'Ανθρώπων εύγενέστατοι
ol καταφρονοϋντες πλούτου,
δόξης, ι')δον�ς, ζω�ς.
Διογένης

.1
ΕΤΟΣ 31ον

ΜΑJΟΣ - ΙΟΥΝtΟΣ 1088

ΤΕΥΧΟΣ 172

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) Χαρ. Τρικούπη 26
α' δροφος, Κωδ. 106 79 Τηλέφ. 3620-702
500

lrving S. Cooper
An. Besant
Vivekananda
Βενετοϋ - Ίλαρίωνος
Krishnamurti

Τό κλειδί της Θεοσοφίας
Ή φωνή της σιγής - Τό πρώτα βήματα ατόν
'Αποκρυφισμό
Ή 'Ατραπός τοϋ Άποκρuφισμοϋ
Προσέγγισις πρός την Πραγματικότητα
ΑΙ βαθύτεροι όψεις της Ζωής
Ή Μετενσάρκωσις
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
Κάρμα - Γιόγκα
Φώς στην 'Ατραπό
Βλέπε στην y· σελίδα τοϋ έξωφύλλοu

Άντ. Άδριανοπούλοu
»
Ίω. Βασιλfι
»

'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι
ΟΙ Νόμοι της Ζωής
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστοu
Τό φυσικό δικαιώματα τοϋ άνθρώπου

500
200
400
150

Κ. Μελισσαροπούλου
»
»
»
»
»
»
·»
»
»
»
»
»
»

'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός δδ. 150, δεμ.
Μελετήματα
δδ. 400, δεμ.
δδ.
Εlσαγωγή ατή Θεοσοφία
δεμ.
ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας)
δεμ.
Τό βήματα της Φιλοσοφίας Α'
Τό βήματα της Φιλοσοφίας Β'
Έκλογαί άπό τόν Κρισναμοϋρτι
Ό Κρισναμοϋρτι γιό τόν Διαλογισμό
Ό Ίησοϋς
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών)
«Άγνώστψ ΘείϊJ»
Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι εlς Α'
Μεγάλες πράξεις στην Ιστορία τών 'Ελλήνων
'Αρχαιοελληνικό

250
600
500
600
400
200
300
150
200
100
50
100
350
400

Η.Ρ. Blavatsky
))

Besant - Leadbeater
Ν. Sri Ram
))

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ»

Τόμοι χαρτόδετοι 1965,71,73,74,76 !!καστος
»
»
1972,75,77,78,79
»
»
1980,81,82,83,84
»
»
»
»
1985
»
«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκάστη δεμένη
«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 1966-1970 χαρτόδετος 400, δεμένη

200
350
100
100
200
500
150
150

200
300
400
500
400
500

Άποστεrλατε τό άντrτιμον διό νό τό λάβετέ · τάχυδρομικώς.
ΑΙ άποστολαί έπί άντικαταβολij έπιβαρύνονται με δραχμάς 200
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 100
ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» 'Δρχ. 600. Έξωτερ. $ 10, Άεροπ. $ 15
»
ΦΙΛΙΚΗ προαιρετική Δρχ. 1.000

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Χαρ. Τρικούπη 26 Κωδ. Ταχ. 106 79, Άθήναι
Τηλ. 36.20. 702
Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συντακτική 'Επιτροπή: Λεν. Άναστασιόδου, Καλ. Παναγιώτου, Παν. Παπασλιώ
τηι;, Κατ. Χατζηδημητρίου
Διαχειριστική 'Επιτροπή: Πολ. Άντζακαι;, Άσπα Κωστοβασίλη, Παν. Παπασλιώτηι;
Έτσι; 31 ον • Μάίοι; - 'Ιούνιοι; 1986 • Τεϋχοι; 1 72

ΡΑΝΤΑ ΜΠΑΡΝΙΕ
Διεθνής Πρόεδρος της θεοσοφικης Έταιρίας

J. Krishnamuήi
Ό σύνδεσμος μεταξύ τοϋ Κρισναμοϋρτι (τοϋ Κρίσνφζι δπως
στοργικό εrτανε γνωστός) καi της Θεοσοφικης · Εταιρίας lσπασε,
δχι γιατί όπεχώρησε - δπως πολλά μέλη πιστεύουν - άλλό γιατί
ol δνθρωποι δέν εrτανε tτοιμοι ν' άκούσουν tνα βαθύ μήνυμα πού
δινόταν μέ δρους πού δέν εrχανε συνηθίσει νό άκοϋν. Αύτό δέν
συνέβη γιό πρώτη φορά. ΟΙ 'Ιουδαίοι, δέν ,'\θελαν ν· άκούσουν τό
Χριστό δταν �ρθε νό διδάξει. Ή πλειοψηφία τών 'Ινδών γιά πολλά
χρόνια δέν όποδέχτηκε τά λόγια τοϋ Βούδδα. Πολλοί προτιμοϋν
νά ξαναγυρίζουν στίς συνηθισμένες τους σκέψεις, στiς συνήθειές
τους δταν κλονίζονται, γιατί ol ριζικές άλλαγές εΤναι έξ rσου δύ
σκολες δσο καi «άνάρμοστες)). 'Αλλά κάθε τι που lχει βάθος εΤναι
ριζικό. Ή άλήθεια δέ μπορεί νά καιροσκοπεί καί νά συμβιβάζει, κι·
έμός μός άρέσει νά συμβιβαζόμαστε. Στά γράμματα τοϋ Μαχάτμα
γίνεται ξεκάθαρο δτι έκείνος πού εΤναι πρόθυμος γιά τήν 'Ατραπό
πρέπει νά έγκαταλεiψει δλους τούς συνηθισμένους τρόπους σκέ-
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ΡΑΝΤΑ ΜΠΑΡΝΙΕ
Διεθνής Πρόεδρος της Θεοσοφικης ·Εταιρίας

J. Krishnamurti
Ό σύνδεσμος μεταξύ τού Κρισναμούρτι (τού Κρίσνψζι δπως
στοργικό εΤτανε γνωστός) καi της Θεοσοφικης 'Εταιρίας tσπασε,
δχι γιατί άπεχώρησε - δπως πολλά μέλη πιστεύουν - άλλό γιατί
ol δνθρωποι δέν εΤτανε έτοιμοι ν' άκούσοuν lνα βαθύ μήνυμα πού
δινόταν μέ δροuς πού δέν εΤχανε συνηθίσει νό άκούν. Αύτό δέν
συνέβη γιό πρώτη φορά. ΟΙ 'Ιουδαίοι, δέν �'\θελαν ν· άκούσοuν τό
Χριστό δταν ηρθε νό διδάξει. Ή πλειοψηφία τών 'Ινδών γιό πολλά
χρόνια δέν άποδέχτηκε τό λόγια τού Βούδδα. Πολλοί προτιμούν
νό ξαναγυρίζουν στίς συνηθισμένες τους σκέψεις, στίς συνήθειές
τους δταν κλονίζονται, γιατί ol ριζικές άλλαγές εΤναι έξ Τσοu δύ
σκολες δσο καi «άνάρμοστες». Άλλό κάθε τι που tχει βάθος εΙναι
ριζικό. Ή άλήθεια δέ μπορεί νό καιροσκοπεί καί νό συμβιβάζει, κι·
έμδς μδς άρέσει νό συμβιβαζόμαστε. Στά γράμματα τού Μαχάτμα
γίνεται ξεκάθαρο δτι έκείνος πού εΤναι πρόθυμος γιό τήν 'Ατραπό
πρέπει νά έγκαταλεiψει δλοuς τούς συνηθισμένους τρόπους σκέ-
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ψης καί τούς δρόμους δράσης. Έτσι τά μέλη της Θεοσοφ. 'Εται
ρίας θά έπρεπε νά έχουν προπαρασκευασθεί γιά ν' άκούσουν fva
καινούργιο μήνυμα. 'Αλλά δταν ό Κρίσνατζι άρχισε νά μιλάει μέ
ριζικό τρόπο, ύπfιρχαν πολλοί πού δέ θέλησαν νά τόν άκούσουν.
'Αρνήθηκε στόν έαυτό του δτι ή αύθεντία του είτανε ριζική. 'Εκεί
νοι πού περίμεναν τόν Παγκόσμιο 'Εκπαιδευτή νά έκδηλωθεί μέ
σω τού Κρισναμούρτι, εΤχαν, δπως ό ίδιος δήλωσε τό 1927, σχη
ματίσει στό μυαλό τους μιό εfκόνα τού τί θά έλεγε καί ποιά θα εί
τανε τά καθήκοντα τού Κρισναμούρτι. Μιά εfκόνα εΤναι μιά στατι
κή μορφή πού προβάλλεται άπό τή σκέψη, καί ό Κρίσνατζι έτόνισε
δτι δσο ι'J είκόνα είτανε στατική ό κόσμος θά είτανε εύτυχισμένος
καί Ικανοποιημένος.
'Όταν ή είκόνα ζωντάνεψε, θορυβήθηκαν. Προφανώς άρμόζει
περισσότερο vά έχεις νά κάμεις μέ κάτι πού δέ μιλάει η ένεργεί,
παρά δπως θέλει ό καθένας.
Μιά είκόνα μπορεί νά έγινε γιά νά παίξει κάποιο ρόλο πού Ικα
νοποιεί. Περίμεναν άπό τόν Παγκόσμιο 'Εκπαιδευτή, δτι θά έλεγε
στόν κόσμο τί νά πιστεύει, νά καθορίζει τήν άλήθεια καί τό ρόλο
πού θά έπαιζαν ol όπαδοί του. Μπορεί πολλοί νά ήθελαν fva
σπουδαίο ρόλο γιά τούς έαυτούς τους σάν όπαδούς καί έρμηνευ
τές. 'Αλλά δταν άρχισε ή διδασκαλία, ό Κρίσνατζι άρνήθηκε τήν
έξουσία του, άπομάκρυνε τούς άκολούθους του, άπέφυγε κάθε
έρμηνεία, περιόρισε τήν αίσθηση τού έγώ μερικών όπαδών του
καί έδιωξε άλλους.
Ό Κρίσνατζι δήλωσε καθαρά άπό τό 1927 δτι δέ θά έλεγε
δ,τι εiχε άνακαλύψει. Τότε ό κόσμος ρωτούσε: Ποιός εΤναι ό άγα
πημένος γιά τόν όποίο μιλάτε; Καί άπαντούσε. Θά συνεχίσω νά εΤ
μαι έπίτηδες άσαφής, έπειδή, καίτοι θά μπορούσα νά τό καθορί
σω, ή πρόθεσή μου δέν εΤναι νά τό πράξω. "Απαξ καί καθορίζεται
έΞνα πράγμα, πεθαίνει. Ό κόσμος θ' άποκάλυπτε σέ θαυμάσιες πε
ριγραφές τόν 'Αγαπημένο, η δ,τι άλλο άνακάλυπτε. Στά σημειωμα
τάρια καί τό ήμερολόγιό του ύπάρχουν νύξεις ένός πελώριου άνώ
μυμου κάτι, τό όποίο ένίοτε άποκαλεί «ό άλλος» έπειδή δέν έχει
τίποτε κοινό μέ αύτό τού κόσμου μας. ΟΙ Ούπανισάντ έπίσης άνα
φέρονται σ· «'Εκείνο», τό όποίο οϋτε πνεύμα οϋτε λόγια, οϋτε
σκέψεις, μπορούν νά έγγίσουν. 'Ό,τι άκούγεται μέ τ' αύτιά - λέ
ξεις πού δέν ξεχνιούνται καί έπαναλαμβάνονται - εΤναι δλα μέρη
τοϋ ύλικοϋ έγκέφαλου. Ή μνήμη άνήκει στήν περιοχή τοϋ δχι
πλέον. 'Αλλά ό κόσμος χαίρεται μέ τίς περιγραφές καί προσηλώνε
ται σέ όρισμούς καί έτικέπες. "Ηθελαν κι' αύτός νά βάλει μιά έτι
κέπα στόν έαυτό του. 'Εάν τό εΤχε κάνει, θά γινόντουσαν αύτόμα-
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τα «μαθητές», «άπόστολοι», ή δ,τι όλλο θά νόμιζαν τούς έαυτούς
των. 'Αλλά εiπε: 'Ότάv όρχισα νά σκέπτομαι, ήθελα ν' άνακαλύψω
τί σημαίνει «Παγκόσμιος 'Εκπαιδευτής» καί τί έσήμαινε ή παρου
σία του στόν κόσμο. 'Ίσως ή παρουσία του δέν είτανε αύτό πού έ
λεγε ό κόσμος γι' αύτόv, άλλά κάτι πού δέ λέγεται μέ λόγια. 'Ό
ποιος θέλει να βρεί τήν άλήθεια πρέπει νά μάθει νά σκέφτεται
καί ν' άνακαλύπτει ό ίδιος γιά τόν έαυτό του καί νά μή δέχεται πε
ριγραφές, όρισμούς καί λόγια όλλων άνθρώπων.
Ό Κρίσνατζι έδωσε μιά μικρή ένδειξη τού τί είτανε ό 'Αγαπη
μένος: Ό 'Αγαπημένος μου είναι ό άνοιχτός ούρανός, τό λουλούδι,
κάθε άνθρώπινη ϋπαρξη. Στή ζωή του αύτή είτανε ή άλήθεια. Αύ
τό δέν είτανε μιά μεγάλη διαπίστωση. Είτανε ή ζωή του καί σέ
καμμιά στιγμή δέν έδειξε δτι είτανε κάτι τό σπουδαίο καί ο1 όλλοι
δέν είτανε, τό συναίσθημα δτι όλλοι στέκονται ψηλά καί όλλοι χα
μηλά. 'Έλεγε δτι ή μέθοδός του είτανε ν' άκούει πάντα τόν καθέ
να. 'Επιθυμούσα νά μάθω άπό τόν κηπουρό, άπό τόν παρία, άπό
τό γείτονά μου, τό φίλο μου, άπό κάθε τι πού μπορούσε νά μέ δι
δάξει γιά νά γίνω ενα μέ τόν 'Αγαπημένο. Άκουγε μέχρι τέλους
προσεχτικά, καί μέ στοργή, τόν καθένα χωρίς διάκριση, άνώτερο ή
κατώτερο.
'Απαντούσε μέ κάτι πού φαινόταν στούς όλλους σάν άσήμαν
τη γεναιοδωρία. Παρατηρούσε καί όκουγε έπιστήμονες, διανοού
μενους, πολιτικούς, τόν καθένα πού βρισκόταν στόν πυρήνα τών
πραγμάτων, δπως φαίνεται όλοκάθαρα άπό τά γραφτά του: «Σχό
λια πάνω στή ζωή». Εiχε μιά πελώρια, ίσως άπέραντη Ικανότητα
γιά στοργή. Οί όνθρωποι χρησιμοποιούν τή λέξη «άγόπη» μέ έλο
χίστη σημασία.
Συνήθως ή άγάπη παραδέχεται τή ζήλεια, τήν προσκόληση, τή
μικρότητα καί όλλα. 'Αλλά ή άγάπη του εfτανε βαθειά, ύπερβολικ,1,
προσεχτική, συμπονετική, τελικά διαφορετική άπό έκείνη τών ό \
λων.
Πολλοί άπ' αύτούς πού τόν όκουγαν έπί πολλά χρόνια ένοιω
θαν τήν άσυνήθιστη δύναμη πού μέσω αύτού μεταβιβάζονταν στίς
όμιλίες, συζητήσεις καί προσωπικές όμιλίες. Πολλοί έμοιαζαν νά
έπηρεάζονται καί νά χρησιμοποιούν αύτή τή δύναμη, άλλό συχνά
τούς προειδοποιούσε. Μήν έπηρεάζεστε άπό μένα. Κάτω άπό τήν
έπιρροή του πολλοί νόμιζαν δτι καταλάβαιναν, συνήθως δμως αύ
τό εϊτανε παροδικό. 'Όταν κανείς έννοεί άληθινά μέσα άπό τό δικό
του άκούσματα, τή μάθηση καί τήν παρατήρηση, τότε ύπάρχει
σταθερό φως καί αύτό ε1ναι έκείνο πού πρέπει νά βρεί ό καθένας.
'Έτσι άπό τήν άρχή πού όρχισε τήν έργασία του τό ξεκαθάρι-
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σε, δέν εΊχε τήν πρόθεση νά πείσει ι'j νά προσυλητίσει κανένα. Τό
πάν πού tκαμε εrτανε νά δοκιμάσει ν' άφυπνίσει τήν άντίληψη καί
τήν έπιθυμία της άναζήτησης της άλήθειας, χωρίς νά προβάλει τή
γνώση του, έπαναλαμβάνοντας καί άναφέροντας βιβλία - άκόμη
καί τά δικά του. UΟταν ύπάρχει πραγματική έπιθυμία γιά τήν άνα
ζήτηση της άλήθειας, τότε ό δνθρωπος έλευθερώνεται. 'Όταν
ύπάρχει έξουσία, δεσμεύεται, φοβάται.
Ή έξουσία εΤναι κάτι πού κλονίζεται, δημιουργεί άνασφάλεια;
φανατισμό καί δογματισμό.
·Εμοιαζε μέ λουλούδι πού σκορπάει γύρω του τό δρωμά του,
άδιαφορώντας γιά τό ποιός περνάει πλάι του καί γιά τό τί σκέ
πτονται γι' αύτό. Αύτή εΤναι ι') πεμπτουσία της δράσης χωρίς άνα
μονή άποτελεσμάτων, στήν όποία άναφέρεται ι') Μπαγκαβάτ Γκιτά.
Πολυάριθμοι δνθρωποι μίλησαν γι' αύτή, συγκέντρωσαν λέ
ξεις καί Ιδέες σέ μεγάλα βιβλία, άλλά ι') άλήθεια tμεινε μακρυά
άπό τίς ζωές τους. UΟταν κάποιQς γνωρίζει τήν άλήθεια, ι') άλήθεια
μπορεί καί νά μιλήσει καί νά σωπάσει, άλλά ι') ζωή του εΤναι γεμά
τη άπό όμορφιά καί δρωμα.
Ό Κρίσνατζι εΤπε, δταν δέν ύπάρχει προσκόληση, τό χείλος
μεταξύ ζωης καί θανάτου εΤναι πολύ λεπτό. ·Εδειξε τή ζωή κqί τό
θάνατο μέ διαφορετικό φώς.
Ό θάνατος τοϋ σώματος γενικά θεωρείται τραγικός, κάτι γιά
τό όποίο μιλάμε γιά πολύ καιρό. Ή φυσική άπόσταση έκλαμβάνε
ται έπίσης σά «χωρισμός». Ό Κρiσνατζι εΤπε δτι δταν εrτανε μα
κρυά δέν τοϋ tλειψε κανείς. Εrτανε κοντά στόν καθένα δλο τό
διάστημα, γιατί εrτανε ταυτισμένος μέ τήν άπεραντωσύνη καi τήν
αιωνιότητα δλης της ζωης.
Μερικοί ρωτάνε: Δέν εΤναι ι') διδασκαλία του δυσνόητη, άφοϋ
μετατοπίζεται άπό τή ζωή καί τόν κοινό δνθρωπο; ΕΤναι άκριβώς
τό άντίθετο. Ή διδασκαλία του εΤναι βαθειά, άλλά δχι δυσνόητη.
Άφορά τή ζωή των συνηθισμένων άνθρώπων, γιατί έφώτισε τό
πρόβλημα τοϋ έγώ, τό όποίο εΤναι τό μοναδικό πού ύφίσταται καί
πού προκαλεί φόβο, άγάπη ι'j Ισχύ, άπογοήτευση, έλπiδα, προσκό
ληση στήν έπιθυμία της συνέχισης.
Τό μήνυμά του εΤναι γιά τήν καθημερινή ζωή, γιά τόν κάθε
δνδρα, γυναίκα καί παιδί, άλλά πού εΤναι έπiσης tνα μήνυμα πού
μπορεί νά φθάσει στόν καθένα, πέρα άπό τήν καθημερινή ζωή,
στήν καρδιά της ϋπαρξης, στήν άλήθεια της, στήν όμορφιά καί
στήν εlρήνη της.
('Από τό «Theosophist» Μαρτ. 1986 Μετάφρ. Σ. Χαλ.)
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ΑΝ ΝΥ Μ Π ΕΖΑΝΤ

