρευσε στά σαράντα η εξήντα χρόνιο τη<, 
ζωης του καί πού εχουν όποκτήσει γι· cιύτόν έξcιιρετική σημcισίn. 
Προσκολλάται σ· ούτά κι ένώ όνcιγνωρίζει πώς ή πίστη κατcιστρέ 
φει κοί χωρίζει τούς όνθρώnους, δέν μrτορει ν' όπολλογη όπ' πύ 
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τή, γιατί εχει ενα παράξενο δυναμισμό γιατί του δίνει μιά κάποια 
αϊσθηση άσφάλειας. Πιστεύει κανείς στό Θεό κι αύτή ή πίστη πε
ριέχει μιά έκπληκτική δύναμη. Ό Θεός δμως είναι έπινόηση τών 
άνθρώπων. Ό Θεός είναι ή προβολή της σκέψης μας, τό άντίθετο 
τών άπαιτήσεών μας, της άδυναμίας καί της άπελπισίας μας. 

Γιατί (;) νά εχη κανείς πίστεις; 'Ένας νους σακατεμένος άπ' τήν 
πίστη είναι ενας όρρωστος νους. Πρέπει νά μπορεί ν' άπελευθε
ρωθη άπ' αύτό. Είναι (;) λοιπόν δυνατόν νά έρευνήση κανείς σέ 
βάθος τή συνείδησή του, όχι νά πεισθη νά τό κάνη, όδηγημένος 
άπό ψυχιάτρους, ψυχολόγους κ.ο.κ., άλλά νά μπη βαθιά μέσα στόν 
εαυτό του καί νά μάθη, ετσι ώστε νά μήν έξαρτάται άπό κανέναν, 
οϋτε κάν άπ' τόν όμιλητή; 

Άφου θέση κανείς αύτή τήν έρώτηση, πώς (;) μπορεί νά μάθη 
τίς ίδιομορφίες, τί'ς άντιφάσεις, τήν δλη κίνηση της συνείδησης; 
Πρέπει (;) νά τή μάθη τμήμα πρός τμήμα; "Ας πάρουμε γιά παρά
δειγμα τά τραύματα πού εχει ύποστεί κανείς άπό τήν παιδική του 
ήλικία. Πληγώνεται ψυχολογικά άπό τούς γονείς του. Μετά πληγώ
νεται άπό τό σχολείο, στό Πανεπιστήμιο άπό τή σύγκριση, άπό 
τόν άνταγωνισμό, άπ' τήν ύποχρέωση νά βγη πρώτος στό είδος 
του κ.ο.κ. Σ' δλη τή διάρκεια της ζωής συνεχίζεται άδιάκοπα αύτή 
ή διαδικασία του τραυματισμου. 'Όλοι ξέρουμε πώς οί όνθρωποι 
πληγώνονται βαθιά, άκόμα κι αν δέν τό συνε1δητοπο1ουν καί πώς 
αύτό δημιουργεί διάφορα εϊδη νευρωτικής δράσης. 'Όλο αύτό εί
ναι μέρος της συνείδησης, ενα μέρος του είναι κρυμμένο καί τό 
όλλο είναι ή επίγνωση δτι εχουμε πληγωθη. 

Τώρα είναι (;) δυνατόν νά μήν πληγωθη κανείς καθόλου; Γιατί 
οί συνέπειες του τραυματισμου είναι τό χτίσιμο του τοίχου γύρω 
άπ· τόν εαυτό μας, είναι ή άπομάκρυνσή μας στίς σχέσεις μας μέ 
τούς όλλους γιά νά μή μας ξαναπληγώσουν. Κι αύτά φέρνουν τό 
φόβο καί μιά σταδιακή άπομόνωση. Τώρα ρωτάμε: Είναι (;) δυνα
τόν όχι μόνο ν' άπαλλαγουμε άπό τραυματισμούς του παρελθόν
τος, άλλά •ωί νά μήν ξαναπληγωθουμε ποτέ άπό πόρωση, άπό 
άδιαφορία, άπό τέλεια όρνηση κάθε σχέσης; 

Πρέπει κανείς νά έρευνήση γιατί πληγώνεται καί τί σημαίνει 
νά πληγώνεσαι. Αύτός ό τραυματισμός άποτελεί μέρος της συνεί
δησής μας κι άπ' αύτόν πηγάζουν οί διάφορες άντιφατικές, νευρω
τικές πράξεις μας. Έρευνά κανείς αύτό τόν τραυματισμό, δπως 
έρευνά καί τήν πίστη. Δέν είναι κάτι εξω άπό μάς, είναι ενα κομ
μάτι του εαυτου μας. Τί είναι λοιπόν αύτό πού τραυματίζεται κι εί
ναι (;) δυνατόν νά μήν τραυματίζεται κανείς ποτέ; Είναι δυνατόν 
νά είναι κανείς έλεύθερος όνθρωπος πού νά μήν πληγώνεται ποτέ 
ψυχολογικά, έσωτερικά; 
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Τί είναι αύτό πού πληγώνεται; Λέμε πώς πληγώνεται τό «έγώ» 
μου. Τί είναι αύτό τό «έγώ»; Άπό τήν παιδική ηλικία χτίζει κανείς 
τήν είκόνα τοϋ έαυτοϋ του. Κι έχει πάρα πολλές είκόνες, όχι μόνο 
τίς είκόνες πού οί όλλοι σχηματίζουν γι' αύτόν, άλλά καί τίς είκό
νες πού έχει .σχηματίσει ό ϊδιος γιά τόν έαυτό του. Π,χ. τήν είκόνα 
δτι είναι 'Αμερικάνος, rϊ τήν εiκόνα δτι είναι 'Ινδουιστής, rϊ είδικός. 
Τό «έγώ» λοιπόν είναι ή είκόνα πού έχει σχηματίσει κανείς γιά τόν 
έαυτό του, σάν εναν έξαιρετικά καλόν όνθρωπο, κι αύτή ή είκόνα 
εiναι αύτό πού πληγώνεται. Μπορει νά έχη κανείς τήν είκόνα δτι 
εiναι μεγάλος όμιλητής, συγγραφέας, πνευματικός όνθρωπος, άρ
χηγός. Αύτές οί εiκόνες άποτελοϋν τόν πυρήνα τοϋ έαυτοϋ του, κι 
δταν λέη πώς πληγώθηκε, έννοει πώς οί εiκόνες αύτές πληγώθη
καν. "Αν έχη κανείς μιά είκόνα γιά τόν έαυτό του κι έρθει κάποιος 
καί τοϋ πει, <ψ11ν εiσαι ήλίθιος», πληγώνεται. 

'Η είκόνα πού έχει σχηματίσει γιά τόν έαυτό του ώς μή
ιiλίθιου εiναι τό «έγώ» του κι αύτό πληγώνεται. Αύτή τήν εiκόνα κι 
αύτά τά τραύματα τά κρατάει κανείς μαζί του, σ' δλη του τή ζωή, 
προσπαθώντας πάντα νά μην ξαναπληγωθη, άποφεύγοντας κάθε 
άναφορά στή βλακεία του. 

Οί συνέπειες ένός τραυματισμοϋ εiναι πολύπλοκες. Γιατί όντας 
τραυματισμένος προσ,rαθει κανείς νά γίνη αύτό rϊ έκεινο, γιά νά 
ξεφύγη άπ' αύτόν τόν τρομακτικό πόνο καί πρέπει νά τό καταλάβη 
κανείς αύτό. Τώρα, μποροϋμε (;) νά μήν έχουμε καμιά είκόνα γιά 
τόν έαυτό μας; Γιατί (;) νά έχη κανείς εiκόνες γιά τόν έαυτό του; 
Γιατί βλέπει κάποιον πού εiναι καλός, εύχάριστος, έξυπνος, όμορ
φος και θέλει να τοϋ μοιάσει κι έπειδή δέν τοϋ μοιάζει πληγώνε
ται. Ή σύγκριση λοιπόν μπορει νά είναι ενας άπό τούς παράγοντες 
τού ψυχολογικοϋ τραυματισμού. Καί τότε έρωτόται κανείς γιατί (;) 
νά συγκρίνη; 

Εiναι (;) δυνατόν νά ζ11ση κανείς σ· αύτόν τόν μοντέρνο κόσμο 
χωρίς καμιά εiκόνα; Ό όμιλητής μπορει νά λέη πώς είναι δυνατόν, 
πώς μπορει νά γίνη 'Αλλά άπαιτειται μεγάλη ένέργεια γιά νά μάθη 
κανείς όν είναι δυνατόν νά μήν πληγωθη ποτέ κι άκόμα όν είναι 
δυνατόν νά ζήση 1 ή ζωι1 του χωρίς καμιά πίστη, γιατί ή πίστη χω
ρίζει τούς άνθρώπους καί τούς κάνει v· άλληλοσπαράζονταr. Είναι 
(;) δυνατόν λοιπόν νά ί,ήση κανείς χωρίς καμιά πίστη καί νά μήν έ
χη καμιά μά καμιά - είκόνα γιά τόν έαυτό του; Αύτή εiναι r1 
πραγματική έλευθερία. 

Μπορει κάποιος πού έχει μιά είκόνα γιά τόν έαυτό του, στον 
τόν ποϋν riλίθιο, νά δώση δλη του τήν προσοχή σ· αύτή τή λέξη, 
έτσι δπως τήv όκουσε. Γιατί έφόσον έχει μιά είκόνα γιά τόν έαυτό 
του, δταν τόν ποϋν ήλίθrο, θ' άντιδράση άμέσως. Κι έφόσον ή άν-
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τίδραση εΤναι όμεση, πρέπει νά δώση τήν προσοχή του σ αυτη 
τήν άμεσότητα. Δηλαδή πρέπει ν' ακούση πολύ καθαρά τήν πρό
ταση δτι εΤναι ήλίθιος, νά τήν άκούη προσεκτικά. Γιατί δταν άκούη 
κανείς μ' άπόλυτη προσοχή, δέν ύπάρχει άντίδραση, Ή έλλειψη 
της όξείας προσοχής φέρνει τήν είκόνα, πού φέρνει τήν άντίδρα
ση. 

"Ας ύποθέσουμε πώς έχω μιάν είκόνα γιά τόν έαυτό μου, γιατί 
έχω ταξιδέψει σ' δλο τόν κόσμο κλπ, κλπ. Κι' έρχεστε έσεiς καί 
μοϋ λέτε, φιλαράκο δέν εΤσαι τόσο καλός δσο ενας όλλος Γκου
ρού, ενας όλλος άρχηγός, ενας όλλος δάσκαλος, ενας όλλος ήλί
θιος. Τ' άκούω δλα αύτά καί δίνω δλη μου τήν προσοχή σ' αύτά 
πού λέγονται. 'Όταν ύπάρχη άπόλυτη προσοχή δέν σχηματίζεται 
κανένας πυρήνας. Μόνο ή έλλειψη προσοχής δημιουργεi τόν πυ
ρήνα. 'Ένας νοϋς πού εΤναι νωθρός, πού βρίσκεται σέ σύγχυση, 
πού εΤναι άναστατωμένος, νευρωτικός, πού δέν έχει ποτέ άντιμε
τωπίσει πραγματικά τό παραμικρό, πού δέν έχει ποτέ άπαιτήσει 
άπ' τόν έαυτό του νά δώση δ,τι καλύτερο έχει μπορεi ποτέ νά δώ
ση μιά τόσο άπόλυτη προσοχή; 'Όταν ύπάρξη όπόλυτη προσοχή, ή 
πρόταση δτι εΤσαι ήλίθιος χάνει έντελώς τή σημασία της. Γιατί δ
ταν ύπάρχη προσοχή δέν ύπάρχει κάποιος πυρήνας πού άντιδρό. 
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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΗΜΑ» ΤΗΣ 23/2/86 

Μετά τ,7 θλιβερή εί'δηση τού θανάτου τού Κρισναμούρτι, δια
βάσαμε ενα σχετικό αρθρο τού κ. Νίκου Δήμου στήν Εφημερίδα 
«ΒΗΜΑ;; τήν Κυριακή, 23.2.86. Περιμέναμε βέβαια, νά διαβάσου
με κάτι πού νά άντικατοπτρίζει, αν 6χι τή σοβαρότητα τού άρθρο
γράφου, τούλάχιστον τή σοβαρότητα τής περιστάσεως. Αλλά ό κ. 
Δr7μου, 6χι μόνο δέν Εγκατέλειψε - οϋτε σ' αύτό τό ιιΕπικήδειωι 
αρθρο του το γνωστό ιιεξυπνω; ϋφος του, άλλά πρόσθεσε καί τr7ν 
κακογουστιά στήν όποία δέν μάς είχει συνηθίσει. Καί, άσφαλως, 
κάποια νότα χιούμορ (;) πού προσπάθησε νά δώσει Επικαλούμενος 
σατυρικ,7 εκφραση τού Σκαρίμπα γιά τόν Κρισναμούρτι, δέν μάς ε
κανε νά γελάσουμε. 'Έδειξε, ομως, καί τήν παχυλή του αγνοια στά 
θέματα τής ίστορίας καί Εξελίξεως των Εσωτερικων όργανώσεων, 
παρ' ολο πού -αν δέν κάνω λάθος- άσχολεΤται καί μέ τό βουδδι
σμό, άπό τόν όποιο δέν φαίνεται νά εχει κατανοήσει καί, πολύ πε
ρισσότερο, βιώσει καί πάρα πολλά πράγματα. Καί άπορούμε, πως 
αύτός ό παρα-μορφωμένος καί μέ εύρωπαϊκές σπουδές Εξοπλισμέ
νος κύριος στάθηκε τόσο άπρόσεκτος σέ ενα τόσο λεπτό θέμα. 
Φανταζόμαστε οτι ή πίεση τού χρόνου πού χαρακτηρίζει τόν χω
ρο, ατόν όποΤο διέπρεψε -ή Διαφήμιση- τόν παρέσυρε στούς άβα
σάνιστους χαρακτηρισμούς του. 

Ό κ. Νίκος Δr7μου άρχίζει τίς κατηγορίες του κατά τής Θεοσο
φικής 'Εταιρίας μέ μία άνακρίβεια, λέγοντας οτι ιιή δαιμόνια καί 
πανέξυπνη Anπie Besant διεδέχθη τήν Εξ ί'σου δαιμόνια, άλλά, ί� 
σως, 6χι τόσο εξυπνη Heleπa 8/avatskγ στήν προεδρία τrJς 
Διεθνούς Θ.Ε.;;, Τό λάθος Εδω ·-·γιατί rj 8/avatskγ δέν ύπr7ρξε ποτέ 
πρόεδρος τής Θ.Ε. - δέν ε/ναι βέβαια ούσιαστικό, άφού rj 8/avat
skγ ύπήρξε ή πνευματική rjγέτις τrJς εταιρίας, άλλά τό άναφέρουμε, 
γιατί καί ή στοιχειώδης άκόμη γνώση τrJς ίστορίας τrJς Θ.Ε. δέν θά 
Επέτρεπε τέτοιο λάθος. 'Έτσι, ό κ. Δήμου μάς δίνει τό δικαίωμα νά 
θεωρήσουμε αν καί δέν θέλουμε νά τό πιστεύσουμε οτι άσχο
λεΤται μέ κάτι πού άγνοεΤ παντελως. Έδω, λοιπόν, ό κ. Δr7μου 
κακο-χαρακτηρίζει τήν Μπλαβάτσκυ ώς ιιφοβερ,7;;, ιιδαιμόνιω καί 
ιιί'σως 6χι τόσο εξυπνφ. Αλλά, φτωχέ μας κ. Δήμου, ή Μπλαβάτ
σκυ ύπr7ρξε μία άπό τίς τεράστιες καί ήρωικότερες μορφές στήν 
παγκόσμια ίστορία τού '.Αποκρυφισμού. Αύτό τουλάχιστον τr7ς τό 
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άναγνώρισαν οί πιό άξιοι άπό τούς άντιπάλους της καί σ' αύτό τό 
σημεΓο δέν μπορεΓ νά ύπάρξει έπιείκια, Είσθε πολύ rrλίγος» κ. Δή
μου καί γιά νά τολμάτε άκόμη -οχι νά μπορεΓτε- νά κρίνετε κατ' 
αύτόν τόν τρόπο εναν άνθρωπο πού πρόσφερε κυριολεκτικά τή 
ζωή του σέ κάποιον ίερό -καί γιά σάς άκόμη, φανταζόμαστε
σκοπό. Γιά δέ τήν άμφισβητούμενη άπό έσάς έξυπνάδα της δέν θά 
διαφωνούσαμε ίδιαιτέρως, αν δεχόμασταν τά δικά σας κριτήρια 
περί rrέξυπνάδας». Όσο γιά τό rrσυνεταιρο της 0/cott - δπως χυ
δαιότατα τόν άποκαλεΓτε - (πρόεδρο τής Θ.Ε. γιά νά μαθαίνετε 
καί κάτι) ϊσως νά σχηματίζατε κάποια καλλίτερη γνώμη, αν γνωρί
ζατε γιά τή μεγάλη προσφορά του, πλήν τών άλλων, στήν κατα
νόηση τής Βουδδιστικής φιλοσοφίας, στήν όποία, πιστεύουμε, ΈΧΕ
τε έντρυφήσει. 

Α ποκαλεΓτε πιό κάτω τή θεοσοφική διδασκαλία rr περίεργα συ
νονθύλευμα άπό διάφορες άνατολικές καί δυτικές δοξασίες, πού 
άπέκτησε έκατομμύρια(.Ι) όπαδούς σ' όλόκληρο τόν κόσμω). Αλλά 
τό συνονθύλευμα βρίσκεται μέσα στό μυαλό σας καί γι' αύτό, βέ
βαια, δέν εύθύνεται ή θεοσοφική διδασκαλία, καί ό κόπος νά τό 
ξεδιαλύνετε πέφτει σέ σάς, έκτός αν θέλετε νά σάς βοηθήσουμε, 
κάτι πού εύχαρίστως καί μέ είλικρίνεια θά κάναμε, αν μας τό ζη
τούσατε. Έξ άλλου, ή Θ.Ε. ποτέ δέν άπέκτησε έκατομμύρια όπα
δούς, δπως νομίζετε, δπως άλλωστε καί καμμία άλλη έσωτερική 
όργάνωση τού τύπου της, γιατί οϋτε θά μπορούσε οϋτε είχε τέ
τοιο σκοπό. Κ σι αύτή ή ίστορική σας παρέκκλιση μας έξένισε, γιατί 
δέν θά τήν Έκανε οϋτε ενας νεόφυτος, οχι έσεΓς ό τόσο προχωρη
μένος, ύποτίθεται. 

Αλλά, κ. Δήμου ΈΧΕΤΕ κάνει κάποια παρανόηση: Ή Θεοσοφική 
'Εταιρία δέν είναι κανένα πολιτικό κόμμα, άπ' αύτά πού κατά και
ρούς διαφημίσατε, οϋτε ή θεοσοφική διδασκαλία είναι κανένα κα
ταναλωτικό προίόν, άπ' αύτά πού έπίσης ΈΧΕΤΕ διαφημίσει. Καί 
φαίνεται δτι ή Annie Besant rrδαιμόνιω) καί rrφοβεpή)) καί αύτή, ο

πως λέτε, στάθηκε άτυχη στήν Έμπνευσή της νά χρησιμοποιήσει 
τόν Κρισναμούρτι γιά νά συγκρατήσει if νά αύξήσει τά έκατομμύ
ρια όπαδούς τής Θ.Ε. Ίσως, αν είχε εναν πανέξυπνο διαφημιστή 
δίπλα της σάν αύτούς τού σημερινού καιρού, ίσως νά τά είχε κα
ταφέρει καλύτερα. 

Πραγματικά, ή Besant Έκανε λάθος στήν έκτίμησή της γιά τό 
ρόλο τού Κρισναμούρτι ώς παγκόσμιου έκπαιδευτή, ρόλο πού καί 
ό ίδιος κάποια στιγμή άρνήθηκε. Όμως, ή ίστορία τής Besant καί 
τού Κρισναμούρτι ΈΧΕι σχέση μέ τό ΈΡγο τής Θ.Ε. (μέρος τού 
όποίου ήταν ή προετοιμασία τού κατάλληλου κλίματος γιά νά δε-



1986 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 101 

χθΕΓ ό κόσμος τόν νέο έκπαιδωτή) καί δχι μέ τή διάδοσή της. 
ΎπάρχΕι έδώ μία λΕΠΤΙ] διαφορά πού, αν ψάξυΕ λίγο, Εi'μασπ βέ
βαιοι πώς θά τήν κατανοήσΕτΕ. 'Όπως θά κατανοι7σΕΤΕ καί τίς δια
φορές τοιJ ΚρισναμοιJρΤΙ μέ ΤΙ] θΕοσοφική διδασκαλία καί ποιJ αύ
τές έντοπίζονται άκριβώς. 'Άλλωσπ, πρέπΕι νά γνωρίζΕΤΕ δτι ιj 
Θ.Ε. τιμοιJσΕ καί θά τιμά πάντοτΕ τόν ΚρισναμοιJρτι, ώς ενα άπό 
τούς άληθινούς σοφούς ΤΙ]ς έποχής μας. 

ΣΤΙ7 συνέχΕια τοιJ αρθρου ό κ. Δήμου παραθέπι μφικά ώραια 
κομμάτια άπό ΤΙ] διδασκαλία τοιJ ΚρισναμοιJρτι, πού, πράγματι, 
αποδΕικνύουν τήν καταπληκτική άπλότητα καί καθαρότητα, άλλά 
καί τό βάθος τιjς φιλοσοφικής του σκέψΕως. Α ναρωτιόμασπ, δ
μως, σέ ποιό βαθμό κατανόησΕ αύτή τι7 σκέψη ό κ. Δήμου· αν δι
δάχθηκΕ δτι ή έκζήτηση, ό έγωκΕντρισμός, ή προβολή μέ κάθΕ 
τρόπο τοιJ έαυτοιJ μας, δέν όδηγοιJν στήν άπΕλΕυθέρωση, άλλά 
σέ άσφυκτικόπρα δΕσμά. 

ΤΕλΕιώνοντας θά θέλαμΕ νά ζητήσουμΕ συγγνώμη άπό τούς 
άναγνώσπς μας -πού πολλοί άπ· αύτούς δέν Είναι θΕοσοφιστές
γι' αύτή τή μακροσκΕλή άπάντηση, άλλά άντιληφθήκαμΕ δτι σΕ μΕ
γάλο βαθμό έκφράζουμΕ καί τίς δικές τους άντιδράσΕις. 

