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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Τής Πρωτοχρονιάς τό φως 

Ύnοδέχομοι της Πρωτοχρονιος τό φώς 
μέσ' άnό τίς γρίλιες, δτον διοnερνο 
κι έρχεται ν· άκουμnήσει διάφανο, 
μελιχρό, έnάνω στά δικά μου όνειρο, 
φιλώντας διακριτικά τίς σκέψεις μου, 
Μέσο μου σκιρτο ή άνησυχίο, 
σφυγμός γιά τ· άνθρώnινο, τό δέος, 
πού nεριnλονιι.'cτοι έnάνω στόν πλανήτη, 
τρυγώντας μέρες κοί νύχτες όδύνης. 
Άnό τόν μέσο κι άrr' τόν έξω, κόσμο, 
νά τού χαρίσω τή σμύρνα, η /τό χρυσό; 
Μιάν άrrορίο, πού μεγαλώνει; κοί γίνεται 
χρόνο μέ τ? χρόνο δέντρο pκιερό καί πάνω του 
άμέτρητες ώρες - πουλιά κοτοδιωγμένο 
κάθονται σιωπηλά, περιμένοντας 
τό όγνωστο φώς, τήν cιίσιοδοξία, 
τ11ν οϊσθηση εκείνη, n_ώς ξεκίνησε κιόλας 
κάτι καλύτερο γι cιυτjν τόν κόσμο. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

·Ένα παιδί Θεός γεννήθηκε πάλι

'Ένα παιδί Θεός γεννήθηκε πάλι στόν πλανήτη 

μ· ενα άστέρι στόν ώμο του 

μέ μιά συνοδική συνάθροιση όστρων 

στήν ταπεινή καί τή μεγαλόπρεπη κούνια του· 

ός παμε νά τό μεγαλώσουμε, 

νά τό άναθρέψουμε μέ χαρά χωρίς μίσος, 

νά του φυτέψουμε τή δύναμη της καλωσύνης 

νά μήν τό κακοποιήσουμε 

νά μήν τό παραδώσουμε πάλι σέ σταυρωτηδες 

ενα παιδί Θεός πάλι γεννήθηκε-

ός παμε νά τόν άναστήσουμε καί νά τόν άναθρέψουμε 

καί νά τόν κάνουμε ενα παράδειγμα χορός κι άφοσίωσης 

1987 

σ· δλα τα παιδιά του κόσμου για νά μή φοβοCινται καί νά μήν πει

νανε-

γιά νά προτιμήσουμε νά μας λείψουν τά μαμούθ δπλα, 

νά μή μας έπισκέπτεται ό πόλεμος 

οϋτε κι ενα παιδί στόν κόσμο νά μή μας πεθαίνει 

άπό κακοποίηση κι άπό πείνα. 

'Ένα παιδί γεννήθηκε στόν κόσμο, ός τό ένστερνιστοCιμε, 

γιά νά νιώθουμε γελαστή μιά φωνή, 

στή σύγχρονη καρδιά μας τή σκοτεινιασμένη 

καί στήν καθημερινή μας τή σκοτεινή βαβέλ. 

Πλένε, ώ πλένε μας τά χέρια καί τήν καρδιά, 

καλό παιδί, νέο παιδί, γλυκέ Θεέ, 

γιά νά κατορθώσουμε κάποτε κι έμείς νά Σέ ύποδεχτοCιμε

νά Η χαιρετήσουμε πρίγκηπα καi άρχηγό 

της είρήνης καί της χορός 

κι όχι της καταπίεσης καί του πολέμου πρίγκιπα. 

Από τό βιβλίο «Άναφορά στόν Ήρακλη γιά τόν καθαρμό της Οί

κουμένης)). 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ 

Έτος Ειρήνης 
1986 

«Τας νίκας άνευ αίματος ποιείσθαι►► 

«Πιττακός►► 

5 

Ειρήνη' Λέξη ιερή, λέξη λυτρωτική! Ο γλυκασμός των Αγγέ

λων ! Απ' Άγια χείλη ειπωμένη, την πήραν οι Άγγελοι και ακατά

παυστο την έκαναν ψαλμό. 

«Επί γης ειρήνη ... >► έψαλλαν οι Άγγελοι, με τη Γέννηση του 

Χριστού (Α, Β, 14) «Ειρήνη υμίν» ήταν η πρώτη λέξη που πρόφε

ρε ο Χριστός στους Μαθητάς Του, μετά την Ανάστασή Του. (Λ. 