J. Krishnamuήi
(Άvατύπωση άπό τό Theosophist. Ίαν. 1923)
Μού είπαν νά γράψω κάτι γιά τόν πρώην άγαπημένο μου κη
δεμονευόμενο καί τώρα προσφιλή μου συνάδελφο, καί δέν εΤvαι
ευκολο, γιατί έκείνος καί έγώ εfμαστε τόσο lva, καί γράφοντας γι'
αύτόν είναι σάν νά γράφω γιά μένα τήν ίδια.
Τήν πρώτη φορά πού τόν εiδα βρισκόταν στήν άποβάθρα τού
σιδηροδρομικού σταθμού τού Μαδράς, γυρίζοντας άπό τήν 'Αγ
γλία τό 1909, όπόταv άλλάζοντας μιά θερμή χειραψία μέ τόv κ. C.
W. Ληvτμπήτερ, lva έξυπνο άγόρι μέ πελώρια μάτια, προχώρησε
γιά νά βάλει μιά γιρλάντα γύρω άπό τό λαιμό μου καί ή φωνή τού
κ. Ληντμπήτερ είπε: «Αύτός εΤvαι ό Κρίσνα μας». Τότε ό μικρότε
ρος άδελφός του, μέ τήν έξυπνη μορφή του, μέ χαιρέτησε.
"Ηξερα φυσικά δτι τά δύο άγόρια εΤχαν τραβήξει τήν προσοχή
τού κ. Ληvτμπήτερ, σάν έξαιρετικά παιδιά καί βρίσκοντας δτι ήτανε
πολύ δυστυχισμένα στό σχολείο καί έπομένως πολύ δειλά, προ
σφέρθηκε νά άναλάβει τήν έκπαίδευσή τους καί ό πατέρας τους
μέ εύγνωμοσύνη τά παρέδωσε στά χέρια του. Συνήθιζα νά διαβά
ζω έγγλέζικα μαζί τους γιά μιά ώρα κάθε πρωί καί εΤχα τήν '(Τρώτη
μου άντίληψη γιά τήv άγγλική γλώσσα δπως διδάσκεται στά σχο
λεία τού Μαδράς.
Ό Κρίσνατζι - δπως τόν έλεγαν καί δπως τόν λέμε - είτανε
lva λεπτό, εύαίσθητο, όνειροπόλο παιδί, πολύ ντροπαλό, ευκολα
ξαφνιαζόμενο, πού μαζευότανε στόν έαυτό του μέ τήν έλάχιστη
πρόκληση. Τ' άγόρια μάθαιναν νά κολυμπούν, νά κάνουν ποδήλατο
καί γυμναστικές άσκήσεις κάθε πρωί καί γρήγορα δυνάμωσαν. Ό
μεγαλύτερος έλαβε τή νύχτα, δταν είτανε μακρυά άπό τό σώμα
του, τίς έξαιρετικές διδασκαλίες πού έχουν κάνει τό γύρο τού κό
σμου σάν τό μικρό βιβλίο μέ τόν τίτλο «Στά πόδια τού διδασκά
λου». Τόν έστειλα μαζί μέ τόν άδελφό του έξω άπό τήν 'Ινδία, δ
ταν πληροφορήθηκα δτι έγινε άπόπειρα νό τόν άποσπάσουν άπό
τή φροντίδα μου καί έτσι τόν έσωσα άπό τού νά κληθεί νά παρου
σιασθεί στό 'Ανώτερο Δικαστήριο τού Μαδράς. Ή συκοφαντική
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κατηγορία έναντίον τού κ. Ληντμπητερ, πού Ε:γινε ι'\ βάση της άπό
πειρας νά τούς πάρουν άπό τήν κηδεμονία' μου, δέν άποδείχθηκε,
πρός Ικα�οποίηση τού Δικαστηρίου, άλλά τό δικαίωμα τού πατέρα
ν· άκυρώσει τήν κηδεμονία γίνηκε δεκτό καί διατάχτηκα νά ξανα
φέρω τά παιδιά στήν 'Ινδία.
'Έκαμα έφεση στή Δικαστική 'Επιτροπή τού 'Ιδιωτικού Συμ
βουλίου, καί κέρδισα καί έτσι τά παιδιά έμειναν κάτω άπό τίς
φροντίδες μου tως δτου ένηλικιώθηκαν.
Ό Κρίσνατζι είναι τώρα όνδρας καί τό μέλλον του εΤναι όλο
κάθαρο μπροστά του. Στό Παγκόσμιο Θεοσοφικό Συνέδριο στό
Παρίσι τό 1920 έμφανίστηκε στό προσκήνιο καί έντυπωσία(!ε μέ
τή σοφία καί δύναμη καί τήν έξαιρετική πρωτοτυπία σκέψης καί
έκφρασης. Είναι εύθύς καί άδιάλλακτος, κτυπάει άνάμεσα άπό
προφάσεις καί προσποιήσεις, καί μέ τρομερή διόραση, τρυπάει τήν
καρδιά τού θέματος μέ τό όποίο άσχολείται. Έχει άναπτύξει μεγά
λη φιλολογική δύναμη, ζωηρός, γραφικός καί έντυπωσιακός, συνέ
χεια άποκαλύπτει βάθη κατανόησης καί εύσπλαχνίας πού έρχονται
σάν έκπληξη άπό κάποιον μέ παιδική άκόμη έμφάνιση. Γιατί καί r'ι
έξωτερική δψη της προσωπικότητας αύτης εΤναι θαυμάσιας όμορ
φιός καί χάριτος, λεπτά χαρακτηριστικά, έξαιρετική εύγένεια άσυ
νήθιστη σ' tνα τόσο νέο.
Αύτοί πού τόν είδαν στήν 'Ινδία καί τήν Αύστραλία ξέρουν δτι
r'ι είκόνα δέν είναι ύπερβολική.
Άπό τήν Αύστραλία πηγε στήν Καλιφόρνια, τό τελευταίο κα
λοκαίρι, γιά τήν ύγεία τού άδελφού του καί έμεινε μαζί του σέ μιά
άπομονωμένη κοιλάδα στά βουνά της Καλιφόρνιας. Πάει καιρός,
έλπίζω νά γυρίσει καί πάλι στόν κόσμο, νά ύπηρετήσει τή χώρα
του, νά ύπηρετήσει τήν άνθρωπότητα. Γιατί r'ι έπιθυμία του είναι
ν· άποκαταστήσει στήν 'Ινδία τήν πλούσια κληρονομιά της πνευμα
τικότητας, νά τήν έξυψώσει στή συναίσθηση της άποστολης της
στόν κόσμο.
'Όταν δοθεί r'ι μεγάλη διδασκαλία δέ θά είναι r'ι Θεοσοφία δ
πως τήν ξέρουμε. 'Απαιτεί ώρίμανση της ψυχrϊς, γι' αύτό στήν άρ
χή μόνο μικρά κομμάτια μπορούν νά κατανοηθούν. 'Εκείνο πού
χρειάζεται στόν κόσμο εΤναι κάτι έπί πλέον πού μόνο αύτός μπορεί
νά δώσει καί ό κόσμος θά χρειαστεί κάτι πού ό Κύριος, θά βγάλει
άπό τήν άνθρωπότητα μιά νέα γνώση.
(Μεταφρ. Σ. Χαλ.)
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Διάλογος μέ τ6 θάνατο
Έπιστρεφοντας ό Κρισναμούρτι στήν Καλιφόρνια (τό 1977)
{πρεπε στίς 9 Μαίου νά ύποσtεί μία έγχείρηση στό 'Ιατρικό Κέν
τρο Cedars-Sinai τού Λός 'Άντζελες. Είχε προειδοποιήσει τήν Μαί
ρη δτι θά {πρεπε νά έπσγρυπνεί καί νά μήν τόν άφήσει νά ((ξέγλυ
στρήσει» κι άκόμη, νά τού υπενθυμίζει νά προσέχει τόν έαυτό
του. Διαφορετικά, ϋστερα άπό 57 χρόνια δημοσίων όμιλιών θα
μπορούσε νά νοιώσει δτι τό άρκετά ήταν άρκετά. Τής είπε δτι
πάντοτε lζησε μέ μιά πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή, άνάμεσα
στή ζωή καί τό θάνατο. Δεκαπέντε περίπου μέρες πρίν τήν έγχεί
ρηση πήγε στό Νοσοκομείο γιά έξέταση τής όμάδος αίματός του,
σέ περίπτωση πού θά χρειαζόταν μετάγγιση. 'Αρνήθηκε τήν όλική
νάρκωση μέ τή βεβαιότητα δτι << τό σώμωJ θά ήταν άδύνατον νά
τήv άνθέξει. 'Ακόμα καί μιά τοπική νάρκωση, είπε ή Μαίρη, πού
θά προκαλούσε {να μπλοκάρισμα στό νωτιαίο μυελό, μπορεί vά ή
ταν πάνω άπ' τήν άντοχή του.
'Όταν lφτασε ή μέρα, ή Μαίρη πήγε μαζί του στό Νοσοκομείο
κι lμεινε στό διπλανό δωμάτιο. Ζήτησε άπ' τόν άvαισθησιολόγο
νά τού μιλά στή διάρκεια τής έγχείρισης γιά νά τόv κρατά ξυπνη
τό, ωστε vά μήν ((ξεγλυστρήσει». 'Οδηγήθηκε στό χειρουργεισ
στίς 7,30 καί μεταφέρθηκε στό δωμάτιό του στίς 9,45 πολύ εϋ
θυμος, ζητώντας νά διαβάσει ένα άστυνομικό διήγημα. 'Όμως τό
βράδυ ύπέφερε πολύ. Τού lδωσαv Ντεμαρόλ σέ δόση γιά παιδιά
πού τό σταμάτησαν γιατί τού προκάλεσε ζάλη καί ναυτία. << 'Απου
σίασε» γιά μιά περίπου ωρα, μιλώντας μέ τόv Νίτυα Γ' κι άργότε
ρα είχε αύτό πού τό είπε: ((διάλογο μέ τό θάνατο». Τήv έπομέvη
ύπαγόρευσε στή Μαίρη μιά lκθεση τής τελευταίας του αύτής έμ
πειρίας:
Ήταν μιά μικρή χειρουργική έπέμβαση πού δέv άξιζε τόν κόπο
νά κάνει λόγο κανείς γι· αύτήv, αν καί πολύ όδυνηρή. 'Όσο διαρ
κούσε ή δοκιμασία lβλεπε Γ2 lj άνακάλυπτε δτι τό σώμα σχεδόν
κυμάτιζε ατόν άέρσ. Μπορεί vά ήταν μιά φαντασίωση, εvα είδος
παραίσθησης άλλά λίγα λεπτά άργότερα, ήταν ή προσωποποίηση
τού θανάτου - δχι τό πρόσωπο, άλλά ή προσωποποίηση - Παρα-

Γ' Ό πεθαμένος άδελφός τού Κρισναμούρτι.
Γ2 Ό Κρισναμούρτι διηγείται σέ 3ο πρόσωπο γιά τόν έαυτό του. Κάτι πού τό συ
νήθιζε.
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τηρώντας αύτό τό ίδιαίτερο φαινόμενο άνάμεσα στό σώμα καί τό
θάνατο, �μοιαζε σάν lνα εlδος δια.Λόγου μεταξύ τους. Σάν ό θάνα
τος νά συνδιαΑεγόταν μέ τό σώμα ποΑύ έπίμονα καί τό σώμα
άπρόθυμο δέν ύπέκυπτε σ' αύτό πού ό θάνατος ζητούσε. 'Ά ν καί
ύπήρχαν άνθρωποι στό δωμάτιο, αύτό τό φαινόμενο συνεχιζόταν.
Ό θάνατος νά προσκαΑεί καί τό σώμα ν' άρνιέται. Δέν ήταν ό φό
βος τού θανάτου πού έκανε τό σώμα ν' άρνιέται τό αιτημά του. Τό
σώμα διαπίστωνε δτι δέν ήταν υπεύθυνο γιά τόν έαυτό του, άΑΑά
κάποια αΑΑη ύπόσταση δυνατότερη καί ζωτικότερη άπ' τόν ιδιο τό
θάνατο πού κυριαρχούσε. Κι δσο ό θάνατος άπαιτούσε έπιτακτι
κώτερα, τόσο αύτή παρέμβαινε. 'Έτσι, δημιουργότσν μιά συνομιΑία,
ενας διάΑογος, 6χι μόνον άνάμεσα σ' αύτήν καί τό σώμα, άΑΑά καί
άνάμεσα σ' αύτήν καί τό θάνατο. 'Έτσι ήταν τρείς όντότητες πού
συνδιαΑέγονταν.
Προτού πάει στό Νοσοκομείο ε!χε προειδοποιήσει δτι πιθανόν
νά συνέβαινε μιά άποσύνδεση μέ τό σώμα καί δτι μπορούσε νά
πεθάνει. Ή Μαίρη καθόταν δίπΑα, μιά νοσοκόμα πήγαινε κι έρχό
ταν καί δέν ύπήρχε καμμιά παραίσθηση η φαντασίωση.
ΞαπΑωμένος στό κρεββάτι lβΑεπε τά σύνεφα φορτωμένα
βροχή, τό παράθυρο νά φωτίζεται άπ' τήν άστραπή καί τήν πόΑη
νά έκτείνεται όΑόκληρα χιΑιόμετρα. Τά τζάμια ήταν ραντισμένα άπ'
τή βροχή κι lβΑεπε μέ διαύγεια τόν όρρό νά διοχετεύεται
σταγόνα-σταγόνα στόν όργανισμό. ΚαταΑαβαίνει κανείς ποΑύ κα
Αά, δτι χωρίς τήν έπέμβαση αύτής τής αΑΑης δύναμης, ό θάνατος
θά νικούσε. Αύτός ό διάΑογος άρχισε Αεκτικά μέ τή σκέψη πού
.Λειτουργούσε μέ ποΑΑή διαύγεια. 'Άστραφτε καί βροντούσε κι ή
συνομιΑία συνεχιζόταν. Κι ένόσω δέν ύπήρχε καθόΑου φόβος, οϋ- •
τε άπ' τό μέρος τού σώματος, ούτε άπ' τήν αΑΑη μεριά, άΑΑά άπό
Αυτη άπουσία φόβου, ή συνομιΑία συνεχιζόταν, έΑεύθερα καί βα
θιά. Είναι πάντα δύσκοΑο νά βάζει κανείς σέ Αόγια τέτοιου είδους
συνομιΑία. Τό περίεργο είναι δτι καθώς ό φόβος άπουσίαζε, ό θά
νατος δέν δέσμευε τό νού μέ τά πράγματα τού παρεΑθόντος. Τό
άποτέΑεσμα αύτής τής συνομιΑίας ήταν ποΑύ καθαρό: τό σώμα έ
πασχε ποΑύ χωρίς νά τό άντιΑαμβάνεται καί άγωνιούσε, ένώ ή σΑ
Αη ύπόσταση lβΑεπε πέρα άπό τό σώμα καί τό θάνατο. Συμπερι
φερόταν σάν διαιτητής σ' ενα έπικίνδυνο παιχνίδι κατά τό όποίο
τό σώμα δέν ε!χε πΑήρη συνείδηση.
Ό θάνατος έμοιαζε νά είναι συνεχώς παρών, άΑΑά δέν γίνεται
νά καΑέσεις τό θάνατο. Αύτό θά σήμαινε αύτοκτονία πού τεΑικά
θά ήταν τρέΑΑα.
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Στή διάρκεια αύτής τής συνομιλίας δέν ύπήρχε αισθηση τού
χρόνου - πιθανόν δλος ό διάλογος νά διήρκεσε σχεδόν μιάν ωρα
καί ό χρόνος τού ρολογιού δέν ύπήρχε. Οί λέξεις σταμάτησαν νά
ύπάρχουν, άλλά ύπήρχε μιά άμεση ένόραση στό τί {λεγε ό καθέ
νας τους - φυσικά, όν κανείς έχει προσκόληση σέ ότιδήποτε iδέες, πίστεις, περιουσία, πρόσωπα - ό θάνατος δέν θά συνομι
λούσε μαζί του. Ό θάνατος μέ τήν lννοια τού τέλους είναι άπόλυ
τη έλευθερία.
Ή ποιότητα τής συνομιλίας ήταν άβρή. Δέν ύπήρε τίποτα πού
νά μοιάζει μέ αισθημα, συγκίνηση άλλόκοτη. Καμμιά διαστροφή
τού άπολύτου γεγονότος τού προσεχούς τέλους τού χρόνου καί
τήν χωρίς δρια εύρυχωρία, δταν ό θάνατος είναι μέρος τής καθη
μερινής σας ζωής. Ύπήρχε ενα αισθημα δτι τό σώμα θά συνέχιζε
γιά πολλά χρόνια, άλλά δτι ό θάνατος καί ή άλλη ύπόσταση θά ή
ταν πάντοτε μαζί μέχρις στου ό όργανισμός δέν θά μπορούσε νά
είναι δλλο πιά ένεργός. Ύπήρχε μιά μεγάλη αισθηση χιούμορ άνά
μεσα στά τρία αύτά καί μπορούσε κανείς σχεδόν ν' άκούει τό γέ
λιο. Κι αύτή ή όμορφιά ήταν ενα μέ τά σύννεφα καί τή βροχή. Ό
ήχος αύτής τής συνομιλίας άπλωνόταν άτέλειωτα καί ό ήχος ήταν
ό ί'διος στήν άρχή καί ήταν χωρίς τέλος. Ήταν ενα τραγούδι χωρίς
άρχή καί τέλος. Ό θάνατος καί ή ζωή είναι πολύ κοντά, δπως ή
άγάπη κι ό θάνατος. Κι δπως ή άγάπη δέν είναι άνάμνηση, lτσι καί
ό θάνατος δέν εχει παρελθόν. Ό φόβος σέ καμμιά στιγμή δέν
μπήκε σ' αύτή τή συνομιλία, έπειδή ό φόβος είναι σκοτάδι καί ό
θάνατος είναι φώς.
Αύτός ό διάλογος δέν ήταν αύταπάτη if φαντασία. Ήταν δπως
ό ψίθυρος στόν άνεμο, ενας ψίθυρος πολύ διαυγής πού αν άκροα
ζόσαστε θά γινόταν νά τόν άκούσετε. Θά εισαστε τότε μέρος του.
Θά μπορούσαμε τότε, νά τόν μοιραστούμε. :4λλά δέν μπορεΓτε νά
τόν άκούσετε έτσι ταυτισμένοι πού είστε μέ τό σώμα σας, μέ τίς
σκέψεις σας καί τή δική σας κατεύθυνση. Πρέπει κανείς νά έγκα
ταλείψει δλα αύτά γιά νά μπεΓ στό φώς καί τήν άγάπη πού είναι ό
θάνατος.
Μετάφραση τής Μελισσάνθης
(άπό τό βιβλίο Βιογραφία τής Μαίρης Λούτνευς ((τά Χρόνια τής
πλήρωσης))).
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J. KRISHNAMURTI

Πραγματικότητα
χωρίς "Ατραπό
'Υποστηρίζω δτι � 'Αλήθεια εΤναι μιά χώρα χωρίς άτραπούς
καί δέ μπορεί νά τήν πλησιάσει κανείς άπό όποιοδήποτε δρόμο,
όποιαδήποτε θρησκεία ή κάποια αίρεση.
Ή 'Αλήθεια εΤναι άπέραντη, άπόλυτη καί άπρόσιτη, σέ κάθε
χαραγμένο μονοπάτι, ούτε θά μπορούσε καμμιά όργάνωση νά
σχηματισθεί καί νά όδηγήσει ή νά έξαναγκάσει τόν κόσμο ν' άκο
λουθεί tνα όποιοδήποτε μονοπάτι. 'Άμα κατ' άρχήν κατανοήσετε
αύτό, θά Ιδητε πόσο άδύνατο εΤναι νά όργανώσετε μιά πίστη. Μιά
πίστη εΤναι καθαρά προσωπικό θέμα, δέν μπορείτε ούτε πρέπει νά
τήν όργανώσετε. Έάν τό κάμετε
άποκρυσταλλωθεί, θά νεκρω
θεί, καταντάει μιά πίστη, μιά αίρεση,. μιά θρησκεία, πού έπιβάλεται
στούς άλλους.
Αύτό προσπαθεί νά κάνει ό καθένας σ' όλόκληρο τόν κόσμο.
Ή 'Αλήθεια στενεύει καί γίνεται παιγνίδι γιά τούς άδύνατους γιά
κείνους πού εΤναι μόνο πρός στιγμή άνικανοποίητοι. Ή άλήθεια δέ
μπορεί νά κατέβει, μάλλον τό άτομο πρέπει νά κάνει μιά προσπά
θεια νά φθάσει σ· αύτή. Δέν μπορείτε νά κατεβάσετε τήν κορυφή
τού βουνού στήν κοιλάδα. Άν σκοπεύετε στήν κορυφή τού βου
νού, πρέπει νά περάσετε μέσα άπό τήν κοιλάδα, νά σκαρφαλώσε
τε τά σκαλιά, χωρίς νά φοβάστε τά έπικίνδυνα βάραθρα.
ΟΙ όργανώσεις δέ μπορούν νά σάς έλευθερώσουν ή νά άνα
πτύξουν τόν έσώτερο άνθρωπο. Κανείς άνθρωπος άπ' lξω δέ
μπορεί νά σάς έλευθερώσει, ούτε καί � όργανωμένη λατρεία, ούτε
� θυσία τού έαυτού σας γιά tva σκοπό, θά σάς κάνει έλεύθερους.
Γι' αύτό δέν ένδιαφέρομαι γιά τήν ίδρυση θρησκειών ή νέων αι
ρέσεων ούτε γιά τήν έγκαθίδρυση νέων θεωριών καί νέων φιλι
σοφιών, άπεναντίας, ένδιαφέρομαι μόνο γιά tva ούσιώδες πράγμα
- τήν άληθινή έλευθερία τού άνθρώπου.
Θά τόν βοηθούσα νά άποσπασθεί άπό δλους τούς περιορι
σμούς, νά έλευθερωθεί άπ' δλους τούς φόβους - τό φόβο της
θρησκείας, τό φόβο της σωτηρίας, τό φόβο της πνευματικότητας,
της άγάπης, τού θανάτου καί άπό τό φόβο αύτης της ίδιας της
ζωής.

e·
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Ή έπιθυμία μου είναι δτι ό άνθρωπος θά έπρεπε νά εϊτανε
άπόλυτα έλεύθερος, γιατί ύποστηρίζω δτι ή μόνη πνευματικότητα
είναι ή όγνότης του έγώ, ή όποία εiναι αίώνια, εiναι ή όρμονία με
ταξύ λογικής καί όγάπης. Αύτή εiναι ή ύπέρτατη πραγματικότητα,
αύτή είναι ή ίδια ή Ζωή.
'Αληθινή τελειότητα, ή όρμονία του έγώ, δέν έχει νόμο. Αύτό
δέν πρέπει νά μεταφράζεται καί νά σημαίνει χάος, έπειδή εiναι ό
σπόρος του κάθε τι, όπό τόν όποίο πηγάζει ή μεταμόρφωση καί
όπό τόν όποίον έξαρτάται τό πάν. "Αν έπιθυμείτε τήν όρμονία του
έαυτου σας, ή όποία είναι ή 'Αλήθεια, καί τήν ίσορροπία του έγώ,
στήν όποία είναι ή όληθινή δημιουργία, πρέπει νά φροντίσετε γι·
αύτό τό έγώ πού ύπάρχει μέσα στόν καθένα καί πρέπει νά ένδια
φερθείτε γι' αύτό. Τί είναι ό έαυτός, τό έγώ; Που είναι τό «Έγώ»;
Τό «Έγώ» είναι τό πνευμα της σκέψης; Τό έγώ είναι συγκίνηση στήν όγάπη. 'Αποκαθιστώντας τήν όρμονία μεταξύ πνεύματος καί
συγκίνησης, δημιουργώντας αύτή τήv αίώνια ίσορροπία, βρίσκεις
τό ξeτύλιγμα της 'Αλήθειας. Χωρίς κατανόηση, ή πάλη μεταξύ του
νου καί της συγκίνησης δημιουργεί φόβο. Φοβάστε νά παλαίψετε
κι· έτσι v' όποκαταστήσετε αύτή τήν κατανόηση, αύτή τήν όρμονία
μέσα σας.
'Αντί v' άντιμετωπίσετε αύτή τήν πάλη δημιουργήσατε γύρω
σας ψευδαπάτες: Θεούς, μεσάζοντες, σωτήρες - παιδιάστικα παι
γνίδια - γιά v· όνακουφίζετε τούς φόβους σας.
Έάν θ' άποκαταστούσατε αύτή τήν όρμονία, τότε λατρεία,
προσευχές, μεσάζοντες, όναζήτηση της γαλήνης, θά ητανε περιτ
τά.
Πρέπει νά φτάσετε έκεί φυσιολογικά δπως τό λουλούδι πού όνθί
ζει tva πρωινό.
Ή πάλη είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα. Δέ μπορώ νά σάς
πώ πώς θά παλαίψετε. δέ μπορώ νά δημιουργήσω γιά σάς νέα
συστήματα πού θά σάς όδηγήσουν στήν πάλη σας, ούτε νά σάς
δώσω όνακούφιση. Πρέπει νά εiστε άνθρωποι, δυνατοί καί έλεύ
θεροι, όχι παιδιά πού διαρκώς όναζητουν καταφύγιο.
Γιά νά φτάσετε σ· αύτή τήν όρμονία πρέπει νά κατέχετε τήν
Ιδιότητα της άγάπης, ή όποία είναι καθαρή δράση. Ή άγάπη σας
γιά τήν ώρα ένδιαφέρεται μόνο γιά προσωπικές συμπάθειες καί
όντιπάθειες.
Λογομαχείτε πάνω σέ ποιούς θεούς πρέπει νά λατρεύετε,
ποιές Ιεροτελεστίες καί γιορτές πρπει νά κάμετε, ποιά θρησκεία
θάπρεπε v· όκολουθήσετε. Αύτά εiναι τά πρωταρχικά σας ένδια-
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φέροντα, άντί νά άποκτήσετε τήν Ικανότητα της άγάπης πού εΤναι
χωρίς διαχωρισμό, χωρίς περιορισμό.
Πρέπει νά άποκτήσετε τήν άρμονία της καθαρής δράσης, μέ
σα άπό τόν άγώνα, μέσα άπό τή σύγκρουση, μέσα άπό συνεχrϊ
έπαγρύπνηση καί αύτοσυγκέντρωση.
Τό πνεύμα καί ή καρδιά εΤναι άπό τήν ίδια ούσία καί πρέπει νά
φροντίζετε γιά τόν έξαγνισμό αύτης της ούσίας καί νά κάμετε αύτό
τό ύλικό - πού εΤναι ή σκέψη, πού εΤναι ή άγάπη, άδιάφθορο. 'Ό
ταν βρίσκεται στή σκέψη εΤναι χωρισμός πού δημιουργείται άπό
τό νού, έπομένως εΤναι περιορισμός καί θλίψη. 'Όταν βρίσκεται
στήν άγάπη είναι καί πάλι περιορισμός καί θλίψη, γιατί δημιουργεί
προσωπικές συμπάθειες καί άντιπάθειες.
'Ελευθέρωσε τό πνεύμα καί τήν καρδιά άπό τούς περιορι
σμούς καί τή διαφθορά καί τότε θά νοιώσεις εύτυχία, άπελευθέ
ρωση καί 'Αλήθεια.
Μέσα στήν καθημερινή σας ζωή πρέπει ν' άντιληφθείτε τήν αίω
νιότητα.
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"Ένα πολύτιμο βιΟλiο

ΕΚΛΟΓΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

όνθολογία όπό τίς όμιλίες καί τό βιβλία του
1926 - 1966

•••
'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

•
••
Ό φιλόσοφος "rής έοωτερικής
όπελεuθερώσεως τού ότόμοu

•••
Άπ )στέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών
όντi δρχ. 300

•
••
Ό Κρισναμούρτι ύποδεικνύει τι)ν όδό τής 'Αλήθειας
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Την ώρα που ετοιμαζόταν η ψυχή μου
για ένα ακόμα ταξίδι στους λασπωμένους δρόμους της αμαρτίας,
τυλιγμένη ολόκληρη σ· ένα σύννεφο από ντροπή κι αθλιότητα,
φάνηκες Εσύ, ενώπιόν μου, Κύριε, έκπαγλος απ' ομορφιά,
ολόξανθο όρος απ· ώριμα στάχυα, κερύθρα, χρυσή, άνθος της Άνοιξης
κι εμπόδισες τα πόδια μου να πάνε άλλο προς το χάος.
Τι να την κάνω τώρα πιά, τούτη τη ζωή την ανώφελη.
Αναγνωρίζω καινούργιες, φωνές, δρόμους πούτε μάντευα την
ύπαρξή τους
κι έχει θρονιάσει τώρα μέσα μου, άλλος πιά καϋμός,
μήπως φύγεις άπό μπρος μου ξαφνικά κι αρχίσει νύχτα ζοφερή
να με κυκλώνει, χειρότερη τούτη από πριν.
Μα τώρα μαντεύω κάθε κίνηση της θάλασσας. Δεν με ξεγελά
η πλανερή γαλήνη της Τιβεριάδας, ούτε του Ιορδάνη η ήρεμη ροή.
Ξεκίνησαν οι κρυφές ορδές του μίσους, ποδοπατούν τη χλόη
και σε κυκλώνουν, Κύριε, να σε συντρίψουν οι πληγές του κόσμου.
Φεύγουν από κοντά σου δειλιασμένοι όσους συμπάθησες,
σ· όσους ευδόκησες η χάρη Σου να γίνει βάλσαμο, φεύγουν
και σ· αφήνουν μόνο. Μα εγώ γονυπετούσα Σε ικετεύω Θεέ μου,
μην αρνηθείς τον ύστατο πόνο της καρδιάς μου, Κύριε,
γιατί ποτέ μια αμαρτωλή γυναίκα δεν μπορεί να Σε προδώσει
φεύγοντας γιά πάντα από τον κήπο αυτής της Άνοιξης,
που περπατά μ· ανάερα βήματα στις ολόφωτες κοιλάδες των αιώνων.
Τώρα από παντού ξεσηκώνεται κρυφός ένας άλλος άνεμος
κι έρχεται να θωπεύσει το ματωμένο μέτωπό Σου. Κύριε,
να σου φιλήσει έρχεται ένα άλλο κύμα τα πληγωμένα πόδια.
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Κι εγώ, ακολουθώ τον ίσκιο Σου μέσα στο χρόνο, γράφοντας,
ένα θείο τραγούδι στους ανθισμένους κρίνους μέσ' στους κήπους.
Κι όσο κι αν χτυπώ απελπισμένη με τα χέρια τα ρόδα στις φραγιές,
Άνοιξη και Σύ, είσαστε Κύριε, η απολογία αυτού του κόσμου.
11
Η Δύση των ματιών Σου, Κύριε,
με πλάνεψε πιό πολύ απ' τη γαλήνια λίμνη.
Τριγύρω μου κοπάδι αγριοπερίστερα οι αμαρτωλές μου μνήμες.
Κι ένας καϋμός αγιάτρευτος το πάθος του κορμιού.
Μα τώρα σώπασε μέσα μου η τρικυμία του χρόνου.
Με ζώνουν φίδια οι πιό πικρές μου έγνιες,
όχι γιά μένα Κύριε, μα για Σένα. Μαντεύω, όπως και Σύ,
τις άγριες θύελλες που φτάνουν. Πάμε να φύγουμε, Κύριε,
Έλα να σε κρύψω σπίτι μου, να μη σε βρει κανείς.
Μπορώ να πληρώσω δυνατούς Ρωμαίους κι άλλους.
Να σε φυγαδέψουμε πέρ' από τήν 'Ιερουσαλήμ. Βιάσου, Κύριε,
Μη με κοιτάς έτσι στωϊκός και βαθυστόχαστα, μη με πλανέψεις
άλλο με τη θεία σιωπή σου. Άνθρωπος είσαι και κρυφά πονάς,
όπως πονώ κι εγώ. Άκουσέ με κι έλα να φύγουμε μακρυά
Μη στέκεις έτσι περίλυπος, όμοια μ· ετοιμοθάνατο ελάτι.
Έλα Κύριε. Δεν ακούς; Η ώρα περνάει, πότε θ' ανοίξουν οι ουρα
νοί;
Πότε θα κατέβει πάλι ο Αρχάγγελος να πάρει Εσένα
και να τσακίσει με τη ρομφαία του τη δύστυχη εμένα:
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ΑΠΟ

το ΘΡΗΝΟ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Γύρω μου ίσκιοι πυκνοί
από πεύκα και κυπαρίσσια. Άνοιξη. Ο πιό γλυκός Απρίλης.
Να με μεθά το άρωμα της Γαλιλαίας. κ· ήρθα στο πηγάδι
να γεμίσω δυό λαγήνια με νερό. Μα Συ με δρόσισες, Κύριε,
με τη φωνή Σου, που έδιωχνε από μέσα μου πάθη και κρίματα.
Με δίδαξες τη γαλήνη της ψυχής και νάχω όρθιο το μέτωπο
το βλέμμα μου λυτρωμένο από την ηδονή, την επιθυμιά.
Τώρα όλα άλλαξαν γύρω μου και δεν έχω άλλο τίποτα στο νού,
εξόν από την έννοια μήπως αφανιστώ ξανά στο κρίμα,
σαν πάψω να θωρώ το εξαίσιο φως των ωραίων ματιών Σου.
Ποιά τόλμη να κρατήσω δικιά μου Κύριε;
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ
Ο θάνατος με λύσσα σφιχτοδένει
στο μαύρο Άδη πνεύμα προδομένο.
Το γένος της ζωής προσκuνημένο
και η ελπίδα μόνη, ξεχασμένη
Αγάπη ο Θεός σε μνήμα μπαίνει
με μήνυμα για όλους αγιασμένο:
αρχαίο Κάλλος χρuσοφωτισμένο
η σάρκα ξαναπαίρνει λυτρωμένη!
Λαμπροφορεί η Μέρα του Κυρίου.
Χριστός ανάστημένος ανασταίνει
αθάνατο το πνεύμα και θεώνει.
με θεϊκή θυσία βλογημένη
ψυχές στην ατραπό του μυστηρίου.
Το Πάσχα γη και ουρανό ενώνει...

1986

161

ΑΝΤΑ ΜΠΡΟΥΜΗ

Τό πνεύμα της άρχαίας
έλληvικης ίατρικης
(Συνέχεια όπό τό προηγούμενο τεύχος)

Στήν όρχαιότητα, ol Ιερείς
γιατροί συνεδίαζαν τήν πρακτι
κή θεραπεία μέ διάφορες θρη
σκευτικές Ιεροτελεστίες, ol
όποίες εΤχαν σάν σκοπό καί τήν
άνύψωση τού ήθικού τού όρ
ρώστου μέσα άπό τήν πίστη
του στήν δύναμη καί τήν όγάπη
τού Θεού.
Δέν εΤναι όνάγκη νά τονί
σουμε τήν όξία της πίστης γιά
τήν γιατρειά τού όνθρώπου,
γιατί ξέρουμε πώς εΤναι κάτι
ούσιαστικό. «Ή πίστη σέσωκέ
σε» είπε 6 Κύριος.
Καί σήμερα, στήν Παναγία
της Τήνου καί στήν Παναγία
της Λούρδης, γίνονται θερα
πείες φαινομενικά όκατόρθω
τες, κατά τούς έπιστημονικούς
κανόνες καί τούς γνωστούς βιο
λογικούς νόμους, πού δμως
όναγνωρίζονται
όπό
κορυ
φαίους έπιστήμονες καί έρμη
νεύονται ώς «θαύματα».
Ό Kereny στό βιβλίο του
«'Ασκληπιός» λέει πώς ή θερα
πεία πού γινόταν τήν ώρα της
έγκοίμησης έπιτύχαινε, διότι
έκείνη τήν στιγμή, 6 άρρωστος

βρισκόταν σέ κατάσταση ήρε
μίας όπομονωμένος όπό τούς
γύρω του (συγγενείς κ.ά.) καί
δτι τότε γινόταν μέσα του κά
ποια ψυχοσωματική έξεργασία,
πού ηταν έ:να ούσιαστικό βοή
θημα, έ:να είδος θαύμα, τό θαύ
μα, δπως λέει, μπορούμε νά
προσθέσουμε πώς καί ή παθη
τική κατάσταση τού όρρώστου
τού χάριζε μεγαλύτερη δεκτικό
τητα στίς έπιδράσεις τών Ιε
ρέων η καί στήν βοήθεια τής
Θεότητας.
ΟΙ σοφοί Άσκληπιάδες γνώ
ριζαν δτι 6 συνδυασμός της γε
νικής Ιατρικής καί της φαρμακο
λογίας μαζύ μέ τήν πίστη, τήν
κατανυκτική προσευχή, καί τήν
θεία βοήθεια, εΤναι τό καλλίτε
ρο γιατρικό. Γιατί έτσι κινητο
ποιείται καί τίθεται σέ ένέργεια
ή θεραπευτική δύναμη πού βρί
σκεται μέσα στόν άνθρωπο
έπιδρά τά κύπαρα καί συντελεί
στήν βιολογική όποκατάσταση
της ύγείας, σέ ταχύτητα καί έν
ταση πού καταπλήσσουν.
Μέσα στόν άνθρωπο ύπόρ
χουν, έκτός όπό τίς γνωστές
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στήν έπιστήμη έπανορθωτικές
δυνάμεις καί δλλες, δγνωστες
άκόμη, όλλά πολύ Ισχυρότερες,
ol όποίες, δταν άφυπνισθοϋν
καί κινητοποιηθοϋν μέ κατάλλη
λο τρόπο, μποροϋν ν' άναπτύ
ξουν μέσα σέ λίγες ώρες, μία
θεραπευτική δύναμη πολύ
Ισχυρότερη άπό έκείνη τών
φαρμάκων.
·Αν παραδεχθοϋμε πώς μέσα
στό σώμα κυκλοφορεί τό ζωϊκό
ρευστό, πού έπιρεάζεται τόσο
άπό τήν ψυχή δσο καf άπό τό
σώμα, καταλαβαίνομε πώς r'ι
ψυχική δύναμη πού δίνει r'ι πί
στη, μπορεί νά διοχετευθεί ώς
τά σημεία έκείνα πού lχουν πά
θει κάποια βλάβη, καf ν(] τά
έπιδράσει θετικά. Γιά τά φαινό
μενα αύτά ύπάρχουν άποδείξεις
βασισμένες σέ πειράματα.
ΟΙ άρχαίοι Άσκληπιάδες, δ
πως καf ol δλλοι Ιατροί φιλόσο
φοι σέ δλλα μέρη της άρχαιό
τητας, γνώριζαν πολλές μυστι
κές λειτουργίες της άνθρώπινης
φύσης, δπως συμπεραίνομε
άπό στοιχεία της έλληνικης πα
ράδοσης.
Σχετικά μέ τό ζωϊκό ρευ
στόν, τό άναγνωρίζομε στό
«κϋκος» πού άναφέρει ό 'Όμη
ρος, δπως καί στά άνάγλυφα,
στά όποία παρουσιάζεται ό
θεός νά γιατρεύει τόν άσθενη
«δι' έπιθέσεως τών χειρών».
'Εκτός αύτών, φαίνεται πώς
γνώριζαν τίς όρμονικές έκκρί
σεις, τίς όποίες όνόμαζαν «χυ
μούς» καί ol όποίες, κατά τή
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γνώμη τους, έπηρεάζουν τόν
χαρακτήρα τών άνθρώπων,
τούς όποίους εΤχαν ταξινομήσει
σ· αύτή τή βάση, σέ διάφορους
τύπους, δπως χολερικός, μελαγ
χολικός, λεμφατικός κ.λ.π.
Άλλά καί r'ι χρησιμοποίηση
τοϋ όνείρου σάν θεραπευτική
μέθοδος, δέν μπορεί παρά νά
μας θυμίσει τόν Φρόϋντ.
Σέ όρισμένα κείμενα άρ
χαίων συγγραφέων (π.χ. στήν
Πολιτεία τοϋ Πλάτωνα 9, 571,
C.) βλέπουμε δτι καί στήν άρ
χαιότητα γνώριζαν τήν ϋπαρξη
της Libido καί τοϋ ύποσυνειδή
του, τό όποίο άναφέρεται καί
στήν Μυθολογία, δπως στήν
άλληγορία της κόπρου τοϋ Αύ
γείου.
Τό δτι ol άρχαίοι γιατροί
γνώριζαν πολλά μυστικά της
φύσης καί τοϋ άνθρώπινου όρ
γανισμοϋ, άποδεικνύεται καί
άπό τήν έχεμύθεια πού εΤχαν
άκόμη καί πρός γιατρούς πού
άνηκαν σε κατώτερους βαθ
μούς. Τοϋτο, διότι εΤχαν συναί
σθηση τοϋ κινδύνου πού ύπάρ
χει νά άποκτήσουν όρισμένες
άπόκρυφες γνώσεις δνθρωποι
πού δέν ησαν άκόμη ώριμοι
άπό κάθε δποψη. Μία κακή
έφαρμογή αύτών τών γνώ
σεων, μπορεί νά φέρει μεγάλη
βλάβη, δχι μόνο στό σώμα, άλ
λά καί στήν ψυχή.
Ή έχεμύθεια ηταν κάτι πρω
ταρχικό
γιά τούς Ιερείς
γιατρούς, δπως φαίνεται άπό
τούς όρκους πού τούς δέ-
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σμευαν. «Μύστης με σιγάν όρ
κος, ούκ έδ φρδσαι καί λοίσθια
θνήσκοντος έντολθ πατρός».
(Λουκιανός).
Καί ό 'Ιπποκράτης γράφει:
«Τά ίερά έόντα πρήγματα ίερεί
σιν όνθρώποισιν δείκνυνται βε
βήλουσι δέ ού θέμις, πρίν ι'\ τε
λεσθώσιν όργίοισιν έπιστήμης».
Και σέ κάποιο έργο πού όποδί
δεται στόν 'Ιπποκράτη διαβά
ζουμε: «Διό δεί ... μετάγειν τήν
σοφίην είς τήν ίατρικήν καί τήν
ίατρικήν είς τήν σοφίαν. Ίητρός
γάρ φιλόσοφος ίσόθεος.
"Ας προσπαθήσουμε τώρα
νά ξεχωρίσουμε μερικά σημεία
πού εΤναι χαρακτηριστικά τού
πνεύματος της άρχαίας έλληνι
κης ίατρικης έπιστήμης. Κύριο
γνώρισμά της ηταν ή πίστη
στήν ϋπαρξη Θεού, ψυχής καί
της Είμαρμένης, πού έδιναν όλ
λη σημασία καί διάσταση σέ
λα τά προβλήματα της ίατρικης,
δπως τό θέμα της εύθανασίας
ι'\ τών άμβλώσεων, πού εΤναι
συγχρόνως καί ήθικά προβλή
ματα.
Δεύτερο βασικό γνώρισμα
ήταν πώς οί όρχαίοι γιατροί
ίερείς άντίκρυζαν τόν άνθρωπο
σάν ενα σύνολο ψυχής καί σώ
ματος δπου ή κατάστασης της
ψυχής - μέ τήν έννοια μιδς ού
σιαστικης άθάνατης όντότητας
- ηταν ό ρυθμιστής καί της
σωματικής ύγείας.
Στόν Χαρμίδη ( 155β) ό Πλά
των, σ· ενα χαριτωμένο όνέκδο
το πού διηγείται λέει μεταξύ
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όλλων: «... δπως ό γιατρός δέν
πρέπει νά επιχειρεί νά γιατρέ
ψει τα μάτια χωρίς νά γιατρέψει
πρώτα το κεφάλι, οϋτε τό κε
φάλι άνεξάρτητα άπό τό σώμα,
έτσι καί τό σώμα δέν πρέπει νά
θεραπεύεται άνεξάρτητα άπό
τήν ψυχή».
Γι' αύτό, παράλληλα μέ τήν
σωματική καθαριότητηα πού
επέβαλαν στούς ίκέτε� προ
σπαθούσαν νά τούς όδηγήσουν
καί πρός τήν ήθική κάθαρση.
Στήν εϊσοδο τού ίερού της 'Επι
δαύρου ύπηρχε ή έξης επιγρα
φή:
«Αγνόν ΧΡΌ νηοίο θυώδεος εν
τός ίόντα έμμεναι, άγνείη δ'έστί
φρονείν όσια».
Καί στό 'Ασκληπιείο της Άστυ
πάλαιας:
«Ές τό ίερόν μή εσέρπεν δστις
μή άγνός έστι, η τελεί η αύτψ
εν νώ εσσεται».
Αύτό μδς θυμίζει τήν επιγραφή
τrϊς Φιάλης, στήν 'Αγία Σοφία,
στήν Κωνσταντινούπολη πού
λέει τό γνωστό «Νηψον άνομή
ματα μή μόνον όψrν».
'Άλλο σημαντικό γνώρισμα
ηταν δτι οί όρχαίοι Άσκληπrά
δες τοποθετούσαν τόν άνθρω
πο όχι μόνο μέσα στό φυσικό
του περιβάλλον, όλλά καί στό
κοσμrκό. Πίστευαν δηλαδή, πώς
βρισκόταν σέ έξάρτηση μέ τούς
κόσμους τού ούρανού καί τίς
όστρολογικές έπιρροές πού
προσδιόριζαν καί τήν είμαρμένη
του γενικά καί είδικά τά θέματα
της ύγείας καί τού θανάτου.
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Φαίνεται δέ πώς ι'ι θεραπεία
πού όριζόταν γιά τόν καθένα δ
πως καί ι'ι πρόρρησις γιά τό
μέλλον του βασιζόταν στό
ώροσκόπιό του.
Στίς άστρολογικές έπιρροές
ύπάγονται, έκτός άπό τά ζώα
καί τά φυτά καί δλα γενικά τά
στοιχεία της φύσης.
ΟΙ άρχαίοι, δπως άργότερα ό
Γαληνός, ό Παράκελσος καί ol
άστρολόγοι τού Μεσαίωνα. εΤ
χαν μελετήσει τίς σχέσεις πού
έχουν μεταξύ τους δλα αύτά τά
στοιχεία καί τό άποτέλεσμα
πού μπορεί νά έχει ivaς συν
δυασμός τους γιά τήν έπιτυχία
κάποιου σκοπού. Βασιζόμενοι
σ' αύτές τίς «άντιστοιχείες».
χρησιμοποιούσαν τίς κατάλλη
λες ούσίες γιά τήν κάθε πάθη
ση, ύπολογίζοντας μάλιστα καί
τήν έποχή καί τήν ώρα πού αύ
τά θά εΤχαν τό καλλίτερο άπο
τέλεσμα, στήν έφαρμογή της
θεραπείας.
Πολλά έχουν μείνει στό λαό
άπό τίς πανάρχαιες αύτές παρα
δόσεις καί σήμερα άκόμη ol γυ
ναίκες πού ξέρουν τά διάφορα
«μαντζούνια» λογαριάζουν τίς
φάσεις της σελήνης, τή «χασο
πέμπτη» καί τά «Μαγιοβότανα».
Τέλος, τό σπουδαιότερο χα,
,
Τ
,
...
ρακτηριστικο που ειχε το πνευμα της άρχαίας έλληνικης ίατρι
κrϊϊ ήταν ι'ι πίστη στήν ένεργό
άνάμιξη καί τήν βοήθεια τού
Θεού, γιά τήν ϊαση τών άρρώ
στων. Τί ήταν στήν πραγματικό
τητα αύτή ι'ι συμμετοχή τού
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Θεού;
1
Ηταν μόνο ι'ι βοήθεια πού
προσφέρουν ol φυσικοί, παρά
γοντες, δπως ό 'Ήλιος, τό νερό,
ό καθαρός άέρας τούς όποίους
είχαν θεοποιήσει ol άρχαίοι
λαοί δπως πιστεύουν ol ύλι
στές;
Ήταν ι'ι πίστις τού άνθρώ
που σ' ivav ύποτιθέμενο θεό,
πού τόνωνε τό ήθικό του καί
έπιρρέαζε έμμεσα τήν �γεία
του; 'Ή ήταν άλήθεια ι'ι παρου
σία μιας συγκεκριμμένης πνευ
ματικής προσωπικότητας, μία
«έπιφάνεια», πού έσωζε τόν
άνθρωπο άπό τή νόσο ή καί
τόν θάνατο άκόμη, δπως πί
στευαν στά Ιερά τεμένη;
Στή βοήθεια δέ αύτή τού Θεού,
δέν πρέπει νά βλέπομε μιά
έπέμβpση, μιά παραβίαση δη
λαδή της εlμαρμένης, άλλά τήν
μεσολάβηση τού θείου πνευμα
τικού κόσμου, γιά τήν σωτηρία
έκείνων τών θνητών «οiς Θέμις
έστί».
Καί τώρα βέβαια, σέ ώρα
άνάγκης, κατcφεύγομε στό Θεό
γιά βοήθεια. 'Αλλά ποίος έπι
στήμων γιατρός λαμβάνει ύπ'
όψιν του τόν Θεό ώς βασικό
«στοιχείο» της θεραπείας πού
έφαρμόζει;
Έδώ φθάνουμε στή ρίζα της
διχογνωμίας πού ύπάρχει άνά
μεσα στόν άρχαϊο Άσκληπιάδη
καί στόν σημερινό γιατρό.
Ό γιατρός σήμερα έχει προ
χωρήσει πάρα πολύ στή γνώση
τού άνθρώπινου όργανισμού.
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·eχει στή διάθεσή του τέλεια
τεχνικά μέσα γιά μιά διάγνωση
ι'\ μιά χειρουργική έπέμβαση.
Βλέπει μέ τά μάτια του τά μι
κρόβια, βλέπει τόν πνεύμονα ν·
άναπνέει καf τήν καρδιά νά χτυ
πάει .. : δέν βλέπει δμως, καί γι·
αύτό δέν παραδέχεται, τήν ψυ
χή. 'Αρνείται δμως πολλές φο
ρές τήν ψυχή, τουλάχιστον σόν
tνα ύπαρκτό, ούσιαστικό, άθά
νατο στοιχείο, άμφιβάλλει, άν
δέν άρνείται τόν Θεό, γιατί δλα
αύτά δέν τά «εΤδε» ούτε τό
μικροσκόπιό του ούτε τά κομ
πιούτερ του.
Καί αύτό έχει βασική σημα
σία γιά τήν άσκηση της Ιατρι
κης, πού εΤναι μιά σπουδαία
έπιστήμη άλλά καf tνα Ιερό λει
τούργημα.
·Εχασε ι'\ κέρδισε ι'\ άνθρω
πότητα άπό τήν τεχνολογική
πρόοδο, πού τήν έκανε νό
στραφεί πρός τόν ύλισμό, πα-
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ραβλέποντας τήν πνευματικότη
τα;
Τήν άπάντηση τήν δίνουν τ·
άποτελέσματα τού σύγχρονου
πολιτισμού.
'Αλλά, δς μήν εfμαστε άπαι
σιόδοξοι.
Ή έξέλιξις δέν σταματάει. Κά
ποτε θά σμίξει πάλι ι'\ έπιστήμη
μέ τή Θρησκεία καί ι'\ Θρησκεία
μέ τήν μία καί μόνη άλήθεια,
τήν άλήθεια έκείνη πού έλευ
θερώνει τόν θνητό άπό τά δε
σμά του.
Τότε θά μεγαλουργήσει καί πά
λι ό άνθρωπος. Τότε θά βρεί τή
θέση πού έχει μέσα στή φύση
σάν πνευματικό όν, καί τότε, τι
μώντας καί σεβόμενος τό θείο
δώρο της ύγείας καί τής ζωης,
θά προχωρήσει πρός τή θεία
ζωή, γιατί, δπως λέει ό 'Αντώ
νης Άδριανόπουλος, «πρός αύ
τήν τήν ώθοϋν ol νόμοι τού
σύμπαντος».
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Νικόλαος Π. Παράσχης
<Ένας άξιόλογος
μαθητής του
Σπ. Νάγου
Αίωνόβιος μετέστη στήν αιωνια 'Ανατολή ό άδ. Νικόλ. Πα
ράσχης ό όποίος ηταν γόνος πολυμελούς Ζακυνθινης οίκογένειας.
Σπούδασε στήν 'Αγγλία 'Ηλεκτρολόγος μηχανικός καί ηταν άπό
τούς πρώτους μηχανικούς της «ΠΑΟΥΕΡ». Διακρίθηκε σάν πνε�μα
δημιουργικό καί άξιόλογο στήν έπαγγελματική καί κοινωνική του
δράση. Μέχρι τήν τελευταία του στιγμή παρακολουθούσε όχι μό
νο τίς έπιστημονικές άλλά καί τίς φιλοσοφικές έπιστημονικές γνώ
σεις, τίς όποίες γνώριζε νά συνδέει μέ τήν έσωτερική έπιστήμη.
Άνηκε στούς μαθητές καί συνεργάτες τοϋ Μυσταγ. Σπύρου
Νάγου, άπό τόν όποίο διδάχτηκε τά μυστικά της Βασιλικης Τέχνης
καί τίς διδασκαλίες τών Πυθαγορείων καί τών 'Αρχαίων Μυστη
ρίων.
'Εμπνευσμένος άπό τίς διδασκαλίες αύτές, έξέδωκε τό 1974
σοβαρότατο έργο μέ τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», στό όποίο έκδηλώνει τίς πνευματόδοξες πεποι
θήσεις του, μέ έπιχειρήματα βασισμένα στή φυσική καί πνευματι
κή νομοτέλεια, μέ σκοπό νά βοηθήσει κάθε άνθρώπινη ψυχή, νά
κατανοήσει τά προβλήματα της Δημιουργικης Κοσμογονίας, τή δη
μιουργία της ψυχης, τόν λόγον της ύπάρξεώς της, τόν τρόπον καί
τά άχραντα μέσα της έξελίξεώς της, καθώς καί τήν τύχην της μετά
θάνατον.
Μέχρι τήν τελευταία στιγμή τοϋ θανάτου του τόν άπασχολοϋ
σαν οί Πυθαγόρειες φιλοσοφικές του σκέψεις καί ή μυσταγωγική
Γνώση πού διδάχτηκε άπό τό Δάσκαλό του Σπ. Νάγο. Διατηρούσε
άξιοζήλευτη ζωτικότητα καί πνευματική διαύγεια μέχρι τήν τελευ-
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ταία του στιγμή, τά όποία δέν μπόρεσε νά καταβάλει ι'Ι φθορά τού
χρόνου.
Καθημερινά έκανε τόν περίπατό του στό «Ίερό Βουνό» δπως
έλεγε τόν Ύμηπό, άκόμα καί τήν παραμονή τού θανάτου του, άν
τλώντας δύναμη καί έμπνεύσεις άπό τίς θείες έπιδράσεις του, στό
όποίο λειτούργησαν άρχαία Μυστήρια, Ιδρυμένα άπό τό γυιό τού
Ώγύγη τόν Έλευσή πρό τού κατακλυσμού, γιά τά όποία έλεγε:
«... Ή σύσταση τών Μυστηρίων, τά έν αύτοίς διδασκόμενα·
καί πραπόμενα, δεικνύουν κατά δικαίαν έλευθέραν κρίσιν τών
άσχοληθέντων μέ αύτά, σοφών καί μυσταγωγηθέντων, δτι ταύτα
δέν εΤχον τήν πηγήν των άπό άνθρωπίνας ύποστάσεις, άλλά
Ιδρύθησαν κατ· έπιταγήν της Θεότητος, Υνα διά τού ταχυτέρου καί
άσφαλεστέρου τρόπου άπελευθερώσουν τάς ψυχός άπό τά δεσμά
τού Άδου... Άπεκαλύπτετο εlς αύτούς ι'Ι γνώσις τών μέσων της
δημιουργίας νέου ένεργητικού μέσου ι'\ πνευματικού όργανισμού
καί ό τρόπος της συνάψεως τών άναγκαίων σχέσεων τών μυστών
μέ πνευματικός όντότητας τού πνευματικού κόσμου, εlς τόν όποίον
θά είσήρχοντο, μετά τήν έγκατάλειψιν τού γηίνου αύτών βίου.
Τούτο άπετέλει τό κύριον μυστικόν τών Μυστηρίων, τό όποίον
ούδείς τών έν αύτοίς μυηθέντων, ποτέ άπεκάλυψεν καί τούτο εΤ
ναι τό μέτρον της άξίας τών μυηθέντων καί τού μυσταγωγικού συ
στήματος.....»
Διά τήν ψυχήν έλεγεν δτι: «ΕΤναι σύνθεσις άφθάρτων ούσιών
της Θείας Φύσεως, ι'Ιλιακης ούσίας καί ένεργείας, της όποίας
προεξέχουσα δύναμις εΤναι ι'Ι πνευματική ένέργεια ι'\ 'Ηλιακός Λό
γος. ΕΤναι μέρος της Θεότητας άπό καταγωγής τών ούσιών καί έ
χει δυνάμεις έντός της πάσαν της φύσεως tκδήλωσιν, καί άνώτε
ρον σταθμόν τήν θεοποίησίν της».
«...Διά νά ζήση καί έξελιχθrΊ εlς τό διάφορον έκάστοτε περι
βάλλον, έχει άνάγκην μορφής ι'\ ένεργητικού μέσου, διά μέσου τού
όποίοu νά δύναται νά άφομοιώνη τού περιβάλλοντος τήν ένέρ
γειαν καί νά tκδηλώνη δι' αύτού τάς Ιδίας αύτης δυνάμεις. Τό μέ
σον τούτο δημιουργεί ι'Ι ψυχή καί ό άνθρώπινος όργανισμός εΤναι
ι'\ τελειοτέρα μορφή εlς τήν Γην».
«Διά τού όργανισμού τούτου έξεδήλωσεν δ,τι εΤχε νά έκδηλώ
ση διά τών συνεχών ένσαρκώσεών της, άφομοιώνοuσα πάσαν
ένέργειαν καί γνώσιν, σχέσιν tχοuσαν μέ τόν σκοπόν της έξελί
ξεώς της έν τιj Γη. 'Αλλά πέραν τούτου έχει άνάγκην νέου πνευ
ματικού όργανισμού μή ύποκειμένοu ε/ς τόν νόμον τού θανάτου.
Ή βοήθεια καί ι'\ καθοδήγησις άνωτέρων πνευματικών δντων εΤ
ναι. άπαραίτητος, ύπαγορεuομένη ύπό τού νόμου της καθολικής
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άλληλεπιδράσεως καί άλληλεγγύης, προσδιορίζοντος τήν έκ της ει
μαρμένης μέλλουσαν πορείαν της ψυχης...».
- ·ο μεταστάς μυήθηκε στόν Τεκτ. τήν 15/10/191 Ο στίς Σ. ΣτΌ
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» καί στό 32° τό 1985. 'Εμπνεόμενος μέ αύτές τίς_
πνευματόδοξες φιλοσοφικές Ιδέες, τήν πίστη του γιά τήν ϋπαρξη
τοϋ Θεοϋ καί τήν άθανασία της ψυχης, έγκατέλειψε τήν 28/3/86
τό γήινο κόσμο, συνοδευ9μενος άπό τή μεγάλη ψυχή τοϋ διδα
σκάλου του, γιά νά τόν όδηγήση στήν κατάλληλη γι' αύτόν θέση,
στήν πνευματική Ιεραρχία τών μεμυημένων στίς άλήθειες της
Θείας φύσης κ'1ί τοϋ πνεύματος αύτης.