Ακόμη, ιj άπάντηση αύτή δέν άπΕυθύνυαι μόνο στόν κ. Δr7-
μου προσωπrκώς. 'Ά ν r7ταν ετσι, ίσως νά μr7ν άπαντούσαμΕ καθό
λου. Χρόνια τώρα, Εi'μασπ συνηθrσμένοι σέ τέτοιου Εi'δους έπίθΕ
ση. ΑπΕυθύνΕται σέ δλους έκΕίνους πού, νομίζοντας δτι Είναι τό 
κέντρο τοιJ κόσμου, χρησιμοποιοιJν κάθΕ μέσο, κάθΕ Εύκαrρία γιά 
τήν προσωπική τους προβολή. Σέ δλους έκΕίνους πού πrσπύουν 
δτι αύτοί καί μόνον Είναι οί ((ΕξυπνοοJ, Είναι ή ((έλίτ τής δrανόη
σηςJJ πού άφ' ύψηλοιJ ραντίζουν τόν λαό μέ τά ψήγματα τής σο
φίας τους. Είναι αύτοί οί ((όμφαλοί τής ΓήςJJ πού πλι7θυναν ΤΕλΕυ
ταίως καί πού εχουν άντικαταστήσΕι τήν ούσία μέ τό λοιJστρο τής 
μορφής καί τό r7θος μέ τό ιιεξυπνωJ ϋφος. 'Υπάρχουν δμως καί κά
ποrΕς πΕρrοχές πού πρέπΕι νά σΕβόμαστΕ καί νά συγκρατούμΕ τίς 
διάφορΕς τάσΕις μας. 

Φανταζόμασπ -χωρίς Ει'λικρινά νά τό έλπίζουμΕ- δτι ή άντα
πάντηση τοιJ κ. Νίκου Δr7μου (αν ύπάρξΕι) τέτοrο ϋφος θά ΕΧΕι. 
ΈμΕις δέν έπιθυμοιJμΕ τήν συνέχιση αύτοιJ τοιJ σπνόχωρου δια
λόγου. 'Ά ν δμως ό κ. Δr7μου 17 κάποιος αλλος τό έπιθυμΕ( στ· άλ,7-
θΕια θά τόν δΕχτοιJμΕ μέ χαρά γrά νά τόν βοηθήσουμΕ η νά μάς 
βοηθήσΕι νά βρούμΕ τί μάς χωρίζΕι καί νά λύσουμΕ ί'σως τίς δια
φορές μας η τίς παρανοήσΕrς πού μπορΕΓ νά εχουν γίνΕι. 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗΣ 
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Π. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

·Η 25η Μαρτίου καί οί Τέκτονες

Τά ίστορικά γεγονότα περί της 25ης Μαρτίου 1821 μός είναι 
ολων γνωστά καί αί σκέψεις μας άναπέμπουν θυμίαμα πρός τούς 
ηρωας, οί όποίοι διά της θυσίας των μας έχάρισαν έλευθέραν πα
τρίδα. Διά τόν λόγον αύτόν θά περιορισθώ είς τήν όγνωστον διά 
τούς πολλούς δρόσιν τών Τεκτόνων, τήν ύπ' αύτών καί κατά τό 
Τεκτονικόν σύστημα, ίδρυθείσαν φιλικήν Έταιρείαν. Πρίν κηρυχθη 
είς τήν Άγίαν Λαύραν ή έπανάστασις έναντίον τών βαρβάρων τυ
ράννων της Άνατολίας, οί πνευματικοί ίππόται τοί:ι Γένους, οί προ
στρέξαντες είς τά πεδία ύπέρ της 'Ελευθερίας, μέ τήν πίστιν των 
είς τόν Θεόν καί τήν Χριστιανικήν λατρείαν του ειχον έκτελέσει 
καί τήν άγρυπνίαν τών οπλων είς τόν Ναόν τών Μυστηρίων, της 
άρχαίας 'Ελληνικής Σοφίας, ένώπιον της Παρθένου Προμάχου 
Άθηνός. 

Οί Τέκτονες, πρόμαχοι της έλευθερίας, ειναι οί πρώτοι είς τήν 
προετοιμασίαν της 'Ελληνικής άναγεννήσεως. 'Υπό τάς Τεκτονικός 
έμπνεύσεις ό Τέκτων Ρήγας Φεραίος, συνιστά έν Βιέννη μυστικήν 
έταιρείαν, άδελφοποιήσεως, τών ύπό τόν Όθωμανικόν ζυγόν 
λαιuν, πρός τόν σκοπόν της άλληλοβοηθείας καί έξεγέρσεως έναν
τίον τού κοινού τυράννου. 

Τά μέλη της ώμνυον άμοιβαίαν βοήθειαν καί σύμπραξιν πρός 
έκρίζωσιν της δουλείας, άπόκτησιν της έλευθερίας καί έσπειρεν ό 
Ρι1γας, είς έδαφος γόνιμον τόν' σπόρον του, τόν όποίον έκαλλιέρ
γησεν έnί προετοιμασμένου έδάφους, ή ύπό Τεκτόνων ίδρυθείσα 
Φιλική 'Εταιρεία. 

'Όταν ένεφανίσθη αϋτη, οί θούριοι τού Τέκτονας Ρήγα εύρί
σκοντο είς τά χείλη τών · Ελλήνων, έπυρnόλουν τάς καρδίας των 
καί έδυνάμωνον τήν ψυχήν των. Οί Φιλικοί ένεστερνίσθησαν τά 
ίερά μυστήρια της Τεκτονικής άδελφότητος, τήν όnοίαν ό «Μέγας 
'Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος» καί ό Ούρανός ένέπνεεν, ιΊπέρ τιϊς 
έλευθερώσεως της φυλής μας, πρός διάψευσιν τού Μέτερνιχ πού 
ειnεν οτι δέν έγνώριζε τήν ϋπαρξιν 'Έθνους 'Ελληνικού. · Εν έτος 
μετά τούς άnρεnείς τούτους λόγους, έν Βιένη, ό Ξάνθος μετά τού 
Ν. Σκουφό, τού Τσακάλωφ καί τού Π. Άναγνωστόnουλου, ύnό τάς 
Τεκτονικός έμnνεύσεις, συνέστησαν τήν Φιλικήν Έταιρείαν, της 
όποίας μετείχον οί Ύψηλάντηδες, Μάνος, Κατακουζηνός, τών 



104 ΙΛΙΣΟΣ 1986 

όποίων ό 'Ιερός Λόχος έφερε τά Τεκτονικά έμβλήματα. Τέκτονες 
ησαν ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, ό Κολοκοτρώνης καί όλλοι. 
«Εύλογημέναι αί Μασσονικαί Στοαί αί όποίαι σάς έβάπτισαν είς 
τήν κολυβήθραν τής έλευθερίας», γράφει ό υίός τού Γεναίου Κο
λοκοτρώνη Θεόδωρος, είς τό έν έτει 1860 έκδοθέν βιβλίον του 
«'Ιερεύς των 'Ελευσινίων» τό όποίον άφιερώνει είς τήν μνήμην 
των Τεκτόνων Ν. Σκουφά καί Α. Τσακάλωφ. 

Θεωρώ σκόπιμον νά παραθέσω τήν κατά τά πάντα τεκτονικήν 
διαβεβαίωσιν, τήν όποίαν έδιδαν οί Φιλικοί, κρατώντας άνά χείρας 
τήν είκόνα τής άναστάσεως τού Σωτήρας, σύμβολον τού έπιδιω
κωμένου σκοπού τής άναστάσεως τού Γένους καί τής πίστεώς 
των πρός Αύτόν. 

Ό δόκιμος ήρωτάτο έπανειλημένως όν έπέμενε νά μυηθή είς 
τήν Φιλικήν Έταιρείαν. «Είσαι άκόμη είς καιρόν νά παραιτηθής -
έλεγεν πρός αύτόν ό κατηχητής - έάν δέν στοχάζεσαι ίκανόν τόν 
έαυτόν σου, διότι άπό τόν δεσμόν είς τόν όποίον μέλλεις νά έμ
βής, ό θάνατος μόνον είναι τό μέσον τής σωτηρίας σου. Ή μετα
μέλειά σου μετ' όλίγον θέλει είναι άσυγχώρητος». Ό ύπό μύησιν 
είς τήν Φιλικήν Έταιρείαν έκράτει κηρίον άνημμένον καί έσβύνον
το δλα τά αλλα φώτα. 

Ό Κατηχητής κατά τό τελετουργικόν τής μυήσεως έλεγε πρός 
αύτόν: «Αύτό τό κηρίον είναι ό μόνος μάρτυς, τόν όποίον ή δυ
στυχής Πατρίς μας λαμβάνει, δταν τά τέκνα της όμνύωσι τόν δρ
κον τής έλευθερίας των». Καί έπροχώρει είς τήν όρκομωσίαν τού 
νέου μέλους τής Φιλικής 'Εταιρείας, άπαγγέλοντας τόν παρατιθέ
μενον δρκον τής είσδοχής του: 

«'Ορκίζομαι ένώπιον τού άληθινού Θεού, οίκειοθελώς δτι 
θέλω είμαι έπί ζωής μου πιστός είς τήν Έταιρείαν, κατά 
πάντα. Νά μήν φανερώσω τό παραμικρόν άπό τά σημεία καί 
Λόγους της, μήτε νά σταθώ κατ' ούδένα λόγον ή άφορμή 
τού νά καταλάβωσι οί όλλοι ποτέ, δτι γνωρίζω τί περί τού
των, μήτε είς συγγενείς μου, μήτε είς πνευματικόν η φίλον 
μου. 'Ορκίζομαι νά προσέχω πάντοτε τήν διαγωγήν μου, διά 
νά είμαι ένάρετος. Νά εύλαβώμαι τήν θρησκείαν μου χωρίς 
νά καταφρονώ τάς όλλας». 

Μετά τήν όρκομωσίαν του έγένετο ή κατά πάντα μυστηριακή Τε
κτονική καθιέρωσις ύπό τού Κατηχητού, έχουσα οϋτω: 

«'Ενώπιον τού ένός, άοράτου καί πανταχού παρόντος άληθι
νού Θεού, τού αύτοδικαίου, έκδικητού τής παραβάσεως καί 
τιμωρού τής κακίας, κατά τούς κανόνας τής φιλικής 'Εται
ρείας καί τήν δύναμιν, τήν όποίαν μ' έδωκαν οί Μεγάλοι Ίε-
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ρεις τών 'Ελευσινίων, καθιερώ σε καί δέχομαί σε ώς μέλος, 
καθιJς καί έγώ παρεδέχθην, είς τι1ν Έταιρείαν των Φιλι
κών». 

Ή Τεκτονικι1 'Ιδιότης τιϊς Φιλικιϊς 'Εταιρείας έφερε καί τόν Τέ
κτονα Λόρδο Βύρωνα είς τι1ν χι,;,ιραν μας, διά νά έκπληρώση τό 
καθολικόν καθηκον του πρός τriv έλευθερίαν, δπως καί τό μυστο
γωγικόν του άργότερον, ένώrrιον της Παρθένου Άθηνδς, 

Οί Τέκτονες Κουντουριώτης, Κουμπι:Ίρης, Σέκερης, Κατρακά
ζης, αμα τη ύψώσει του λαβάρου τι1ς 'Αγίας Λαύρας, ειδον πραγ
μοτοποιουμένην, τriv πολύμοχθον προπαρασκευήν της άνοστά
σεως του έθνους, ύπό ηΊJν πεφωτισμένων άδελφών τέκνων του 
Γένους, οί όποιοι έκ του Έλευθεροτεκτονισμου, ιϊντλησαν τήν 
ίδεολογικι1ν καί riθικήν βάσιν, τόν τρόπον καί μηχανισμόν τοϋ συ
στι1ματος τrϊς Φιλικι1ς 'Εταιρείας κC1ί τό έργον των ι:Ίπέδειξεν, δτι 
rΊσcιν «άληθι1 τέκνα του Φωτός». Ήμεις δέ σήμερον, διά της μι
κρός αύτης πνευματικης προσφορός, άποτίομεν Εύγνώμονα Τιμι1ν 
είς τ11ν μνήμην δλων τών έπωνύμων καί άνωνύμων άγωνιστών 
του 1821. Εύλογημέναι αί Τεκτονικnί στοαί αί όποιοι βC1πτίζουν είς 
τι1ν κολυμβι1θραν τιϊς καθολικης έλευθερίας τούς Τέκτονας, διό 
τών δυνάμεων του μεγ6λου 'Ιερατείου, τών 'Ελευσινίων Μυστη
ρίων καί έδραιώνουν τι1ν πίστην των πρός τόν Θεόν διό τούς 
άγώνας ύπέρ τιϊς 'Ελευθερίας, της Ίσότητος καί της 'Αδελφότητος 
τιϊς Έλληνικης φυλιϊς καί όλοκλήρου της άνθρωπότη rος, 

Άθrϊνcιι, Ίaνουcιριος 1 986 

Κύριε Διευθυντά, 
Αναφέρομαι εlς τό ποίημα του κ, Νικ. Α. Τέντα, ύπό τό•ι τί

τλον ((Χ/ΡΟΣΙΜΑ)), τό δημοσιευθfν εlς τό πυχος του r(/ΛΙΣΟΥ)) 
μηνων Σεπτεμβρίου- 'Οκτωβρίου 1985 καί εlς τιίν σελίδα 294 αύ
του, 

Ούδόλως μf εύρίσκει σύμφωνον ό συσχετισμός rr Άουσβιτς))
καί (( Χιροσίμω). Τ ό 'Άουσβιτς 17 το τό κορύφωμα τι7ς έγκληματικό
τη τος καί τι7ς άπανθρωπίας. Αντιθέτως ιί βόμβα τι7ς Χιροσίμα 
ύπι7ρξε άναγκαίcι διά τι7ν άπcιλλαγιίν τιjς άνθρωπότητος άπό τιίν 
φcισιστικιίν τυραννίαν. Έστοίχησε θύματα βεβαίως, οπως αλλωσΤΕ 
καί αλλαι πολεμικαί πράξεις, άλλά τό δίλημμα 17το σαφές: Χιροσίμα 
17 φασισμός. 

Ι<αί άσφαλως ούδείς προτιμουσε τόν φασισμόν. 

Μετά τιμιjς 
Γεώργ. /. Ι<ατσαμπιίς 
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Πολύπλευρος 
ή εννοια του Λόγου 

Λόγος ·Έκφρασις vοημrηωv δι" όμιλίας.
Λόγος Τό λογικόν. ή ανωτέρα πvευματικ1i δύναμις. 
Λόγος Ή λογική Ηί.ξις του παντός. 
Λόγος-Πυρ - Τό αί'τιοv της δημιουργίας του παντός (κατά Ί-Ιρύ.· 
κλι:ι τον καί Στωϊκούς). 
Λόγος Τό δpyαvov της r:κδηλcοσεως είς τόv κόσμον τιοv θείων δυ-
\Ι(ψεωv καί της θείας Σοφίας (κατά Φίλωνα). 
Λόγος = Τό κατά Ίωάvvηv δεύτερον πρόσωπον η1ς Άy. Τριάδος. ό 
υίός του Θεου. 11 φανέρωσις η1ς άπροσίτου ούσίας του Θεου. Διύ. 
του Λόγου ό Θεός δημιουργεί τόv κόσμον. 
Λόγος = Ί -1 αίτίυ της δημιουργίας του παντός. Ό Παγκόσμιος Λύ
γος (κατά Θι:οσοφίαv) = 11 uίτίu της δημιουργίας του κόσμου. Ό 
Ήλιακός Λόγος = ή αίτία της δημιουργίας του Ήλιακου Συστήμα
τος. 
Λόγος = (Άπρόσωπος Καθολικός Λόγος) = Ή δημιουργική δύvr1-
μις 1Ί έμψυχουσα τό παν. Τό θείον Πυρ. r:ξ ου ή γονιμότης. 11 κίνη
σις. 1Ί ζω1i. 
Ί -1 καθuριΊ. κuί ύ.yv1i δημιουρyικ1i Άρχ,'�, 
Ί -1 ί:κδ1Ίλωσις του άνευ uίτίας αίτίου. Βράηιαv (Ίνδουϊσμός). Τυύ

(Μιο-Τσi:). Φι'ιvης (Όρφικοί). Τρως. (Έλr.υσίvιοι). Μονάς (Πυθυyό
ρυς). "'Ον (Έλει1τυι). 
Λύγος cΊ.πρόσωπος. f.vδοκοσμικός. άπειρος. rΊ.ϊδιος. πλυστικ1i Άρχ,i, 
Λόγος (Προσωπικός Λόγος)= Ό ί;v f.κι'Jστψ ιίvθρώπι!J Θείος σπιν
Οήρ. Τό r:v f.κιί.σΗ!) ό.vθριοπr!) τμημu του Άπροσώπου Καθολικου Λό
γου. 

Κ.Ν.Μ. 

Ό θόρυβος δέv κάνει καλόν καί τό καλόν δέν κάνει θόρυβον 

Ν.Κρ. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

,., 

κι ερχου"Αναστήσου 
μαζί μας στούς "Εμμαούς

Διαφθορας εlς φρέαρ 

συνσπολούνται πάντες 

οί 6νδρες τών αίμάτων 

'Επιτάφιος Θριjνος 

Άναστι1σου κι έρχου μαζί μας, γλυκέ μας Ίπσού, πού πάνω 
στό Σταυρό Σου δέ μίλησες παρά μέ τίς έπτό άνεξίκακες προτά
σεις Σου καί τίς πέντε τίς ίερές πληγές Σου· θυμόσουν πώς κάποτε 
ιϊσουν ενα μαραγκόπουλο σκονισμένο μέ τό ροκανίδι της δουλειας 
στό ξυλουργείο τού πατέρα Σου τού 'Ιωσήφ καί της Μαρίας καί 
φοβόνταν κι' οί δυό τους γιό την τύχη Σου σ· ενα κόσμο ρυπαρό 
καί βάρβαρο πού ή βία ηταν σκληρή καί ό βούρκος τών κτητικών 
σαθρών έπιθυμιών άπειλητικός άνόβλυζε κυρίαρχος γιατί οί δού
λοι στέναζαν, δούλευαν σ· έλαιοτριβεία κι ομως δέν είχαν τό 
άναγκαίο φώς νά φωτίσουν τό σκοτάδι της καλύβας τους. Άνα
στήσου κι έρχου σέ μας, 'Ιησού τιμιότατε, πιό πολύτιμε κι άπό τό 
φώς τού χρυσού, νά φωνάξεις τόν παράλυτο νά σηκωθεί νό περ
πατήσει, νά πάρει τήν κλίνη του και νά πάει στό σπίτι του εiρηνε
μένος νά πείς στόν Ίάρειο πώς ή θυγατέρα σου κοιμαται, παμε νό 
τήν ξυπνι1σουμε, νά γίνουμε λίγο παιδιά, γιατί δέ γνωρίζαμε παιδι
κούς κοιτώνες καί δωμάτια παιχνιδιών· νά πάρεις τό ζωοποιό πηλό 
στά χέρια Σου καί νά πλένεις τά μάτια μας για νό βλέπουμε καθα
ρό τή φωταψία της άλι1θειας πού γιατρεύει· έρχου μαζί μας νά μα
ζέψουμε τό ταπεινό χαμομήλι ατούς άγρούς, νό προσέξουμε μέ 
πόση χαριτωμένη σβελτοσύνη τό άπερηφάνευτο, τό άμεγόλευτο 
στρουθίο τρώει χτυπώντας μέ τό ράμφος Του τό μεγάλο ψίχουλο· 
Σέ μαστίγωσαν μέχρις αϊματος Σ' έκήρυξαν κακοποιό καί Σέ κακο
ποιούσαν, Σέ γέμιζαν μέ έμπτυσμούς καί μέ έμπαιγμούς καί οί πε
ριγελάστριες κραυγές φούντωναν γύρω Σου κι όλόκληρη όναβε 
έναντίον Σου ή πνιγηρή καί καπνισμένη φλόγα άπό τή χλεύη τών 
όχλων. Θά φιλι1σουμε τών καρφιών Σου τούς τύπους βοήθησέ 
μας γιά νά μή μείνει ό πλανήτης μας χωρίς καμιά τερπνήν Έπαύ-
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ριο, γίνε μας όγκυρα· φώτιζε μας νά γίνει ό κόσμος είρηνικός καί 
φιλόξενος σπως ενα σπίτι ζεστό· θεμέλιωνε στά χείλη μας μιά 
πεντακάθαρη κι όλόφωτη καλημέρα· ένδήμησε στήν καρδιά μας 
γιά νά Σέ διατηροϋμε σάν όξυδέρκεια στή δίνη τών δεινών μας 
διαλυτική· δέ θ' άγκαθώσουμε τήν καρδιά Σου μέ χιούχΟ' Θ' άνή
κουμε σέ Σένα σπως ό ΠτολεμαίΌς στήν άστρονομική του Άλμα
γέστη· καί στίς «Περιφορές του» ό Κοπέρνικος 'Ορθώσου της εί
ρήνης άνίκητον όπλο· καθάριζε τό μυαλό καί τήν καρδιά μας σπως 
ό πάπυρος φιλτράρει τό νερό τό ποταμίσιο γιά νά πλησιάζει πάλι 
τι1ν καταγωγή της βροχής του· ρίξε στόν καιάδα τόν πόλεμο καί τό 
μίσος κατάρτιζε τήν καρδιά μας νά αίσθάνεται έστω κι ενα έλάχι
στο καλοκαίρι·λούζε μας μέ της καλωσύνης τή Δύναμη, 'Ανεξίκακε 
Κύριε γεμάτος τόν άγωνιώδη ίδρώτα Σου ηπιες τό πικρό ποτήρια, 
κατέβηκες στόν 'Άδη καί τοϋ όδειασες τή δόξα όλιγοστεύοντας 
τήν όμίχλη τών άνομιών μας καί της πικρής όγνοιας τή μεγάλη 
νύχτα. 
'Έρχου κοντά μας δέ θά Σέ άφήσουμε ποτέ προδομένο κι έρημο· 
δείλιασες φτώχυνες φορώντας τή σάρκα μας, γιά νά μός πλουτί
σεις ν' άνοίγουμε νέα παράθυρα καί ν' άτενίζουμε μέ μιά καινού
ριαν άναπνοή τόν κόσμο καί νό διασχίζουμε τοϋ βίου μας σλα τ' 
όφεγγα σημεια, στον περιφέρεται γύρω τους ενας όνεμος κρύος 
καί άσκητής φορώντας ενα σταχτί φόρεμα· θά Σέ άκολουθήσουμε 
σπως οί Μάγοι στον βγήκαν έξω άπό τή χώρα τών Χαλδαίων καί 
πiiραν στόν ωμο τους τόν όδηγητικόν της Γέννησής Σου τόν άστέ
ρα· δέ θ' άκολουθήσουμε οϋτε τό Μαρκίωνα, δέ θά παραδεχτοϋ
με τόν Ούαλεντίνο καί τούς όλλους Μανιχαίους, δέ θά Σοϋ ζητή
σουμε νά ψηλαφίσουμε τίς ούλές τών πληγών Σου. Μεινε μαζί 
μας νά πάμε σλοι πρός τούς 'Εμμαούς δέ θά Σέ άγνοήσουμε γιατί 
εiχες μιά καρδιά θερμή σάν φωλιά πουλιοϋ κεντημένη καί σοφή 
καί στέρεη μέ τό ένστικτο· γιατί ιϊσουν ενα καλωσυνάτο κι όμορ
φο παιδί σάν τά γελαστά ύψώματα της Γαλιλαίας σπου τά βουνά 
βελάζουν τήν άθωότητα τών άρνιών κι οί μέλισσες έκει άφήνουν 
τό τραγούδι τους στίς καρδιές τών λουλουδιών καί παίρνουν τό 
νέκταρ, στον τά δέντρα μεθοϋν μέ τόν άνθισμένο όνεμο τών ταξι
διών· 'Έρχου μαζί μας θά έχουμε τούς φανούς μας καλά έφοδια
σμένους μέ λάδι· Θά Σέ άκολουθήσουμε στό δρόμο της άλληλο
κατανόησης πηγαίνοντας μαζί Σου στούς 'Εμμαούς Σοϋ όρκιζόμα
στε πώς σλο τό στόκ τών άμαρτιών μας καί τών πυρηνικών παρο
ξυσμών τό άνόητο γεμάτο δειλία κεφάλαιο θά τό άχρηστεύσουμε 
κ1 σλο τό χωρ1στ1κό μίσος θά τό έγκαταλείψουμε, γιατί θά έχουμε 
της Είρήνης καί της 'Αγάπης Σου τό Κήρυγμα ύπογραμμό μάθημα 
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καί Μαθητεία μέ τήν Κοινοποίηση της Φάτνης Σου καί τοϋ Σταυ
ρού Σου. Άναστήσου λοιπόν καί ερχου μαζί μας, καλέ μας Ίησοϋ, 

θά πάρουμε τήν όδό της παγκόσμιας φιλίας μαζί πορευόμενοι 
στούς 'Εμμαούς Θά Σέ άναγνωρίσουμε Σοϋ τ' όμολογοϋμε, γιά νά 
μή μας φύγεις, στον θά θαμποβραδιάζει. 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Προχωρει 

Προχωρει 

στά βάθη 
τών Αίώνων 

Σεμνός 'Οδοιπόρος 

'Ό Χριστός 

μέ τή γαλήνια μορφή του. 