ΚΔ. 36 και Ιω. Κ. 19. Κ. 26). Γιατί ο Χριστός, όπως προφητεύει ο 

ΗσαίΌς. είναι Άρχων ειρήνης και Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. 

(0, 6). 

Από τότε επαναλαμβάνεται μέσn στις εκκλησιές αιώνες τώρα. 

«Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν►>. «Ειρήνη πάσι». 

«Ευξώμεθα υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου», «υπέρ της ά

νωθεν ειρήνης►> κλπ. 

Σήμερα από όλη την ανθρωπότητα ακούγεται σα μια κραυγή 

απόγνωσης, σα μιά κραυγή παρακλητική. 

Μέσα από τις εκκλησιές ξεχύνεται απαλά, ικετευτικά. Έξω από 

τις εκκλησιές, αντηχεί με ξέφρενα τραγούδια και έξαλλους χορούς, 

με έντονες διαμαρτυρίες από τη νεολαία, που ζητάει τα δικαιωμα

τά της και που σ· αυτήν ανήκει το μέλλον. 

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σταματήσει τη συνέχιση της 

ζωής. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα ν· αποφασίσει για τη ζωή των 

γενιών που θα έλθουν, για τη ζωή του πλανήτη, σα να 'τανε ιδιο

κτησία του. Γιατί και οι λιγοστοί άνθρωποι αν ζήσουν ύστερα από 

έναν πυρηνικό πόλεμο, αυτοί και τα παιδιά τους, θα είναι μια γενιά 

αρρωστημένη. Μιά γενιά δυστυχισμένη, που της στέρησαν τη χα

ρά της ζωής, τη χαρά της υγείας χωρίς να την υπολογίσουν. 

Από που αντλούν αυτό το δικαίωμα; 

Όχι πόλεμο αλλά Ειρήνη. 

Πως όμως εννοούμε την ειρήνη: 'Όταν σιγούν τα κανόνια, ό

ταν ακινητούν οι πύραυλοι και μόνο φοβερίζουν' 
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Αλλά είναι αυτό ειρήνη; Γιατί πως είναι δυνατόν να υπάρχει 

ειρήνη, όταν ο φόβος ενός πυρηνικού εξοντωτικού πολέμου, που 

θα αφανίσει το ανθρώπινο γένος και κάθε εκδήλωση ζωής, με το 

πάτημα και μόνον ενός κουμπιού, ακόμα κι από λάθος! κρέμεται 

σαν Δαμόκλειος Σπάθη πάνω από την ανθρωπότητα; Πως μπορεί 

να υπάρχει ειρι1νη μέσα σε τέτοιο άγχος, σε τέτοια αβεβαιότητα 

για το αύριο; Πως μπορεί να βασιλεύσει η ειρήνη όταν ο άνθρω

πος δεν εφαρμόζει το μέτρο, τον καθαριστή των αναγκών του αν

θρώπου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει ισορροπία και να έχουμε σήμερα μια ανθρωπότητα ανι

σόρροπη; Πως μπορεί να υπάρχει ειρήνη, όταν η ταραχή διώχνει 

τη γαλήνη, όταν ο πόλεμος γίνεται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο; 

Όταν ο πόλεμος ξεκινάει μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο; 

Αλλά ποιά ειναι η ρίζα auτou του πολέμου, που ξεκινάει από 

τον άνθρωπο και μεταφέρεται στην κοινωνία, στα κράτη, σε όλη 

την ανθρωπότητα; 

Δεν αγαπάει ο άνθρωπος' 

Αγαπάει συναισθηματικά, εγωιστικά, συμφεροντολογικά' Αγα

πάει το στενό του περιβάλλον, είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε εί

ναι πατρίδα, γιατί έχει σχέση με το εγώ του, με τον ατομισμό του, 

τις φιλοδοξίες του. Αλλά αυτή η αγάπη είναι ένας πολύ μακρινός 

απόηχος της Θείας Αγάπης. Αντί να γίνει ερέθισμα,για να ζητήσει 

ο άνθρωπος το δρόμο που οδηγεί στη Μία Αγάπη, τη Θεία Αγάπη, 

γίνεται η ίδια φράγμα που εμποδίζει την αγάπη να απλωθεί, να ξε

περάσει τα στενά όρια του περιβάλλοντός του. Κινείται μέσα στο 

στενό κύκλο του εγώ του, του ατομισμού του. Δεν μπορεί έτσι η 

αγάπη να ξεπεράσει το φράγμα, να πλατύνει να πλατύνει να αγγί

ξει τα όρια της Απειροσύνης και να μετάσχει ο άνθρωπος στη 

Θεία Φύση της Αγάπης. Την εμποδίζει ο εγωισμός, η βαθύτερη ρί

ζα της έλλειψης αγάπης. 