Είς μνήμην

ΠΥΘΑΓΟΡΑ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ

«Μεγαλοι Θεοί»
Τοϋ 'Απρίλη ή μέρα νείρεται ή πανώργια·
άρχαϊκή νηρηίδα ή Σαμοθράκ'η
βυθίζεται στοϋ Αlγαίου τό λουλάκι
άπ' τά Ιερά νά ξαποστάσει τά δργια.
Θεωρικό καράβι ή φαντασία
σέ ποιό μέ ξεμακραίνει ·πίσω χρόνο;
«Μεγάλοι Θεοί» πρός σάς τό νοϋ μου ύψώνω
σέ δέηση μυστική καί σέ Ικεσία.
Μοϋ γνέφει ό θείος Έρμης κι' εύθύς μαζί του
ξανοίγομαι στή ρέμβη τοϋ «'Απολύτου»,
πέρα κι' άπό τή Χώρα τών όνείρων...
Πίστη καί γνώση έκεί σμίγουν άντάμα.
Ξεδίψασα άπ' της λύτρωσης τό νάμα
στά πάνσεπτα μυστήρια τών Καβείρων...
Ίλισός 1976
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Πειστική Τριάδα
"Αν �να λυγερό καλάμι μαζί μέ τ' άλλα τ' άδέρφια του στόν καλα
μιώνα
ηταν γεμάτο άπό θαλασσινόν άγέρα πού εύώδιαζε φύκι μαζί καί
ρίγανη,
γιατί κι έγώ vά μήv ήμουν γεμάτος άπό πίστη σ· �να Θεό ι'}λιόλου
στο
χωρίς νά μδς σηκώνει φράχτες γιά νά μδς χωρίζει καί νά μδς διαι
ρεί
παρά μόνο νά μδς ένώνει; Κι άν μιά σταγόνα πιθ0νόν vά αlσθάνε
ται
άπροσδιόριστα χαρωπή, δταν στό τέλος σμίγει μ' �να ρυάκι ι'j πο
τάμι
πού τήν όδηγεί στή θάλασσα- άν τό φύλλο καθώς μετεωρίζεται
όλόχρυσο έπιστρέφοντας στό χώμα μ· εύγνωμοσύνη γιά τό
δέντρο πού τό έθρεψε, γιατί κι έγώ νά μη νιώθω εύτυχισμένος
δταν έπιστρέφω σ· �να Θεό πλήρη συγκαταβατικό
μαζί καί άπόλυτο;

Σύγκριση
· Η πέτρα αύτή πού βλέπετε στήν άκρη στό μονοπάτι
τοϋ βουνού δέν αισθάνθηκε ποτέ μονάχη, γιατί
έγραψε πάνω της τή σκιά άπό κάποιο πέταγμα πουλιού,
γιατί φορεί σχεδόν τακτικά ένός φύλλου τόν rσκιο·
κι δταν ό f'ιλιος ντυνόταν τήν πιό πολύτιμη πορφύρα του
ι'ι πέτρα ι'ι πQραμελημένη κι έλάχιστη βαφόταν
μέ μιό βαφή ρουμπίνι· Πώς τότε έμείς θεωρούσαμε
ούς έαυτούς μας όσυντρόφευτους και μόνους;
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Γαλαξίες καί νεφελώματα
μυρμηγκοφωληές φλεγομένων τεράτων
- χιλιάδες έτη φωτός Κβάζαρς καί πούλσαρς
στοιχειωμένο κατάλοιπα πεθαμένων τεράτων
- έκατομμύρια έτη φωτός (μιά άπάτη - μάς λένε - ό χρόνος
ό όμογάλακτος άδελφός του ό χώρος)
Νάνοι καί γίγαντες,
μέ ούρές καί πλοκάμια άπό άναθυμιόσεις
θανάτου
Βροντόσαυροι καί δεινόσαυροι
στήν παρανοϊκή ζούγκλα τού διαστήματος.
Άλοίμονό μας ... Άλοιμονό μας...
Μιά πλάνη δλα, fνα παιχνίδι, μιό «μάγια))
μιά έλάχιστη πύρινη μπάλα.
Κβόζαρς καί πούλσαρς
άκρίτες άκοίμητοι στά μεθοριακό φυλάκια
τού διαστήματος.
Δρόκοντες της φωτιάς, τού άπόλυτου Ψύχους.
Μελανές τρύπες - παγίδες βαρύτητας
Κάτασπρες τρύπες - παγίδες ραδιενέργειας
Άλοίμονό μας... Άλοίμονό μας...
Φρύγανα έμείς στή βορά της φωτιάς σας.
Συνοδοιπόροι έμείς στή μακάβρια πλεκτάνη σας.
·οντα νοήμο,να στό χορό της παραφροσύνης σας
·οντα εύαίσθητα μόνον έμείς;

< Άπ6 τή συλλοyή
«Όρεrα Κρύσταλλος 8ι Βασάλτης»>
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τόμος Α'

Άπό την Προϊοτορfα
μέχρι την 'Άναyc.11νηοη

Τόμος Β'

·Από την ·Αναγέννη η
σ
.,

..

..

ως τους οημερι-.ους

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

ΊΛΙΣΟΣ"

1

Χαρ. Τρικούπή 26, α' όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702
Ώραι 10-1 πλην Σαββάτου

"Εκδίδεται άπό τό lτος 1956
Διευθυντής Κωστής Μελισσαρόπουλος

οι

τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί.
Έχουν δμως έκδοθή έπιλογαi Περιεχ. τόμων, ώς έξης:
Α' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
Β' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Γ' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965
'Έκαστος τόμος έπιλογής, δεμένος δρχ. 400
Δ' Τόμος έπιλογής πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500
»
»
»
»
» χαρτόδετος δρχ. 400
Συνιστώμεν είς δσους άγαπούν τό {ργον τού ΙΛΙΣΟΥ να άγορά
σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών, ειτε {χουν ειτε δέν {χουν τούς
τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θα {χουν εύχρηστη καί
συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή.

01 χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 1974, 1976, 1981,
1982 tκαστος δρχ. 200, σχεδόν δσον τιμά
. ται ι'ι χαρτοδέτησίς των.
01 χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977,
1978, 1979 tκαστος δρχ. 300
01 χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1983, 1984 tκαστος δρχ. 400
Οι χαρτόδετοι τόμοι 1985 tκαστος δρχ. 500
01 διαφορες τιμών τόμων δεν όφείλονται στην ποιότητα τοϋ
περιεχομένου η στό πολυσέλιδον, άλλό στην έπάρκεια fι μη τών
ύπαρχόντων τόμων.

Τόμος tτους 1981 σελίδες 336
))
))
))
1982
400
))
))
))
1983
456
))
))
))
1984
434
))
))
))
1985
408
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
,

...

CO μύθος της Κυβέλης και του
:ιΆττιδος
Είναι γνωστή ή πνευματική
κατάστασις κατά τούς πρώτους
μετά Χριστόν αiώνας, κατά
τούς όποίους ό θριαμβεύων
τότε Χριστιανισμός, έδιδε μά
χην κατά τοϋ Έθνισμοϋ καί τής
«Εiδωλολατρείας», δπως άπε
κάλουν τότε τήν θρησκείαν τών
Άρχαίων · Ελλήνων, καί ποϋ
διέσυρε, τόσον τήν Έλληνικήν
Μυθολογίαν, δσον καί τά Μυ
στήρια, καί αύτήν άκόμη τήν
Έλληνικήν φιλοσοφίαν, ώς δή
θεν πολύθεον, πλήρη άνομιών
καί άνηθίκων πράξεων, πραπο
μένων έκ μέρους «νομιζομένων
θεών»!
'Όμως, ο1 παραμείναντες πι
στοί λάτρεις τής 'Αρχαίας θρη
σκείας καί τών Μυστηρίων,
ήμύνθησαν σθεναρώς κατά τής
άδίκου τούτης έπιθέσεως, καί
προσεπάθησαν νά διατηρήσουν
καί διασώσουν τήν Έλληνικήν
Παράδοσιν.
Διάνοιαι, ούχί al τυχοϋσαι,
δπως ό 'Ιάμβλιχος, ό Πρόκλος,
ό Πορφύριος, αύτός ό Ίουλια
νός, ό άποκληθείς Παραβάτης,
προσεπάθησαν διά συγγραφών
καί λόγων, νά άποδείξουν τό
άστήρικτον τών κατηγοριών,

φθάσαντες μέχρι σημείου νά
άποκαλύψουν καί μέρη, τών μέ
χρι τότε, ύπό τόν πέπλον τής
σιγής τών μεμυημένωv εlς τά
Μυστήρια τής 'Αρχαιότητος,
κρυπτομένων κάτωθι τών κατά
τό φαινόμενον άνηθίκων μύ
θων, έπιδιώκοντες οϋτω, νά
έπαναφέρουν τήν · Ελληνικήν
παράδοσιν εlς τήν παλαιόν αύ
τής αίγλην καί δόξαν.
Δυστυχώς, δμως, ή κλίσις
τών συγγραφέων τούτων πρός
μυστηριακήν
σοφίαν,
τήν
έκλαμβάνεται ώς άδυναμία, καί
τοιουτοτρόπως, ή τότε νοοτρο
πία τοϋ κόσμου, έμφορουμένου
ύπό τών ύλοκρατικών Ιδεών
τής έποχής έκείνης, άπεμακρύν
θη άπό τών άρχαίων μυστηρια
κών διδασκαλιών, α1 όποίαι εΤ
χον άποτελέση τά βάθρα τής
Πλατωνικής καί 'Αριστοτελείου
φιλοσοφίας, δλα δέ τά έργα
ταϋτα τών Νεο-Πλατωνικών φι
λοσόφων, τούς όποίους έμνη
μόνευσα, έκρίθησαν, άκούσατε,
ώς προϊόντα έκφυλισμοϋ, άκό
μη δέ, δπερ καί τό σπουδαιότε
ρον, έγένετο πιστευτόν, καί πι
στεύεται, δυστυχώς άκόμη καί
σήμερον, δτι ol μορφωμένοι
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όνθρωποι καί οί μύσται τών
'Ελευσινίων, της Σαμοθράκης
καί τών Διονυσίων ('Ορφικοί),
έδιδάσκοντο κατά τήν προκλα
σικήν άρχαιότητα καί έπίστευον
κατά βάθος δλα έκεινα, τά
όποια ή χονδροειδής έξωτερική
όψις ένός μύθου, έρμηνεί.ιομέ
νου κατά τρόπον άφελη καί
άχαρακτήριστον,
παρουσιάζει
έξωτερικώς.
Ό έσωτερισμός, δμως, μή
άσχολούμενος, ούδέ παρασυ
ρόμενος άπό τάς ύλοκρατικάς
έκείνας ίδέας, παραμερίζων δέ
τήν ύλόφρονα έπιστήμην, παρέ
χει τήν κλείδα της κατανοή
σεως τών άρχαϊκών πολιτισμών
καί της έρμηνείας τών συμβό
λων, διά τού τρόπου δέ τούτου
διανοίγει εύρυτάτους όρίζοντας
είς τούς έπιθυμούντας νά κατα
νοήσουν τό περί αύτούς μυστή
ριον καί νά άπέλθουν, έστω καί
όλίγον, είς τήν ζωήν τών κε
κρυμμένων άληθειών, περί τού
άνθρώπου, τού Κόσμου, καί
τού Θεού, ίδία περί τού Θεού,
τού Θείου, χωρίς νά διατρέχουν
τόν κίνδυνο νά προκαλέσουν
είς τούς άνοήτους, δηλαδή τούς
φιλοσοφικής
έστε'ρημένους
άγωγης καί παιδείας, τήν περι
φρόνησιν η τόν χλευασμόν.
Διότι, διά νά φέρωμεν έπί
τροχάδην μερικά παραδείγματα,
αί διάφοροι άπαγωγαί γυναι
κών, δπως της νύμφης Αίγίνης
της θυγατρός τού ποταμού
'Ασωπού (μ'άετόν) η της Εύρώ
πης έν Κρήτη (μετεμορφώθη
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είς Ταύρον). ό 'Έρως τού Διός
πρός τήν Καλλιστώ τήν κόρην
τού Λυκάονος (τήν μετεμόρφω
σεν είς 'Άρκτον), η τήν ενωσιν
αύτού, μετά της 'Αλκμήνης της
μητρός τού 'Ηρακλέους μετά
της 'Αντιόπης της μητρός τού
Άμφίωνος καί τού Ζήθου, η
μετά της Σεμέλης της μητρός
τού Διονύσου. ώς καί όλλων, αί
άπαγωγαί α6ται καί οί έρωτες
α6τοι, δέν εΤναι άνήθικοι πρά
ξεις, άλλ' έκδηλώσεις της Θείας
εύνοίας, αί όποιοι ύποκρύπτουν
μετάβασιν τού θείου πνεύματος
πρός τούς θνητούς.
'Αλλά καί ό μύθος τού Διός
καί της Μήτιος, της α' συζύγου
αύτού, είς τήν όποίαν προσω
ποποιούνται ή Σοφία καί ή 'Επι
στήμη, δέν άπομακρύνεται μιας
τοιαύτης έννοίας. Λέγεται, δτι ό
Ζεύς τήν ένέκλεισεν είς τά
σπλάχνα του. διά νά τού άπο
καλύψη, κεκρυμμένη έν αύτοίς
τήν γνώσιν τού καλού η τού
κακού. Τούτο δμως δέν έχει
τήν ένν@ιαν καταπόσεως, κατα
βροχθήσεως, άλλ' δτι ή Σοφία,
ό 'Υπέρτατος νούς, εύρίσκεται,
οϋτως είπείν, έγκεκλεισμένος
έντός τού Διός, τού Θεού τών
Θεών, καί άποτελει, μέρος της
Ούσίας αύτού. 'Ότι, δηλαδή, ή
Σοφία, εΤναι μία άπαραίτητος
ίδιότης της Θεότητός του.
Κατά παρόμοιον τρόπον δύ
ναται νά έρμηνευθη ή ρίψις τού
χρυσού μήλου ύπό της 'Έριδος
είς τό Συμπόσιον τών Θεών.
έάν δεχθώμεν, δτι τό μήλον
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τοϋτο εΊναι ό Κόσμος, ό όποίος
�λκει τήν καταγωγήν του, τήν
ϋπαρξίν του, έκ τών άντιθέτων
(Διχόνια-·Ερις-έρίφθη ύπό της
Έριδος). 'Ότι εύρίσκεται (ό Κό
σμος) έν μέσω τών ύπερκο
σμίων θείων δυνάμεων (συμ
πόσιον θεών), ένώ έξ όλλου
καί αύτή ή γυμνότης της 'Αφρο
δίτης, της έκπροσωπούσης τό
κάλλος, δύναται νά έρμηνευθη
ώς ή όρμονία, ή όποία παράγει
τό κάλλος, τό όποίον, εlς τά
όρατά άντικείμενα, δέν συγκα
λύπτεται, ή καί όλλως, εΤναι αύ
τή ή όλήθεια, τήν όποίαν εiδεν
ό 'Ερύμανθος γυμνήν καί έτυ
φλώθη. (Άδώνια).
Παρομοίαν άλήθειαν δυνά
μεθα έπίσης ν' άνεύρωμεν καί
εlς τόν μϋθον τών 'Αργοναυ
τών, έάν δεχθώμεν, δτι τό χρυ
σόμαλλον δέρας, συμβολίζει
κάτι, τό όποίον άνήκει είς τόν
όνθρωπον, καί τοϋ εiναι άπεί
ρως πολύτιμον. Θησαυρός, ό
όποίος άπεχωρίσθη κατά τόν
ροϋν τών αίώνων, καί τόν
όποίον ό όνθρωπος, δέν δύνα
ται νά έπανεύρη, παρά έάν
ύπερνικήση τρομερός δυνάμεις
(έπάνοδος είς τήν μονάδα\.
Τέλος, τήν αύτήν άλήθειαν
άνευρίσκομεν καί είς τόν μϋθον
τοϋ Μινωταύρου καί Θησέως,
έάν φαντασθώμεν δτι ό Θη
σεύς συμβολίζει τόν δαμαστήν,
ό όποίος άφυπνίζεται έντός τοϋ
άνθρώπου, διά νά τόν άπομα
κρύνη άπό τάς φιληδονίας καί
τέρψεις (μινώταυρος δεχόμενος
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τά άνθρώπινα δώρα) καί εlς τόν
όποίον (όνθρωπον), ή 'Εποπτι
κή του διάνοια ('Αριάδνη) τοϋ
παρασκευάζει τό νημα, τό
όποίον θά τόν έπαναφέρη είς
έαυτόν, δταν άποπλανηθή είς
τόν λαβύρινθον τών αfσθή
σεων.
'Όμως καί ol μύθοι τών όλ
λων 'Εθνών δέν άπομακρύνον
ται άπό τόν τρόπον τούτον της
έκφράσεώς των.
Οϋτως, ol Αίγύπτιοι άφη
γούνται είς τούς μύθους των
περί τοϋ Διός, δτι, έπειδή οδ
τος. δέν ήδύνατο νά βαδίση,
διότι ol πόδες του ησαν έκ φύ
σεως συγκεκολλημένοι, διέμενε
συνεχώς εiς διαρκή μόνωσιν.
· Η Ίσις δμως, (έκδήλωσις
της μονάδος έν έαυτrj όφοϋ έ
καμε μίαν τομήν άπ' όκρου εiς
άκρον τών συγκεκολλημένων
σκελών, διεχώρησε τά μέρη
ταϋτα τού σώματος, καί έχάρι
σεν εiς τόν Δία τό κανονικόν
βάδισμα, μέ κανονικούς πόδας.
Ό Πλούταρχος, δμως, έρμη
νεύων τόν μύθον τούτον, λέγει
δτι διά τούτου νοείται, δτι ό
Νους καί Λόγος τοϋ Θεοϋ,
άφοϋ είχε διατελέση, εΤχεν
ύπάρξη μόνοc του, πpό της δη
μιουργίας τοϋ Κόσμου, είς τό
προδημιουργικόν χάος τό άόρα
τον καί άφανές, τό μήπω πεφω
τισμένον, τό Άφωτον, προέβη
άκολούθως εlς τήν δημιουργίαν
τού Κόσμου. διά της κινήσεως
όμοίως καί ό Εύδοξος).
Τοιούτους, λοιπόν, όρίζοντας
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διανοίγει ό Έσωτερισμός εlς
τούς έπιθυμούντας νά κατανοή
σουν τήν υπό τούς μύθους καί
τά σύμβολα κεκρυμμένην άλή
θειαν.
UΟταν δέ δυνηθούν ν' άντι
ληφθούν τήν νλι;ισσαν ταύτην.
τότε άποκαλύπτεται πρό αύτών
fνας νέος κόσμος έννοιών, ό
όποίος τούς όδηγεί διά νά συλ
λάβουν τήν σοφήν, δντως, δι
δασκαλίαν τών 'Αρχαίων Μυ
στηρίων καί της 'Ελληνικής πα
ραδόσεως, τήν όποίαν, δυστυ
χώς, ι'Jμείς ol UΕλληνες, άγνοού
μεν περισσότερον παντός άλ
λου.
Διά τούτο lχομεν υποχρέω
σιν, Ιδίως ιΊμείς, σεβόμενοι' καί
τήν Χριστιανικήν θρησκείαν εlς
τήν όποίαν άνήκομεν, lχομεν
λέγω υποχρέωσιν νά γνωρίσω
μεν τάς μυσταγωγικός βάσεις,
έπί τών όποίων κάθε θρησκεία
στηρίζεται, διά νά δυνηθώμεν
χρησιμοποιούντες τά πολύτιμα
έφόδια, τά όποία μάς παρέχει ό
'Ελληνισμός καί ιΊ 'Ελληνική φι
λοσοφία, νά κατανοήσωμεν τό
βάθος καί τήν δυναμικότητα, ιΊ
όποία, εlς κάθε θρησκείαν,
κρύπτεται, καί εlς αύτόν άκόμη
τόν Χριστιανισμόν.
Διότι. _ποέπει νά κατανοήσω
μεν, δτι αl λειτουργiαι καί τά
σύμβολα της καθ' ι'Jμάς 'Εκκλη
σίας, δέν αναφέρονται όπλώς
καί μόνον εlς ήθικάς τινάς πα
ραινέσεις διά τήν σωτηρίαν της
ψυχής μας, άλλ' υπ' αύτά καί
έκείνας, υποκρύπτονται έπίσης