Ξέρει δτι κανείς 

δέν μπορει νά τόν 

άπαρνηθη 

γιατί έτσι θ' άπαρνιότανε

τόν έαυτό του 

καί όδοιπορει 

Όδοιπορει 

καί μας στέλνει

τό Χαρμόσυνο Μήνυμα 

Μιας Αίώνιας ζωης 

χωρίς Σκοτάδι 

γεμάτη φώς 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τόμος Α' 

Άπό την Προϊστορ(α 

μέχρι την Άναy�11νηση 

Τόμος Β' 

· Από την • Α ναyέννηση

ως τούς σημεριΥούς

Α' Τόμος δεμένος δρχ. 400 

Β' Τόμος χαρτόδετος δρχ. 200 

1986 
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ 

"Εντυπώσεις άπό τή Μαγιόρκα 

Ε/ναι πράγματι άλήθεια, δτι 
οί ανθρωποι σήμερα ταξι
δεύουν πολύ περισσότερο άπό 
δτι ταξίδευαν στό παρελθόν. 
Μιά άκατανίκητη δίψα κατέχει 
τόν ανθρωπο, νά γυρίσει λημέ
ρια καί τόπους καί νά γνωρίσει 
κάτι περισσότερο άπό δτι ώς τά 
σι7μερα έγνώριζε. Καί βέβαια, 
κάθε ταξίδι προσφέρει κάποια 
έμπειρία καί μάθηση καί χαρά 
των ματιων καί εύφροσύνη ψυ
χής. 'Ιδιαίτερα μάλιστα στούς 
τόπους πού εχει μεγαλουργι7σει 
ιj Τέχνη καί εχει γραφή ή 'Ιστο
ρία, τό ταξίδι παρουσιάζει πε
ρισσότερο ένδιαφέρον. Ό ταξι
διώτης στίς περιπλανήσεις του, 
αν άφήσει τή φαντασία του νά 
πετάξει πάνω άπό τόπους καί 
μνημεία πού θά συναντήσει, 
μπορεΓ νά σχηματίσει ζωντανές 
είκόνες, πού μιλάν μόνες τους, 
γιά τήν έποχι7 τους. Ε/ναι ή ψυ
χή των καιρων καί των άνθρώ
πων πού πλανιέται στό χωρο. 
'Έτσι κι' έγώ άποφάσισα σήμε
ρα νά άναφερθω σ' ενα ταξίδι. 

Ήταν ενα ώραι-ο δεΓλι, άπό 
έκει-να τά μακρόσυρτα άτέρμο
να δειλινά τοϋ Βορρά, πού νο

μίζεις πώς δέν θέλει νά νυχτώ

σπ Στό γλυκό έκεΓνο καλοκαι

ρινό σούρουπο, τό ραδιόφωνο 

μάς εστελ νε μιά θεία μουσική, 
πού συμπλι7ρωνε τήν ώμορφιά 
τι7ς ώρας. Ήταν τό κονσέρτο 
γιά πιάνο, Να. 1 σέ μί ελασσον 
τοϋ Σοπέν, μερικές άπό τίς 24 
Σπουδές του, καί τά άριστουρ
γηματικά του πρελούντια. Δέν 
χρειαζόταν ν' όκούσει κανείς τί
ποτ' αλλο πλέον, παρά νά μείνει 
μ' αυτό τό ακουσμα, μέ αύτι7 
τήν πεμπτουσία τής ψυχής, τοϋ 
άθάνατου αύτοϋ Μύστη τι7ς 
Μουσικής. Καί δπως ή Μουσι
κή, μάς συνδέει μέ άναμνήσεις 
καί βιώματα τι7ς ζωής μας, ετσι 
κι' έμένα τώρα, γύρισε ό νοϋς 
μου πίσω, σέ μιά πρόσφατη 
άνάμνηση, σ' ενα προσκύνημα, 
στόν τόπο έκεΓνο, πού ό άγνός 
αύτός ποιητής των ηχων, εζησε 
κάποια έποχή καί εγραψε μερι
κές άπό τίς θείες δημιουργίες 
του. Ένας ταξίδι μέ είχε φέρει 
κοντά του. 

Στήν Μαγιόρκα, στό χιλιο
τραγουδημένο 'Ισπανικό νησί, 
μερικά χιλιόμετρα άπό τήν 
πρωτεύουσά της τήν Πάλμα, 
βρίσκεται ή μικρή γραφική πό
λη Βαλντεμόζα, σ' ενα ϋψος 
500 περίπου μέτρων τριγυρι
σμένη άπό ψηλά βουνά. Στό εί
δυλλιακό αύτό μέρος, υπαρχει 
τό γνωστό μοναστήρι, ή Καρ-
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τούγια, που ενας απο τούς βα
σιληάδες τής '/σπανίας, είχε χα
ρίσει στό Τάγμα τών Καρτου
σιανών μοναχών. Σ' αυτό τό 
μοναστήρι εζησε ό Σοπέν τόν 
χειμώνα 1838-1839. 

Αύτήν τήν έποχή, περιγράφει 
ή Γεωργία Σάνδη, μέ τήν ώραία 
της πέννα, ατό βιβλίο της (('Έ

νας χειμώνας ατή Μαγιόρκω). 
Ή Μούσα αύτή, πού ένέπνεε 
τόν εύαίσθητο Σοπέν, γράφει 
μεταξύ αλλων, πόσο δυσάρε
στη ύπήρξε τότε ή διαμονή 
τους έκεΓ καί πόσο δυσμενείς 
στάθηκαν οί συνθήκες, γιά τήν 
ύγεία τού άγαπημένου της. Ό

Σοπέν καί ή Σάνδη εζησαν ατά 
κελλιά Νο. 1 και Νο. 2, τά 
όποια σήμερα εχουν μετατραπή 
σέ μικρό μουσεΓο καί περιέχουν 
άναμνηστικά τής έκεΓ διαμονής 
τους. Τά κελλιά είναι μεγάλα 
εύρύχωρα δωμάτια, μέ βεράν
τες γεμάτες λουλούδια, μικρά 
άναβρυτήρια καί θαυμασία θέα 
πρός τή δασώδη κοιλάδα μέ 
τήν πλούσια βλάστηση πού 
λούζεται ατό Μεσογειακό φώς. 
ΈκεΓ πού εζησε ό Σοπέν ύπάρ
χει τό μικρό του πιάνο, μάρκας 
Πλεγέλ, σέ μικρό βάθρο, προ
στατευμένο μέ χονδρό κορδόνι 
καί πάντα μέ λίγα λουλούδια 
ατά πλήκτρα. Συγκίνηση προκα
λεΓ ή θέα τού μικρού αύτού 
πιάνου, ίδιαίτερα σέ δσους λα
τρεύουν τή μουσική του. Νομί
ζεις, πώς τό αψυχο έκεΓνο όρ
γανο, εχει κρατήσει κάτι άπό 
τήν ψυχή του. 

Ό Σοπέν δέν ύπήρξε μόνον, 
ό έμπνευσμένος συνθέτης άλλά 
καί ό έξαίρετος πιανίστας, πού 
μπορούσε νά παίζει ό ί'διος τά 
εργα του, πού τόν κατέστησαν 
άθάνατο. ΈκεΓ ύπάρχουν άκόμη 
τά χειρόγραφά του, διάφορα 
γράμματα, μερικά πορτραΓτα 
του, τά παληά επιπλα καί τό έκ
μαγειο τού άβρού του χεριού, 
μέ τά κοντυλένια δάχτυλα, τού 
χεριού πού εγραψε, τήν δλο 
ψυχή, μουσική. 'Όλα αύτά έκεΓ 
μέσα, συνθέτουν τήν άτμό
σφαιρα τής έποχής έκείνης καί 
κρατάν χλοερή καί άνθοβολού
σα τή μνήμη τού μεγάλου καλ
λιτέχνη. :4λλά ή Μαγιόρκα, τό 
ώραΓο αύτό νησί τών Βαλεαρί
δων δέν φυλάει στοργικά μό
νον, αύτές τίς τρυφερές άνα
μνήσεις. 'Έχει καί τήν χιλιάδων 
χρόνων ίστορία της. Τά κύματα 
τών κατακτητών πού πάτησαν 
τά χώματά της, εχουν άφήσει 
τά ίχνη τους, σέ μνημεΓα άρί
στης τέχνης, ώς έπί τό πλεΓ
στον σέ εργα Κελτών καί Ίβή
ρων. Παληές έκκλησίες τού 
1200, μοναστήρια, παλάτια άρ
χόντων, εργα γλυπτικής καί ζω-
γραφικής. Μαυριτανικά τείχη, 
Ρωμαϊκά γεφύρια κ.λ.π. Μερικά 
άπό τά μνημεΓα αύτά, φωταγω
γούνται δοξαστικά τά βράδια 
στήν Πάλμα, δπως τό Ντουόμο 
δηλ. ό καθεδρικός της ναός, σέ 
γοτθικό ρυθμό, πού καθρεφτί
ζεται τίς νύχτες ατά νερά της 
καί τό παληό, ώραίΌ κτίριο τού 
Δημαρχείου της, σέ ρυθμό 
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Α ναγεvvι7σεως. Τό χτίσιμο τοιJ 
κολοσσιαίου Ντουόμο, αρχισε 
τό 7 290 καί τέλειωσε τόv 7 7ο

αίώvα. Τά παλάτια τώv Εύγε
vώv διακρίνονται άπό τά περί
φημα Πάτιος, πού έμφαvίζουv 
άπόλυτα τό τυπικό 'Ισπανικό 
χρώμα. Σπίτι χωρίς πάτιο, ε/vαι 
σάv αvθρωπος χωρίς ψυχι7, 
ετσι τό εβλεπαv οί '/σπανοί. Τά 
Πάτιος ε/vαι ή ίδεώδης κατοικία 
γεμάτη φώς καί είρήvη, τιjς 
όποίας ή σύνθεση, δίνει περισ
σότερο νόημα ατή ζωή τοιJ 
σπιτιοιJ. Από τήv είσοδο ώς τό 
κυρίως σπίτι, σέ περιμένει ενας 
εύρύχωρος χώρος, μέ μεγάλο 
κιjπο, λουλούδια, πρασινάδες, 
μιά Φοντάνα πού τό νερό της 
σιγοτραγουδε( ώραιος γενικά ό

έσωτερικός διάκοσμος, καί έπά
vω σου, εvας άvοιχτός ούρα
vός, πού σέ άφήvει vά καμαρώ
νεις τίς νύχτες τ' άστέρια. Σ' αύ
τό v τόv ποιητικό άρμοvικό χώ
ρο τοιJ σπιτιοιJ σου, βυθίζεσαι 
στήv αύτοσυγκέντρωση καί ξε
κουράζεσαι άπό τό μόχθο τιjς 
ήμέρας. 

:4λλά δέv ε/vαι μόνον αύτό. 
Τά μέγαρα αύτά τώv Εύγεvώv, 
δπως τό παλάτι Βιβότ καί αλλα, 
είναι σάv άρχιτεκτοvική, τό 6-
κροv αωτοv τής αίσθητικιjς καί 
τής χάρης. Στά έπάvω διαμερί
σματα τών μεγάρων αύτώv, σέ 
όδηγοιJv σκάλες φινέτσας καί 
άρχοvτιάς. Έκει- φυλάσσονται 
σάv θησαυροί, τά παληά Μα
γιορκιαvά επιπλα, σέ στύλ 
Μπαρόκ, έπηρεασμέvα καί άπό 

τοπικό χρώμα. Μιά αλλη έvδια
φέρουσα πλευρά τοιJ vησιοιJ 
ε/vαι τά καταπληκτικά του σπι7-
λαια. 'Υπολογίζεται δτι 17 Μα
γιόρκα {χει περί τά 200 σπι7-
λαια. Τό σπι]λαιο Κουέβας vτέλ 
Ντράκ, ε/vαι εvα άσύλληπτο 
δημιούργημα τιjς φύσης, τώv 
προιστορικώv χρόνων. 'Έχει 
μήκος 2 χιλιόμετρα καί βρίσκε
ται 23 μέτρα ψηλότερα άπό τή 
θάλασσα. ΘεωρεΤται ώς τό με
γαλύτερο σπήλαιο τιjς Εύρώ
πης. Στό βάθος τοιJ σπηλαίου, 
ύπάρχει ύπόγεια λίμνη μέ 7 77

μέτρα μιjκος, πού καί αυτη 
θεωρεΤται ώς ή μεγαλύτερη 
ύπόγεια λίμνη τοιJ κόσμου. 
Έκε,- {χουν δημιουργήσει οί 
'Ισπανοί, τήv πιό ωμορφη του
ριστική άττραξιόv. Ρεκόρ έφευ
ρετικότη τας, γιά ίκαvοπίηση 
τώv χιλιάδων τουριστών πού 
κατακλύζουν τό νησί δλο τό 
χρόνο. Σ' έκεΤvο τό βάθος, καί 
γύρω άπό σταλακτίτες καί στα
λαγμίτες, κάτω άπ' τό θόλο 
έvός βράχου καί πλάϊ ατή λί
μνη, ύπάρχει μιά μεγάλη αϊθου
σα σuvαυλίας μέ 500 καθίσμα
τα καί θαυμασία άκουστική. Ό

χώρος τής αίθουσας είχε άσφυ
κτικά πληρωθεΤ καί άπό τούς 
όρθίους άκροατάς, πού παρακο
λουθοιJσαv τήv συναυλία. Οί 
μουσικοί ήσαν καθισμένοι, σέ 
βαρκοιJλες πού γλυστροιJσαv 
έλαφρά ατά νερά τής λίμνης. 
Μέσα σ' εvα έξωτικό ιίμίφως, 
έξελίσσεται ιί δλη συναυλία, 
άλλά πρός τό τέλος ό χώρος 
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φωτίζεται βαθμηδόν ζωηρότε
ρα, καί τό ήμίφως τό διαδέχε
ται, μιά αίθρια ζωογόνα άvατο
λή. Τά φωτιστικά αύτά τεχνά
σματα, συvτελοιJv πολύ στήv 
ύποβολή τοιJ χώρου. Οί πιό 
άξιόλογες λιθωματικές μορφές 
τοιJ σπηλαίου, φωτίζονται ίδιαι
τέρως μέ δυνατούς προβολείς. 
Ό καλλιτεχνικός αύτός ήλεκ
τροφωτισμός, λέγεται δτι είναι 
μοναδικός στόv κόσμο. Καί τώ
ρα, προτοιJ τελειώσουμε, ας 
άφιερώσουμε λίγα λόγια, καί 
στό εμψυχο ύλικό τοιJ vησιοιJ, 
στίς.. φλογερές 'Ισπανίδες. Θά 
μπορούσαμε vά ποιJμε, δτι κά
θε μιά τους, είναι καί μιά Κάρ
μεv, μέ τή θέρμη στό βλέμμα, 
τή μαντήλα στούς ωμους καί τό 
ρόδα στά μαλλιά. 'Αξίζει vά κα
μαρώσει κανείς περισσότερο, 
τίς ώραίΈ:ς αύτές κοπέλλες, δ
ταv χορεύουν τό Φλαμένκο 
τους, τόv περίφημο χορό τους, 
γέννημα τής 'Α vδαλουσίας, πού 
συνοδεύεται πάντοτε άπό εvα 
περιπαθές τραγοιJδι. Είναι γνω
στή ή χαρά καί ή ώμορφιά τοιJ 
χοροιJ. Τά άεράτα, χρωματιστά, 
σάv τροπικά λουλούδια φου
στάνια, καί οί φραμπαλάδες 
πού λικνίζονται στό ζεστό ήχο 
τής κιθάρας. Οί κασταvιέττες 
συνοδεύουν καί κεντρίζουν πα
ράφορα τό χορό καί συντείνουν 
στήv ποίηση, στήv εύθυμία, καί 
στόv εξωτισμό του. Ό χορός 
αύτός πού κρύβει τόσο πάθος 
μέσα του, εχει ποικίλες καταβο
λές. 'Αποδίδεται περισσότερο 
στούς Τσιγγάνους καί τή θερμή 

τους φύση. Οί Τσιγγάνοι πράγ
ματι συντήρησαν καί άvαvέω
σαv τόv χορό, άλλά οί ρίζες 
του, ϊσως vά είναι βαθύτερες 
καί vά άvήκουv στούς 'Άραβες, 
πού ι7θελαv μέ τή φλόγα τοιJ 
χοροιJ τους, vά εκδηλώσουν τή 
λατρεία τους πρός τό Θεό. 'Ό
σον άφορα τίς Κασταvιέττες, 
ύπάρχει ή εκδοχή δτι εχουv 
σχέση μέ τά κρόταλα τώv Έλ
ληvίδωv χορευτριών, πού είχαν 
μαζί τους, οί αποικοι τής 'Α vδα
λουσίας Έλληνες. 

Οί ελάχιστες αύτές ταξιδιωτι
κές άvιχvεύσεις πού προβάλ
λονται τώρα σ' αύτές τίς σελί
δες, είναι σχεδόν τίποτα, μπρο
στά στό πλούσιο ύλικό πού 
προσφέρει τό νησί. Ίδίως, ή 
δυνατής ώμορφιας φύσις του, 
μέ τήv ποικιλία καί ίδιομορφία 
της, θά {πρεπε vά ύμvηθιj 
εκτεταμένα. 'Αλλά, γιά δλα αύ
τά, θά χρειαζόταν πολύς χρό
νος καί χώρος. Κ αί τώρα, ας 
μοιJ επιτραπή vά τελειώσω μέ 
μιά εντελώς προσωπική διαπί
στωση, δτι δλες αύτές οί άvα
μvήσεις άπό τό ταξίδι, θά μεί
νουν άλησμόvητες καί εύχάρι
στες καί θά πλουτίζουν νοσταλ
γικά τά περασμένα. Γιά μένα δ
μως, ή εvτοvώτερη καί προσφι
λέστερη άvάμvηση, θά είναι καί 
θά μείνει πάντα μία, καί αύτή 
θά είναι, τό εύλαβικό μου προ
σκύνημα, στό μοναστήρι τής 
Βαλvτεμόζα, εκεΓ πού εζησε καί 
επόvεσε εvας μεγάλος ίεροφάv
της τής Μουσικής, ό άθάvατος 
Σοπέν. 
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ΜΑΡΙΑ Δ. ΒΛΑΧΟΥ 

Πλάτων 

CO CΥηερβατικός Διδάσκαλος 

Ό Πλάτων, ή πολύπλευρος καί πολυσύνθετος αυτη μορφή 
του άρχαίου κόσμου, διά τήν όποίαν διέρρευσεν όφθονος ή μελά
νη είς τήν προσπάθειαν νά σκιαγραφήσι:� ό όνθρωπος, τήν άσύλ
ληπτον φυσιογνωμίαν του, ύπηρξε κυρίως ύπερβατικός Διδάσκα
λος. 

Συνεχώς, είς δλον τό τεράστιον συγγραφικόν του έργον, συ
ναντώμεν τόν Πλάτωνα νά παροτρύνι:� καί νά συμβουλεύι:� τόν όν
θρωπον, δπως στρέψΙJ τήν προσοχήν του άπό τά έγκόσμια είς τά 
έπουράνια πράγματα, πρός τήν « 'Ιδέαν του Άγαθου», πρός τό 
«'Όντως "Ον», ώστε νά έπιτύχι:� μέ τό «όμμα της ψυχης» τήν δσον 
τό δυνατόν, «όμοίωσιν τψ Θεψ>, καθόσον, ή θεώρησις καί όμοίω
σις αύτή δέν του προσφέρει μόνον τό «γιγνώσκειν», άλλά καί τό 
«είναι τε καί τήν ούσίαν» της ύπάρξεώς του. 