Ο εγωισμός δημιουργεί την υπεροψία, που γελοιοποιεί τον άν

θρωπο, τον ταπεινώνει. Σήμερα η υπεροψία της κατοχής δύναμης 

γελοιοποιεί τον άνθρωπο, αφού με τη δική του δύναμη αυτοκατα

στρέφεται, θέλοντας να πολεμήσει τους άλλους, σκοτώνει τον ίδιο 

τον εαυτό του. Υπάρχει μεγαλύτερη γελοιοποίηση από αυτή; 

Αλλοίμονο όταν ο πονηρός, ο χωρίς αγάπη άνθρωπος έχει δύ

ναμη. «Είναι εξ ίσου επικίνδυνο να δώσεις μαχαίρι σε τρελλό και 

δύναμη σε πονηρό» Ιάμβιλιχος. Ο δε Δημόκριτος λέει: Χαλεπόν 

άρχεσθαι υπό χείρονος». Πως λοιπόν, είναι δυνατόν όταν δεν 

υπάρχει Αγάπη, να υπάρχει συνείδηση. 

Γι' αυτό, όπως λέει ο Πλάτων στην «Πολιτεία». «Αν οι φιλό-
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σοφοι δε βασιλεύσουν και οι δυνάσται δε φιλοσοφήσουν γνήσια 

και ικανοποιηΤΙκά, αν δεν συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο τούτα τα 

δύο, η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία, δε θα υπάρξει τέλος των 

κακών στις πόλεις και νομίζω και σε ολόκληρο το ανθρώπινο γέ

νος». 

Η Αγάπη αγκαλιάζει όλη την κλίμακα της Δημιουργίας, από το 

φυτό μέχρι το Θεό. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει, καίει τα δάση, κυ

ριαρχεί, καταστρέφει, καταπιέζει, βασανίζει, εκμεταλλεύεται τον 

αδύνατο; Όταν αγαπάει, λέει ο θάνατός σου η ζωή μου ή λέει η 

θυσία μου η ζωιi σου; Η Αγάπη είναι εθελοθυσία, είναι αυταπάρ

νηση, είναι Θεία κατάσταση, είναι μέθεξη στη Φύση του Θεού. Η 

Αγάπη ζητάει, ποθεί το Θεό. Η Αγάπη στο Καλό, στο Ωραίο, στην 

Αλιiθεια είναι ο Μυστηριακός Κώδωνας, εκείνος που μιλάει για 

την υπάρξη του Θεού. Λέει ο Πλάτων: «Αφού δεν μπορούμε να 

κατανοήσουμε το Αγαθό με μιά μόνον ιδέα ας το κατανοήσουμε 

με τρεις, δηλαδή, με την ομορφιά, με την αρμονία και με την αλή

θεια» 

Γιατί η Αγάπη προς το Αγαθό, οδηγεί τον άνθρωπο να απο

κτήσει συνείδηση του εαυτού του, ότι δεν είναι κατασκεύασμα χη

μικών διεργασιών, χημικών συμπτώσεων, όπως θέλουν να πι

στεύουν οι υλιστές και οι άθεοι. Γιατί ο εγκληματίας αυθόρμητα 

πολλές φορές, χωρίς κανένας να τον πιέσει, αισθάνεται την ανάγ

κη να ομολογήσει τα εγκλήματά του: Γιατί μετά την εξομολόγησή 

του αισθάνεται ανακούφιση και πολλές φορές μεταμορφώνεται, 

ξαναγεννιέται, γίνεται ένας καινούργιος άνθρωπος, και όχι σπάνια 

Άγιος; Είναι αυτό αποτέλεσμα χημικών διεργασιών; Ή είναι μέθε

ξη στη Θεία Φύση, συνειδητοποίηση κάποιας αόρατης Αρχής, που 

κυβερνά τα πάντα και ο άνθρωπος είναι μέρος της αποκομμένο, 

που η ελκτικιi δύναμη της Αγάπης προς το Αγαθό, τον οδηγεί σ· 

αυτιi την Αρχri και ενώ δεν τη βλέπει, αισθάνεται την έλξη της και 

ποθεί να ενωθεί με Auτri; 

Ο άνθρωπος δεν αγαπάει, δε ζει την κατάσταση της Αγάπης, 

της τρίκλωνης Αγάπης, της τρίλαμπρης Αγcrπης, στο Θεό, στον 

Άνθρωπο, στον Εαυτό. Πρέπει να γίνει ο άνθρωπος ο ίδιος Αγά

πη για να ειρηνεύσει. 