1986

βαθειαί lννοιαι.
Έάν δέ έπιτύχωμεν καί «γνωρί
σωμεν», ούχί όπλώς πιστεύσω
μεν, τήν άσύληπτον, τψ δντι,
δυναμικότητα τών Ιερουργιών
καί τών δογμάτων, δέν θά ευ
ρεθώμεν είς τήν δυσάρεστον
θέσιν, είτε ιΊμείς είτε ol άπόγο
νοί μας, νά ίδωμεν τήν θρη
σκείαν τού Χριστού, τήν τε
λειωτέραν μέχρι τούδε έκδήλω
σιν τού Θείου Λόγου, νά παρα
μένη μία όπλή ήθικολογία, ούδέ
τούς έκπροσώπους αύτης, πε
ριοριζομένους εlς μίαν έξωτερι
κήν διδασκαλίαν, μή Ικανο
ποιούσαν, παρά μόνον τούς
άπλοϊκούς ι<'αί τούς · άπαιδεύ
τους.
· Άλλ' ίσως, πολύ έπεξετάθην,
καί νομίζω δτι, μετά τήν εlσα
γωγήν ταύτην, άπαραίτητον νά
εlσέλθωμεν εlς τό κύριον θέμα
μας, καί νά διερευνήσωμεν, κα
τά τό δυνατόν, βεβαίως, τόν
μύθον της Κυβέλης καί τού "Ατ
τιδος, καί τήν διά τούτους τε
λουμένην λατρείαν.
Πυκνή όμίχλη περιβάλλει τόν
μύθον τούτον, έκπηδήσαντα
άπό τά βάθn της Φe_υγίας καί
της Λυδίας, δποu ιΊ Θεά Κυβέ
λη, υπό τό όνομα "Αγδιστις (ό
νομα Φρυγικόν) έλατρεύετο με
τά τού 'Άπιδος. Ποrκίλαι εΤναι
αl έκδοχαί τού μύθου τούτου.
Έ πικρατεστέρα, δμως, άντίλη
ψις, τήν όποίαν υποστηρίζουν
ol Σαλούστιος, 'Ιουλιανός καί
Πλωτίνος, φέρει τόν "Απυν, ώς
υlόν τού έκ Φρυγίας Καλαού, ό
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όποίος τόν έξέθεσε, μόλις έγεν
νήθη, εrς τάς δίνας, καί τά ρεύ
ματα τού ποταμού Γάλλου. (έν
ταύθα είς τάς όχθος τού ποτα
μού τούτου λέγεται δτι ό Άπυς
άνθεί, είσέτι, ώς άνθος). 'Όμως,
τό νήπιον άνευρίσκεται ύπό
ποιμένων, ol όποίοι τό διασώ
ζουν καί τό άνατρέφουν. Τοιου
τοτρόπως, ό Άπυς άναπτύσσε
ται μεταξύ τών ποιμένων καί
άποβαίνει καί οδτος ποιμήν.
Νεανίας ών ό "Απυς, ητο
ώραιότατος δπως ό "Αδωνις.
Μίαν ήμέραν ή "Αγδιστις, δηλα
δή ή Κυβέλη, εiδεν αύτόν έξη
πλωμένον είς τάς όχθος τού
ποταμού Γάλλου, τοσούτον δέ
έθέλχθη ύπό της ώραιότητός
του, ώστε τόν ήγάπησεν. Είς
έκδήλωσιν της μεγίστης άγάπης
της, τού παρέχει πλείστος εύ
νοίας, έπί πλέον δέ, έπιθέτει
έπί της κεφαλής του καί τόν
«άστεροποίκιλτον πέτασσον», ή
άλλως «Άστερωπόν πίλον», δη
λαδή, σκούφον έξ έρίου, κεκο
σμημένον μέ έλάσματα, έχοντα
μορφήν άστέρων.
Παρά τόν μεγάλον πρός τόν
"Απυ έρωτά της, ή Κυβέλη ού
δένα περιορισμόν τού έπιβάλ
λει, άντιθέτως μάλιστα, τού έπι
τρέπει νά ένεργη καί νά κινηται
έλευθέρως (σκιρτάν καί χο
ρεύειν). 'Όμως, μίαν ήμέραν,
οδτος άπεμακρύνθη περισσότε
ρον τού συνήθους, καί έφθασε
κατά τόν μύθον, εrς τά άκρα
τού όρίζοντος, έπλησίασεν εrς
έκεί εύpισκόμενον 'Άντρον, εr-
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σηλθεν είς αυτο, εϋρε τήν έν
τός αύτού διαμένουσαν νύμφην
Ίάμην η Σαγαρίτην, καί συνευ
ρέθη μετ' αύτης.
Ό Κορύβας, δμως ό Ιερεύς
της Κυβέλης, άντελήφθη τόν
ώραίον νέον δταν άπεμακρύνε
το καί άπέστειλε λέοντα, διά νά
τόν άνεύρη.
Ό Λέων, όνακαλύπτει τό ζεύ
γος έντός τού "Αντρου, καί τό
καταγγέλει είς τήν μητέρα τών
Θεών, ή όποία καταληφθείσα
ύπό σφοδρός ζηλοτυπίας, πε
ριάγει τόν νέον είς κατάστασιν
παραφροσύνης, καί τόν άναγκά
ζει νά εύνουχισθη. Πράγματι,
οδτος όποκόπτει τά γόνιμα αύ
τού μέλη καί τά άφίνει παρά τ�
vύl]φr;i, έντός τού "Αντρου. Έν
τ½J σημεί½J τούτ½J προστίθεται
ύπό τινων, δτι, μετά τόν εύνου
χισμόν του, μετεμορφώθη εrς
έλάτην.
Τοιουτοτρόπως ό "Απυς, συ
νεπεία τού εύνουχισμού του
τούτου, όποθνήσκει. Ή θεό δ
μως μετανοεί διά τό κακόν, τό
όποίον τού έπροξένησε, καί τόν
όνακαλεί παρ' έαυτη, διά νό
συνοικη μετ' αύτης εrς τόν ού
ρανόν, τού παραχωρεί δέ τρείς
Κορύβαντας (Ιερείς) διά νά τόν
συνοδεύουν.
'Υπάρχουν καί πολλοί άλλοι
έκδοχαί περί τού "Απιδος, έλό
χιστα παραλλάσουσαι μεταξύ
των, τός όποίας, ό μελετητής
δύναται νά άνεύρη εlς τός κυ
κλοφορούσας μυθολογίας. 'Ά
πασαι, δμως, κατά βάσιν, δέ-
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χοvται τήν ώραιότητα τού Άπι
δος, τόν έρωτα της Κυβέλης
πρός αύτόν, τήν άφαίρεσιν της
άνδρότητός του, τόν θάνατον
καί τέλος τήν άνάστασίν του.
'Όπως δμως καί άν έχη ό μύ
θος, tv εΤναι τό σημαvτικόν καί
σπουδαίον δτι ό ΜΑπυς,- άπο
βαίνει εΤς έκ τών άποθνησκόν
των καί άνισταμένων Θεών, δ
πως ol Διόσκουροι, ό Άδωνις,
ό Όσιρις καί άλλοι.
Τοιούτος, λοιπόν, κατά τήν
κρατούσαν άντίληψιν, ύπηρξεν
ό Μύθος τού Άπιδος.
Καί έρωτάται: Τί άραγε νά
ύποκρύπτεται ύπό τόν μύθον
τούτον;
Διά νά δυνηθώμεν νά διε
ρευνήσωμεν τόν μύθον καί
διεισδύσωμεν είς τήν βαθυτέ
ραν αύτού έννοιαν, εΤναι άναγ
καίον νά προσδιορίσωμεν
προηγουμένως τήν φύσιν τών
δύο κυρίων προσώπων τού μύ
θου· της Κυβέλης καί τού Άπι
δος.
Καί έν πρώτοις ή Κυβέλη:
'Άπαντες ol μύθοι άπό της
έποχης τού 'Ομήρου καί τού
'Ησιόδου, μέχρι τών τελευ
ταίων χρόνων της προχριστιανι
κης περιόδου, άλλά καί τών με
τέπειτα χρόνων, καθ' οϋς ήκμα
σαν ol γνωστοί Νεο-Πλα
τωνικοί φιλόσοφοι ('Ιάμβλιχος Πλωτίνος - Πρόκλος κλπ.) δ
παvτες ol �ύθοι οδτοι, συμφω
νούν περί της φύσεως της
Θεάς.
ΕΤναι, λέγουν, ή Μήτηρ τού
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Ύπερτάτου τών Θεών, τού
Διός, τού ίσχυροτέρου Θεού
τού Κόσμου, τού όποίου, ol
λοιποί Θεοί, καί αύτοί ol άν
θρωποι φέρονται ώς τέκνα.
Τού Διός, ό όποίος εΤδε τό φώς
παρ· αύτης, καί έθήλασε τήν
ζωήν έκ τού μητρικού μαστού
της.
Εiναι, λέγουν, ή Μήτηρ της
πρώτης Θείας Τριάδος (Διός Ποσειδώνος - Άδου), έντεύ
θεν δέ καί δλοι ol ποιηταί, τήν
άποκαλούν Μητέρα τών Θεών.
Μήτηρ, λοιπόν, τών Θεών
τουτέστιν ή Πηγή, έκ της
όποίας άνέβλησαν δπαvτες ol
Θεοί, τόσον οί νοεροί, ol διά
τού νοός μόνον δρώντες, ol
πνευματικοί, δηλαδή, Θεοί, δ
σον καί οί δημιουργικοί, τουτέ
στιν, ol περιορισθέvτες είς μό
νον τό δημιουργικόν μέρος.
Διότι δέν πρέπει νά λησμο
νώμεν, δτι γενικώς δπαvτες ol
μύθοι, έξιστορούν, δτι ή Κυβέ
λη εiναι αύτή αϋτη ή Ρέα, ή σύ
ζυγος τού Κρόνου, άλλά καί ή
Γαία, ή σύζυγος τού Ούρανού.
'Επομένως, ή Κυβέλη εΤναι,
όχι μόνον ή μήτηρ τών Θεών,
άλλά καί ή άρχική μήτηρ πάν
των τών όντων, φυτικών καί
ζωϊκών, εiναι ή Βασίλισσα αύ
της ταύτης της άγρίας φύσεως,
δεσπόζουσα καί κυριαρχούσα
αύτης έξ όλοκλήρου.
«Κύβελα δρη καί άντρα καί θά
λαμοι» κατά τόν Ή σύχιον, άπε
τέλουν τό Βασίλειον της Θεάς,
ή όποία, λόγω της φύσεώς της
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τούτης, άπεκαλείτο Σιπυληνή
(έκ τού δρους Σιπύλου τής Μυ
σίας), Δινδυμήνη (έκ τού δρους
Δινδύμου τής Φρυγίας) καί Βε
ρεκυντία (έκ τού όρους Βερέ
κuντον τής Λυδίας). 'Αλλά καί
τό όνομα Κυβέλη, προέρχεται
έκ τής Φρυγικής λέξεως «κύβε
λα», ή όποία έσήμαινε σπή
λαιον.
Μέ άλλος λέξεις ή Κυβέλη
είναι ή μήτηρ «φύσις» τών πάν
των, ή λατρεία τής όποίας,
έκπηγάσασα έκ τής Φρυγίας καί
τής Λυδίας, έπεξετάθη εlς δλον
τόν τότε ύπάρχοντα κόσμον,
παντού δέ, δποu έπεξετάθη, ή
δύναμίς της κατεδείχθη άληθώς
μεγαλειώδης, καί Θεία, έμποιή
σασα μεγίστην κατάπληξιν είς
τόν όνθρωπον.
Δέν θά ητο όσκοπον νά διη
γηθώ ένταύθα δύο περιστατι
κά, τά όποία καταδεικνύουν τόν
μεγαλειώδη τρόπον τής έπιβο
λής τής λατρείας τής Θεάς, παρ'
αύτής τής Ιδίας, περιστατικά, τά
όποία άποδεικνύοuν, όχι μόνον
τήν ύψίστην θέσιν τήν όποίαν
κατείχεν αϋτη έν τrj καθόλου
θρησκείc;ι τών 'Αρχαίων, άλη
θώς Θείον θέσιν, άλλά καί τόν
'Jεβασμόν μέ τόν όποίον περιε
βάλετο αϋτη παρά πάντων.
Είναι γνωστόν, δτι ή λατρεία
τής Κυβέλης εiχεν είσαχθή άρ
χικώς εlς τήν φρuγίαν ύπό τού
Βασιλέως Μίδα, ό όποίος μυη
θείς ύπό τού Όρφέως εlς τά
Θρακικά Μυστnοια, ένκατέστn
σεν εlς τό Βασίλειόν του τήν
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λατρείαν αυτης, διά νά έκπολι
τίση τούς ύπηκόους του, έκ τής
Φρυγίας δέ, ή λατρεία της έπε
ξετάθη είς τήν λοιπήν Μικράν
Άσίαν, καί όκολούθως εlς τήν
'Ελλάδα καί τήν Ρώμην.
'Αληθώς περίεργος ύπήρξεν
ό τρόπος τής έπιβολής τής λα
τρείας τής Θεάς εlς τούς 'Αθη
ναίους, οϊτινες, λόγω τού ύψη
λού μορφωτικού αύτών έπιπέ
δου, δέν ητο δυνατόν νά ένδώ
σοuν εύκόλως εfς τήν εfσαγω
γήν νέας λατρείας.
Πράγματι ol 'Αθηναίοι, δπως
μάς λέγουν ό Παυσανίας εlς τά
Άπικά καί ό 'Ιουλιανός εfς τήν
Μητέρα τών Θεών, όγνοούντες
τήν φύσιν τής Θεάς (ή όποία,
σημειωτέον, ύπεκρύπτετο καί
έλατρεύετο ήδη παρ· αύτών,
ύπό τά όνόματα τής Δυούς (ό
νομα Δήμητρας), τής Ρέας καί
τής Δήμητρας, κατ· όρχάς, πε
ριύβρισαν καί άπέπεμψαν τήν
λατρείαν της, θεωρήσαντες αύ
τήν ώς καινοτομίαν.
'Όμως, μετ· ου πολύ, ή όργή
τής Θεάς έξεδηλώθη κατά τρό
πον σκληρόν, διότι ένεφα,·ί
σθησαν είς τάς 'Αθήνας άνάλv
γα περιστατικά πρός τά έμφαvι
σθέντα κατά τήν εfσαγωγήν τής
λατρείας τού Διονύσου.
Τότε είχαν προσβληθή πολ
λοί 'Αθηναίοι ύπό μιασματικής
νόσου τού έπιδιδύμου άδένος
(σημειωτέον δτι, ή άμφοτερό
πλευρος έπιδιδuμίτις προκαλεί
τελείαν άνικανότητα). 'Ανάλογα,
λοιπόν, κρούσματα ένεφανί-
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σθησαν καί ηδη, στον οί 'Αθη
ναίοι περιυβρισαν τήν λατρείαν
της Θεός.
'Όταν ή νόσος ηρχισε νά
έξαπλούται, οί 'Αθηναίοι έσπευ
σαν νά έρωτήσουν τό Μαν
τείον τών Δελφών,, κατά συμ
βουλήν δέ της Πυθείας, έκτι
σαν ναόν, τόν όποιον άπεκάλε
σαν πρός τιμήν της Θεός
Μ η τ ρ ώ ο ν (άφιερωμένον είς
τήν Μητέρα), διά νά τήν έξι
λεώσουν, έτοποθέτησαν δέ έν
τός αύτού τό δγαλμα της Θεός,
φιλοτεχνηθέν ύπό τού Φειδίου,
δπως άναφέρει ό Παυσανίας ό
Περιηγητής (Άπικά 3).
Κατ· αύτόν τόν τρόπον έπε
βλήθη ή λατρεία της Θεός είς
τούς 'Αθηναίους, οί όποιοι, έ
κτοτε, μετά σεβασμού, άλλά καί
μετά δέους, άνέφερον τό όνο
μά της.
'Όμως, άκόμη έπιβλητικωτέ
ρα ύπηρξεν ή έπιβολή της λα
τρείας της Θεός είς τήν Ρώμην,
δπως τήν διηγούνται κυρίως ό
Τίτος Λίβιος, άλλά καί ό 'Οβί
διος καί ό 'Ιουλιανός.
'Όταν ό Άνίβας εύρέθη πρό
τών πυλών της Ρώμης, οί Ρω
μαίοι, έζήτησαν χρησμόν άπό
τό Μαντείον τών Δελφών, ό δέ
Πύθιος 'Απόλλων τούς συνε
βούλευσε νά μεταφέρουν τήν
Φρυγίαν Θεάν εiς τήν Ρώμην,
διά νά τήν έχουν ώς σύμμαχόν
των. Τότε, άπέστειλαν πρε
σβείαν είς τόν Βασιλέα της
Περγάμου 'Άπαλον καί έζήτη
σαν νά παραλάβουν τό άγαλμα
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της Θεός, τό όποιον, σημειω
τέον, ητο εiς μέλος άερόλιθος
της Πησινούντος.
Πράγματι, παρέλαβον τό ά
γαλμα καί τό έτοποθέτησαν έπί
50κώπου πλοίου, ίκανού νά
διασχίση τάς έκτεταμένας τότε
θαλάσσας, οϋτω δέ μετά πο
λυήμερον ταξείδιον τό πλοίον
τούτο έφθασεν εiς τάς έκβολάς
τού Τιβέρεως.
Τότε, καί ένώ ακομη τό
πλοίον δέν είχε προσεγγίση, 6
λαός της Ρώμης, μέ έπικεφαλης
τήν Σύγκλητον, προηγουμένων
ίερέων καί ίερειών, έξηλθε της
πόλεως διά νά προϋπαντήση,
μέ επισημότητα, τήν Θεάν. Ή
Θεά δμως, ώς έάν ηθελε νά
άποδείξη εiς τόν Ρωμαϊκόν
λαόν, δτι δέν μετεκομίζετο έκ
Φρυγίας, ενας άψυχος λίθ?ς,
άλλά ίσχυρά καί Θεία δύναμις,
άκινητοποίησε τό πλοίον, μόλις
τούτο εί σηλθεν εϊς τόν Τίβε
ρην. Κατεβλήθεισαν πλείστοι
προσπάθειαι, διά νά επιτύχουν
νά τό κινήσουν, τούτο δμως,
παρέμεινε καθηλωμένον.
Τότε, ήγέρθη σοβαρά καί ά
δικος κατηγορία, κατά της άφιε
ρωμένης εiς τήν λατρείαν της
Θεός παρθένου ίερείας, Κλαυ
δίας Κουίντα, τήν όποίαν κατη
γόρησαν, δτι δέν είχε τηρήσει
τήν άγν�ίαν της, καί διά τούτο
ή Θεά ήρνείτο νά προσέλθη, Ί
να μή μιανθη ύπηρετουμένη
ύπό της μιασμένης ίερείας. Πρό
της άδίκου τούτης κατηγορίας
κατά της ίερείας, τό όνομα της
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όποίας διεσύρετο, καί δταν
πλέον αί έκτοξευόμενοι μομφαί
έπεδεινώθησαν, ή 1έρεια λύει
τήν ζώνην της, τήν προσδένει
είς τό όκρον του πλοίου, καί μέ
τόνον έμπνευσμένον διατάσσει
δλους ν' όπομακρυνθουν.
'Έπειτα, παρακαλε'i τήν Θεάν
νά μή τήν άφίση άνυπεράσπι
στον ένώπιον μιός τοιαύτης
όδίκου κατηγορίας, καί 1-1έ τό
•.ιον παραγγέλματος, δπως λέ
γουν, κραυγάζει. «Ώ Δέσποινα
Μήτηρ, έάν είμαι όγνή, όκολού
θη μέ» ... Καί, ώ του θαύματος,
τό πλοιον μετεκινήθη, καί έπί
μακρόν, ή 1έρεια Κλαυδία, τό ερουν...
τόν
συρε
κατά
Λίβιος-Ί ουλια('Οβίδιος-Τίτος
νός).
Διά τοιούτου, λοιπόν, τρό
που, ή ίδία ή Θεά έπέβαλε τήν
λατρείαν της, τόσον είς τούς
'Αθηναίους δσον καί είς τούς
Ρωμαίους, ο1 όποιοι (Ρωμαιοι)
τελικώς, έπέτυχον καί νά νική
σουν τούς Καρχηδονίους, μετα
φέροντες τόν πόλεμον πρό τών
τειχών της Καρχηδόνος.
Ήτο, λοιπόν ή Κυβέλη Με
γάλη Θεά καί Μήτηρ τών Πάν
των, Θεών τε καί 'Ανθρώπων,
όλλά καί αύτης της Φύσεως, 6χι, δμως, τών καλιεργημένων
όγρών καί τών εύφόρων πεδιά
δων. 'Αλλά, αύτή ή Γη, έν τfj
έλεuθέρς:� καί όγρίc;ι ένεργητικό
τητι της βασιλεύουσα έπί τών