Είς τόν «Τίμαιόν» του, έργον Κοσμογονικόν καί Κοσμολογικόν, 
μας άναφέρει δτι ό Κόσμος άπορρέει άπό τήν 'Ιδέαν του Άγαθου 
καί διέπεται ύπό της Θείας Νομοτελείας καί 'Αρμονίας Του (δηλ. 
έρευναται τό πρόβλημα του Δημιουργου του παντός καί ή σχέσις 
των κτισμάτων πρός τήν πρώτην ΑΙΤΙΑΝ). 

Ό κόσμος αύτός, τό Σύμπαν, χωρίζεται: είς ίδανικόν καί άμε
τάβλητον, καί είς αίσθητόν καί μεταβλητόν η όρατόν. Παρά ταυτα, 
εγινεν έπί τ(ι βάσει του ίδανικου προτύπου άφου κάθε δημιουργία 
-κατ· άνάγκην- εχει τό ύπόδειγμά της δμως, δέν συγχέεται τό
πρότυπον του κόσμου μέ τό άντίγραφόν του, τό πάντοτε άτελές
καί έφήμερον.

Κατά τόν Πλάτωνα, ό Δημιουργός είναι ή ένεργός αίτία, είδος 
δρώσης δυνάμεως, ίκανή νά παράγι:� ΚΙΝΗΣΕΙΣ δηλ. ΖΩΗΝ. 
Άφου, λοιπόν, ό Δημιουργός παρήγαγε διά των διατεταγμένων 
άρμονικών κινήσεών Του τήν ΨΥΧΗΝ του ΚΟΣΜΟΥ, όπεσύρθη 
«έν τψ Έαυτου κατά τρόπον ι'jθει» έπιφορτίζων διά τά παραιτέρω 
τόν ΛΟΓΟΝ, μέχρι της έπομένης ΠΕΡΙ-ΦΟΡΑΣ 1

. 

1. MANVANTARA. κατά τήv Θεασοφικήv όρολογίαv 
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Κατά συνέπειαν, ή ψυχή αύτή του κόσμου, ψυχή έκ της ψυχης 
του Δημιουργού, εΤναι ή γενική αίτία της ΖΩΗΣ, ή όποία κινείται 
πρός ενα προκαθωρισμένον Θείον Σκοπόν η Σχέδιον. Κάθε δέ 
πράγμα της αύτης κινήσεως είς άμφοτέρους τούς κόσμους -λόγω 
συντονισμού καί συνηχήσεως- φέρεται αύτομάτως είς τό δμοιόν 
του. 

Σημειωτέον οτι, διά τόν Πλάτωνα, όλόκληρος ή δημιουργία δια
περνάται ύπό μιας άνοδικης μουσικης κλίμακας τόνων καί ηχων, ή 
όποία μεσολαβεί μεταξύ του αίσθητου κόσμου, τών φαινομένων 
καί έκείνων τών λεπτοτέρων καί πλέον ίδεατών πεδίων ύπάρξεως. 
Τελικώς δέ φθάνει είς τόν κολοφώνα του ϋψους της καί καταλήγει 
είς αύτήν τήν ίδέαν του 'Αγαθού οπου άπορροφόται διά νά έκτο
ξευθ� καί πάλιν (μέ μίαν μικράν άνάπαυλαν) έτι τελειοτέρα, έν εϊ
δει ΕΚΠΝΟΗΣ και ΕΙΣΠΝΟΗΣ του Ύπερτάτου 'Όντος. Έξ 06 καί 
καλεί ό φιλόσοφος τό Σύμπαν «Υίόν της 'Ανάγκης», τήν δέ ψυχήν 
του Κόσμου 'Αρμονίαν, παραφυάδα της όποίας θεωρεί καί τήν ψυ
χήν του άνθρώπου. 

Ό όνθρωπος, ώς ίδέα, είναι άκριβής σμικρογραφία τής ίδέας 
του Σύμπαντος, δμοιος είς ούσίαν, τάξιν καί όρμονίαν. 'Όμως, 
έκπεσών καί ό όνθρωπος, λόγω άναγκαιότητος, είς τά χαμηλά πε
δία ύπάρξεως οπως τό ίδεατόν Σύμπαν, (κακέκτυπος άντανάκλασις 
του όποίου είναι τό ήμέτερον), έπενεδύθη ή ψυχή του μέ ϋλην έν
τελώς ξένην πρός τήν άρχικήν ύφήν καί αϊγλην της. Συντονισθείσα 
δέ καί μέ τούς δυσαρμονικούς καί άτάκτους τόνους της γης άπε
διωργανώθη τελείως είς σημείον, ώστε ν' άπολέσr;� κάθε άνάμνη
σιν της ούρανίου προελεύσεως καί καταγωγης της καί νά όγεται 
καί νά φέρεται πλέον ύπό τών άκορέστων σαρκικών ένστίκτων 
του ύπνώττοντος άνθρώπου. 1 

'Έργον, λοιπόν, της φιλοσοφίας, θεωρεί δτι είναι ό Πλάτων, νά 
παραλάβr;� τήν βαρέως νοσούσαν έξ άμνησίας καί ληθάργου ψυχήν 
του άνθρώπου καί νά τήν βοηθήσr;� διά είδικης έκπαιδεύσεως καί 
μεθόδου, ν' άφυπνισθ� καί νά άναμνησθ� τό «άρχαίον της Κάλ
λοψ όπόταν έλευθέρα καί περιχαρής νά έπανέλθr;� είς «έαυτήν», 
λύουσα όριστικώς πλέον κάθε δεσμόν της μέ τήν γην. 

"Αν ό Πλάτων θεωρ� τόσον άναγκαίαν τήν είδικήν έκπαίδευ
σιν καί μέθοδον διά τήν έκλέπτυνσιν καί τήν άφύπνισιν της ψυχης 
του άνθρώπου είναι, ώς ό ϊδιος λέγει, διότι: «τόν μέν οδν ποιητήν 
καί πατέρα τούδε του παντός εύρείν τε έργον» άλλά «καί εύρόντα 

1. <<'Άνθρωπος έν τιμ� ών. παρεαυνεβλήθη ταίς κτήvεσι τοίς όνοήταις καί 

ώμοιώθη αύτοίς» Δαυίδ 
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είς πόντος άδύνατον λέγειν»· πλήν φυσικά των «κεκαθαρμένων» 
καί πρός τούτο είδικώς προητοιμασμένων άξίων της θεοπτείας φι
λοσόφων, άφού «της δέ τού όντος θεας, οϊαν ήδονήν έχει, άδύνα
τον όλλψ γεγεύσθαι πλήν τt.;:J φιλοσόφψ» 

Είς τήν πλατωνικήν ίδεολογίαν r� κάθαρσις της ψυχης κατέχει 
πρωτεύοντα ρόλον. Τοιουτοτρόπως είς τόν «Φαίδωνά» του άναφέ
ρει δτι αϋτη συντελείται είς τό ν' άποχωρίζεται δσον τό δυνατόν 
περισσότερον ή ψυχή άπό τό σώμα, ώστε νά έθίζr;� έαυτήν νά μέ
νrJ καθ' έαυτr1ν καί είς τόν παρόντα βίον καί είς τήν μέλλουσαν 
ζωήν. (δηλ. άμιγr1ς άπό κάθε γηίνην πρόσμιξίν της). Τόν διαχωρι
σμόν αύτόν τόν όνομάζει ΘΑΝΑΤΟΝ καί τήν φιλοσοφίαν μελέτην 
Θανάτου. 'Εκείνους δέ οί όποίοι προσπαθούν έπιμόνως νά λύουν 
τήν ψυχήν των όπό τά δεσμό τού σώματος, τούς θεωρεί ιiJς όλη
θώς φιλοσοφούντας, κατά τήν όρθήν έννοιαν τού λόγου· διότι ό
κριβώς είς αύτό άσκούνται οί πράγματι φιλόσοφοι: είς τό v· 
όποθνr1σκουν πρό τού θανάτου. (Κάτι παρόμοιον μέ τό «άποθνή
σκω καθ' έκάστην» τού Παύλου). Τούς δέ όλλους όποκαλεί «φιλο
σωμάτους». 

Έξ ου καί ή Σωκρατική είρωνεία, δσον άφορ9 τόν φιλόσοφον 
Εϋηνον, τόν όποίον, ώς έμπαιγμόν, τόν καλεί, έάν εxr:i σώας τάς 
φρένας του, νά τόν άκολουθήσr;� είς τήν μετά θάνατον έπαφήν καί 
έπικοινωνίαν. Είς δέ τήν όρνησίν του, δηθεν άπορων, όναφωνεί: 
«Πώς λοιπόν; ό Εϋηνος δέν είναι φιλόσοφος;» 

Ό Πλάτων, άξιωθείς της θεοπτείας, ώς όληθής φιλόσοφος, 
«έργοις καί ούχί μόνον λόγοις», ώς έπραπον πλείστοι φιλοσο
φούντες της έποχης του, είχεν όποδεχθη, όλλά καί έμπράκτως 
διαπιστώσει τήν βαθυτέραν έννοιαν της όρφικης ρήσεως: «σώμα
σημω, δηλ. δτι, τό σώμα είναι 6 τάφος της ψυχης, διότι έγκλει
σθείσα - χάριν άναγκαιότητος - έκτός αύτης έζη πλέον ώς είς δε
σμωτr1ριον. 

Κατά συνέπειαν, όντλών έκ της προσωπικης του ύπερβατικης 
έμπειρίας καί διαπιστών «ίδίοις όμμασι», τήν εύδαίμονα ζωήν της 
ψυχiiς είς τούς κόσμους των ίδεών έν σχέσει μέ τήν έδώ παρα
μονήν της -- δέν παύει είς όλόκληρον τήν μακροχρόνιον ζωήν του, 
εϊτε συγγράφων εϊτε προφορικώς (διά τού άπορρήτου λόγου) νό 
ύποκινσ συνεχώς τό ένδιαφέρον των συνανθρώπων του, πρός τήν 
κατεύθυνσιν της 'Ιδέας τού 'Αγαθού, τού Θεού. Τήν σχέσιν αύτήν 
καί γνώσιν Θείου καί άνθρώπου, τήν θεωρεί όπολύτως όναγκαίαν, 
διότι αϋτη θά τόν καθίστα ίκανόν: 1) Ν' όπαλλαγ6 της πλάνης των 
άτελών σωματικών του αίσθήσεων· 2) νά λυθ6 ένσυνειδήτως 
πλέον, έκ των δεσμών του μετά της ϋλης: καί 3) έλεύθερον, όδέ-
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σμευτον καί κεκαθαρμένον άπό κάθε γηίνην πρόσμιξιν, νά έπικοι
νωνδ μέ τόν πράγματι 'Εαυτόν του, τόν Ίδεατόν. 

Μόνον διά της γνώσεως αύτης θεωρει ό φιλόσοφος, δτι θά 
δυνηθδ ό όνθρωπος νά συνειδητοποιήσr:� τήν πτώσιν του, νά 
διορθώσr:� τά λάθη του καί νά έκφύγr;1 έκ τών δεινών τού κόσμου 
τούτου διά παντός η μδλλον μέχρι της έπομένης Περί-Φορδς (Κο
σμικης 'Ανακυκλώσεως). 

Πρδγμα, τό όποιον ήσπάζετο καί πρό αύτού, όλλος Μέγας Δι
δάσκαλος, ό Πυθαγόρας, ό όποιος άπηύθυνε πρός τόν «Πατέρα 
θεών τε καί άνθρώπων» τήν άκόλουθον παράκλησιν: «Πατέρα, 
Δία, άπό πολλά δεινά θά άπέτρεπες τούς άνθρώπους, έάν τούς έ
δειχνες όποιον δαίμονα χρώνται» δηλ. όποιοι πράγματι είναι. 

Ό Πλάτων, πνεύμα πολύπλευρον, εϋστροφον, πολυσχεδές καί 
προπαντός φιλεύσπλαχνον, δσα δέν ήδύνατο νά γράφr;1 εύθέως είς 
τά συγγράμματά του, διότι έθεωρούντο ώς άπόρρητα ρήματα της 
ύπερβατικης θεολογικης διδασκαλίας καί έφυλάσσοντο ώς «κόρη 
όφθαλμού» έντός τών «Μυστηρίων», τά συνεκάλυπτεν έντέχνως 
ύπό τόν μανδύαν τού μύθου. Σημειωτέον δτι, διά τού μύθου, δύ
ναται νά ύπονοηθδ μόνον, τό μή δυνατόν νά λεχθδ καί τοιουτο
τρόπως νά μή έκδιωχθδ η άκόμα καί νά θανατωθδ ύπό τού τότε 
πανισχύρου 'Ιερατείου 1 αν άπεδεικνύετο δτι ό γράψας τό έργον η
το μύστης δηλ. μεμυημένος είς τά «Μυστήρια». 

Ώς έκ τούτου καί ό Πλάτων, θαυμαστής, λάτρης καί μεμυημέ
νος είς αύτά άναγκαστικώς ύπό τόν μύθον καί τήν άλληγορίαν 
άπέκρυπτε καί αύτός τούς μεγίστους συμπαντικούς Νόμους καί 
'Αληθείας, ώς καί αύτήν ταύτην τήν άρχήν τών όντων. Συνεπώς, ό 
πλατωνικός μύθος, είναι μία έπαγωγική όδός, ή όποία προσπαθει 
v· άνακινήσr:� έντός τού άνθρώπου μίαν άνάμνησιν ίκανήν νά τόν 
άφυπνίσr;1. ώστε διά της γνώσεως της άληθείας, νά όδηγηθδ καί 
πάλιν έκει άπό δπου είχεν άρχικώς έκκινήσει, τό όντως όν τού Εί
ναι του. ('Άλλωστε, διά τόν φιλόσοφον, ή «γνώσις είναι άνάμνη
σις» διότι ή ψυχή προϋπάρχει τού σώματος). 

Οί πλατωνικοί μύθοι, διάσπαρτοι είς τό τεράστιον συγγραφι
κόν έργον τού φιλοσόφου, είναι δλοι βαθυστόχαστοι καί μέ μεγά
λην φρόνησιν καί σπουδήν έπιλεγμένοι, ώστε νά ύποκινούν τόν 
άναγνώστην είς βαθυτέρους συλλογισμούς καί ύπερβατικάς ένατε-

1. Τρονόν παράδειγμα ό Αiσχύλος. ό όποίος παρ· όλίγον νά θονοτωθ�. διότι 
έθεωρήθη εiς τόν «Προμηθέον» του. δτι όπεκάλυψε «Μυστηριακό» όπόρρητο 
κοί έσώθη τήν τελευταίον στιγμήν. διότι όπεδείχθη δτι δέν ητο μεμυημένος 
εiς τά 'Ελευσίνιο. 
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νίσεις. Είς τι1ν παροCισαν 
κατά τήν γνώμην μας 

1. Ό Γλαύκος (Πολιτεία)
2. Τό Σπήλαιον (Πολιτεία)
3. Ό 'Ηνίοχος (Φα'iδρος)

μελέτην μας έπελέξαμεν τρε'iς, οί όπο'iοι 
ειναι οί πλέον ένδεδειγμένοι, ητοι: 

Έρμηνεύοντες αύτούς, λοιπόν, βλέπομεν bτι:
1. Είς τόν μCιθον του θαλασσίου γλcιύκου, παρομοιάζεται ri

ψυχή του άνθρώπου μέ έκε'iνον, διότι, bπως είς αύτόν δέν όνο
γνωρίζεται ri πρωταρχικι1 μορφή του, έπειδή τά παλαιά μέρη του 
σώματός του είναι όλλα σπασμένα όλλcι, πάλιν καταφαγωμένο κcιί 
έντελώς παραμορφωμένα άπό τά κύματα· έπί πλέον, έπάνω του έ
χουν προσκολληθη κοχύλια, φύκη καί λίθοι, ώστε μέ κάθε όλλον 
θηρίον νά όμοιάζιJ μαλλον, παρά bπως ητο ή άρχικι1 του φύσις, 
Κατ' αύτόν τόν τρόπον, παρουσιάζεται είς τήν όψιν μuς, παραμορ
φωμένη άπό μύρια κακά, καί ri ψυχι1, στον είναι έ'γκλειστος καί όρ
χετcιι ύπό του σώματος. 
Διά τούτο, όφείλει ό όνθρωπος νά έπιζητ� νά έπικοινωνήσι:�, ώς 
συγγενι1ς πού είναι, μέ b,τι θε'iον, άθάνατον καί αίώνιον εύρίσκε
ται έντός του καί μέ αύτό τό «έσωτερικόν βίωμα», μέ όρμήν, άνα
πηδών έξω άπό τά βάθη της θαλάσσης - bπου εύρiσκεται τώρα -
νά δυνηθι) ν' άποτινάξιJ φύκη, λίθους καί κοχύλια, έπειδή τρέφεπ1ι 
άπό έντελώς άκαταλλήλους τροφός καί ζ� έντελώς ώς σωματοει
δές όν. Καί άφοCι τό πρόξΙJ bλα αύτό, τότε μόνον θό δυνηθ� «μέ 
τό όμμα τίiς ψυχι1ς», ένδομύχως, νό ίδι) «έξαίφνης» όπο'iος πράγ
ματι είναι. 

2. Είς τόν μCιθον του Σπηλαίου καί πόλιν ri όγνοιο καί ή άνικcι
νότης του άμυήτου άνθρώπου νά γνωρίσι:� έαυτόν παρομοιάζεται 
μέ δεσμώτας, οί όπο'iοι δεμένοι πισώπλατα άπό τό τρυφερά τους 
χρόνια εύρίσκοντcιι έντός ύπογείου σκοτεινού σπηλαίου, τό όπο'iον 
φωτίζεται άπό μίαν κεντρικι1ν πυρόν, έξ αίτίcις της οποίας είς τόν 
άπέναντι το'iχον βλέπουν μόνον τάς σκιάς των καί νομίζουν bτι ει
ναι αύτοί. Έπί πλέον, έπάνω είς μίαν γωνίαν του σπηλαίου ύπάρ
χει μία όπιi όπό τήν οποίαν, άπό τό άμυδρόν όνοιγμά της, βλέπουν 
είς τόν έξωτερικόν κόσμον νό διέρχωντcιι μέρη τών άνθρωπίνων 
σωμάτων κcιί τών άντικειμένων, πού κρατούν κcιί τοιουτοτρόπως 
διαμορφώνουν πλανερός μόνον είκασίας περί αύτών. "Αν τώρα, 
κάποιος άπό αύτούς κατορθώσι:� κcιί λυθι) καί άνcιρριχηθ� μέχρι 
της όπης του σπηλαίου κcιί έξέλθrJ καί άντικρύσι.1 τό άμιγές καί 6-
πλετον φώς της άληθείcις, άσφαλώς δέν θά ήμπορέσι,1 άρχικώς νά 
ίδ� τίποτε. 'Όμως, μέ τι1ν πάροδον του χρόνου, θά έθίσι:� τήν 
cΊσθενη bρcισίν του· όπότcιν, cΊσκηθείς πλέον, θ' ότενίσιJ χωρίς κο-
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νένα φραγμόν, τήν άναλλοίωτον καί άμιγη μορφήν τοϋ κόσμου καί 
τοϋ Έαυτοϋ του. 

3. 'Όσον άφορζi τόν μϋθον τοϋ 'Ηνιόχου, είς αύτόν τονίζεται
iδιαιτέρως ή άναγκαιότης οπως ό σώφρων όνθρωπος έξουσιάζΙJ 
καί όχι νά έξουσιάζεται άπό τόν ΝΟΜΟΝ των άντιθέτων, ώστε νά 
διοικηται ύπό τοϋ εύγενεστέρου καί θειοτέρου μέρους τοϋ έαυτοϋ 
του· δηλ. τοϋ Νοϋ του η τοϋ έντός αύτοϋ έδρεύοντος ΛΟΓΟΥ. 

Ώς γνωστόν, ό Πλάτων διαιρεί τόν όνθρωπον είς τρία τμήμα
τα: Τό λογιστικόν, τό θυμοειδές καί τό έπιθυμητικόν. 

Τό πρώτον τμήμα της ψυχής τοϋ άνθρώπου είναι τό άθάνατον 
ΕΙΝΑΙ του, ό Νοϋς του, μέ εδραν τήν κεφαλήν, άρχή του ό Λόγος 
καί άρετή του ή «σωφροσύνη». 

Τό δεύτερον τμήμα της ψυχής τοϋ άνθρώπου είναι ό «θυμός», 
άπό τόν όποίον γεννώνται τά πάθη, μέ εδραν του τό διάφραγμα
άρετή του ή «άνδρεία», ΕΪΤΕ πρόκειται διά γήϊνα πράγματα, ΕΪΤΕ 
διά τήν πλέον μεταρσιωμένην μορφήν της, τήν ύπερβατικήν άν
δρείαν. (Ό Πλάτων δέν θεωρεί άνδρείον τόν όνθρωπον πού μά
χεται γενναίως μόνον έπί των πεδίων των μαχών, άλλά κυρίως 
έκεi'νον πού μάχεται, διά των άρετών, καί νικζi τάς iδίας άτελείας 
του. 

Τό τρίτον τμήμα της ψυχής τοϋ άνθρώπου είναι ή «έπιθυμία», 
άπό τήν όποίαν έξαρτώνται Όί κατώτεροι όρέξεις του, ώς: ή πείνα, 
ή δίψα, ή γενετήσιος ήδονή, ή οίνοποσία κλπ. μέ εδραν τήν κοι
λίαν καί άρχάς τόν παραλογισμόν καί τό πάθος. 'Όταν δμως μετα
στραφ�, άρετήν έχει τήν έγκράτειαν. Εύνόητον δέ είναι, δτι τά 
δύο αύτά τελευταi'α τμήματα είναι θνητά. 

Καί άκριβώς, μέ τόν μϋθον τοϋ 'Ηνιόχου (Λόγου) τοϋ αρματος 
(σώματος) καί των δύο άντιμαχομένων του ϊππων- τόν ενα λευ
κόν, καλόν καί πειθήνιον καί τόν ετερον μέλανα, κακόν καί άτίθα
σον, ό Πλάτων παριστζi καί τονίζει τήν ώς όνω άναγραφείσαν 
δυαρχίαν της άνθρωπίνης συνθέσεως καί τήν διαμάχην, μέχρις 
έξοντώσεως μεταξύ σώματος καί ψυχης.1

Ό Πλάτων είς τόν παρόντα κόσμον δέχεται τόν δυϊσμόν Εiς 
δέ τόν «έπέκεινα» τόν μονισμόν. Τό άγαθόν καί τό κακόν, κατά 
τόν φιλόσοφον, είναι αύθυπόστατα όντα καί ούσιώδεις άρχαί, συ-

1 «Συνήδομοι τψ νόμψ τοϋ Θεοϋ κατά τόν έσω όνθρωπον. βλέπω δέ ετερον 
νόμον. έν τοίς μέλεσί μου άντιστρατευόμενον τψ νόμψ τοϋ νοός μου καί αίχ
μαλωτίζοντά με έν τψ νόμψ της άμαρτίας τψ όντι έν ταίς μέλεσί μου. Ταλαί
πωρος έγώ όνθρωποςΙ.. 'Άρα συν αύτός έγώ τψ μέν νοί δουλεύω νόμψ 
Θεοϋ. τ� δέ σcιρκί νόμψ άμαρτίας» (Πcιϋλος. Πρός Ρωμ. ζ'. 22-25) 
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νιστώσαι τόν κόσμον των όντων καί γιγνομένων. Ώς έκ τούτου 
δέν δύναται νά ύπάρξr:� ή μία 6νευ της έτέρας. 

Κατά συνέπειαν, τό άγαθόν καί τό κακόν είναι άρρήκτως συν
δεδεμένα πρός 6λληλα είς τόν κόσμον αύτόν των φαινομένων, τά 
όποια ώς τοιαϋτα μετέχουσι ταυτοχρόνως άμφοτέρων· δηλ. καί 
τού άγαθοϋ καί τού κακού. Πλήρης δέ διαχωρισμός μεταξύ άγα
θού καί κακού είς τήν ψυχήν τού άνθρώπου είναι άπό πάσης άπό
ψεως άδύνατος, έφ' οσον ή ψυχή οίκεϊ έντός τοϋ σώματος καί δε
σμεύεται άπ' αύτό, καθόσον, έκ της ταυτοχρόνου έν αύτ6 τρισυ
ποστάτου παρουσίας τοϋ «λογιστικοϋ», τού «έπιθυμητικού» καί 
τού «θυμοειδούς», παρουσιάζει Ψυχικήν σύγχυσιν καί εύρίσκεται 
ύπό πλήρη πνευματικήν συσκότισιν. 

Παρά ταϋτα, είς τόν «Φαϊδρόν» καί άλλαχοϋ πού παραθέτει 
καί τό μέσον θεραπείας της ψυχής, ή όποία έν συνάψει είναι ή 
άκόλουθος: 

Διά νά δυνηθ6 ό 6νθρωπος νά ύπερνικήσr:� τά κατώτερα καί 
πλέον εύτελη καί θνητά τμήματα τού έαυτού του, θά πρέπει, κα
τόπιν σκληρών άγώνων της ψυχής του «πόνος τε καί άγών έσχα
τος», νά αρχεται καί νά διοικηται, άπό τό πρώτον καί άθάνατον 
τμήμα τού ΕΙΝΑΙ του, τόν Λόγον. Έν� τά 6λλα δύο τμήματα, τά 
θνητά, θά πρέπει νά τά καθυποτάξr:J, ώστε νά συνοδοιποροϋν μέν 
μετ· αύτού, άλλά μέ τάξιν καί εύπρέπειαν διά νά μή παρακωλύουν 
τήν όμαλήν πορείαν τού αρματος της ζωής του. 'Επίσης, θά πρέπει 
εκαστον, άναλόγως μέ τά καθήκοντα καί τόν προορισμόν του, νά 
μετέχr:� οσον τό δυνατόν - τού Λόγου, είς σωφροσύνην, έγκρά
τειαν καί άρετήν, ώστε νά εύθυγραμμισθ6 καί οϋτω νά γεφυρωθ6 
τό μεταξύ τού άνθρώπου, ώς σώματος καί ώς ίδέας, μέγα τ� 6ντι 
χάσμα. 'Άλλωστε, « ... 6νθρωπος παιδείας μέν όρθης τυχών καί φύ
σεως εύτυχούς θεότατον, ήμερώτατόν τε ζώον γίγνεσθαι φιλεϊ, 
μή iκανώς δε η μή καλώς τραφέν άγριώτατον όπόσα φύει γη» 
(Νόμ. 766 Α). 

Διά των παρατεθέντων άποσπασμάτων έκ των πολλαπλών 
παραινέσεων τοϋ Πλάτωνος, ή ύπερβατικότης αύτού καθίσταται 
άπολύτως καταφανής. 

Ό Διδάσκαλος δίδει είς τήν γήϊνην ϋπαρξιν τοϋ άνθρώπου ε
ναν τόσον μεταφυσικόν στόχον, ώστε έμπροσθέν του δλαι ai 
θεωρούμενοι γήϊναι άπολαύσεις, νά μετατρέπωνται είς σκιάς μη
δαμινής άξίας: τήν δέ άνθρωπίνην «εύτυχίαν», αν μή άνύπαρκτον, 
τελείως δμως άπατηλήν καί έφήμερον. 

Καί έπειδή - λόγω της διανοητικής του συγχύσεως - 6 6νθρω
πος «σμικρός άληθείας μετέχει» καί κατά συνέπειαν πόρρω άπέχει 
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άπό τό νά γνωρίζΙJ όποιος πράγματι ΕΙΝΑΙ, τόν καλει είς εν έσω
τερικόν, ύπερβατικόν βίωμα ίκανόν ν' άνυψώσΙJ τό «όμμα της ψυ
χής» του, πρός τήν ίδέαν του Άγαθου. Του λοιπου δέ, μέ πρότυ
πον τήν είκόνα αύτήν, τόν παροτρύνει καί πάλιν νά προσπαθήσι:� 
τήν οσον τό δυνατόν είς όνθρωπον «όμοίωσιν τψ Θεψ» διά νά 
έπανακαταστήσι:� έντός του «τήν του θείου τε καί καθαρου καί μο
νοειδους συνουσίαν». 

'Όμως, ή προσπάθεια αύτή προϋποθέτει μακροχρόνιον καί 
σκληρόν άγώνα της ψυχής καί συγχρόνως, δπως έλέχθη, «άν
δρείαν», ώστε τελικώς νά λυθ� άπό τόν άσφυκτικόν έναγκαλισμόν 
της σωματικότητός της καί κεκαθαρμένη πλέον νά λάβΙJ τό «μέγι
στον μάθημα»· δηλ. τό του «Γνώθι σεαυτήν». 

Αί ύπερβατικαί αύταί διδασκαλίαι του Πλάτωνος έθεωρήθη
σαν ύπό φιλοσοφούντων «περί πολλών δοξασιών καί μή», ώς λίαν 
άπαισιόδοξοι. Καί άντιθέτως, όκρως αίσιόδοξοι καί ένθαρρυντικαί 
άπό τούς φιλοσόφους καί μυστικούς έκείνους, οί όποιοι είς κά
ποιαν στιγμήν μυστικής έξάρσεως, εiχον «έξαίφνης» τήν έμπειρίαν 
κάποιου «έσωτερικου βιώματος». 'Άλλωστε καί ό ϊδιος ό Πλάτων 
όμολογει οτι αί διδασκαλίαι καί τά έργα του δέν έγράφησαν δι' 
αύτούς πού δέν γνωρίζουν καθόλου τήν εύδαίμονα θεώρησιν του 
ύπερβατικου κόσμου, άλλά δι' έκείνους, τούς όλίγους καί έκλε
κτούς άνθρώπους, πού έχουν ηδη κάποιαν σχετικήν γνώσιν, ώστε 
νά ένθαρρυνθουν άπό τά γραφόμενά του καί νά προχωρήσουν έτι 
περαιτέρω· άφου, κατά τήν ρησιν του, είναι: «πανχάλεπον καί ού 
του παντός τό ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ». 

Μέ τήν ένδόμυχον παρότρυνσιν, έπιφορτισμένος νά βελτιώσι:� 
τάς συνθήκας ζωής καί τήν πνευματικήν άνάνηψιν τών συμπολι
τών του, μέ τήν συνείδησιν κάποιας θείας άποστολης, «κλητός» κι' 
αύτός, ώς ολοι οί θεόπεμπτοι άναμορφωταί της άνθρωπότητος, 
κατήλθε έπί γης πρός χάριν της πασχούσης άνθρωπότητος καί είρ
γάσθη άόκνως πρός τόν σκοπόν αύτόν, μέχρι βαθυτάτου γήρατος, 
άφήσας όπίσω του τεράστιον πνευματικόν έργον. Άναμφιβόλως 
δέ μέ τάς δογματικός καί ήθικάς διδασκαλίας του έπηρέασε, κατά 
τούς πρώτους χρόνους, τήν άδιαμόρφωτον χριστιανικήν διανόησιν 
καί Γραμματείαν, είς τά νάματα του όποίου οί έκκλησιαστικοί συγ
γραφεις εiχον τόσον πλουσίως γαλουχηθη, ώστε δικαίως νά τόν 
άποκαλουν θειον καί θειότατον. 1 

1. Βλέπε τό περiφημον «Πρός Πλάτωνα» έπiγραμμα: «ηματι τι;>δε Πλάτωνα 
Θεός δόσαν όνθρώποισιν». «.. καi ώς τό τεχθησόμενον. καθαρόν τεχθεiη, 
μηδένα σπiλον προειληφός ... )) (Platonis Dialogi C. F. Hermanni, vol. VI, ο. 
202) 
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Άλλ' άκόμη καί ό ένθερμος άπολογητής τού χριστιανισμού 
'Ιουστίνος δέν έδίστασε μετά πλήρους πεποιθήσεως νά διακηρύτ
τr:� δτι: «ούχί άλλότριά έστι τά Πλάτωνος διδάγματα τού Χριστού» 
καί δτι ώς χριστιανοί «ού κοινόν τι φέρομεν» διδάσκοντες δόγμα
τα ώς: Τό περί τού «Λόγοu», ό όποίος θεωρείται ώς τό «πρώτον» 
γέννημα τού Θεού (Πατρός) ανευ έπιμιξίας: τό περί της «διά παρ
θένου γεννήσεως τού Λόγου» (Χριστού)· τό περί της μετά θάνα
τον τιμωρίας τών ψυχών τών άδίκων καί μακαριότητος τών δι
καίων· τό περί της «κατ· είκόνα καί όμοίωσιν» δημιουργίας τού άν
θρώπου· τό περί «άθανασίας της ψυχής» καί μελλούσης κρίσεως 
κλπ. Άλλ' ηδη άπό της έποχης του καί μέχρι σήμερον άκόμη δέν 
κάνουν τίποτε όλλον οί περί τήν φιλοσοφίαν άσχολούμενοι, παρά 
ν· άλλάσσουν τήν όρολογίαν καί μέ μερικός παραλλαγάς ν· άντι
γράφουν τόν Πλάτωνα, «ούδέν κοινόν» προσθέτοντες είς τήν φι
λοσοφίαν. 

Ώς έκ τούτου. ό λόγος η μάλλον ή διέλευσίς του έπί τού πλα
νήτου μας, διασχίζει άναλλοίωτος τούς αίώνας καί θά παραμένr;� 
έσαεί, ό Πλάτων, φάρος φωτεινός καί πνευματικός όδηγός διά τήν 
«πράγματι φιλοσοφούσαν» άνθρωπότητΟ' διότι, δέν άνήκει είς τό 
χθές η είς τό σήμερον, άλλά είς τό διηνεκές. 

"Ας άκολουθήσωμεν, λοιπόν, καί ήμείς, οί έρευνηταί της άλη
θείας, τάς παραινέσεις του ύπερβατικού Διδασκάλου Πλάτωνος, κι 
ας γίνωμεν ένσαρκωταί της ίδεολογίας του, τού λοιπού όχι άπλώς 
ζώντες, άλλά ώς έκείνος έδίδαξεν «εδ ζώντες», καθόσον «καλόν 
τό ΑΘΛΟΝ καί ή ΕΛΠΙΣ (της σωτηρίας) ΜΕΓΑΛΗ». 

• Φιλεύσπλαχvοv άποκαλεί ή 'Έλ. Π. Μπλαβάτσκυ τόv Πλcιτωvα. δ1ότ1. έκ τώv 
άρχαίωv φιλοσόφων, είναι 6 μόνος πού άφήκε διάσπαρτα είς τά έργα του. δ1ά 
τούς μετέπειτα έραστάς τής άληθείας. άvεκτιμήτους μαργαρίτας τrϊς άποκρύ
φου καί μυστηριακής διδασκαλίας. 
Μέ τήv έκδοσιv τού πρώτου βιβλίου της ύπό τόv τίτλοv <<'Η άποκεκαλυμμέvη 
Ισις». μέ μίαν εύθείαv πρόκλησιv. έκφράζε1 τήv σκέψ1v, οτι ol άρχαίο1 φιλόσο

φοι ύπερτέρουv κατά πολύ καί έπεσκιάσθησαv άπό τήv σύγχροvοv έπ1στημοv1-
κr1v γνώσιν. 'Εκλέγουσα δέ ώς πρότυπον τόv Πλάτωνα, ώς άπαράμ1λλοv δ1α
vοητr1v τού παρελθόντος. τόv άποκαλεί «έρμηvευτήv τού Κόσμου», λέγουσα ο
τι ή φιλοσοφία του r')To «ri πλέον περίτεχνος έπιτομή τού δυσvοr1του συστήμα
τος τής nαλαιiΊς 'Ινδίας». 
Έπί πλέον παρατηρούσα. οτ1 6 Πλάτων καί ol διάδοχοί του. οί Νεοπλατωνικοί. 
r1σαν 6 σύνδεσμος μεταξύ τής 'Ανατολής καί τής Δύσεως, δ1ακηρύπε1 δη: «6 
Πλάτων καί ol άρχαίο1 'Ινδοί σοφοί μiΊς άπεκάλυψαν τι1v ίδίαv ΣΟΦΙΑΝ». 
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Έκυκλοφόρησε σ' εvαv κομψό τόμο 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

,. Αρχαιοελληνικά 

'Επιλογές άπό τά CΟμηρικά 'Έπη 
'Επιλογή όπό τήν 'Ιλιάδα 
'Επιλογή όπό τήν 'Οδύσσεια 

Μεταφράσεις 

Πυθαγόρεια Χρυσό "Επη 
Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος 

Περιληπτικές 'Αφηγήσεις 

Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί "Ερωτος 
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 · Επτά Σοφών Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 400 

1986 
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ΑΝΤΑ ΜΠΡΟΥΜΗ 

Τό πνεύμα της αρχαίας 

έλληνικης ίατρικης 

'Ομιλία πού εγιvε σέ έκδρομή τού 

« Άρχαιοφίλου όμίλου tκδρομώv» 

στό Άμφιάρειοv. 

Γιά τήν λειτουργία τών Άσ
κληnιείων καί γενικά γιό τήν ία
τρική τών όρχαίων έλλήνων, 
ύπόρχοuν όρκετές πληροφο
ρίες, άπό άρχαία κείμενα οπως 
του 'Ομήρου, του Πινδάρου, 
του Πλάτωνος, του Πλοuτ6ρ
χοu, του Παuσανίου καί όλλων 
καί άπό τούς πολύτιμους πίνα
κες τίς έπιγραφές πού βρέθη
καν σκαλισμένες σέ μαρμάρινες 
πλάκες, μέσα στό άσκληπιεία 
καί onou περιγράφονται διάφο
ρα περιστατικό, μέ τό συμπτώ
ματα πού παρουσίαζαν τήν θε
ραπεία πού εφαρμόστηκε καί 
τέλος τήν «ϊαση» του άρρώ
στοu, ό όποίος άφιέρωνε τήν 
επιγραφή, γιό νά δείξει τήν εύ
γνωμοσύνη του στόν Θεό. 

Πολλοί σύγχρονοι άρχαιολό
γοι (οπως ό Kerekγ, ό Καββα
δίας, ό 'Ανδρουτσόπουλος κ.ό.) 
έχουν μελετήσει τό θέμα, άλλό 
καί πολλοί γιατροί μεταξύ τών 
όποίων ό Carrelk, Galimard, καί 
Άραβαντινός, οί όποίοι έγρα

ψαν γιά τήν έφαρμογr1 τής ία
τρικής στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα. 

'Ιδιαίτερα ό Άραβnντινός, στό 
έργο του « 'Ασκληπιός καί 'Ασ
κληπιείο» έχει κάνει μιά θαυμά
σια μελέτη, στr1ν όποία θ' άνα
φερθουμε συχνά. 

Στr1ν όρχο ία 'Ελλάδα ύπήρ
χαν πολλά άσκληπιεία διασημό
τερα τών όποίων ησαν: τής Κώ, 
τής Έnιδαύροu, τής Τρίκκης, 
τών 'Αθηνών καί άργότερα τής 
Περγάμου. Ύnriρχαν ομως καί 
πολλά όλλα, στόν Πειραιά, στήν 

Καστέλλα, στήν Κόρινθο, στήν 

Σικυώνα, στήν 'Άμφισσα, στήν 
Τιθορέα, στήν Δήλο, στr1ν Κυλ
λήνη καί άλλου. 

Τά ίεροθεραπεuτήρια αύτά 
λειτοuργησαν άπό τόν 5ο n.X. 
ώς καi τόν 4ο μ.Χ. αίώνα καί η
σαν διάσημα όχι μόνο στόν έλ
ληνικό χώρο, άλλά καί στούς 
γύρω πολιτισμένους λαούς τής 

εποχής. 

Άnό παντου έρχόντοuσαν oi 
όρρωστοι γιά νά ξαναβρουν τό 
πολιτιμώτατο άγαθό τής ύγείας. 
Ό 'Ορφικός ϋμνος στήν Ύγιείο 
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λέει: «Σού γάρ άτερ πάντ' έστίν 
άνωφελη άνθρώποισιν». 

"Ας μή ξεχνδμε πώς τήν 
ύγεία τήν είχαν θεοποιήσει οί 
άρχαίοι 'Έλληνες, ώς «σύλλεκ
τρον» δηλαδή σύζυγο τού θεού 
'Ασκληπιού. 

Ή ύγεία, σωματική καί ψυχι
κή, ηταν ενα άπό τά ίδανικά της 
έλληνικης ζωης, οπως λέει καί 
τό ρητό «Νούς ύγιής έν σώματι 
ύγιη». Καί: «Μετά σοίο μάκαρ 
'Υγεία τέθαλε πάντα καί λάμπει». 

Αύτή ή άποψη, οτι ή ύγεία 
είναι κάτι ίερό, διότι είναι ή βά
σις καί της ψυχικης, άλλά καί 
της πνευματικης προόδου στόν 
άνθρωπο, ηταν ή αίτία πού ή 
iατρική ήταν τόσο στενά συν
δεδεμένη μέ τή θρησκεία. 

Τά 'Ασκληπιείο (πού είναι τά 
πρώτα νοσοκομεία τά όποία 
άναφέρονται στήν ίστορία της 
'Ελλάδος) ησαν σκέλη της άρ
χαίας θρησκείας, δπως τά Μυ
στήρια καί τά Μαντεία, τά 
όποία είχαν άμεση σχέση μέ τ11 
Άσκληπιεiα, διότι συχνά στόν 
χώρο τών Άσκληπιείων ύπηρχε 
καί μαντείο, δπως π.χ. στό Άμ
φιάρειο τού 'Ωρωπού. Αύτό 
έξηγεiται, διότι ό άνθρωπος 
έπιθυμεί πάντα νά μάθει τό 
μέλλον του, iδίως δταν άρρω
στήσει η καί νά λάβει κάποια 
θεία συμβουλή, πού θα βοηθή
σει στήν γιατριά του. 

Οί πρώτοι γιατροί ησαν ίε
ρείς πού άνηκαν σέ διάφορους 
ίερατικούς βαθμούς καί χωρι
ζόντουσαν σέ εiδικότητες, ο

πως άναλύει ό Άραβαντινός. 

Στά 'Ασκληπιείο ύπηρετού
σαν καί γυναiκες, δπως ίερουρ
γούσαν καί στά θρησκευτικά 
κέντρα. Στίς πόλεις ύπηρχαν καί 
οί έμπειρικοί γιατροί άλλά ή iα
τρική, ώς έπιστήμη, έφαρμό
στηκε πρώτα άπό τούς περίφη
μους Άσκληπιάδες, τούς ίερείς 
δηλαδή, άπό τούς όποίους άρ
γότερα, άπό τόν 'Ιπποκράτη καί 
ϋστερα, διδάχθηκαν καί οί 
λαϊκοί γιατροί, πού άσκούσαν 
τήν ίατρική ώς έπάγγελμα. 

Στήν κλασσική έποχή, στήν 
'Αθήνα, ύπηρχαν «δημόσιοι» 
γιατροί, τούς όποίους πλήρωνε 
τό Κράτος, γιά νά φροντίζουν 
δωρεάν δσους δέν είχαν τά μέ
σα νά πηγαίνουν στά ίδιωτικά 
ίατρεία. 

'Όπως ξέρουμε καί στά Άσ
κληπιεiα οί άποροι δέν πλήρω
ναν τίποτα, έκτός άπό τήν συμ
βολική εiσφορά πού έριχναν 
μέσα στό «Ταμεiο», πού ηταν 
ενα μαρμάρινο κιβώτιο μέ μία 
έγκοπή, σάν τά σημερινά προ

σκυνητάρια. 
Τά 'Ασκληπιείο άποτελούσαν 

ενα συγκρότημα άπό πολλά 
κτήρια: Ξενώνες, λουτρά, μα
γειρεία, σπίτια γιά τό προσωπι
κό καί γενικά δ,τι χρειαζόταν 
γιά νά ζήσουν μερικές ήμέρες 
οί άρρωστοι καί οί συνοδοί 
τους. 

Μέσα στόν χώρο τού Άσ
κπληπιείου, πού ηταν πολύ με
γάλος, κατάφυτος, μακρυά άπό 
κατοικημένες περιοχές καί σέ 
τοποθεσία εiδικά διαλεγμένη 
ώστε νά είναι ύγιεινή, ύπηρχε 
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πάντα ναός του ΆσκληπιοCι η 
αλλου θείου «ίκτηρος», οπως 
του 'Αμφιάραου καί όλλων θεο
τήτων που είχαν σχέση μέ τήν 
ίατρική: οί τρεις μεγάλοι «άλεξί
μοροι» θεοί πού προστατεύουν 
άπό τόν θάνατο ηταν: ή θεά 
Άθηνδ, ή θεά 'Άρτεμις καί ό 
θεός 'Απόλλων, άλλά καί πολ
λοί αλλοι μεταξύ τών όποίων ό 
Ύπνος. 