κλιτύων καί τών χαραδρών τών
όρέων, όλλά καί είς τά σπήλαια
καί τά όντρα, καί τούς θολά-
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μους, άπολαμβάνουσα της μεγί
στης έκτιμήσεως καί του μεγα
λυτέρου σεβασμου τών άνθρώ
πων, ο1 όποιοι, τιμώντες ταύτην
καί όναγνωρίζοντες τήν φύσιν
ταύτην της Θεό� τήν έμφαν�
ζουν συνοδευομένην όπό τά
άγριώτερα ζώα, δπως 6 λέων
του όποίου, ή όγρία καί μεγα
λοπρεπής μορφή όρμόζει πλή
ρως είς τόν χαρακτηρα καί τήν
φύσιν της Θεός.
Καί αϋτη μέν ητο ή φύσις
της Μητρός τών Ε.ιεών, της Κυ
βέλης.
Ό δέ 'Άπυς: Ποία ή φύσις
τούτου:
Ό ώραιος οGτος νεανίας, 6
εύρεθείς έκει δπου βλαστάνει
τό όνθος του, ό άνατραφείς καί
άνδρωθείς είς τούς λειμώνας
καί τούς άγρούς, ό πλήρης γονι
μότητος
νέος,
ό
όποιος
άηοθνήσκει είς τό όνθος της
ήλικίας του, δπως 6 καρπός,
άrrοσπώμενος έκ του μίσχου
του, δπως 6 στάχυς 6 όηοκο
πτόμενος πρό της συγκομιδης
του, 6 πάγκαλος οGτος νέος δέν
είναι όλλος άπό τό εαρ έν τij
νεαρςι καί ιcκλάμπρψ αύτού
λάμψει, άλλά καί έν τfj έφημέ
ΡΨ αύτου διαρκείc;ι.
ΟGτος, άηοβαίνει 6 έρωμέ
νος της Μητρός τών Πάντων,
καί ζη είς τάς όγκάλας αύτης.
'Ιδού τό εαρ, είς τάς όγκάλος
της Φύσεως. άναπτυσσόμενον
έκ του χυμώδους φυσικου αύ
της πλούτου.
'Απομακρύνεται διά νά συ-
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νευρεθδ έν τψ 'Άντρψ μετά
της νύμφης, τούτου δ' ενεκα
καί άποθνήσκει. Είναι ή ένιαύ
σιος έξαφάνισις της φυτικής
ζωης, εύθύς ώς αϋτη άπομα
κρυνθη έκ της θερμής άγκάλης
της Θεός, έκ της θαλπωρής της
Θεός φύσεως.
'Όμως ή Θεά, ή μήτηρ - φύ
σις, τόν άνακαλει παρ· έαυτδ,
καί τότε έχομεν τήν άνάστασιν
τοϋ έαρος τήν έπάνοδον της
έαρινης περιόδου έν τψ έπομέ
νψ ένιαυτψ.
Ίδού ή Φύσις τοϋ 'Άπιδος.
Είναι, λοιπόν, καί ό 'Άπυς
Θεός άποθνήσκων άλλά καί
άνιστάμενος. Θεός, δηλαδή, ά
φθαρτος, λατρευόμενος διά τήν
ίδιότητά του ταύτην ύπό των
άνθρώπων, όμοϋ μετά της Κυ
βέλης.
Κοινή ητο ή Λατρεία αύτών.
Μία λατρεία, ή φωλειά της
όποίας εύρίσκετο, άρχηθεν, έπί
τοϋ Φρυγικοϋ δρους Δινδύμου,
τοϋ ίεροϋ της Κυβέλης δρους,
έπί τοϋ όποίου, κατά τήν παρά
δοσιν, ύπηρχε τό σπήλαιον της
Θεας, τό όποιον έπεδεικνύετο
είς τούς έπισκέπτας, ώς τό άρ
χαιότερον αύτης, ίερόν, έντός
τοϋ όποίου εύρίσκετο καί ή εί
κών της, δηλαδή, ό μέλος της
Πιάηνοϋντος άερόλιθος, περί
το6 όποίου εΤπον, πλησίον δέ
τοϋ σπηλαίου τούτου ύπηρχεν
ό Τύμβος τοϋ λατρευτοϋ έρα
στοϋ της, τοϋ 'Άπιδος.
Ή λατρεία αύτών, άναπτυ
χθεισα έντός των όρέων της
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Φρυγίας, ήντλήθη έκ τοϋ θεά
ματος της μεγαλοπρεποϋς τού
της Φύσεως καί έκ της παρατη
ρήσεως των φαινομένων της
άναπτύξεως καί τοϋ μαρασμοϋ
της βλαστήσεως, τά όποια ένε
φανίζοντο κατ' έτος οϋτω δέ,
σύν τψ χρόνψ, έδημιουργήθη
μία εξαρσις πλήρης πάθους, ή
όποία έξέσπα διαδοχικώς, άλλο
τε μέν είς παραφοράς χαρας
κατά τήν άνοιξιν, άλλοτε δ{ είς
συνεχεις κραυγάς πόνου, κατά
τόν χειμώνα.
Αί τελεταί α6ται, αί όποιοι
άργότερον έλαβον τήν όνομα
σίαν Ιλάρια η Κορυβάντων μυ
στήρια, ηρχιζον μέ πένθος,
θρήνους, καί κοπετούς, διά τόν
θάνατον τοϋ 'Άττιδος, τό πτώ
μα τοϋ όποίου, (όμοίωμα) έτο
ποθετειτο έντός φερέτρου.
Πλησίον αύτοϋ ϊστατο ή Κυβέ
λη, θρηνοϋσα διά τόν θάνατόν
του, αί δέ παριστάμενοι γυναι
κες μέ πένθιμα άσματα (μοιρο
λόγια) έξιστόρουν τό μαρτύριον
τοϋ θανάτου του καί τόν άκρο
τηριασμόν του.
Ή έορτή αϋτη, ή όποία συ
νέπιπτε μέ τόν χρόνον της έα
ρινης 'Ισημερίας, διήρκει έπί
τριήμερον. Κατά τήν τρίτην, δ
μως, ήμέραν, τούς θρήνους καί
τούς κοπετούς διεδέχετο ή χα
ρά, καί οί έορτάζοντες έπανη
γύριζον τήν άνάστασιν τοϋ 'Άτ
τιδος, καί τήν έπάνοδόν του είς
τήν ζωήν.
Αύτοί ο6τοι οί ίερεις της
Θεας έδιδαν τό παράγγελμα της
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Άλλά τό θέμα μας δέν έξαν
ένάρξεως τών έκδηλώσεων
τούτων.
τλεϊται ένταύθα.
'Όταν δέ οδτοι, κρατούντες
Ή διδομένη είς τόν μύθον
άνά χεϊρας ΠJJρσούς (άνημμένας μας έρμηνεία εΤναι μόνον ι'\
λαμπάδας), έξωρμούν έπί τών. έξωτερική .αύτού όψις, έκείνη, ι'\
κλιτύων τού δρους Δινδύμου, όποία γίνεται εύκόλως άντιλη
έπί τού όποίου έπιστεύετο δτι πτή, καί ι'\ όποία Ικανοποιεϊ πόν
κατώκει ι'\ Θεά, δταν άφηνον τος.
'Όμως, πέραν τούτης, ύπάρ
άγρίας κραυγάς καί έκρουον
θορυβοδώς τά κύμβαλα καί τά χει καί ι'\ άλλη όψις τού μύθου,
τύμπανα, δταν άκολούθως έχό ι'\ έσωτέρα αύτού όψις, δπου
ρευον μέ παpαφοράν καί έξέ έξηγούνται καί έρμηvεύονται
βαλον έΕαλα παραληpήματα, καί τά άλλα μέρη αύτού, δπως
ουδέν δλλο tπpατον � Ολλοτε έπί παραδείγματι ό άστεροειδής
μέν έθρήνουν τόν θάνατον της πϊλος (ό Ούρανός) r'i δπως ό
βλαστήσεως τού δρους, (τόν λέων (ι'\ πυρωδης Άρχή), r'j καί
θάνατον τού Άπιδος) άλλοτε ι'\ έκτομή της ι'.ινδρότητος,
δέ έχαιρέτουν τήν έπάνοδον όμοία πρός τήν τού Ούρανού
αύτού εlς τήν ζωήν (τήν άνά καί τού Όσίριδος, άλλά καί
πpός τήν έκτομήν τού Ίερο
στασιν τού Άπιδος).
Τοιαύτη, λοιπόν, ητο ι'\ φύσις φάντου τών 'Ελευσινίων, ώς
καί ι'\ λατρεία τών Θεών τού άναφέρει ό 'Ιππόλυτος Ρώμης
των, της Κυβέλης καί τού "Απι εlς τά φιλοσοφούμενα.
δος.

Μαρί Δ. Μαvούσου

�Εποχές

Φύλαξέ μου δυό ψιχάλες, μιά χούφτα νοσηρά φύλλα
καί μυρωδιά άπό φρεσκοβρεγμένη γη.
Φύλαξέ μου εvα καλάθι κούμαρα, παγωμένο αγέρι
καί μιά χιονοστιβάδα στά μαλλιά.
Φύλαξέ μου δυό άσπρα μπουμπούκια, μιά αστροφεγγιά
κι εvα φτερούγισμα πουλιού.
Φύλαξέ μου μιά καυτή αχτίνα, λίγο χρυσαφί σιτάρι
κι εvα κϋμα.
Φύλαξέ μου μιά στιγμη.

1986

184

·εκυκλοφόρησε σ' εvαν κομψό τόμο

ΚΩΣΤΗ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

"Αρχαιοελληνικά
»Επιλογές άπό τά tΟμηρικά »Έπη
'Επιλογή όπό τήν 'Ιλιάδα
'Επιλογή όπό τήν 'Οδύσσεια

Μεταφράσεις
Πυθαγόρεια Χρυσό Έπη
Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος

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

Τιμάται Δρχ. 400
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Άφιερώvεται στήv
Τατιάνα Σταύρου

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΥΡΛΕΚΗ

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ
ΑΝΟΙΞΗ-1453
'Έπεσε ή ΠόληΙ 'Ορδές, κυμα όλλόπιστο,
σόv ποταμός ξεχύθηκε, όπ' τήv κρυφή,
τήν προδομένη πόρτα. Έπεσε ή ΠόληΙ
Χιλιόχρονη όμορφιά, λεηλατήθηκε ...
Χριστιανοσύνης έπαλξη, ποδοπατήθηκε'
Πόλη τώv
τώρα, πού
δέ γίνεται
πράξη του

Πόλεων, 'Αγιά Σοφιά, θρϋλος
δέ γίνεται νά ξεχαστεί ποτέ,
νά μειωθεί ή συvταραχτικr1
όφαvισμου της!

'Ώ, Πόλη τών Πόλεων, Ιερή κι' όρχόvτισα,
κάρφος ζηλότυπο τώv έθνώv, θάμπος καί
πόνος στούς έπιγεvόμεvους...
'Ώ, Πόλη του κάλλους καί της όρετης,
πού σέ κλαίνε ol καρδιές τώv όνθρώπωv
μέσα στό πέρασμα τώv aiώvwv,
πού δέv όμαυρώνουvε τή δόξα σου,
γιά vά μένεις πάντα έσύ, ή ξεχωριστή,
ή λάμπουσα σάv τό ότόφιο χρυσάφι ι
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ΙΩΔΙΟ 131
Πάγωσε το φεγγάρι
μπροστά στο θάνατο!
Είπανε «Λάθος, μας
σuγχωρήτε». Κάτι τέτοιο.
Κι ύστερα πάλι
- μήπως ήταν όνειρο;
η ζωή... στην ανηφόρα...
Μα τα παιδάκια
που τους κλέψανε το γέλιο,
που τα παντpέψανε
με την αβεβαιότητα,
φτύνοuνε πίσω το «Λάθος!»
και, δακρυσμένα,
μοιρολογούνε την ειρήνη.

J. Krishnamuήi
Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου

Δρχ. 150

Βεvεrcϋ .. Ίλαρίωvος
Φώς στήν 'Ατραπό

Δρχ. 150

Κωστή Μελισσαροπούλου
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό

Δρχ. 150
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΡΟΖΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ι<αθήι<ον ι<αί ήθιι<ός νομος
Ζούμε σέ μιά έποχή κατ' έξοχήν προβληματική. Τά έρωτήματα
πού τίθενται δέν όφορούν μόνον τίς κοινωνικές, όλλά καί τίς ήθι
κές λεγόμενες όξίες. 'Εάν δεχθούμε τόν όρισμά της ήθικης ώς τό
«σύνολο τών κανόνων της συμπεριφορός πού δέχεται μιά έποχή,
ή μιά όμάδα όνθρώπων» (Α. Lalande), σ' 1Ξνα κόσμο διαρκώς με
ταβαλλόμενο καί σέ μιά έποχή ρευστή καί όμφιλεγόμενη, ol κανό
νες αύτοί της συμπεριφορός, αύτή δηλ. ή ίδια ή ήθική, τίθενται
ύπό αύστηρά κριτική.
Μιά νέα όντίληψη τού �θικώς πράπειν έρχεται v' όντικατα
στήσει μιά παληά παραδεδεγμένη όξιολογική τοποθέτηση της όν
θρώπινης συμπεριφορός. Κόί νομιμοποιείται νά τό όπαιτεί όφού
δεχθήκαμε, έξ όρισμού, δτι 6 ϊδιος 6 όνθρωπος εΤvαι 6 νομοθέτης
τών ήθικών κανόνων πού διέπουν τήν καθημερινή του πράξη.
Ό σχετικισμός τών ήθικών όξιών εΤναι έδώ φανερός. Μιά κα
θαρά σοφιστική όντίληψη τού ήθικού βίου, πού καθιστό «μέτρον
πάντων χρημάτων» τόν όνθρωπον. Ό όνθρωπος νομοθετεί γιά
τόν ϊδιο του τόν έαυτό καί αύτός πάλιν όναιρεί, δποτε θελήσει, τίς
έπιταγές πού νομίζει δτι δέν τού χρειάζονται πιά. Ό ήθικός αύτός
σκεπτικισμός τών σοφιστών φαίνεται νά κυριαρχη σέ μεγάλη κλί
μακα στήν έποχή μας.
'Αλλά 6 ήθικός βίος εΤvαι έπιτρεπτό νά ύπόκειται σέ όρχές με
ταβαλλόμενες καί σχετικές, ή ,όξία καί όποτελεσματικότητα τών
όποίων δέν έχουν διαχρονικό καί πανανθρώπινο κύρος;
· Η όνθρώπινη πράξη εΤναι δυνατό νά μήν ύπακούει σ· 1Ξναν
ύπέρτατο, άπό δλους όποδεκτό καί μέ α!ώνιο κύρος, 'Ηθικό Νόμο;
Καί ποιός εΤvαι, έν τοιαύτr:� περιπτώσει, αύτός 6 νόμος;
Ό Πλάτων (στό Συμπόσιο) εΤχε ύπογραμμίσει δτι ή όνθρώπι
νη πράξη αύτή καθ' έαυτή δέν είναι οϋτε καλή, οϋτε κακή. Δέν έ
χει δηλαδή ήθικό περιεχόμενο:
« ....πόσα γάρ πρόξις ώδε έχει- αύτή όφ' έαυτης πραπομένη
οϋτε καλή οϋτε αισχρά».
Καί 6 Shakespeare βάζει τόν Hamlet νά βεβαιώσει δτι «τίποτε
δέν εΤvαι καθ' έαυτό καλό η κακό, ή σκέψη είναι πού τό κάνει
έτσι».
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Τί σημαίνει αύτό; Σημαίνει δτι ή ψυχή, ή συνείδηση, ή βούλη
ση, ή ίδια ή θέληση εΤναι ή έΞδρα τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοϋ. Ή θέ
ληση δμως ή όποία έλέγχεται καί κατευθύνεται άπό τό νοϋ. Ή
σκέψη είναι αύτή πού διακρίνει τόν άνθρωπο άπό τά ζώα καί τόν
θέτει στήν κορυφή της δημιουργίας. Καί ή βούληση διαφέρει άπό
τά ένστικτα έπειδή άκριβώς λειτουργεί καί ένεργεί σύμφωνα μέ τή
νόηση. Ή λογική βούληση εΤναι λοιπόν ή έΞδρα της ήθικης άξίας
τών άνθρωπίνων πράξεων.
Εiναι δμως ή βούληση πάντοτε άγαθή; Καί πότε συμβαίνει αύ
τό; Στό κρίσιμο τοϋτο έρώτημα άπάντηση, πού καί σήμερα άκόμα
διατηρεί άμείωτη τήν άξία της, έδωσε ό ΚΑΝΤ. Ή βούληση τότε
μόνο εiναι άγαθή, δταν κατευθύνεται καί προσδιορίζεται άπό τό
καθήκον. Ή άγαθή βούληση πράπει πάντοτε σύμφωνα μέ τό κα
θήκον, μέ τό χρέος. Όχι δμως μέ τήν πίεση κάποιου έξωτερικοϋ
παράγοντα, οϋτε ύπό τό κράτος τοϋ φόβου η της άνάγκης. · Η πρά
ξη τότε μόνον εiναι άγαθή, δταν έκπληρώνει τό καθήκον άπό άγα
θή προαίρεση, έλεύθερη καί άνεπηρέαστη άπό έξωτερικούς η καί
έσωτερικούς (ψυχολογικούς) καταναγκασμούς. 'Όταν ή ίδια ή συ
νείδηση, ή βούληση του άνθρώπου έλευθέρως καί άβιάστως
πράπει τό άγαθόν διότι πιστεύει δτι όντως έτσι έκπληρεί τό ήθι
κόν της χρέος.
Σ' αύτή τήν περίπτωση ήθική δέν εΤvαι τίποτε όλλο, παρά τό
σύνολο τών κανόνων συμπεριφοράς πού Ισχύουν άνευ δρων (La
cl1elier).
Πότε δμως μιά πράξη εΤναι ήθική καί ή βούληση χαρακτηρίζε
ται ώς άγαθή, δταν μέ έλεύθερη προαίρεση προσαρμόζει τήν πρά
ξη πρός αύτό τό λεγόμενο ήθικό χρέος;
Μιά πράξη, λέγει ό ΚΑΝΤ, εΤναι ήθική έφ' δσον εΤναι δυνατόν
νά άπαιτήσουμε άπ' δλους τούς άνθρώπους νά τήν έπαναλαμβά
νουν. Τό ήθικόν δηλαδή πρέπει νά έχει γενικό καί καθολικό κύρος.
«Πράπε, έγραφε, έτσι ώστε ό κανόνας της θέλησής σου πάν
τα νά μπορεί νά έχει κύρος σάν άρχή μιας καθολικής νομοθεσίας».
Πράπε, δηλαδή, ώσάν ό κανόνας της πράξης σου νά μπορεί νά
άναχθιϊ σ· έΞνα γενικό νόμο. (Παπανούτσος, 1956).
Αύτός, λοιπόν, ό ύπέρτατος ήθικός νόμος εΤναι ό κανόνας κά
θε ήθικης πράξης καί κάθε άγαθης βούλησης. Αύτός ό νόμος τόν
όποίον έλεύθερα καί άβίαστα έθεσε ή rδια ή βούληση ώς ύπέρτα
τον κριτή κάθε άνθρώπινης πράξης. Διότι ή βούληση τού κάθε έλ
λογου όντος, δπως λέει ό Παπανούτσος, εΤναι ή έξουσfα πού θέτει
τούς νόμους, ατούς όποίους ή ίδια ύποτάσσεται. Ή αύτονομία της
βούλησης, γράφει ό ΚΑΝΤ, εΤναι ή μοναδική άρχή δλων τών ήθι
κών νόμων καί τών καθηκόντων. Αύτή ή άρχή της αύτονομίας,
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προσθέτει πάλι ό Παπανούτσος, βεβαιώνει τήν έσωτερική μας
έλευθερία. Καί ήθική έλευθερία, προσθέτει μέ τή σειρά του ό Ίω.
Θεοδωρακόπουλος, δέν εΤναι τίποτε όλλο, παρά ή αύτοδέσμευση
τού άνθρώπου άπό τόν ήθικό νόμο. Καί δέν ύπάρχει ήθική αύτο
νομία χωρίς έλεύθερη βούληση, μέ άναγκαστική έπιβολή τού
χρέους έξωθεν. 'Όταν δηλαδή ό ήθικός νόμος εΤναι ξένος πρός τήν
βούληση, δταν τό χρέος καί τό καθήκον καλούνται νά ύπηρετή
σουν σκοπιμότητες, πού δέν ύποτάσσονται στίς έσωτερικές έπιτα
γές της έλεύθερης βούλησης, μέ όλλα λόγια στόν παγκόσμιο καί
άναλλοίωτο ήθικό νόμο, δηλαδή lva νόμο π�ύ έχει τό κύρος, τήν
παγκοσμιότητα καί τήν καθολικότητα τού φυσικού νόμου, δέν
μπορεί νά ύπάρχει ήθική αύτονομία καί συνεπώς ύπέρτατον κέν
τρο άναφορός της ήθικης πράξης.
ΕΤναι δμως τά πράγματα πάντοτε έτσι; συμβαίνει στήν καθη
μερινή ζωή δτι ό ύπέρτατος ήθικός νόμος έπιτάσσει καί ή συνεί
δηση άποδέχεται ώς καθήκον;
Ό Παπανούτσος, σ' lva παλαιότερο δοκίμιο, μέ τίτλο «Ό ήθι
κός προβληματισμός», έθεσε τό θέμα μέ άπόλυτη εlλικρίνεια. Ό
ήθικός βίος, δπως καί ό θεωρητικός στοχασμός, έχει τά προβλή
ματά του. Ό ήθικός βίος, ή ήθική δηλαδή ένέργεια καί πράξη, άρ
χίζει μέ τήν έφεση καί συντελείται μέ τήν πραγμάτωη της άρετης.
Ό κοινός νούς, δηλαδή ol πολλοί, πιστεύουν δτι «αμα διευκρινι
σθούν ol δεοντολογικές άρχές 'καί έξαγγελθοϋν ol έντολές, δέν
ύπάρχει πλέον πρόβλημα για τήν ήθική βούληση». Γνωρίζει τό
χρέος της καί θά τό πράξη. Καί αύτό μπορεί νά εΤναι σωστό, του
λάχιστον ώς πρόθεση καί ώς έπιδίωξη.
Διότι μόνον ol προθέσεις τών πράξεων μός άνήκουν άπόλυτα,
έλέγχονται δηλ. άπό έμός, όχι καί τά άποτελέσματσ τά τελευταία
έξαρτώνται άπό καταστάσεις καί περιστατικά πού δέν ύπόκεινται
στόν έλεγχό μας.
Ή περιπτωσιολογία τών συνθηκών της ζωής, τόσο της άτομι
κης, άλλά προπάντων της συλλογικής, έγραφε ό σοφός 'Ακαδη
μαϊκός, εΤvαι άπέραντη καί ή έφαρμογή τών κανόνων πού έχουμε
δεχτεί όδηγεί πολύ συχνά σέ καταστάσεις άσυμβίβαστες μεταξύ
τους καί μέ τίς προθέσεις μας. Κάποτε δέ τόσο άσυμβίβαστες πού
ή σύγκρουση εΤvαι άναπόφευκτη καί βιαία· πρίν άπό τήν τέλεση
της πράξης έπικρατεί άμηχανία, άβεβαιότητα καί σκεπτικισμός γιά
τήν άξία της, ένώ μετά άπ' αύτήν όδηγούμεθα στήν άπελπισία καί
στό όδιέξοδο, δταν διαπιστώνουμε δτι τά άποτελέσματά της δέν
ησαν τά όναμενόμενα.
Αύτό εΤvαι τό δρόμο τοϋ άνθρώπου, καί πρός παντός τοϋ δια
νοούμενου καί πνευματικού άνθρώπου.
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Τό βάθος της σιωπης
Περισσότερο άπό κάθε άλλη έποχή σήμερα μέ τά άφθονα μέ
σα ένημέρωσης καί μέ τίς ποικίλες μηχανές ζούμε μέσα σέ θορύ
βους καί σ' άνθρώπινες γλωσσικές κραυγές. Σέ κάθε έκδηλώσεις,
πού πολλές φορές τίς λέμε πνευματικές, καταλήγουν σ' ενα άνακά
τωμα καί σύμπλεγμα άπό άντικρουόμενες λέξεις. Λέμε πνευματική
έπικοινωνία, άλλ' αύτή δέν πραγματώνεται μόνο μέ τήν κραυγή
της γλώσσας, πού χJJησιμοποιεί λέξεις. 'Υπάρχει κι άλλος δρόμος,
ό άπόλυτος, ή ΣΙΩΠΗ. 'Ενώ ό άλλος μέ τίς λέξεις εiναι ό σχετικός,
ό ταυτοτικός, πού ύπάρχουν περιπτώσεις νά φτάνουμε καί νά κι
νούμαστε σ' ενα φαύλο κύκλο.
Μιά ίνδική παροιμία λέει δτι: «Ή σιωπή δέν κάνει λάθη».
Πραγματικά δέν μπορεί νά κάνει λάθη, γιατί ύπάρχουν σ' αύτή όχι
ol άπατηλές ένεργητικότητες, πού έχουν μέσα τους τίς ματαιόδο
ξες κι έγωκεντρικές έπιθυμίες τού άνθρώπου. Μέ τή σιωπή μπο
ρούμε νά φτάσουμε τήν 'Αλήθεια. Γι αύτό ό Ντισραέλι εΤπε δτι «ή
σιωπή εiναι μητέρα της 'Αλήθειας». Κι άκόμη μέ τή σιωπή φτά
νουμε στήν Είρήνη. Ή σιωπή βγάζει παιδιά της Είρήνης.
Ή συγγραφέας καί ποιήτρια κ. Αίμιλία Ίβου, στό τελευταίο
της ποιητικό έργο «Όρεία Κρύσταλλος καί Βασάλτης» ( 1985), δί
νει έπιγραμματικά τό βαθύτερο νόημα της ΣΙΩΠΗΣ στούς στίχους:
Ή Σιωπή
ή μεγάλη
ή άπρόσβλητη
ή ανασσα.
Μάννα τού λόγου
άγέννητη,
πρίν άπ' τό λόγο.
Πέρα καί πάνω
άπ' αύτόν.
'!-i λευκή
ή αύτάρκης
ή άσφαλτη.

το
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Μάννα τοϋ λόγου
όειπάρθενη.
Πρίν όπ' τό λόγο.
Πέρα καί πάνω
όπ' αύτόν.
Πραγματικά ή Σιωπή εΊvαι ή βασίλισσα, πού δέν προσβάλλε
ται, είναι όγέννητη, χωρίς σφάλματα καί πιό πάνω όπ' τό λόγο. Ή
σιωπή έρχεται καί κινείται μέσα στήv αlωνιότητα. Ένώ ό λόγος έ
χει άρχή καί τέλος, καί κινείται μέ τόν χρόνο. Ή σιωπή δέν δη
μιουργεί όγχη, δέν όδηγεί τόν άνθρωπο ατούς ψυχίατρους. Ή
Σιωπή φέρνει τή γαλήνη, πού μέσα σ· αύτή έξαφανίζεται ή θλίψη
καί φέρνει τή Σοφία. Γιατί ol Μεγάλοι Δάσκαλοι τής όνθρωπότη
τας μέσα άπό τή Σιωπή όραματίστηκαν τήν όνθρώπινη μοίρα, καί
λύτρωση άπό τίς συνέχεια έπιθυμίες γιά ύλική έπικράτηση.