'Εμπρός άπό τόν ναό, ύπηρ
χε βωμός καί λίγο μακρύτερα 
τό «έγκοιμητήριο», ή ίερά πηγή, 
καί σέ μερικά Άσκληπιεια ή μυ
στηριώδης θόλος, πού άκόμη 
δέν ξέρουμε σέ τί άκριβώς χρη
σίμευε. 

Μέσα στό ίερό αλσος ύπηρ
χε πάντα θέατρο, στοές, γιό νό 
κάθονται οί άσθενεις στον έκα
ναν τόν περίπατό τους, βιβλιο
θήκη, άλλά καί παλέστρα, γυ
μνάσιο καί στάδιο, γιά οσους 
μποροCισαν νό άσκοCινται, οσο 
χρόνο έμεναν στό χώρο αύτόν. 

Οί αρρωστοι «iκέτες» καί οί 

συνοδοί τους έφθαναν ώς τό 
ίεροθεραπευτήριο μέ τό μέσα 
πού ύπηρχαν τότε, γι· αύτό, οί 
σοβαρές καταστάσεις δέν ηταν 
δυνατόν νό μετL1φερθοCιν έκει 
άπό μακρυά. 

Στίς περιπτώσεις αύτές, οί 
άσθενεις έστελναν άντιπρόσω
πο, ό όποιος, άφοCι περνοCισε 
άπό ολες τίς προκαταρκτικές 
διαδικασίες άπό τiς όποιες θό 
περνοCισε καi ό ϊδιος ό αρρω
στος, δηλαδή δίαιτα, λουτρά, 
άκρόαση όπό τούς ίερεις κλ.π. 

έπαιρνε τελικά τίς όδηγiες, γιά 
τήν θεραπεία του άρρώστου 
τόν όποιο όντιπροσώπευε, έόν 
καi έφ' οσον βέβαια, ι1ταν αύτό 
δυνατόν. 

'Άν έφτανε ώς τό Άσκλη
πιειο, κάποιος σέ πολύ βαρειό 
κατάσταση η έτοιμοθάνατος, 
δέν του έπέτρεπαν τι1ν εϊσοδο, 
γιατi μέσα στό ίερό τέμενος 
δέν έπρεπε οϋτε νά πεθάνει 
cιλλ' οϋτε καi νά γεννηθει ον
θρωπος οπως γινόταν καi στι1 
Δίiλο. 

Κατά τόν ·,tφαβαντινό, στήν 
cΊρχαin 'Ελλάδα, οπως καi άλ
λου βέβαια έκεiνη τήν έποχή, οί 
ονθρωποι ησαν πιό γεροi άπό 
τούς σημερινούς, γιατi ή ζωή 
τους ηταν πιό λιτή, πιό ηρεμη, 
πιό ύγιεινή, καi οί πιό συνηθι
σμένες άρρώστιες ησαν άπλές 
έπειδι1 τότε δέν ύπίΊρχαν οί νο
σογόνοι παράγοντες πού κατα
βασανiζουν τόν θνητό σι1μερα: 
Κάπνισμα, δυνατά ποτό. μόλυν
ση του νεροCι καί της άτμο
σφαiρας, θόρυβος, ύπερβολική 

ταχύτητα, χημικό λιπάσματα, 
κονσέρβες, έντομοκτόνα, ήλεκ
τρικές συσκευές καi μηχανήμα
τα προορισμένα νό εύκολύνουν 
τήν ζωή, μό πού τελικό αύξά
νουν τό αγχος τό περίφημο 
«στρές» τίiς κcιταναλωτικι1ς μnς 
κοινωνίας. 

Ή παραμονι1 τών άρρώστων 
στά Άσκληπιεια διαρκοCισε cΊρ
κετές ήμέρες καi χωριζόταν σέ 
τρία στάδια. 
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Τό πρώτο ηταν μιά γενική 
θεραπεία γιά ολους τούς είσερ
χομένους. 

Τό δεύτερο ήταν μιά προπα
ρασκευαστική θεραπεία. 

Τό τρίτο ηταν μία είδική θε
ραπεία, γιά κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 

Τό στάδιο της γενικης θερα
πείας είχε έπιτυχία σέ ολους, 
χάρις ατούς ύγιεινούς ορους 
διαβίωσης, μέσα στό ώραϊο πε
ριβάλλον, στό ϋπαιθρο, στό 
φως, άνάμεσα στά δέντρα, τά 
λουλούδια, τά μαρμάρινα άρχι
ΤΙΞκτονικά καλλιτεχνήματα καί τ' 
άγάλματα πού στόλιζαν ολη τήν 
περιοχή. 

'Εκτός άπό τό ώραϊο αύτό 
φυσικό περιβάλλον, τήν ύγιεινή 
δίαιτα καί τά λουτρά, οί ίκέΤΙΞς 
είχαν στήν διάθεσή τους πολλά 
μέσα ψυχαγωγίας: σωματικές 
άσκήσεις καί άγώνες γυμναστι
κούς, βιβλιοθήκη, θέατρο καί 
διάφορες θρησκευτικές τελε
τές. 

Κατά τι1ν προπαρασκευαστι
κή θεραπεία, έπρεπε καί οί ίκέ
τες καί οί άντιπρόσωποί τους 
νά λούζονται (όν ηταν εϋκολο, 
στή θάλασσα), νά άπολυμαίνον
ται μέ ύποκαπνισμούς άπό 
άρώματα η καύση άντισηπτικών 
βοτάνων, νά νησΤΙΞύουν, γιά νά 
μή βαραίνει τό στομάχι καί 
φέρνει έμπόδιο στή θεραπεία, 
νά κάνουν γυμναστικές άσκή
σεις καί νά ψυχαγωγούνται. 

Σ' αύτό τό στάδιο γινόταν 
μιά πλήρης καί λεπτομερής έξέ-

τασις τοϋ άρρώστου άπό τούς 
ίερεϊς γιατρούς, πού φαίνπαι 
πώς ησαν καί ψυχαναλυτές. 

Στό τρίτο καί τελευταϊο στά
διο, τό καί σπουδαιότερο, 
έφαρμοζόταν στόν κάθε άσθΙΞ
νη μιά είδική θεραπεία η καί 
χειρουργική έπέμβασις όν ηταν 
άναγκαίο. 

Τότε γινόταν καί ή περίφημη 
«έγκοίμησις» μέσα στό όδυτο 
- έγκοιμητήριο η πιθανόν καί
μέσα στή θόλο, δπου ύπηρχΙΞ.

Κατά τήν άρχαία θρησκευτι
κή παράδοση, κατά τήν ώρα 
της έγκοίμησης, ό ϊδιος ό Θεός 
παρουσιαζόταν μέσα στό όνει
ρο τοϋ άρρώστου καί τόν βοη
θούσε νά θεραπευθ�. 

'Εμείς, σήμερα, πού δέν έ
χουμε οϋΤΙΞ τίς άπόκρυφες γνώ
σεις, οϋΤΙΞ τίς ίκανότητες των 
άρχαίων Άσκληπιάδων, δέν εί
ναι δυνατόν νά δώσουμε μιά 
σωστή έρμηνεία σέ δλα οσα γι
νόντουσαν κατά τίς μυστικές 
αύτές θεραπείες, καί μόνο είκα
σίες μπορούμε νά κάνουμε, ο
σες καί γιά τά όλλα «δρώμενα» 
στά Μ υσ rήρια η τά Μαντεία. 

Στήν έποχή μας, πολλοί έπι
στήμονες καί γιατροί, δπως καί 
ό πολύς κακόβουλος κόσμος, 
άμφισβητοϋν τίς γνώσεις καί 
τήν ήθική άκόμη των άρχαίων 
ίερέων-γιατρών καί τούς κατη
γορούν πώς δέν έφάρμοζαν 
καμμιά έπιστημονική μέθοδο, 
άλλά άνακούφιζαν μόνο τόν όρ
ρωστο, μέ μερικά πρωτόγονα 
φάρμακα, δπως τά βότανα, καί 
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μέ τήν ύποβολή πού τούς έκα
ναν. 

'Αντίθετα, ό καθηγητής της 
ίατρικης Άραβοντινός, άποδει
κνύει, άναλύοντας τίς έπιγρα
φές της 'Επιδαύρου καί αλλων 
Άσκληπιείων, πώς στά κέντρα 
αύτά έφαρμοζόντουσαν θερα
πειες άναγνωρισμένες καί σή
μερα καί γινόντουσαν καί έγχει
ρήσεις. 

'Αλλά καί αλλοι, σύγχρονοι 
μελετηταί, πού άσχολήθηκαν μέ 
τι1ν έπιστήμη της ίατρικης κατά 
τήν άρχαιότητα γενικά καί στήν 
'Ελλάδα είδικότερα, πιστεύουν 
πώς έκείνη τήν έποχή, παρ' ολο 
πού δέν ύπηρχαν τά τεχνικά 
μέσα πού έχουμε σήμερα, 
έκτός άnό τίς γνωστές θερα
πευτικές μεθόδους, έφαρμοζόν
τουσαν καί αλλες, πού ή σύγ
χρονη έnιστι1μη μόλις καί μετά 
βίας άρχίζει ν· άνακαλύπτει καί 
νά τούς δίνει σημασία, οnως 
n.χ. ή ύπνοθεραnεία, 11 όμο10-
nαθητ1κ11, ι1 ύnοβολή, ιi ψυχα
νάλυση καί αλλες, ψυχοσωματι
κές μέθοδοι.

Μερικοί έnιστήμονες, ξένοι 
ίδίως, πού είδαν τό θέμα πλα
τύτερα άnό τι1ν φιλοσοφική του 
αnοψη, πιστεύουν πώς ι1 ίατρι
κ11 των cΊρχαίων, στήν · Ελλάδα 
οnως καί σέ ciλλες χώρες, είχε 

τι1 ρίζα της σέ μιά nνευματόδο
ξη όντiληψη γrά τόν ανθρωnο, 
τόν όποιο έβλεπε σόν ενα σύ
νολο σώματος κοί ψυχής, καi 
στήριζε τίς cΊπόψεις της σέ 
γνώσεις καί στοιχεια πού σήμε-

ρο ι1 έπrστημη όχι μόνο τά 
όγνοει άλλά καi τά είρωνεύετcιι 
συχνά. 

Νομίζω οτr είνcιr ένδrαφέρον 
νά όναφέρουμε οσcι γράφει ό 
Άρcιβcιντrνός στι1ν ταξινόμηση 
πού κάνει μέ βάση τούς πίνακες 
των «ίάσεων» πού βρέθηκαν 
στά Άσκληnιεια. 

Σέ 35 κλινικές περιπτώσεις, 
ξεχωρίζει 8 παθολογικές, 5 
μcιrευτικές η γυνcιrκολογικές, 6 
όφθαλμολογrκές 4 νευρολογι
κές ιϊ ψυχικές, 3 δερματολογι
κές, 7 χειρουργικές. 

Σέ γενικές γραμμές έφαρμό
σθηκcιν τά έξιϊς θεραπευτικά 
μέσα: 
Μαλάξεις, έμετrκά, καθαρκτrκά, 
όνθελμιντrκά, τοπικές όφαrμά
ξεrς, ύδροθεραnεία, γυμναστι
κή, όερόλουτρα ύnό γενική 6-
ποψη, άλοrφές, κολλύρια, έnαλ
λεiψεις, όρωματrκά έγχύματα, 
καταπλάσματα, έμπλαστρα, πλύ
σεις τραυμάτων, έnrnάσεrς έλ
κών μέ σκόνες, έφαρμογι1 ψυ
χοθεραπείας, ύnοβολή κοί τέ
λος διάφορες έγχεrρήσεις ο
nως: 
'Αφαίρεση ξένων σωμάτων, κα

τάταξι1 έξc�ρθρημάτων η όγκυ
λώσεων, διάνοιξη άποστημά
των, ραφές, καυτηριάσεις, 
όφcιίρεσις λίθων καί αλλες 
έnεμβόσεις. 

Παρατηρουνται, ώς πρός τι1ν 
φαρμακευτική όγωγή, οτr στά 
Άσκληnιειcι μεταχειριζόντου-
σαν πολύ όnλά φάρμακα, 
φτιαγμένα άnό φυτικές ούσiες. 
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Βεβαίως έκείνη τήν έποχή 

δέν γνώριζαν τά άντιβιοτικά, τίς 

όρμόνες καί δλες τίς βιομηχα
νοποιημένες «σπεσιαλιτέ» πού 
σκοπό έχουν καί τό κέρδος. 

'Αναρωτιέται δμως κανείς: 

"Αν είχαν οί άρχαίοι γιατροί στή 

διάθεσή τους δλα τά σημερινά 

«θαυματουργά» μας φάρμακα 

θά τά μπαχειριζόντουσαν άρα

γε; 
Μάλλον όχι. 
Γιατί άπό τήν έποχή ίδίως 

πού ό Παστέρ άνεκάλυψε τά 

μικρόβια, ή ίατρική στράφηκε 

στήν καταπολέμηση αύτών τών 

έχθρών, παραμελώντας τήν τό
νωση του όργανισμου, ή όποία 
αύξάνει τήν έμφυτη ίκανότητά 
του νά άμύνπαι καί νά παρου: 
σιάζει άντίσταση στή νόσο. 

Ή άντίσταση αύτή άτροφεί 
σιγά-σιγά χάρι στήν διαρκή 
χρήση προληπτικών φαρμάκων, 
έμβολίων καί iσχυρών ίδιο
σκευασμάτων. 

Ή πολυφαρμακεία, ό «έθι
σμός» στά γιατρικά καί σέ συ
νέχεια ή άνάγκη νά χρησιμο
ποιηθουν καί όλλα φάρμακα, 
γιά νά κατανικηθουν οί «άνεπι
θύμητες παρενέργειες» έχουν 
ώς άποτέλεσμα τήν άποδιοργά
νωση της ίσορροπίας του όργα
νισμου. 

Ό Πλάτων στήν Πολιτεία 
του (3 D XV) ύποστηρίζει πώς 
τά πολλά γιατρικά παρατείνουν 
τόν θάνατο καί όχι τήν ζωή του 
άρρώστου. 

Κατά τόν Άλκμαίονα τόν 

Κροτωνιάτη, Πυθαγόρειο πού 

έζησε στά 500 π.Χ., ή ύγεία 
συνίσταται σέ μιά κατάσταση 

τέλειας άρμονίας καί ή νόσος 

δέν είναι παρά μία έκφρασις 

διαταραχής αύτης της άρμονίας. 
Ή θεραπεία δέ συνίσταται 

στήν επαναφορά, άπό τήν άνα
στατωμένη, στήν άρμονική κα
τάσταση του όργανισμου. 

Γι' αύτό οί άρχαίοι γιατροί 
δίναν τόση σημασία στήν 
ύγιεινή καί συμβούλευαν σέ 
ολους μία λιτή δίαιτα, ϋπαιθρο, 
άσκήσεις, λουτρά, χαλάρωση, 
ολα τά μέσα δηλαδή πού τονώ
νουν τόν όργανισμό καί αύξά

νουν τίς άμυντικές του ίδιότη
πς, οπως καί τήν ίκανότητα της 
προσαρμογής του στό περιβάλ
λον καί στίς κακουχίες άκόμα. 

Ό 'Ιπποκράτης λέει πώς έρ
γο του γιατρου είναι πιό πολύ 
νά προλαβαίνει τήν άρρώσπια, 
παρά νά τήν γιατρεύει. 

Ό Carrel, στό περίφημο βι
βλίο του «Ό άνθρωπος αύτός ό 
άγνωστος» άναπτύσσει αύτό τό 
θέμα, επισημαίνοντας επίσης ο
τι σήμερα ό όργανισμός μας, 
χάρι στίς πολλές άνέσεις καί 
τήν πχνική πρόοδο, έχασε κα
τά ενα μεγάλο μέρος, τήν ίκα
νότητα προσαρμογής στό περι
βάλλον. 

Συνεχώς παρατηρείται τε
λευταία δτι σέ μερικούς ίατρι
κούς κύκλους, άρχίζει μία άντί
δραση ώς πρός τήν σύσταση 
καί τήν ποιότητα τών γιατρικών 
καί μία τάση έπιστροφης στήν 
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φυσικοθεραπεία. 'Η μέθοδος 
της Όμοιοπαθητικης πού συνε
χώς κερδίζει έδαφος σ· ολο τόν 
κόσμο, είναι ενα άπό τά παρα

δείγματα της νέας πορείcς πού 

παρουσιάζει ή ίατρική. 
'Ενδιαφέρον σχετικά παρά

δειγμα είναι μία έγκύκλιος του 
«ΔιεθνοCις ΌργανισμοCι 

'Υγείας» πού έκανε μία έκκληση 

στούς φαρμακολόγους, νά 

στρέψουν καί πάλι τήν προσο

χή τους στά βότανα, άποφεύ

γοντας, κατά τό δυνατόν, τά χη

μικά παρασκευάσματα. 

'Εκτός ομως άπό τr1ν φυσική 
δίαrτα, παρατηροCιμε πώς οί άρ
χαίοι Άσκληπιάδες δίναν μεγά
λη σημασία στόν ψυχολογικό 
παράγοντα, σάν 
κης ύγείας, διότι 
άλληλεξάρτηση 
ψυχης. 

μέσο σωματ1-
πίστευαν στήν 
σώματος-νου-

Στά 'Ασκληπιείο ύπηρχαν 

θέατρα, βιβλιοθηκες, καί όλλα 

μέσα ψυχαγωγίας, οπως περί

πατοι μέσα στό ώραίο περιβάλ

λον, συζητήσεις μέ τούς σο

φούς πραγματικά γιατρούς, καί 

θρησκευτικές τελετές. ··Ετσι 

«δ1εσκέδαζαν», έτυμολογικά, 

τόν όρρωστο, τόν βοηθοCισαν 
νά ξεπεράσει τήν στεναχώρια 
καί τό αγχος του, μέ τρόπο ώ
στε νά είναι σέ θέση νά βοη

θr1σει καί αυτός ένεργά τό έργο 
της θεραπείας, χωρίς νό μένει 
στήν παθητική θέση του 
πάσχοντα, πού περιμένει τά 
πάντα μόνο όπό τά «θαυμα
τουργά» χάπια. 

Οί σύγχρονοι γ1ατpοί άρχί
ζουν τώρα ν' όναγνωρίζουν τήν 
επίδραση τr1ς ψυχικης κατάστα
σης πάνω στ!Ίν σωματικι1- Ό 
Γερουλάνος έχει γράψει ενα βι
βλίο σχετικά μ' αυτό τό θέμα, 
πού στηρίζεται στίς παρατηρr1-
σεις καί τήν μακρόχρονη πείρα 
του. 

Καί όλλοι σύγχρονοι έρευνη
τές έχουν όποδείξει πειρα
ματικό αυτό τό φαινόμενο, όλ
λό νομίζω πώς ολοι μας έχουμε 
κάποιο παράδειγμα αύτr1ς τι1ς 
όλληλοεπίδρασης ψυχικοCι καί 
σωματικοCι στοιχείου. 

(Τό τέλος στό έπόμεvο τεύχος) 
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Τό περιοδικό έλευθέρας· σκέψεως 

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

"Ωραι 1 0-1 πλήν Σαββάτου 

Έκδίδεται άπό τό ετος 1956 

Διευθυvτης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

Οί τόμοι 1956 - 1970 εχουν έξαντληθεϊ. 

'Έχουν ομως έκδοθη έπιλογαi Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400 

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

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συνιστώμεν είς δσους άγαπούν τό εργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά

σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών. εϊτε {χουν εϊτε δέν {χουν τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟ Υ, διότι μέ τίς έπιλογές θά {χουν εϋχρηστη καί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

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

1982 εκαστος δρχ. 200, σχεδόν οσον τιμά

ται ή χαρτοδέτησίς των. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 εκαστος δρχ. 300 

Οί χαρτόδετο, τόμο: 1980, 1983, 1984 εκαστος δρχ. 400 

Οί χαρτόδετο, τόμοι 1985 εκαστος δρχ. 500 

Οί διαφορές τιμών τόμων δέν όφείλοντα1 στην ποιότητα τοϋ 

περιεχομένου rϊ στό πολυσέλ1δον, άλλα στην έπάρκε1α η μη τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336

)) )) 1982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 

)) )) 1984 )) 434 

)) )) 1985 )) 408 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΥΡΛΕΚΗ 

Είδωλο στον καθρέφτη 

Εϊδωλο στόν καθρέφτη άκίνητο, μέ τούς μικρούς 

προβολείς τών ματιών νά φωτίζουνε 

τό τοπείο τού προσώπου, 

σέ κυττάζω κι άναρωτιέμαι 

όν είσαι σύ ή μορφή πού πρέπει νά έκφράζει 

τήν κυριώτερη σύσταση τού άνθρώπου, 

τή σύσταση της ψυχης του ... 

Στά πρόσωπα τών παιδιών ύπάρχει μιά ένωμένη έκφραση, 
μιά άναπόσπαστη ϋπαρξη ψυχης καί σώματος ... 
Σκεύος όγνείας κι' όγνοιας. 

'Όμως έδώ, σ' αύτό τό εϊδωλο τού καθρέφτη, 

συσσωρεύτηκαν δυό κόσμοι άντιμαχόμενοι 

κι· έγινε τό πρόσωπο ενα πεδίο μάχης ... 

Κι' δταv ό τόπος είρηνεύει 

κι' ή ψυχή γαληvεμέvη σηκώνει τή δική της σημαία, 
τά συντρίμια της μάχης 

κατασπαρμένα στό πρόσωπο, 

τά φωτίζει ενας ηλιος 

άδυσώπητος στήν καθαρότητά του, 

ενας ηλιος άνήλεος ... 

Εϊδωλο στόv καθρέφτη, σέ κυπάζω κι' άναρωτιέμαι 

6v εiσαι σύ της ψυχης ή άληθινή έκφραση, 

όξεvο καθώς έγινες, 

μ' εvα κόσμο άvτιμαχόμενο στήν όψη σου ... 

133 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

"Άv
,.,

ισως ΚΙ ερθεις καποτε 

"Αν ϊσως κι έρθεις κάποτε μιά νύχτα Χριστουγέννων, 
δέ θέλω νάρθεις οπως τότε ώ Θεέ μου. 
Ταπεινό παιδί κι' ϋστερα χιλιοβασανισμένο. 
Νά λές τήν άλήθεια στίς όχθες τού ποταμού, 

1986 

στό δάσος τών έλαιών, στή λίμνη, στά χωριά, στίς πολιτείες. 
Θέλω νάρθεις όνθρωπος κι όχι Θεός. Νά σ' άγαπήσουμε 
οπως θ' άκούς προσεχτικά καί μέ συμπόνια, τά βάσανά μας. 
Νά μετρήσεις ξανά τή θλίψη μας, τό λιγοστό ψωμί, τήν άρρώστια. 
Καί προπαντός νά κρίνεις μόνος σου Χριστέ μου, 
τό φόβο, πού τρυγάει τό είναι μας καί δέν περνά μέ τίποτα, 
αν έρθει στόν κόσμο μιά πυρηνική καταστροφή. 
'Έλα Χριστέ καί στάσου Προστάτης - Φύλακας 
Κι ενας άδελφός μέ κείνο τό πράο κι ώραίο χαμόγελο, 
πού κάνει ν· άνθίζει ή μέρα. Νά λάμπουν τά Χριστούγεννα στό 

χιόνι, 
καί μέσα στή ζεστή γωνιά τό όρωμα νά πέφτει στίς καρδιές μας, 
άπό τούς κήπους τής Γαλιλαίας, πού δέ χάνονται στό χρόνο. 

Κρυφό χαμόγελο του Μάρτη 

Κρυφό χαμόγελο τού Μάρτη, πώς φανερώθηκες, 
έτσι στό καταγάλανο πρωϊνό τής Κυριακής, σήμαντρο 
πρώτο καί γλυκό τής 'Άνοιξης. Κι έβαλα στή σειρά 
ολες τίς έλπίδες γι' άγάπη, ταξίδι ΚΙ όνειρο. κ· είπα: 
'Όμορφος είναι ό δρόμος τής ζωής μας, Κύριε, στον έπιτέλους 
λιώσουν τά χιόνια στήν ψυχή καί λάμψει ώραίος ό ηλιος. 
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Ν. SRI RAM 

Διαφημιζόμενοι Γκουρού 

καί "Αληθινοί Διδάσκαλοι 

'Όταν ή λέξη «Γκουρού» 
άποδίδεται σέ κάποιον, αύτό δέ 
σημαίνει άπαραίτητα οτι πρό
κειται περί προσώπου μέ κά
ποια προσόντα. Γκουρού σημαί
νει πνευματικός δάσκαλος. Ό 
καθένας πού σκέπτεται καί ζεί 
μιά πνευματική ζωή - αύτοί 
ύπερβαίνουν συνήθως διάφο
ρες τυπικές πεποιθήσεις - μπο
ρεί v· αύτοδιορισθεί Γκουρού. 
Καθένας πού παραιτήθηκε άπό 
τά γήινα ένδιαφέροντα, φορεί 
ενα διαφορετικό ένδυμα, καί ο
πως είναι ή περίπτωση ένίοτε 
- έχει άποκτήσει μερικές φυσι
κές ίκανότητες, τίς όποίες ή Ε.
Π. Μπλαβάτσκυ όνομάζει κα
τώτερους Σίντις, μπορεί νά
προσελκύσει όπαδούς.

Αύτό είναι τό είδος τών 
Γκουρού, πού συχνά συναντάει 
κανείς. Οί όπαδοί συνήθως 
ύπερβάλλουν τά πνευματικά 
τους στοιχεία καί δέν είναι λί
γες οί περιπτώσεις πού ό Γκου
ρού τό άποδέχεται σιωπηλά. 
'Υπάρχει άρκετός άριθμός τέ
τοιων Γκουρού στήν 'Ινδία καί 
στά μέρη της Άνατολης, στά 

όποία έχουν έξαπλwθεί 'Ινδικά 
καί Βουδδιστικά καθεστώτα. 

Oi ίδέες πολλών άπ' αύτούς 

τούς Γκουρού είναι περιορισμέ
νες, άλλά καθώς προέρχονται 
άπό άρχαίες διδασκαλίες έχουν 
μία γοητεία γιά πολλούς στήν 
Δύση, πού δέν γνωρίζουν αύ
τές τίς διδασκαλίες. Ό τρόπος 
ζωης, ή 6σκηση της σκέψης καί 
ή πρακτική πού εμπεριέχονται 
σ· αύτές έξασκουν βέβαια κά
ποια ελξη. 

Οί διδάσκαλοι τών διαφόρων 
θρησκειών πού έργάζονται ηδη 
καί όλλοι πού άναζητουν πελα
τεία στή Δύση, πιθανόν νά δί
νουν μιά περιορισμένη βοήθεια 
στούς άνθρώπους μετά άπό τίς 
γραμμές τών σχετικών παραδό
σεων. 

Μερικοί άπ' αύτούς πι
στεύουν είλικρινά οτι κατέχουν 
τήν άλήθεια. Ό καθένας φυσι
κά έχει τά ίδιαίτερα σημεία του. 
'Υπάρχουν πολυάριθμα Μάν
τραμς (Μυστικοί τύποι) καί 
«ύψηλοί λόγοι» στήν 'Ινδία, άπό 
τcύς όποίους ό διδάσκαλος 
ενίοτε διαλέγει εναν ιϊ δύο καί 
τούς μεταδίδει σάν τό άληθινό 
κλειδί στήν πρόοδο, στηριζόμε
νος στή σημασία τους. 

Μερικοί όπ' αύτούς χαρά
ζουν εναν τρόπο ζωης ό όποίος 
θά μπορούσε νά έπηρεάσει με-
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ρικές προσφιλεΤς όδυναμίες, ϊ
σως γιατί διαφορετικά θά έ
χουν έλάχιστους όπαδούς η� 
σως γιατί σκέπτονται δτι οί άν
θρωποι πού ελκονται δέν είναι 
άκόμα ετοιμοι γιά τό άληθινό 
ύλικό. Τούς λένε μερικά πράγ
ματα γιά νά άπασχολούνται. · Η 
άποδοχή μαθητών άπό τούς 
διάφορους Γκουρού πού είναι 
στό χώρο τους, δέν σημαίνει 
πολλά δπως φαίνεται στήν 
πραγματικότητα. Οί Διδάσκαλοι 
η Μεμυημένοι γιά τούς όποίους 
μιλάει ή Θεοσοφική Φιλολογία 
είναι τελείως διαφορετικής κλά
σεως. Είναι οί άπελευθερωμέ
νες ύπάρξεις (Ζιβάν-Μούκτας) 
πού δέν έχουν νά έξυπηρετούν 
δικούς τους σκοπούς. Δέ διδά
σκουν άπλώς έκείνους τούς 
όποίους δέχονται σά μαθητές 
κατά τούς συνηθισμένους τρό
πους. Διδάσκουν μέ άλλες με
θόδους, λέγει ή Ε.Π. Μπλαβάτ
σκυ, στό Κλειδί της Θεοσοφίας. 

Ό κόσμος της έπιστήμης 
άναγκάζεται νά παραδεχτεΤ δτι 
ύπάρχει τόση διαφορά μεταξύ 
ένός μυαλού καί ένός άλλου, 
άνεξάρτητα άπό άπόσταση, έ
στω καί μεταξύ δύο σωμάτων 
πού βρίσκονται σέ στενή έπα
φή. 

'Ό:rαν δύο διάνοιες συνδέον
ται συμπαθητικά καί τά μέσα μέ 
τά όποια λειτουργούν έχουν 
συντονισθεΤ γιά ν· άνταποκρί
νονται μαγνητικά ή μιά στήν 
άλλη, τίποτε δέν ύπάρχει πού 
νά μπορεΤ νά έμποδίσει τήν 

άναμετάδοση τών σκέψεων κα
τά βούληση. Ή μόνη διαφορά 
πού μπορεΤ νά ύπάρξει άνάμεσα 
σέ δύο διάνοιες είναι ή διαφο
ρά της κατάστασης.

'Όταν ύπάρχει ή σωστή σχέ
ση ή άναμετάδοση αύτή εύκο
λα γίνεται. 'Έγινε στήν περί
πτωση της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. 
Ό συντονισμός μπορεΤ νά κα
λύψει διαφορετικά έπίπεδα, άλ
λά ό δέκτης - ό μαθητής - πρέ
πει νά είναι προπαρασκευασμέ
νος. Νά είναι πράγματι δέκτης. 
Οί Διδάσκαλοι ούδέποτε κατα
πονούν τήν άτομική θέληση γιά 
νά δείξουν τή δύναμή τους. Εί
ναι άπαράβατος κανόνας γι' Αύ
τούς, καί ούδέποτε ύπνωτίζουν 
τούς μαθητές τους. Έπί πλέον 
δημιουργούν μιά βαθειά πνευ
ματική σχέση μαζί τους καί αύ
τό δέν είναι δυνατόν όν ό μα
θητής δέν είναι προπαρασκευα
σμένος καί δέν έχει άπορρίψει 
άπό τή φύση του κάθε στοιχεΤο 
πού έμποδίζει τό δρόμο σ· αύτή 
τή σχέση. 'Όμως αύτή δέν είναι 
σχέση κυριαρχίας r'j έξάρτησης, 
άλλά έλεύθερη έπικοινωνία καί 
συνεργασία γιά όρισμένους 
σκοπούς, τούς όποίους ό ϊδιος 
ό μαθητής πρέπει νά πραγματο
ποιεΤ σάν τίς πιό όπαραίτητες 
στή ζωή. Είναι τελείως διαφο
ρετικό άπό τή συνήθη σχέση 
μεταξύ Γκουρού καί μαθητού 
πού είναι καλή όλλά προκαταρ
τική σ· αύτή τήν όλλαγή τού 
Έγώ του πού ό μαθητής πρέπει 
ν· άναλάβει μόνος του. 
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Στή «Φωνή της Σιγής», στό 
σημε'ίο πού έχει τόν τίτλο «Οί 

έπτά Πύλες» άρχικά 6 Διδάσκα
λος λέει: Προετοιμάσου, γιατί 
θά ταξιδέψεις. μονάχος. Ό Δι
δάσκαλος θά σού δείξει μόνο 
τήν κατεύθυνση. Τό παν πού 
μπορε'ί νά έπιτύχει μιά σχολή 
άποκρυφισμού είναι νά χαράξει 
τό δρόμο, νά κάνει ύποδείξεις, 
συστάσεις καί οϋτω καθ' έξης. 
Οί Διδάσκαλοι κατά κανόνα δέν 
κάνουν θαύματα καί ούδέποτε 
ζητούν δημοσιότητα. 'Ένα τέ
τοιο φαινόμενο προκάλεσε ή 
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ δταν ητανε 
στήν Σίμπλα. Δημιούργησε μιά 
καρφίτσα. Ό Διδάσκαλος εΙπε 

σχετικά μ' αύτό ('Επιστολή 38 

πρός Μαχάτμα) δτι έγινε γιά ν6 

δείξει πόσο εϋκολα προκαλε'ίται 

ενα φαινόμενο καί πόσο εύκο
λώτερο είναι νά ύποψιαστε'ίς 
τήν αύθεντικότητά του. Άπε

χθάνετο αύτού τού εϊδους τή 

θαυματοποιία. 
Ή δίψα γιά φαινόμενα είναι 

δίψα αίσθήσεων. Οϋτε ή έκτέ

λεση οϋτε ή θέα αύτών διαφω

τίζει. Οϋτε άποδεικνύουν τήν 

πνευματική άξία κάποιου. Δέ 

λύνουν κανένα άνθρώπινο πρό

βλημα. Δέν ύπάρχει λόγος νά 

σκεφτε'ίτε δτι οί Διδάσκαλοι έ

χουν άποσύρει τό ένδιαφέρον 

τους άπό τή Θ.Ε. γιατί δέν έπι

κοινωνούν γραπτά μαζί μας καί 

γιατί δέν έμφανίζονται στούς 

κύκλους μας. θεαματικά. 

Βοηθούν άπό τά έσώτερα 

έπίπεδα. δσο είναι δυνατό νά 

κάνουμε αύτή τή βοήθεια πιθα
νή. Μόνο μερικές φορές καί 
σπάνια, γίνονται γνωστοί στόν 
κόσμο μέ τή φυσική η μεταφυ
σική τους μορφή. Ή Ε.Π. Μ. 
λέει δτι πρέπει κάποιος v· άνu
ψωθε'ί στό πνευματικό έπίπεδο 
τών Διδασκάλων γιά νά μπορέ
σει νά έλθει σ· έπαφή μαζί 
τους. 

'Εσωτερικά, στήν οuσια, 
στήν άλήθεια, ενας Διδάσκαλος 
η ενας Άσέκα (γιά νά χρησιμο
ποιήσου με τόν έκφραστικό 
Βουδδιστικό δρο) είναι Πνεύμα, 
Δύναμη πού κατευθύνεται πρός 
όρισμένους σκοπούς, πού έξu
πηρετούν τό ύπέρτατο καλό δ
λων τών εύαίσθητων καί συνει
δητών ύπάρξεων. Μέσα μας 
ύπάρχει μία φυσική έπιθυμία 
στίς καλύτερες στιγμές μας νά 

έκτεθούμε σ· αύτή τήν έπιρ

ροή, νά γίνουμε ενας άγωγός 

αύτης της δύναμης, όχι ενα 

άσαφές κάτι, πού δέ σημαίνει 

τίποτε. Γιά νά έλκuστούμε άπό 

τή φύση αύτης της έπιρροης, 
καί νά τή νοιώσουμε στίς καρ
διές μας, είναι ή άγάπη μας 

πρός τόν Διδάσκαλο, πρός τήν 
άνθρωπότητα καί δλα τά πλά

σματα έπίσης. 'Άμα ή δύναμη 

αύτή είναι αύθόρμητη γίνεται 

άπόλυτη προσχώρηση τού άτό

μου στίς ένέργειες αύτού τού 

πνεύματος πού ύπάρχει σ· δ

λοuς τούς Τέλειους 'Ανθρώ

πους. ή Ούσία πού συνιστα τήν 

ϋπαρξή Τους, ή όποία ύπάρχει 

έπίσης καί σ· έμας καίτοι ϊσως 
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δέν έχει ακομη άφυπνισθεϊ. Ή 

έσώτερη αύτή ενωση δέν έλατ

τώνει μέ κανένα τρόπο τήν 

έλευθερία τοϋ μαθητή. Είναι 
σά δύο φλόγες πού ένώνονται 
γιατί τίποτε δέν τίς έμποδίζει η 

σάν δύο αϋρες σέ συμπαθητικό 

συντονισμό πού κρατάει ή κα

θεμιά τήν προσωπικότητά της. 

Είναι μία όμορφη πραγματικό

τητα rϊ άντίληψη η ό,τιδήποτε 

σκεφτούμε οτι μπορεϊ νά είναι. 

Τι7v καρδιά τής Αγάπης, τήv 
όποία άvαζητοϋv οί Διδάσκαλοι 
οταv ψάχνουν γιά μαθητές μέ-

σα στήv άvθρωπότητα κάθε 
έποχής. ... ετσι μέσα στό σκοτά
δι τοϋ άvθρώπιvου έγωισμοϋ, 
στή ζοφερή νύχτα τής άvθρώ
πιvης πάλης, ή Καρδιά τιjς 
Αγάπης, λάμπει σάv φως στό 
σκοτάδι, καί ό Διδάσκαλος τή 
βλέπει καί ξέρει οτι ό μελλοντι
κός μαθητής ύπάρχει έκει� Δέv 
ύπάρχε; αλλος τρόπος vά βρείς 
τή v Ατραπό. 
((0ί Διδάσκαλοι καί ό Δρόμος 
πρός Α ύτούς)) 

Ά vvu Μπέζαvτ 
(Μετάφρ. Σ. Χαλ.) 

Rukmini Deνί 

Μετέστη στόv πνευματικό 
κόσμο ή Rukmini Devi, σύζυγος 
τοϋ Γ. Αραvτέίί\ (Γ Προέδρου 
τής Θ.Ε.) καί ύποψηφία στίς 
τελευταίΈ:ς άρχαιρεσίες διά τήv 
προεδρίαv τής Θ.Ε. 

Ή έκλιποϋσα προσέφερε 
πολλές ύπηρεσίες στή Θεοσο
φική κίνηση καί έπεσκέφθη 
κατ' έπαvάληψιv τήv Έλλάδα, 
οπου αφησε αριστες έvτυπώ
σεις. 
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλνετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

κρισία, χωρίς να δεσμεύεται το περιοδικό, δύο αντίτυπα, από τα 

οποία το ένα απευθε/ας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέντα, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Nicolac Cc,ιιιscscιι: «ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤ ΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

ΣΕ ΑΠΥΡΑ Υ ΛΙ-1 ΖΩΝΗ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ" 

Ο iϊ()λϊιiϊι:φο-: iϊολιτ11-,ϊ1-: μ(Ις "·· ι·. Μιιϊφο-: iίJ)ολι>yiζι:ι τη,· i:\\Ί"iοπη 
μι: τη,· iίο/.ι>πι·Ηιιι,·τη 1:;τωιϊιιι1,·πη: «Ο Πrϊ11:11 1 )ος Ν. Τπιιοιιπi:π\\"<11> 
ιφοj\ιΊλλι:ι πιϊιιι:rιι πιι,· μι:yιΊλη πολιτι"·ι"1 iίJ)Ο<Ίι1>iί1\\·ϊηητι1. 11 11πι"�χηπι"1 
ΤΟ\> iίΙ:[1\'ι°Ι Τ!/ <Ίϊ)\'ΟJ)!Ι Tl]C Ρο\>μι1\'ίι1.ς \\ΊΙΙ ΤΙ]( 1·:ιφι;)iίl]C \\ΊΙΙ ;τι(ί f )\'1:1 
ι"\Ι(ΙΓ>τιΊπι:ι-: πι1y"·ϊ1πμ11:c Γ>ΤΙ]\' τιφιιyμi:,·η \\ΊΙΙ 1:π1\\·ί,·ι"i1,,·η ι:iίοχιΊ _ιιιι: ... 

1-:ί,·111 ι1λι"1Ο1:ιι1 ϊ1τ1 "-ϊφιο πτοιχι:ίο της 1:ξωτ1:rι"·ι"1c πολιτι\\Ί.lC τοι, 
! )ουμι"ι,·01> λιιΪΜ>ι"> ηyi:τη ι:ί,•ιιι ο ιιφοπλωμϊ>-:. η 1:φι"1,·η. η π111ιφιλίι,,πη 
\\:(1\ I] Γ,\)\'Ι:J)Υ(Ι<Ίίιι Τ(1)\' /.(1(;)\'. Ι\1Ιιι iίΙ:J)Ι<Ί<Ίϊ>τι:rο 1:μφι1,·ι:ίς 1:ί,·ι11 ΟΙ Oi: 
πι:ιc τοι, yιιι ιιπφι"ιλι:ιιι "·ιιι ϊ,φι:πη πτη,· 1:1φι;,;τη \\ΊΙΙ τη ι"iημ101φγίι1 
ζω,·ι;>,. χι,φίc πιφη,'ι\\ΊΊ. ϊ1;τως. yιιι πιφιΊι"i1:1yμι1. πτιι. Βιt.λ\\ΊΊ.,·ιιι .. \ιιφ 
ι,;ιΊc "·ιιι 1:νιφyι"1c 1:ί,•ι11 η Πf)ι><Ί;τιΊΟι:ιιΊ ΤΟΙ> yιιι. ιιπϊφιιυλη Βιι.λ\\ΊΙ\'Ι\\ΊΊ. Ο 
λϊ>γοc ιιπλϊ1c: «11 Ι J01,μι1,·ίιι ζι:ι πτιι Βι1λ"-ι"1,·1ι1. ·"· Μο,·ιΊχιι 1:φη,·1\\ΊΊ 
j\ιιλ"-ι""·ιιι ιiιι1πφιιλί(ο1,,· ι,;ιιι τη,· ι:πιj\ίι,><ΊΙ] του λιωϊ, τοι,. �1,,·1:,·τ1:ϊ1 
:ι:ις. ιΊrΟrιι. Οi:πι:ιc Γ,\)\'Οi:το\)\' i:\'(I πολιτΙ\\"ι°) iϊϊJ\'Ι]μιι 1:1λιι,;r1\'()ϊ1ς ι:iίι 
\\"ί>Ι\"ι,>,·iιις. χι,φίc \\ΊtμιιΊ. 111\\·rοπολιτι\\ΊΊ <Ί\\"()Πι,ιιϊηητιι. \\ΊΙΙ ι"\Ι\\Ίιιολο 
yοϊι\' ιι;τϊ)/.\)Τ(Ι ΤΟ\' χιφι11οηrιπμϊ1 ΤΟ\) 1·. ΜιιϊψοΙ>: «Ο Ν. Τ<Ί((()\)<Ίi: 

r;"·οι, ι:ί,·ιιι "·ι"1r1>\\Ίις τη-: 1:φ,·1,·ης. τιμ; πι,μφιλίι,,πης \\ΊΙΙ της ιιγιΊiϊηC ιΊ 
λι,1\' τι,J\' λιιι;J\'"· 

Π.Β. Ιlάσχοu: ιcΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» 

« 1 Ίιι ΤΟ\' Ι ΙιφιΊι"iι:ιπο 1ιπι"φχ1:1 πrοπωπι\\·ϊ> "·λι:ιi:iί. πο11 ι"iι:,• ι"iι1,·1:ίζ1:τι11 
πι: κιι,·iΛ•ιι \\ΊΙ.ι ιιπϊ> κιι,•ι·:,•ιι" ι"1 ιιΤιι χιφίπμιιτιι ΤΟΙ> Λγίο1> 11,•ι:ϊψιιτος 
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6ι:v ιτουλιι;ιvτω». Είvω αyιαστικός ο λόγος του Πατροκοσμά. Ο σε
μν6ς των orιi:ωv θι:όσοφος κω Μαρτύρων ισοστάσιος. πλησίασε την 
ψυχι'1 του ολιyrιι'ιμ μrι.του (Ι.Κpοιιτηrιίου μΕ τη Χι'φη του Αγίου Πνr.ύ
μrιτος. Νrι. τη στηρίξει r.λληvορθόδοξα. Να σώσει τον έλληνα και το 
Γι':νος ιτου ι:ίχι:v αyριi:ψι-:ι «αιτό την αμάΟr.ωv». 