Βόλος 16.5.1986
Κύριε Δ/ντά
Ξαφνιάζουν δυσάρεστα οί άπόψεις τού κ. Γ. Κατσαμπή
στό γράμμα του πού δημοσιεύσατε στό τεύχος 1 71.
'Υπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν δτι ΧΙΡΟΣΙΜΑ καί
ΑΟΥΣΒΙΤΣ είναι συνώνυμα τών ί'διων άπαίσιων εγκλημάτων.
'Αρκούσε ό 33ος ΤΡΟ ΥΜΑΝ νά ρίξει τήν βόμβα του
στήν θάλασσα γιά νά καταλάβουν οί εξοχοι Γιαπωνέζικοι εγ
κέφαλοι - τό άποδεικνύουν καθημερινά - τί δπλο κρατούσε
γιά νά φέρει τό ί'διο άποτέλεσμα χωρίς τήν άπερίγραπτη τρα
γωδία τής Χ/ΡΟΣΙΜΑ καί ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ πού ντρόπιασαν, άκό
μα μιά φορά τόν ανθρωπο.
Πρίν άπό δεκαετίες καί ό τελευταίος σπουδαστής φυσι
κής γνώριζε τήν άλυσιδωτή διάσπαση τού άτόμου.
'Απεφάσισε (( εν ψυχρώ» νά θανατώσει ΑΣΚΟΠΑ έκα
τοντάδες χιλιάδες αμαχους άνθρώπους - παιδιά, γυναίκες,
γέρους.
Δέν σκίρτησε ποτέ ή καρδιά του άπό γέλιο παιδιού δπως
στόν κάθε ταπεινό ανθρωπο;
Ή βόμβα του τόν άπήλλαξε νά άκούσει τό κλάμα του
γιατί δέν πρόφθασε νά ύπάρξει.
Μέ τιμή
Γ. Κοτοπουλέας
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Η ΙΣΟΤΗΤΑ
«Κατά φύσιν ανόμοιοι οι άνθρωποι».
Ο Ανώνυμος της Ελληνικής Νομαρχίας αποτολμά τη διδαχή
των φυσικών νόμων σε μια περίοδο που η μισαλλοδοξία είχε επι
βάλλει το κράτος του ζόφου και της αμάθειας. Ένας ο στόχος του:
να εναρμονιστούν οι Έλληνες με τον παγκόσμιο ρυθμό με γνώση
κι ευτολμία.
Είναι η υπόδειξη του τεκμηριωμένη:
«Η αναρχία, λοιπόν, κατέστησε κατ' αρχάς την απλήν φυσικήν
ανομοιότητα ανυπόφορον».
Η σκέψη του δημιουργού της Νομαρχίας είναι και φωτισμένη
και διαφωτιστική. Ο σύγχρονος, μάλιστα, ιστορικός, Τάσος Βουρ
νάς, θα δώσει τη συντεταγμένη της με αφοπλιστική πειστικότητα:
«Κατά την κρίση μου, η μύηση του 30ου βαθμού του Ελευθερο
τεκτονισμού και η «Ελληνική Νομαρχία» έχουν πολλά κοινά ση
μεία, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αν ο συγγραφέας
δεν ήταν τέκτων είχε διαβάσει τουλάχιστο τα παράνομα τότε κεί
μενα του ελευθεροτεκτονισμού».
Η πρόσβαση όμως στα τεκτονικά κείμενα δεν ήταν και τότε
τόσο δύσκολη για το επισημαινόμενο ενδεχόμενο της παράνομης
έκδοσής τους, όσο γιατί ήταν και είναι συνυφασμένη η κυκλοφο
ρία τους με την τεκτονική ιδιότητα.
Συνεπώς και η γνώση της μύησης του 30ου βαθμού αλλά και
η γενικώτερη δόμηση της Νομαρχίας με τεκτονικό υλικό συναπο
τελούν μαρτυρίες για την τεκτονική ιδιότητα του Ανώνυμου Έλλη
να.*
Αλήθεια και φως είναι ο λόγος του Ανώνυμου διδάχου του
Γένους. Στο άπειρο Σύμπαν δεν υπάρχουν έστω και δύο μονάδες
στοιχείων ή όντων, με οργανωμένη δομή, απόλυτα όμοιες. Ο Νό
μος της Ανομοιότητας έχει οικουμενική ισχύ. Η κίνηση, στηριγμέ
νη στην ανομοιότητα-ανισότητα των δυνάμεων, θεμελιώνει τη

• Η τριπλή ιδιότητα του Ιωάννου Κωλλέτη σαν: Ηπειρώτη - σύγχρονου των γε
γονότων της Νομαρχίας, Φιλικού και Τέκτονα, ενισχύουν τον βάσιμο ισχυρισμό
όσων τον θεωρούν συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας.
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ζωή με την αέναη ροr1 και την αδιάλειπτη μεταλλαγή κάθε μορφής
σε όλα τα εrτίrτεδα της δημιουργίας.
Η αφετηρία, όμως, η τροχιά εξέλιξης κι ο τελικός σκοπός είναι
ίδια για όλους κι όλα. Η εμφανιζόμενη διαφορά δυναμικοτήτων
οφείλεται στη διαφορετική «Εν χρόνω» Εκrτόρευσή τους, τη δ1αφο
ρετ1κr1, δη1cιδή, ψυχική ηλικία κάθε όντος, σύμφωνα με οικεία, σε
μυητικά τάγματα, ρήση: «τι ηλικίαν έχετε;».
Η διαφοροποίηση είναι η γενεσιουργός αιτία της μορφικής
ποικιλίας που συνιστά το κάλλος και την αρμονία της Φύσης
τροφού των αναλλοίωτων δημιουμγικών αιτίων με κοινή προέλευ
ση: «πάντα τα γιγνόμενα έμψυχα ομογενή δει νομίζειν», κατά την
Πυθαγόρεια παράδοση, την οποία εγκολrτώθηκε ο Στωικισμός με
την κοσμοαντίληψη της ίσης μετοχr1ς των ανθρώπων στην ψυχή
του κόσμου. Μια συμμετοχή η οrτοίcι σκοπεί στην κατάκτηση της
συνταύτισης με το θείο, με αγώνα συνεχή. Και αγώνας σημαίνει
εξέλιξη.
Σε δύο στοιχεία στηρίζεται η ανάλογη αρχαία σοφία: στο
ιδεώδες της Αδελφότητας και το αξίωμα ότι στη φύση δεν υπάρ
χουν όροι διάπλασης προνομιούχων όντων. Τα πάντα βαίνουν αrτό
τη Δύση προς την Αvατολr1, αrτό το χάος στην Τc1ξη, από το ατελές
στο τέλειο. Όλα τα όντα είναι εξελίξιμα και δεκτικό συνεχούς
προαγωγής. Είναι σύμφυτη η προδιάθεσή τους γι'l αυτοδύναμη
ανέλιξη, κάτι rτου θα επιταχύνει η αv1δ1οτελr1ς βοήθεια, η παρεχό
μενη σύμφωνα με το νόμο της επιρροής, της αλληλεπίδρασης και
της αμοιβαιότητας.
Να γιατί κρ1τr1ριο στα Μυστήρια r1τav και είναι, για τους προ
σήλυτους, η ηθική τους κατάρτιση και η έφεση γιο την αναζήτηση
της Αιώνιας Αρχής με τη διακοvία της Αγάπης.
Αυτή η προσδιοριστική για την έννοια της Ισότητας φυσική
βιοθεωρία συναρθρώνεται με την Ελευθερία και την Αδελφότητα
για να συvαrτοτελέσουv Ιερό Ισόπλευρο Τρίγωνο, σύμβολο που
πανηγυρικά επικυρώνει την απαγόρευση των προνομίων τα οποία
πρέρχοvται είτε από τη γέννηση είτε από την πνευματική 11 οικο
νομική υrτεροχr1, χωρίς επαναστατικές διακηρύξεις ή υλιστικούς
δογματισμούς. Ήταν και είναι γνωστό rτως η απόλυτη ισότητα αν
τίκειται στο φυσικό νόμο της ανομοιότητας γιατί οδηγεί στην ισο
πέδωση, δηλcιδr1 το μαρασμό και το θάνατο.
Όσο πλαταίνει η Ισότητα τόσο στενεύει η Ελευθερία.
Αλλά και ο εξισωτής του σαρκίου θάνατος, εξακολουθεί να
διατηρεί την ανισότητα στα στάδια εξελίξεως των ψυχών. Μόνο ο
συνεχής εμποτισμός στην αγάπη μετριάζει την ανισότητα με την
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αδελφότητα. Η Αγάπη είναι η αποκλειστική εξισωτική οδός του
εγώ προς το απόλυτα ένα, και η προσπέλασή της έφικτή μόνον ό
ταν η CJγαθότητα-αγνότητα μετουσιωθεί σε αγιότητα. Και η τελική
μας δικαίωση: «Ομοίωσις τω Θεώ» κατά τον ιερό αφορισμό του
Πυθαγόρα ή την άγια προτροπή του Ιωάννη του Θεολόγου «ό
μοιοι αυτώ (Θεό) εσόμεθα» για να λάμψει ελπίδα της Γης η θεία
έμπνευση του Αποστόλου Παύλου: «ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθε
ρος ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ
Ιησού».
Βασικά στηρίγματ� της αιωνιότητας της αγάπης είναι η ελευ
θερία και η χρηστότητα. Μόνο με αυτές στο «μυστικό» Πυθαγό
ρειο Ορθογών,ο τρίγωνο σμικρύνεται μέχρις αφανισμού η υποτεί
νουσα της Ανομοιότητας όσο η κάθετη πλευρά της Αγάπης, τείνει
να εξισωθεί με την οριζόντια της Πρώτης Αρχής, το Θεό. Έτσι η
τελειοποίηση του ανθρώπου ολοκληρώνεται με την αποβολή της
πλανερής χωριστικότητας. Η ανύψωσή του σε αυτονομούμενη
υπεύθυνη προσωπικότητα, σύμφωνα με τους φυσικούς και ηθικο
πνευματικούς νόμους, καταργεί τη διχοστασία, το διχασμό, τη δι
χόνοια, τη διαίρεση, και εδραιώνει την κορωνίδα των αρετών, τη
Δικαιοσύνη, μητέρα της Ειρήνης! Με τον τρόπο αυτό συνειδητο. ποιεί την παγκόσμια ενότητα, αποκτά συνείδηση του βιώματος του
σ· ολόκληρο το Σύμπαν και συγκεντρώνει ολόκληρο το σύμπαν
στον εαυτό του «Εν το Παν».
Στην Πυθαγόρεια, μάλιστα, Συμβολική η πεντάδα ονομάζονταν
Αφιλονικία, γιατί συμφιλίωνε τα ανόμοια δύο πρωταρχικά είδη
αριθμών 2 και 3, με ένωση κυριολεκτικά γαμική και ισότιμη του
αρσενικού και θηλυκού, ώστε η χωριστική αλαζονεία να μεταστοι
χειώνεται σε ειλικρινή συντροφικότητα.
Συνεπώς θεμελιακή αρετή της τάξης και της εναρμόνισης είναι
η Δικαιοσύνη, η οποία ορίζει πως πρέπει το κάθε στοιχείο να
εκτελεί το έργο το οποίο του ταιριάζει. Μόνο με τη δικαιοσύνη
διασώζεται η ανθρώπινη ψυχή μια και στηρίζει στην προοδευτική
ισότητα την Ενότητα.
Γιατί αν η ελευθερία είναι ο νόμος της κεντρόμολης δύναμης
της ψυχής, η Αγάπη (φιλαδέλφεια-αδελφότητα) της φυγόκεντρης,
η Δικαιοσύνη-Ισότητα είναι η μεταξύ τους εξισορρόπηση «Δικαιο
σύνην μάθατε οι ενοικούντες επί της γης». Η Δικαιοσύνη εμπεδώ
νει, πάντα, στην προσωπική ευθύνη το γέρας της εξέλιξης.
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1. Αδριανοπούλου Αντ.: Οι Νόμοι της Ζωής
2. Αδριανοπούλου Αντ.: Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι
3. Αναγνωστόπουλου Δ.: Κυανούς Τεκτονισμός
4. Αναγνωστόπουλου Κ.: Πορεία προς την Αιωνιότητα
5. Ανωνύμου Έλληνος: Ελληνική Νομαρχία
6. Βιβλική Εταιρεία.: Η Καινή Διαθήκη
7. 8λαχοπούλου Παν.: Το Βάθος της Αρμονίας
8. Γράβιγγερ Πέτρου.: Πολιτισμός και Αγωγή του Ανθρώπου
9. Γράβιγγερ Πέτρου.: Ο Πυθαγόρας και η Μυστική Διδασκαλία
του Πυθαγορισμού
1 Ο. Θεοδωρακόπουλου 1.: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
11. Καρβούνη Νίκου.: Εκλογή από το έργο του
12. Μελισσαρόπουλου Κ.: Πέντε Τεκτονικοί Ομιλίαι εις Α.'
13. Ριζόπουλου Χρ.: Οι τίτλοι των Ελλ. Τεκτ. Στοών της Κύπρου
14. Τζαζοπούλου Αλ.: Η Μυσταγωγία του Τεκτονισμού
15. Τσάτσον Κων.: Η Κοινωνική Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλή
νων
16. Vivekananda.: Κάρμα Γιόγκα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΓΝΩΜΩΝ:
1. Ιωαννίδη Δημ.: Περί της Ισότητας 1934
2. Οικονομόπουλου 8.: Η Τεκτ. Τριλογία και οι Φυσικοί Νόμοι,
1935
3. Οικονομοπούλου 8.: Σεβασμός προς την ανθρωπίνην αξίαν
1935
4. Στούπη Α.: Ελευθερία-Ισότης-Αδελφότης 1934

Βιβλιοπωλείον

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

Βιβλία >Εσωτερισμού
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41
ΑΘΗΝΑ - 106-80
ΤΗΛ. 3613.302
Άποστέλλοvτοι βιβλίο κοί στήv έπορχίο μαζί μέ
τιμοκατάλογο.
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Η ΓΑΛΗΝΗ
Επιθυμία κάθε ανθρώπου εί
ναι η ψυχική γαλήνη. Η εσωτε
ρική του αρμονία, που έχει σαν
αποτέλεσμα μια μόνιμη χαρά, η
οποία εκφράζεται με μια ηρε
μία, με μια απαλότητα και γλυ
κύτητα στη μορφή του ανθρώ
που, ο οποίος την έχει κατακτή
σει.
Όμως πόσοι άνθρωποι κα
τάφεραν να αποκτήσουν αυτήν
την εσωτερική γαλήνη, που
πραγματικά ομορφαίνει την αν
θρώπινη μορφή;
Και αν οι άνθρωποι δεν κα
ταφέρνουν να αποκτήσουν αυ
τή την εσωτερική αρμονία τι
φταίει;
Ο άνθρωπος, δημιούργημα
κι' αυτός του Μεγάλου Αρχιτέ
κτονος του σύμπαντος, αποτε
λεί μία ενότητα με όλη τη δη
μιουργία και δεν μπορεί παρά
να ακολουθήσει το δρόμο, που
ο Δημιουργός χάραξε για την
πορεία του έργου του. Τι συμ
βαίνει όμως με μας τους αν
θρώπους; Καθ' ένας προσπαθεί
να αvεξαρτοποιήσει τον εαυτό
του, να τον τροφοδοτήσει με
μιά παράλογη ατομικιστική ιδέα
να πιστέψει σε υπερβολές σχε
τικά με την υπόστασή του και
έτσι αντί να τοποθετήσει τον

εαυτό του μέσα στη μεγάλη
ενότητα ζωής του σύμπαντος
και μαζί της να πορευθεί, τον
θέτει αντιμέτωπο στα πάντα
αντιδρώvτας και προς τα έργα
του πολιτισμού και προς τα
φαινόμενα της ζωής του σύμ
παντος.
Αποτέλεσμα όλα να του
φταίνε, να τον ταράσσουν, να
τον κάνουν άστατο και νευρικό.
Ταιριαστή είναι η παρομοίωση
της ζωής του σύμπαντος μέσα
στην οποία και ο άνθρωπος
σαν ένα μέρος υπάρχει, με ένα
ποτάμι, που η ύλη του τρέχει
αδιάκοπα στον ωκεανό της
αιωνιότητας.
Τοποθετώντας ο άνθρωπος
τον εαυτό του αντιμέτωπο σ'
αυτό το ποτάμι παίρνει μια λαν
θασμένη θέση απέναντι στην
πορεία τrrς γενικής ζωής. Βλέ
πει τα πάντα διαφορετικά, πο
νά, συνεχώς φοβάται γιq τη
ζωή του, σε κάθε βήμα τρέμει
στα φυσιολογικά φαινόμενα της
ζωής και κυρίως στα φαινόμενα
της κοινωνικής με τους συναν
θρώπους του ζωής. Δεν μπορεί
να πιστεύσει ποτέ πως και οι
κατώτεροί του και οι ανώτεροί
του στην κοινωνική ζωή είναι
άνθρωποι. Πως ούτε ο πλούτος
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είναι το απόλυτο, ούτε το κοι
νωνικό σύστημα ή ο ανθρώπι
νος νόμος το παν. Αλλά και τη
γνώση της αλήθειας έτσι δεν
είναι εύκολο να αποκτήσουμε.
Γιατί πως είναι δυνατό να σχη
ματίσωμε την εικόνα ενός αντι
κειμένου εφ' όσον η θέση, που
απέναντί του παίρνουμε εμπο
δίζει την παράστασή του;
Εκτός τούτου τοποθετώντας
το είναι μας έξω από την κίνη
ση του ποταμού της ζωής, ενώ
η ζωή του σύμπαντος προχω
ρεί, εμείς μένουμε στατικά υπο
χρεωμένοι να υποστούμε τη
συνέπεια της κατάστασης αυ
τής.
Αντίθετα τοποθετώντας τον
εαυτό μας φυσιολογικά μέσα
στην ενότητα ζωής του σύμ
παντος μας είναι πιό εύκολο να
βρούμε τη θέση της ζωής μας
στην μεγάλη και αιώνια ζωή, να
αντικρύσωμε την αλήθεια, που
ίσως «δεν τελειώνει με τον θά
νατο αλλά τότε αρχίζεο) , να δε
χθούμε φυσιολογικά κάθε επί
δραση και εκ της μεταξύ μας
ζωής, αλλά και εκ της ζωής του
σύμπαντος, καθώς δεχόμεθα
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με ευχαρίστηση και την ανατο
λή και τη δύση και την ημέρα
και την νύχτα βέβαιοι ότι ο, τι
δήποτε και αν συμβεί και η δύ
ση και η νύχτα είναι γεγονότα
απαραίτητα για να ξανάλθει η
ανατολή και η ημέρα.
Έτσι σκεπτόμενος ο Χρι
στιανός βάδιζε στη φωτιά και
το προσωπό του είχε τη μορφή
του Αγίου, γιατί άγια ήτο και η
ψυχική του κατάσταση.
Το ίδιο συνέβαινε πάντοτε
και συμβαίνει μι: τους μεγάλους
Διδασκάλους της ανθρωπότη
τας.
Το (ωία η μορφή τοιάδε και
η ψυχή)) είναι μια μεγάλη αλή
θεια, φθάνει μόνο στη μορφή
να μη ζητούμε το κάλλος της
σωματικής διάπλασης αλλά την
ομορφιά της ψυχικής έκφρασης.
Τότε η μορφή αποκτά μία
ομορφιά, που ο χρόνος όχι μό
νο δεν την μαραίνει αλλά την
μεγαλώνει.
Το βλέμμα, το χαμόγελο, η
σιωπή, η απαλότητα, η ηρεμία
στην έκφραση, είναι αποτέλt
σμα μιας όμορφης ψυχής πc υ
ζει μέσα στη γαλήνη.
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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.ίας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέντα,
Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη ·546 22.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ
Πέτρου Γράβιγγερ: «Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ»