Ο rφμιι.τωμι':vος φωτειvότητυ κω εσωτερικ11 διαύyr.ια θεολογικός 
λϊ>yος του Π .13. Πrίσχου. ιτrφουσιιίζει Εκκλησιολογικά καί άvΟρωιτο
λοyικι'ι. την ιφ11 διδr1χ11 του αιτοράμιλλου ιτροφ11τη του Γένους. με 
υιτοδι:ίξι:ις yιιι. μωv rι.κόμη ι:υρύη:ρη μελλοvτικ11 έρευνα: «Θα ήταν 
χrι,·1σιμ η μιιι. μι:λέτη της ρητορικής τέχνης του Αγίου Κοσμά. ιτου 
δι:,, ι:ίvrι.ι κrι.O6λου τυχαία και (1(ρελής. ιταρά τη φαινομενική της 
rι.ιτλότητιι.". Σκί:ψη καΟrίρω. υvτυύyι:ια της πνευματικής όρασης του 
ιτι:ριιτιιτητ11 ασκητή - κήρυκα της υλήθr.ιας: «Η υπερηφάνεια είναι η 
Ουyrι.τι':rι(Ι. του διιι.[1όλου» ή «Η ψυχ11 είναι ο rιvθρωιτος!» Όιτου υιτάρ
χι:ι ψυχι'1 τόη: ι:ύκολrι. δίvr.ται «Το Γάλυ της Κυριακ11ς» στα φτωχά 
ιτrοδιrί του σχολι:ίου! 

Ο Πrι.τροκuσμίίς του Π.13. Πι'ωχου. φορτωμένος μv11μη εθvικ11ς 
ζω11ς. φι':rιvι:ι. σι: μi:ρι:ς χαλι:ιτές. το μ 11vυμα της λύτρωσης. Η αττοδο
Χ 11 του ι:ί vω ι:Οvι κό χrιέος ... 

Ελένη Αρ1έστη: «ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ11 

Στο (Ι.ιτόλυτο vομuΟι:τι:ίς 
των κυττιίrιωv μου τους φωτογενείς ιτολλαιτλασιασμούς. 
Μι: υιτοτιΊσσr.ις στους χι;φους 
ιιvrι.χωτίζοvτιι.ς της (Ι.JΤ<;>λειάς μου την αιτειλ11! 
Κι ι:yι;>. 
σφrιrι.γίζοvτ{ι.ς σι: μι: το υιτi:ροχο ιτρόσωιτό μου 
στο διι1 ,·ι :,·ι':ς 0(1. μι:ί vω 
rι.νι:ξίτηλο ίχνος σου ... 

Μuyικ11 οι'πrιηλασίυ του χρόνου είvω ο έκπαγλος λόγος της Ελ. 
Αrιyι':στη. καΟι;>ς ιτειρrίτω ιτρωτοσυνri.vτηση της αρχ11ς της σε σκοτr.ι
vοί>ς μrι.ιιΊvδrιους. Η φωvι'1 της. μι:λωδίu κω ιδί:α μαζί. μεταβάλλι:ται 
ιι.ιτι'J 11χο σι: φως yιιι. V(I. εκφο[1ίσι:ι τον τρόμο κω να καθορίσει λr'ψψη 
το1> νου το ακιι.θόριστο: 

Το κλι:ιδί των μυστηρίων 
ι:vτ6ς μου κρατι;>! 

Αυτιi. την κυ.Οοδηyούv στις μυριϊι.δες ιτραyματοιτοι11σεις του Ey6J 
κrιι του Ένιι. στην ωι;>νιο ι:ιτίινι'1.ληψ11 τους. Και επιτυγχάνεται η θr.ο-
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"·οι\'(ι)\'ι(( μι: ι:φφ·υίιι ιιιφιι φωτϊJς κιιι ι:ιηολμιι σχι·�ιιιιτιι σTfl\' κοψη 
του χιωυc. 

Πι,ίηση ι:ΚΓJ'l"Ίι"-τΊ στη "-ι:rιιι1νι:ιι1. μι:yιιλοπri:πι:ιι"ι της. Μι:στι"1 ιιπϊ, 
τη σοφίιι της ηλι"·ίυc των ι"1λιιιJ\'. Κω γλι1"-ιωμϊ1ς της ιιΟιΙ.\'ιι.σίυς �ιι: 
λϊ1γο Cι,1ι"1rrυτο 1 ••. 

Άγγελου Καρούσοu: «ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ" 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Οι π1:Οιψ1:\1οι 01:σμοi 
σ(Ι\" τιc πιιλιi:c ιι)ι':ι:c 1:ί\'((\ φι':rι:τrιι 

.::.1:r, ιΊΟωμιι: Όχι. \iψιι γιιι ι1λι"1Ω1:ιιι. Πϊ)\'Ο yιιι. τη χι;φιι . της yιι.λιΊ 
ζιιιc ομιφφι11c. r\Tfl\' οποiιι. r,ι·1μ1:rιι. ω κιΊΟι: ιιyιιΟϊJ ιιποχτιi:τυ.ι μι: το 
ι:ι1"-ι1φιιι."-ιΊ τ1:χ\·ιωμιι. τη Ι-\iυ "Ίιι τον τζϊ1yο. Ί:Ξτσι μιικr11iν1:ι η ιιπrο 
r;_ιιι:τrι�τη r,ι:φιΊ τιιJ\' 11.ί\\)\ϊιτι,1\·. yιιι \'(Ι πολλιιπλυπιιωτοιΊν οι σκλιΊ.j\οι 
"·ω 01 χιι.φιi:6ι:c. 

\ι1ϊ1 1:ί\·ιιι γ1ι1. ΤΟ\' Α γ. Κιφ. οι κιι."Ί)()ιιιμο\'ίι:c: της 1:ποχι"1ς μιιc:: ο 
κιιπιτιιλιr,_ιιϊκ "Ί ο ολοκληrωτιr,μϊ>c:. Ο πrι;ηοc: ζουyκλοποιι:ί την κοι
\'1,1\·ι11 _ιιι: τη\' κληrο\'ιηιιιΊ. Κ((\ την _ιιι:γι1.λι,ίΊ1ιοκτησiιι. κι () οι:ιΊτι:rος 
μι: ΤΟ\' φϊψο: 

Ιlλο1Ίr,ιο1 τοποι "Ί οι ι'ι\·Οrωποι \'Ιι πι:ινυνι: 
1:λ1:ιΊΟι:1)οι τοποι 
"Ίι.ι πιΊ\·ι,� τους οι πιο πολλοί 1:i\·ιιι σκλιΊΙ-\οι. 

·οπου (ΙΠ()\)("\\!Ί(ι:ι η 1:λ1:υΟ1:rίιι. () Οι"ινιιως 1:ί\'(Ι\. Κυι ΤΟ ϊJ\υrο ΠΟ\)
1:λπιι1οrπολiC1:ι το μi:λλο\1

• Μι: το πικrϊ> πιφιί.πο\'Ο το11 ποιητι"1 r;τιι. 
χι:iλη: 

ΙΊιιτi \'t/. fΙfl\' i:χι:1 πολιτι"-ι1ι1c: η Ειφι;,πη 
τοr,ο μι:γι"ιλουc σ11\' το11c κιιλλιτi:χ\·ι:c: της ι 

Ο Λγ. ΚιφοιΊr,οc 1:ί\·111 ι':νιι.c μιιχητικϊ1c: λιι.ί\·ϊ�c: ποιητ1Ίς:«,\1:ν υπι'φ 
,.1:1 τi:χ\''l πιΊ\·ι,� ιιπϊ, το ι\ιιϊ1" ομολογι:i. Μι: στίχους 1:πιyrιιμμιιτ1κοιις. 
r,χι:ι)ΙΊ\' ιοωφΟ1:yμι1τικοι1ς. ο πο1ητι"1ς της r,ϊiyχro\''lC: 1:λλη\'1"·ι"1s; 
πrιιy11ιι.τ1κι'ηητι1c 1:i\·111 "·ιιι τι,�ν 1ι1υ;J\' τοι� μi:λλοντος. 

Παύλου Α. Κυριακίδη: .. ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΙΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥ

ΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩ

ΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" 

ιιΤο μι'1ν1μο φι1.11·ιψ1:νο της ιιr,τικοποιησης. ιί11ιιiτ1:rιι σι: π1:riοι10 
_ιιι:yιΊλι,�ν κο1\'<1Ι\'1"•ι;1\1 ιιλλυγι;J\' "Ίι.ι Οι:σμι"•ι;,ν μι:τιωχημιιτ1rηιι;1\·. i:χ1:1 
τ1:rιΊπτ11:c πrι1κτ1κi:c: πrο1:"-τιΊσ1:1c τιΊr,ο γιιι Tfl\' 161ωτι"-τ·1 ϊ1r,ο "·ιιι )'Ιίl 
την ι:Ο\·1κι"1 Cωι"]". 
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Γι· ιιυτϊ> η κοινωνιολοyικιi μί:λi:τη yω τ(Ι. προΙ{λήμυτυ των <ι.τόμων 
που μι:τιι.κΊνούντιιι <ιπι'> τυ χωρι<ί στις πόλι:ις ί:χι:ι ειδικό ι:Ονικό Ι{ιi
ροc ϊηυ,• υποδι:δι:ιyμi:νυ υπ<iρχι:ι η τϊωη συνι:χούς μΕιιί>σι:ως του 
(ΙyροτικνίJ πληΟυσμού. Ο ΚυΟηyητιiς Κοινωνιολοyίιις στο Πανι:πι
στιϊιιιο fω(Ιννίνω\' κ. ΠυίJλος Κ υρωκίδης ι:ξι:τ<iζι:ι με σίJyχρονι:ς. 
rιπι'Jλυω πιιριι.δι:κτi:ς μι:Οόδους. τις ι:ξωτι:ρικi:ς (κοινωνικο
οικο,·ιψικϊ>e χ<ίφος) κιιι τις r:σωη-:ρικi:ς (προσωπικότητα υποκι:ιμϊ:
,·ων) προίίποΟi:σι:ις ι:πιτυχi<ις κιιι σωστιiς προσ<ιρμογιiς των μι:τυκι
νοιψi:ν<ιJ\' yιιι ι:yκιι.τιίσωση σι: πόλι:ις της πατρίδιις. 

11 i:ρι:υ\'(Ι πριι.yμυτοποι ιiΟηκι: στη θι:σσαλονίκη. ύστι:ρα από ι:πίπο
νη ι:πιστημονικι'1 προι:τοιμ<ισiα. μι: λυμπρά ιι.ποτι:λέσμ<ιηι. Το «δι:ίy
μιι.» ιι,•τιι.ποκρiΟηκι: στις υπιιιτιiσι:ις του ερωνητιi ΚαΟηyητή. Τιίφυ 
ωι:λπιστοίψι: πως τιι πορiσμ(Ι.τ<i του Ο<ι. κιιθοδηyήσουν τους υπεύΟυ
\1ους σχι:6111.στi:ς του ι:ΟνικοίJ μυς μi:λλοντος. 

Κώστα Ζηλεμi:vου: ccΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ -

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ11 

«Η πρωτιψουλiυ ν<ι. μι:ιωΟούν οι ι:ξοπλισμοί ι:ίναι η πρ<iηη φρον
τίδιι. κιι.ι το πρ<ίηο μi:λημιι των σημι:ρινιί>ν yι:ναίJν ... Η διυλι-:κτική 
σχi:ση πολi:μου κιι.ι ι:ιριiνης θα <ι.μl)λυνθι:i μόνο με την μείωση των 
ι:ξοπλισμιίJν». 

,\ιυρκιiς ι:πιι.yρύπνηση. για την προσωσίιι του Συντcίyματος κω 
των π11,1u.νΟριίJπι,•ων υξιιί>ν ι:ίνιι.ι ο Κ(Ι.Οημι:ρινός δημοκρυτικ6ς διιiλο
yοc του κ. Κ<ίJστιι Ζηλψi:νου. νομικού μι: συντιιyματική ι:ιδίκευση. 
μι: τη,• ι:ξουσίυ κιιι τον Λιιό. Εφ6διό του η ιiριστη επιστημονικιi κα
τri.ρτιση κιιι η υσυvΟηκολόyητη (Ι.yωνιστικότητα ν<ι φτιiσr.ι στους πο
λίτι:ς η <1.λ,.1Οω1.. «·οσο πιό yυμvι'1 δίvι:τιιι στο κοινό μια είδηση. τόσο 
η .\ημοκριι.τίυ ι:ί\'11.ι ισχυρι'ηι:ρη». 

11 ιί. ,•τως τιι. πι:ρισσϊηι:ριι. μι:λι:τιiμυ τιι του κρινόμενου ποι ιiμιι τος 
11.φοροιJ\' την υvυΟι:<ίφηση του ισχύοντος συντ<iyματος. Μι: επιστη
μονικ11 ι:υΟίJvη προσί)ιοpίζι:ι το ρ()λο των πολιτι:ιιικιίJν ορyιiνωv με
μίυ πληρi:στι:ρη φιλολιι.ϊκιi i:κφριι.ση της Δημοκριι.τίας. Μον<ι.δικό. ί
σως. μειονέκτημα εμφανείς δηκτικοί προσωπικοί χαρακτηρισμοί. 

Ιl<ι.ρ<ί τιι.ύτιι. ο μι:στωμi:vος πολιτικός του στοχασμός προσδίvι:ι 
ητϊ1 ποίημrι. κι>ρος κιι.ί ι':πιστημοvικ11 πρωτοπορείυ. Ακόμη και μία 
μο,111.61κ·11 σι: φωτι:ιν6τητιι ίSιι:ίσόυση του ζωογόνου πvr,ύμυτος στην 
Οι:ϊκή πρόσΙ{ιιση της ιιλιiΟι:ως: «Το κυρίιιρχο ι:πικωρικό των αυλό
ι)ουλων διιιλίΗ:τω στην υχλύ των ωrί>νων. ι:νιί> το τιι.πι:ινό της πλ<ι
ητοιφyίυς διιι.ιιιJ\1ίCι:ι την rι.λιiΟι:ιιι. κω το Ι{ιιθύτιφο νόημα της ζωι'1ς 
πτουc κύκ)ωυς του χρι'Jνου». 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τri σειρά λriψεως) 

Τά Γραφεία τού «Ίλrσού», Χαρ. Τρr
κούπη 2 6, α· όροφος Κωδ. 106 79, εi 
ναr άνοrκτά καθημερινώς nλriv Σαββά 
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφεiων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικriν rϊ τραπεζικriν έπιταγriν είς 
τriv διεύθυνσιν: «Κωστrϊν Μελισσαρό

πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79. Άθriνας». Άποστολαi 

μέ τραπεζικcις έντολάς μός δυσκο 
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη ιΊποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημεiω 
σιν: «μετώκηαε» η «όγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιriσουν rϊ νcι μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γιcιννης Λιcικουρσς, Πειραιεύς 
Δημ. Νεστορίδης, 'Αθήναι 
Μοiρη Σοκκή, 'Αθήναι 

ΕΠΑΡΧIΩΝ 

Μ ιχ. Δηλοβορcικης, Ή ρcικλειο 

Χρυσ. Κcιζοκίδης, Δρcιμο 

Ίω. Παπαδόπουλος, Δρcιμο 

Άντ. Τρομβολίδης, Θεσ/νiκη 
Γ. Πισιμάνης, Θεσ/νίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Πυθογ. Δρουσιώτης, Λεμεσός 

Γεώργ. Χ. Νικολάου, Μέγαρο 

Χριστόδ. Σορρόπουλος. Βόλος 

Άθον. Άβέλιος: 'Έπαθλο κοi Χάριτες 
(ποίηση). Άθriνο 1985. 

'Αντώνιος Ν. Βιστcικης: Ή Έλληνικri 
γενιά τrϊς δεκcιετicrς τού 1940. Ρέ
θυμνο 1985. 

Τζένη Διομοντrϊ-Ποπα'ιωάννου: Φωνές 
στό χcιος (ποιriματο). 

Κοiτη Ποποδcικη-Καρομriτσο: Φλόγα 
κοi στcιχτη (ποiηση). Άθriνο 1986. 

Πόπη Άν ιωνiου-Σφολογκάκου: Ένδο
σκόπηση (ποiηση). Θεσ/νiκη 1986. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Τριφυλλιακri 'Εστία. Διευθ. Διον. Κοκi
σης (Ίούλ.-Σεπτ.) 

Ροταριανός 'Όμιλος Ήροκλεiου (Σεπτ.
Όκτ., Νοέμ.-Δεκ.) 

Πνευματική Κύπρος. Διευθ. Κύπρος 
ΧρυσιΊνθης (Όκτ -Δεκ., Γεν.-Φλεβ.) 

'Ηπειρωτική Έστiα. Διευθ. Δ. Κόκκινος 
(Νοέμ Δεκ.) 

Ίσροηλινά Νέο. Έκδ. Δ. Νικολcιiδης 
(Δεκ.-Ίον., Φεβρ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Άρχισ. Γ. Χολοτσός 

(Ίον., Φεβρ.) 
Χρονικc,. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ ( Ίον. 

Φεβρ., Μcιρτ.) 
Εύφορiων. Έκδ. Taoia Ποποϊωcιννου

Μπενοπούλου (Ίον.-Φεβρ.) 
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λcιμπρου (Φεβρ., 

Μάρτ.) 
Σμύρνα. Διευθ. Ίο. Μολοβρούβο (Φε

βρ.) 
Τό κουτί τrϊς Πονδώρος. Διευθ. Κοτε

ρiνο Τ σολiκη Κοτσιώρη (Φεβρ.) 
Περιοδικό Έλληνiδων Βορεiου Έλλcι 

δος Νο 164 
Νέα Σύνορο. Διευθ. Δ. Βολcισκοντζrϊς 

(Μcιρτ. Άπρ.) 
Ό Φυσιολcιτρης (Μcιρτ. Άπρ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ>> 

τr'iς Θεοοοφικης 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 2 6-Άθηναι 106 7 9 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωατης Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 

Τιμιi τεύχους Δρχ. 1 00 

Μάρτιος-Άπρίλιος 1986 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβiνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Άλέξ. Κολπονδiνος 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

Ίωάννινα: Μιχ. Πραπiδης 

Ι Λ Ι Σ Ο Σ  

Καβάλα: Πέτρος Φραγκiδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Έλ. Τ σιτσόπουλος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισσα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρiδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφεiδης 

Σέρραι: Άνέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνiτης 

Χαλκίδα: Γ. Τσαγκαρούλης 

1986 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Άμμάχωστος: Άνδρ. Τσάκκος 

Λεμεσός: ·Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου, 2 

'Οθωνος, Τ.Τ. 102. τηλ. 4 7 481 5 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Τουρκία: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Μετάσταση Κρισνσμουρτι 7 4 

Στ. Βασαρδάνης: Μνήμη μιάς Μεγάλης Μορφης 7 4 

Ό Κρισναμουρτι στά 85 του χρόνια 79 

Κρισναμουρτι: Ή φλόγα της προσοχης 88 

Π. Παπασλιώτης: Μιά όπάντηση στόν κ. Νίκο Δήμου 99 

Π. Άναγνώστου: Ή 25η Μαρτίου καi ol Τέκτονες 103 

Γ.Ι. Κατσαμπης: Μία έπιστολή 105 

Κ.Ν.Μ.: Πολύπλευρος ή έννοια του Λόγου 106 

Σαρ. Παυλέας: Άναστήσου κι· ερχου στούς 'Εμμαούς 107 

Πετρ. Παναγιωτίδου: Ό Χριστός 109 

Ήλ. Μικρούτσικου: 'Εντυπώσεις όπό τή Μαγιόρκα 111 

Μαρία Δ. Βλάχου: Πλάτων. ό 'Υπερβατικός Διδάσκαλος 11 5 

'Άντα Μπρούμη: Τό πνευμα της όρχαίας Έλληνικης iατρικης 125 

'Αντιγόνη Γαλανάκη-Βουρλέκη: Εϊδωλο στόν καθρέφτη 133 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: "Αν ϊσως κι έρθεις κάποτε 1 34 

» » Κρυφό χαμόγελο του Μάρτη 134 

Ν. Σρi Ράμ: Διαφημ,ζόμενοι Γκουρού καi όληθινοi Διδάσκαλοι 135 

Νεκρολογία: Rukmini Devi 1 38 

Νίκος Ά. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 139 

Μεταξύ μας 143 

Στά προσεχή τεύχη 

Παν. Άναγνώστου: Νικόλαος Π. Παράσχης 

Σπύρος Νάγος: Περί 'Ελευσινίων Μυστηρίων 

Χρ. Βασιλείου: Ό μύθος Κυβέλης καί Άπιδος 

Βασ. Ρόζου: Καθήκον καί ήθικοί νόμοι 

Παν. Άναγνώστου: Τό πρωτοελληνικό πνεύμα άρχαιότερο τού Αlγυπτιακού 

Αίμ. lβου: Ό άνθρωπος. ό μεγάλος αύτοαγναούμενος 

Παν. Βλαχόπουλος: Τό βάθος της σιωπής 

0. Κιουστελίδης: Γιά τήν άναζήτηση τού Διδασκάλου 

Kath. Mayes: Αύτό τό καταπληκτικό παιδιά 

Μπάϋρον: Ό Κάϊν (μετάφρ. Ά. Κουνάνη) 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

Στό πόδια τού Διδασκάλου (έκδ. 1966) 

Έκλσγσί όπό τόν Κρισνσμούρτι (Κ. Μελισσσροπούλου) 

Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Δισλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Έκπαίδευσι κσί σημασία ζωής 

Έλευθερία, ή όρχή καί τό τέλος 

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Α' σειρά) 

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Β' σειρά) 

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Γ' σειρά) 

Όμιλίες στήν Εύρώπη 

Στή σιγή τού Νού 

· Η όναγκαιότητα της όλλαγης

Τ ό πέταγμα τού όετού

Τό πρώτα βήματα της μάθησης

- 1953

- 1954

- 1956 

- 1958

- 1960

- 1967

- 1970

- 1970

- 1971

- 1975

,Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 

Συνδρομη 1986 δρχ. 600 

Φιλικη προαιρετικη δρχ. 1.000 

Έξωτερικοϋ S 1 Ο, άεροπορικώς S 15 

«Έπ ι λ ογαί)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

150 

300 

150 

300 

650 

600 

600 

800 

500 

400 

400 

350 

600 

ΑΙ συvδρομαi fj όvτlτιμοv βιβλίων vά όποστέλλωvται μέ ταχυδρομικήv η 

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

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

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ11 Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513 - 9214820 
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