«Φαίνεται ότι ο Πυθαγορισμός, υπήρξεν κυρίως η συνέχισις
κάποιου πράγματος που προϋπήρχεν εις αυτήν την Ελλάδα... Θέ
λομεν να ομιλήσωμεν περί των Ελληνικών Μυστηρίων γενικώς κι;:�ι
ιδιαιτέρως περί του Ορφισμού του οποίου ίσως υπήρξεν η
αναπροσαρμογή κατά την εποχήν εκείνην του VI αιώνος π.Χ. Είτε
όμως πρόκειται περί του καθαυτό Πυθαγορισμού ή του πρόγενέ
στερου του Ορφισμού, δεν πρέπει να αναζητήσωμεν εις την Ελευ
σίνα (η οποία πρόκειται κάπως εμφανέστερον προς την αιγυπτια
κήν μυσταγωγίαν), το σημείον συνδέσεως αυτών (με την πρωταρ
χικήν παράδοσιν), αλλ' εις τους Δελφούς, διότι ο Δελφικός Απόλ
λων ουδόλως είναι Αιγύπτιος αλλ' Υπερβόρειος». Η συνέχ'εια ερεί
δεται σε θεία καινοτομία: η ένυλη παρουσία της ύπαρξης μεταβάλ
λεται σε επίκεντρο κάθε σοφίας με τη συστηματική θεώρηση του
ανθρώπου.
Η Πυθαγόρεια σπουδή του, άγει στην καθολική γνώση με ά
μεση εφαρμογή του νόμου της αναλογίας.
Μελέτη του ανθρώπου είναι οι διδασκαλίες του Πέτρου Γρά
βιγγερ στην «Εταιρεία Πυθαγορικών Σπουδών», που συνθέτουν
τη μυστική διδασκαλία του Πυθαγορισμού (Θρησκεία-Φιλοσοφία
Επιστήμη) με τεκμηριωμένες αναφορές στις αρχαίες πηγές, για να
γνωρίσει ο αναγνώστης, μαζί με την αληθινή βιονομία των μυημέ
νων, τους αναλλοίωτους νόμους της φύσεως και του πνεύματος.
Γιατί, τελικά, το διανοητικό ον, ο άνθρωπος, δεν είναι μόνον ο οι
κουμενικός διάμεσος και ο παγκόσμιος μεσίτης ο οποίος γεφυρώ-
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νει τα Άνω με τα Κάτω, αλλά και ο έμψυχος εντολοδόχος για συ
νεχείς αγώνες στο εκτεταμένο πεδίο της Αποκατάστασης.
«Η ψυχή έλκουσα την καταγωγήν της από το νοητικόν πεδίον
δια να εκδηλώσει την διαπλαστικήν και οργανικήν της ικανότητα,
κεκτημένη δε θέσιν διάμεσον μεταξύ νοητού και αισθητού, κα
τέρχεται και εμψυχώνει τα σώματα, γεννώσα τον χώραν και τον
χρόνον», με τιτανική απόληξη την απολύτρωση από τα δεσμά της
ύλης και τη θριαμβική οριστική διακοπή της ενσάρκωσης στο μορ
φικό περιβάλλον. Γι' αυτό το πόνημα, το οποίο παρέχει αδιάσειστα
στοιχεία εσωτερικής αγωγής, διαιρείται σε τρία μέρη, στα οποίο ο
αγλοόφημος λόγος προσεγγίζει την Άρρητη Δύναμη και την Ανώ
λεθρη Ουσία με θείο ανάλσμψη του Νού.
Στο πρώτο ερευνάται συστηματικά η προσωπικότητα του Πυ
θαγόρα, η Κοινότητά του, η μυητική του διδασκαλία, η φιλοσοφία
και η Ηθική. «Η ηθική του Πυθογορισμού είναι κυρίως και προ
παντός μεταφυσική: αποβλέπει στην αποκατάσταση της διαταρα
χθείσης θείας αρμονίας».
Στο δεύτερο αναλύεται η Επιστήμ·η τόσο ορθολογικά όσο και
συμβολικά με στόχο την ενοποίηση του αρχαίου λόγου στη σω
στική του, γι' αυτό και αδιάφθορη, διάσταση, όπως στην αλληγο
ρική εξεικόνιση του Ορθογώνιου Τριγώνου: «Υπάρχει όμως ένα
και μόνο μέσον δια να ελαπώσωμεν την «χορδήν» του Μοιραίου·
είναι να κάνωμεν ώστε να συμπέσει η πλευρά της θελήσεως με
την πλευρόν της Πρόνοιας, δια προοδευτικής μειώσεως της πρώ
της. Τότε το τρίγωνον μετασχηματίζεται διαδοχικώς και τελικώς η
υποτείνουσα (Ειμαρμένη) αφανίζεται: οι δύο πλευραί, Πρόνοια και
ονθρωπίνη θέλησις, έχουν τότε συνταυτισθή. Με άλλος λέξεις, ο
μόνος τρόπος να καταργηθή το μοιραίον, είναι να προσαρμόσωμεν
την ανθρωπίνην θέλησιν προς τος βουλάς της προνοίας (Θεού) και
να την ταυτίσωμεν προς την υπάτην βούλησιν». Είναι η απαρχή
της Αρμονίας με καθολική εξάλειψη του κακού. Στην ουράνια αυτή
μακαριότητα μόνο ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός και το παν. «Εν το
παν» ...
Τέλος το τρίτο μέρος είναι μια μεθοδική αποκάλυψη της εσω
τερικής διδασκαλίας του πυθαγορισμού για να δοθεί η δυνατότητα
σε κάθε έγκλειστο στη γήινη ειρκτή να βρει το μυστικό πυρ το
οποίο λυτρώνει από τη Λήθη. Η Πυθαγόρεια Εσχατοολογία είναι
βαθύτατα ανθρωπιστική: οδηγεί στη σωτηρία και τη λύτρωση με
την κάθαρση. Για να φτάσει το «σεσωσμένο» Εγώ χρυσακτίνα
στην αιώνια φωτοπηγή.
Ένα είναι το κύριο στοιχείο της παρουσιαζόμενης φιλο-
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σοφικής-μυητικής συγγραφής: η ευμέθοδη επιστροφή στη μελέτη
αλλά και την εφαρμογή των προγονικών μας διδασκαλιών για τον
Άνθρωπο και την Κοινωνία. Έτσι δεν είναι, και δεν ημπορούσε
να είναι, αφού ο χιλιετής πνευματικός κύκλος αρχίζει με τον Πυ
θαγόρα και τελειώνει με τον Πρόκλο, αποκλειστικά ένα Corpus
Pythagoricum. Είναι κάτι πιό ουσιώδες, γιατί μαζί με την αναστή
λωση του Πυθαγορισμού, σε αυθεντικά θεμέλια, πετυχαίνει και
την πνευματώδοξη προβολή του ελληνικού ανθρωπισμού με φω
τεινό Διαλογισμό στηριγμένο στην αμφίδρομη Αλήθεια: Σοφία
(Απόλλων) και Αγάπη (Διόνυσος), με στόχο την επίτευξη ισορρο
πίας μεταξύ Λόγου και Αρμονίας. Κάτι που αποκλειστικά σuνέζεu
ξεν ο θείος Απεσταλμένος και ενσαρκωμένος Διδάχος της Τάξης
και της Δικαιοσύνης, Μυσταγωγός Πυθαγόρας, με ελληνίδα σκέψη
και λέξη.
Όποιος πλησιάζει το λόγο του, όποιος εγκολπώνεται την εσω
τερική του διδαχή γίνεται Μύστης και Γνώστης, δηλαδή αναγε�νη
μένος και υπερβατικός, άνθρωπος ο οποίος απόλυτα γνωρίζει τον
εαυτό του και σι,ινεπώς το Σύμπαν και το Θεό.
Είναι μέγα το πνευματικό κατόρθωμα του Πέτρου Γράβιγγερ.
Θεηφόρο. Παιδευτικό, με έννοια ηρωϊκή, μια και διδάσκει πως
«ανδρείος» είναι όχι μόνον ο ελεύθερος αλλά πρωτίστως όποιος
θυσιάζει τη ζωή του για την «α17ωτέρεuση» του συνανθρώπου, ό
πως ο Σωκράτης, η Υπατία, ο Μπρούνο, ο Καμπανέλλα. Το έργο
του, έργο ζωής αγωνιστικής για το ιδεώδες, είναι μια συστηματική
Μυητική Αγωγή που ανυψώνει τον άνθρωπο στη σφαίρα των
ιδεών με ατομική μαχητική απολύτρωση από τα χθόνια δεσμά. Γι'
αυτό καρπός του δεν είναι η Γνώση η οποία αυξαίνει τον εγωισμό
και διαιωνίζει τη χωριστικότητα. Αλλά η Αλήθεια. την οποία ο φι
λάλληλος και μεστωμένος λόγος του Πέτρου Γράβιγγερ διακονε(
πιστά με την κατήχηση του Πρόκλοu: «είναι αδύνατο να ενωθού
με με το Εν, εφόσον διατηρούμε σχέσιν προς το πλήθος». Η εξέ
λιξη των γήινων όντων είναι βέβαιη μόνο με την Αποθέωση. Αυτή
ηρωποιεί τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του βίου και αυrή τον
αποκαθιστά Θεό μετά θάνατον.
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Γιάννη Κουτσοχέρα: «Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ» Ποιητική Σύνθεση .
... Κα, θαλασσοφτερουγίζε, εντός μου
η Ελλάδα
ο Σαρωνικός
κ, ο χαμένος πελαργός του κόσμου
ψάχνοντας κα, αποζητώντας την ανθρωπιά.
Δώδεκα σιωπηλές και συνάμα κραυγαλέες ενότητες σπαθί
ζουν με λόγχες κεραυνών την επ,στροφή του APOLLO στη νεκρή
θάλασσα του Τρίτου Κόσμου γ,α να λάμψε, κρ,νανθός ο ατραγού
διστος μύθος του ανίκητου μεγαλομανούς ανθρώπου καθώς
.... Ο, άνεμο, σ,γούν
ο χωρόχρονος γίνεται τρ,σδιάστατος.
Σίσυφος της αλήθε,ας είναι ο άνθρωπος. Παγ,δωμένος στο
χτές κω το αύρ10 με ένα αβέβαιο σήμερα πελαγοδρομεί στα εφή
μερα και στη χίμαιρα. Μοίρα του η συνεχής ανίχνευση. Με ερω
τήματα κα, αναρωτήματα αναπάντητα πορεύεται πάντα προς τα ά
νω κάνοντας της αστραπής τη φλόγα φωτοστέφανο. Η καταγραφή
της μνήμης για ημέρες κα, έργα αλλά και της θάλασσας την κραυ
γή, αποτυπώνονται με λευκούς κυματ,σμούς στ,ς α1ωνόβ1ες κολώ
νες του Ποσε,δώνα. Η αληθ,νή τέχνη ανυψώνε, την πύρ,νη έμ
πνευση ήλ,ο του χρόνου:
Ποιός
θα αποκαθάρε, τον άνθρωπο
να αναδώσουν οι παλλόμενες χορδές του
το ως χαρίεν.
Η Τέχνη κα, η ποίηση που εκφράζει έναν πανίσχυρο, διαχρονι
κά ταλαντευόμενο, κραδασμό της ψυχής.
Ο Γ,άννης Κουτσοχέρας μερεύε, τη Σφίγγα του αδυσώπητου
μύθου με το ρόδα της καρδιάς του. Με δ1αλογ1σμό της σιγής με
ταβάλλει τον ήρεμο φλοίσβο σε διαμαρτυρία της θάλασσας για
την πολύπαθη Μακρόνησο. Κι ακόμη την απέραντη ερωτική κραυ
γή σε ανατριχίλα. Είναι πανανθρώπ1νες οι αξίες που δ1ακονεί. Κα,
είναι ελληνόπρεπη η πνευματική του λάμψη. Έτσι ο λόγος του,
πάντα αναβρυστικός, εκφράζε, κυρίως υψηλά φιλοσοφικά διανοή
ματα με έξαρση λυρ,κή:
Και διψώ.
Διψώ εκ βαθέων.
Δελφική πηγή του Απόλλωνα
στέρεψε;
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Ο στίχος του ξεπερνά μιαν αληθινή υπαρξιακή αγωνία με
ακλόνητη πίστη στον αστάθμητο και αμέτρητο άνθρωπο. Που ξέ
ρει να νικά τον χρόνο· όταν κατακτά τον εαυτό του! Και είναι ο
Γιάννης Κουτσοχέρας κατακτητής μιας ευλύγιστης και εύχημης
ποιητικής γλώσσας. Για να ξεδιψάσει με διονυσιακή μέθη και
απολλώvειο φως τον νου και την καρδιά. Ένας ποιητής του πα
νανθρώπινου χώρου είναι με στοχασμό ελληνικό. Γι' αυτό και βα
θειά ανθρώπινο...

Ελένης Σοφρ6: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ)).
Δε σφύριξε για μας τα ξημερώματα
-τάχα για που; κι ας πάει με την ευχή μας
εκείνο το καράβι που σαλπάρισε
κι άφησε κάποιο αυλάκι στην ψυχή μας.
Ίσως θα νόμιζε κανείς ότι η παρουσίαση της ελληνικής ποίη
σης από την αρχαιότητα ίσαμε σήμερα είναι μια επιτομή εγκυκλο
παιδικής υφής για το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Η τιτλοφόρηση εί
ναι παγίδα... για μια ευτυχισμένη κατάληξη. Γιατί σε πείθει ο ακρι
βολόγος κριτικός λόγος: «Ιδιαίτερα η ποίηση, το ακριβό άνθος του
λόγου. η μεγάλη στιγμή που σπαθίζει το αιώνιο σκοτάδι κι ανοίγει
το δρόμο του πνεύματος για όλες τις κατακτήσεις, ανεβάζει το
θνητό στους ουρανούς και δίνει το μεγάλο νόημα της ύπαρξης του
«Θεού Ανθρώπου». Η ποίηση, πράγματι, θεοποιεί την ύλη. Την
ομορφαίνει! ·
Η Ελένη Σοφρά ξέρει να προκρίνει το σημαντικό. Στην ουσία
και τη μ ορφή. Έτσι η κρίση της είναι αντικειμενική, μολονότι, με
ρικές φορές, μοκρυγορεί για τη γυναικείο συνεισφορά. Αλλά και
τότε η καταγραφή της είναι ευσυνείδητη.
Οι στίχοι που προτάξαμε είναι απ· το έργο της μεγάλης ηπει
ρώτισσος λυρικού Χρυσάνθης Ζιτσοίος, που ζει στη Θεσσαλονί
κη. Κατάθεση και μαρτυρία της ανθολόγου-ερευνήτριας. Μαζί με
την καθαρή ερμηνεία του. ποιητικού λόγου συναποτελούν την αρε
τή της συγγραφής: έργο πνευματικής αγωγής.

Δέσποινα Πατρινού: «Η ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΟΥΠΑ)) Διηγήματα
«...Θα πεθάνω ·και θα ξαναγεννηθώ... Ώσπου να συναντήσω
το αρχέγονο της αγάπης. Ώσπου μέρες και vιίχτες να μοιάζουν
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αχνόφωτο καλοκαιρινής πανσελήνου. Ώσπου ο Εωσφόρος να
συγχωρεθεί από τον Ιεχωβά... ».
Χαρακτηρίστηκε «αιρετική» ανάλογη δοξασία του Ωριγένη για
τί έγινε δεκτό πως η απεριόριστη αγάπη τα πάντα συγχωρεί εκτός
από την εωσφορική υπερηφάνεια. Δεν είναι σκληροκάρδιος ο Ιε
χωβά. Ο άνθρωπος και ο δαίμονας είναι. Μαζί μεταβάλλουν την
κοινωνία και σε αγέλη και σε εφιάλτη των μελών της. Έτσι ανα
πάντητο αιωρείται το ερώτημα της εποχής: «Οι αδέσποτοι σκύλοι
που περιφέρουν το αξεδίψαστο παράπονό τους;».
Ανάμεσα στους προγόνους και τους απογόνους υπάρχει ένα
κενό μνήμης. Πάντα στους αδύναμους η αδράνεια επενεργεί σαν
δραστικό ναρκωτικό. Για να μη γίνει διαμαρτυρία το μαρτύριό
τους. Παραμένει δίψα και πείνα της ψυχής τους η ελάχιστη, έάτω,
στοργή.
Ανατομία του μοναχικού ανθρώπου που συμμετέχει άτονα
στις διεργασίες του γίγνεσθαι είναι ο στέρεος στην απλότητά του
λόγος της Δέσποινας Πατρινού. Με επιγραμματικές ρήσεις «μια
ψυχή που γυμνώθηκε είναι γυμνή για πάντα, με ανίχνευση του πε
ριστατικού στο ρυθμό της καρδιάς και της μεταφυσικής, ενίοτε,
προσδοκίαι, σίγουρη και αέρινη μαζί, μεταγγίζει στον πλασμένο με
την καθημερινότητα μύθο, ανθρωπιά διαχρονική.

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΦΑΛΙΔΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΕΔΡΑΙΟΥ: Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΩΣ το 1900
Ο Παύλος Κεδροίος (Χάρης Σοριδάκης), πολύ αγάπησε την
Κρητική γη και μαζί με δούτηνε κι ότι το Κρητικό μα πιό πολύ απ'
όλο το κρητικό τραγούδι, την Κρητική ποίηση.
Η πρόσφατη μελέτη του γιο την «Κρητική ποίηση ως το
1 900» δείγμα τρανό της αγάπης αυτής.
Γιο το συγγραφέα «η καρδιά της Κρήτης είναι παντοτινά τρα
γουδίστρα στο πανηγύρι της χαράς μα και του ολέθρου». Ο κρητι
κός άνθρωπος την κάθε πράξη μα και την κάθε σκέψη εύκολο
μπορεί να την τραγουδήσει, γι' αυτό κι άφθονος ο ποιητικός πλού
τος του νησιού. Ποίηση δημώδης μα και έντεχνος ποιητικός λόγος.
Λόγος υψηλός, λόγος που βρήκε ανταπόκριση σ·τις καρδιές όχι μό
νον των Κρητικών μα και των Πονελλήνων. Το πέσιμο της Πόλης
έφερε την Βυζαντινή διανόηση στην Κρήτη. Χώρο σκλαβωμένη
βέβαιο στους Βενετούς. Μα ο δυνάστης εδώ ήταν ομόθρησκος κι
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ίσως λιγότερο απάνθρωπος. Στο χρόνιο ανάμεσα στον 12 και τον
17 αιώνα έχουμε άνθηση της Κρητικής ποίησης. Ποίηση όχι μονά
χο θρησκευτική μα και ποίηση που τραγουδάει «την ξενιτιά, την
μοναξιά, τον έρωτα, τον πόνο, την καταστροφή, το θάνατο». Ο
κρητικός ποιητικός κύκλος μας έδωσε ποιητικά αριστουργήματα ά
φθαστου μεγαλείου. Την «θυσία του Αβραάμ», την «Βοσκοπού
λα», το «Γύπορη», την «Ερωφίλη» του Χορτάτζη, τον «Κοτσούρμ
πο» του ίδιου συγγραφέα. Τον «Στάθη»κοι τον «Φορτουνάτο» του
Μάρκο Αντώνιου Φώσκολου, τον «Ροδολίνο» του Ιωάννη Αν.
ΤρωΤλου τον «Ζήνωνο» μα πάνω απ' όλο τον «Ερωτόκριτο» του
Βιτσέντζου Κορνάρου. Ο Ερωτόκριτος, είναι το τραγούδι της αγά
πης, ο ύμνος του έρωτα και της λεβεντιάς.
Και φτάνει ο συγγραφέας στο ύστερο χρόνιο, αφού σκλαβώ
θηκε και η Κρήτη στον Τούρκο κι άρχισε ο αγώνος ο ασίγαστος
γιο την λευτεριά, με τις διαρκείς Κρητικές επαναστάσεις. Τότε έ
χουμε άνθηση του Δημώδους ποιητικού λόγου: των ριζίτικων τρα
γουδιών, που η παραγωγή των φθάνει ίσαμε το τέλος του 1 9ου
αιώνα.
Ο Παύλος Κεδροίος έσκυψε _με αγάπη και πάθος πάνω στην
ποιητική παραγωγή της Κρήτης και έφερε σε φως ακόμα κι άγνω
στο ποιητικά άνθη. Δεν ζητάει να ·του προσφέρουμε δοφνοκλώνο
ρο γιο τον μόχθο του μα Εμείς «σπονδή»θο κάνουμε μαζί του
στους θεούς της Κρητικής Γης που μας χάρισαν «ελπίδα, αγάπη,
ιδανικά».
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφείο τού «'Ιλισού», Χορ. Τρι
κούπη 26. ο· όροφος Κωδ. 106 79, εί
ναι όνοικτά καθημερινώς πλήν Σοββό
του 1 Ο - 1
Τηλ. Γραφείων 3620.702
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Ποροκσλούμεν, όποοτέλλετε μέ το
χυδρομικήν η τροπεζικήν έπιτογήν ε!ς
τήν διεύθυνσιν: «Κωστην Μελισσορό
πουλον, Χορ. Τρικούπη 26, σ· όροφος
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολοί
μέ τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη όποστολέντο ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έnεστρόφησον
όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «όγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς εlδοποιήσουν η νό μάς δώσουν
τάς διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Άπόστ. Σφύρης, Δροσοπούλου 5
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Γ. Πισιμόνης, Θεσ/νίκη
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ
Ίω. Λέκκας, 'Αθήναι
Νικ. Τομπολης, Ζάκυνθος

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τή σειρά λήψεως)
'Αντώνης Συμιγδσλάς: 'Εδώ κοi τώρα
(δοκίμ!ο). Κομοτινή 1986.
Δέσποινα Πατρινού: Ή πεσούσο δρύς.
Άθnνο 198n

Παύλος Κεδροίος: Ή κρητική ποίηση
ως τό 1900 (μελέτη), Δωρικός.
'Αθήνα.
'Εκδόσεις Ροδοστουρικού Τάγματος
A.M.O.R.C.: Μυστικές Προσευχές,
1983. Μaχ Guilmot: Ή Μυστική
Διδασκαλία στην Άρχοίο Αίγυπτο,
1983. Spencer Lewis: Ή Ιστορία
τού Ροδοστουρικού Τάγματος. Ron
Dalrymple: Γlώςνά ούξήσετε τή δύ
ναμη της δημιουργικής σος σκέ
ψεως, 1985.
Νίκος Μουροκέφολος: Όνειρο όnό
χώμα (ποιήματα!. 'Αθήνα 1986.
Νότης Κυτάρης: 'Επείγον (διηγήματα).
'Αθήνα 1 986.
Άγγελος
Κορούσος:
Πινγκnονικά
(ποιήματα). 'Αθήνα 1986.
Παν. Τσουτάκος: ΟΙ όνώνυμοι. Άθήνο
1986.
Πετρούλα Άλεξ. Πονογιωτίδη: Στην έ
ρημο της Ζωής (Σκέψεις κοί Νο
σταλγίες). 'Αθήνα 1986.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Τριφυλιοκή 'Εστία. Διευθ. Διον. Κοκί
σης (Όκτ.-Δεκ., Γεν.-Φλεβ.)
Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνόκης
(Ίον.-Μάρτ.)
Ροταριανός Παλμός Χανίων (Ίον.
Μάρτ.)
Σμύρνα. Συντ.
Ίσ. ·Μ□λόβρουβα
(Μάρτ.)
Σύγχρονη Σκέψη. Διεuθ. Γ. Ν. Παπα
γεωργίου (Μόρτ., Άπρ.)
'Ισραηλινά Νέο. Έκδ. Δ. ΝικολοΤδης
(Μόρτ.-Άπρ., Μόϊος)
Χρονικό. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ
(Άπρ.)
Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατε
ρίνα Τσολlκη-Κοτσιώρη (Μόρτ.
Άπρ.)
'Εμείς. Τριμ. Περιοδ. Έθν. Τραπέζης
IΜόρτ.)
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας
έν 'Ελλάδι
Χαρ. Τρικούπη 26- 'Αθήναι 106 79
'Εκδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο
θέη 152 37
Τιμη τεύχους Δρχ. 100
Μάϊος-Ίούνιος 1986

Εύφορίων. Έκδ. Τασία Παπαϊωάννου
Μπενοπούλου (Μάρτ.-Άπρ.)
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Άπρ.,
Μάϊος)
Πνευματικη Κύπρος. Ύπεύθ. Κύπρος
Χρυσάνθης (Μάρτ.-Μάης)
Ό Φυσιολάτρης (Μάϊος-Ίούν.)
Σκέψη καί Τέχνη. Διευθ. Διαμαντής
Φλωράκης (Μάης-Ίούν.)
Λογοτεχνικη 'Επιθεώρηση. Έκδ. Ν.
Νικολαί'δης (Τεύχος 6ον)
Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζης
( 1/5/86, 15/5/86)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Άλέξ. Κολπονδίνος
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης
Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος
Κομοτινή: Έλ. Τσιτσόπουλος
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου
Λάρισσα: Ίσ. Φελλούς
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Γ. Τσαγκαρούλης
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου
Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου. 2
Όθωνος, Τ.Τ. 102. τηλ. 474815
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης
Τουρκία: Γ. Βακαλόπουλος

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000
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1986

Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ»
Χαρ. Τρικούπη 26
'Αθήνας 106 79
Παρακαλώ, άποστεlλατε τά σημειούμενα βιβλία άξfας:
α) κάτω δρχ. 1000 μέ όπλούν δέμα, διά τά όποία άποστέλλω
τό άντlτιμον έκ δρχ. . . . ._ . . .
β) δνω δρχ. 1000 μέ δέμα έπf άντικαταβολη έκ δρχ.
(ύπογραφή)
'Ονοματεπώνυμον .................................................................... .
Διεύθυνσις ...............................................................................
Βιβλία
Η.Ρ. Blaνatsky
))

Besant-Leadbeater
lrv. Cooper
Α. Besant
Viνekananda
Βενετού-Ί λαρίωνος
Krishnamurti
Κ. Μελισσαροπούλοu
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))

))

ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,

'Επιλογή
'Επιλογή
'Επιλογή
'Επιλογή

έτών
έτών
έτών
έτών

Δρχ.
500
Τό Κλειδί της Θεοσοφίας
200
Ή φωνή της σιγής
Ή 'Ατραπός τού 'Αποκρυφισμού 350
200
Ή Μετενσάρκωσις
500
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
150
Κάρμα - Γιόγκα
150
Φώς στήν 'Ατραπό
150
Στά πόδια τού Διδασκάλου
200
Ό Ίησούς
300
Έκλογαί άπό τόν Κρισναμούρτι
Ό Κρισναμούρτι διά Διαλογισμό 150
150
'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός
»
»
δεμ. 250
»
600
Μελετήματα
500
Εισαγωγή στή Θεοσοφία
»
600
ΜΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας)
Τά βήματα τής Φιλοσοφίας Α' δεμ. 400
200
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β'
Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα
350
στήν Ίστορία τών 'Ελλήνων
400
'Αρχαιοελληνικά
400
1956-57-58
400
1959-60-61
400
1962-65
500
1966-70
Σύνολον

Βιβλία Κρισvαμοι1ρτι
Στα πόδια τοϋ Διδασκάλου (έκδ. 1986)
Έκλόγαi άπό τόν Κρισναμοϋρτι (Κ. Μελισσαροπούλου)
Ό Κρισναμοϋρτι για τόΊι Διαλογισμ<' (Κ. Μελισσαροπούλου)
Έκπαίδευσι καi σημασία ζωης
'Ελευθερία, ή άρχή καi τό τέλος
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Α' σειρά}
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Β' σειρά)
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Γ' σειρά)
'Ομιλίες στην Εύρώπη
Στη σιγή τοϋ Νοϋ
Ή άναγκαιότητα της άλλαγης
Τό πέταγμα τοϋ άετοϋ
Τα πρώτα βήματα της μάθησης
Ή άπελευθέρωση άπ' τό γνωστό
Τό δίχτυ της σκέψης

-

1953
1954
1956
1958
1960
1967
1970
1970
1971
1975
1986
1986

150
300
150
300
650
600
600
800
500
400
400
350
600
400'
300

,Εγγράψετε νέους συνδρομητας
Συvδρομη 1986 δρχ. 600
Φιλικη προαιρετικη δρχ. 1.000
Έξωτερικοϋ $ 1 Ο, άεροπορικώς $ 15
«Έπ ι λ ογαi» 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
ΑΙ συνδρομαJ f\ άντfτιμον βιβλfων νά άποστέλλωνται μt ταχυδρομικην 11
τραπεζικην tπιταyην -δχι μt tντολην- tπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου
Χαρ. Τρικούπη 26, α' δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702

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

ι
\

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Ράντα Μπαρνιέ: J. Krishnamurti
Άννυ Μπέζαντ: J. Krishnamurti
Μετ. Μελισσάνθης: Διάλογος με τό θάνατο
J. Krishnamurti: Πραγματικότητα χωρiς 'Ατραπό
Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: Ό κήπος μιας γυναίκας
Νίκος Τέντας: Ήμέρα Κυρίου
Άντα Μπρούμη: Τό πνεύμα της άρχαίας 'Ελληνικής 'Ιατρικής
Παν. Άναγνώστου: Νικ. Π. Παράσχης
Πυθαγ. Δρουσιώτη: «Μεγάλοι Θεοί»
Σαρ. Παυλέας: Πειστική Τριάδα, Σύγκριση
Αlμ. Ίβου:. 'Αστρονομία
Χρήστος Βασιλείου: Ό μύθος Κυβέλης καi Άπιδος
Μαρί Δ. Μανούσου: 'Εποχές
'Αντιγόνη Γαλανάκη-Βουρλέκη: 'Εάλω ή Πόλις
Διον. Κουλεντιανός: 'Ιώδιο 131
Βασ. Ρόζος: Καθήκον καi ήθικός νόμος
Παν. Βλαχόπουλος: Τό βάθος της σιωπής
Νίκος Ά. Τέντας: Ή 'Ισότητα
Κώστας Μπούκας: Ή Γαλήνη
Νίκος Ά. Τέντας: Τό Νέα Βιβλία
Κώστας Φολίδας: Τά Νέα Βιβλία
Μεταξύ μας

1

σελ.
145
149
151
154
158
160
161
166
168
169
170
173
183
185
186
187
190
192
196
198
203
205

,

Στά προσεχή τεύχη
Σπύρος Νάγος: Περi 'Ελευσινίων Μυστηρίων
Παν. Άναγνώστου: Τό πρωτοελληνικό πνεύμα άρχαιότερο τού Αlγυπτιακού
Αlμ. Ίβου: Ό δνθρωπος, ό μεγάλος αύτοαγνοούμενος
0. Κιουστελίδης: Γιό την άναζήτηση τού Διδασκάλου
Μπάϋρον: Ό Κάϊν ·(μετάφρ. Ά. Κουνάνη)
Άπό την Έορτη τού Λευκού Λωτού της Θ.Ε.
Νίκος Τέντας: Ή Έλληνολατρεία τού Β. Ούγκώ