Όσο υπάρχει πόλεμος εσωτερικός, που τον δημιουργούν οι 

εγωιστικές του τοποθετήσεις, οι φιλοδοξίες, η κυριαρχία και οι αν

τίστοιχες αποφάσεις και δράσεις του, ειρήνη στον κόσμο δεν μπο

ρεί να υπάρχει. Τα κανόνια μια μέρα θα πάψουν να σιγούν. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πάροικοι σ· αυτό 

τον κόσμο και η ζωή μας εδώ είναι ένα πέρασμα τόσο σύντομο ό-
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σο το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων. Λέει ο Απ. Παύλος: Ου γαρ 

έχομεν ώδε μένουσα πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμε» (ΕΒ. 
ΙΓ, 14). 

Αξίζει, λοιπόν, τη σύντομη αυτή διαμονή μας, τη σύντομη αυτή 

φάση της Πορείας μας προς τη Ζωή, προς το Θεό, να τη διαθέτου

με πολεμώντας ο ένας τον άλλο, σα να πρόκειται να μείνουμε εδώ 

αιώνια; Το Θείο. αυτό Δώρο, το Χρόνο, αντί να τον αξιοποιήσου

με, βοηθώντας το Έργο του Θεού, το Έργο της Επανόδου, της 

Επιστροφής στην Τάξη με την Αγάπη, την Αδελφωσύνη, την Πίστη 

μας στο Θεό, να το σπαταλούμε για το αντίθετο αποτέλεσμα; 

Αν όμως ο άνθρωπος γίνει ο ίδιος Αγάπη, θα πραγματοποιη

θεί αυτό που είπε ο Χριστός: «Ειρήνην την εμοί δίδωμι υμίν ουχ 

ως οι άνθρωποι εγώ δίδωμι υμίν». Αλλά ποιός τη δίνει την Ειρήνη 

αυτή; Η Αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι Αγάπη και Άρχων Ειρήνης. 

Όταν, λοιπόν, γίνει βίωμα, πραγματοποιηθεί αυτή η εσωτερική 

Ειρήνη τη υπέρ πάντα νουν υπερέχουσα», που δεν την υπαγο

ρεύει η λογική αλλά πηγάζει από την Αγάπη, τότε θα γίνει πραγ

ματικότητα και η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των κρα

τών και όλης της ανθρωπότητας. Τότε η ανθρωπότητα θα με

τάσχει στη Θεία Φύση της Αγάπης και θα συνειδητοποιήσει ότι ό

λοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια, «τέκνα του Ενός Πατρός». Τότε και 

μόνο τότε θα σιγήσουν για πάντα τα κανόνια. 

Το γνωστό «αν θέλουμε ειρήνη πρέπει να ετοιμαζόμαστε για 

πόλεμο», θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε με το: «Α ν θ έ λ ο υ  -
μ ε  ε ι ρ ή ν η  πρέπει να Α γ α π ή σ ο υ μ ε » .  Η Αγάπη είναι το μεγα

λύτερο όπλο. 

Ας γίνει αυτό Λάβαρο της ανθρωπότητας για έναν καλύτερο 

κόσμο. Ας γίνουμε πρωτοπόροι με οποιαδήποτε θυσία για έναν 

καινούργιο κόσμο, που θα βασιλεύει η Αγάπη, η Δικαιοσύνη και η 

Ειρήνη. 

Ποτέ δεν είναι αργά. 

Άπό τό βιβλίο «·Άχρονες Στιγμές». 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Δικαιοσύνη και Έλευθερία 

'Όταν ή πάνσοφος Δημιουργία έγκατέστησε τήν Τάξιν καί τήν 
'Αρμονίαν, είς τό Σύμπαν, άπειρον πλήθος πλανητών καί όλόκληρα 
ήλιακά συστήματα, ηρχισαν νά κινούνται καί νά περιστρέφωνται 
ρυθμικώς, κανονικώς καί μετά θαυμαστής άκριβείας, άνά τό άπει
ρον, ένώ οί διάφοροι κομηται, διανύοντες τάς πραστίας άποστά
σεις των μέ τήν ίλιγγιώδη ταχύτητα καί τήν άπόλυτον άκρίβειάν 
των άφ' ένός μέν διέψευδαν διαπρεπεστάτους άστρονόμους, πού 
προέβλεπαν συρράξεις καί καταστροφάς, άφ' έτέρου δέ άπεδεί
κνυον τρανώς τήν πλείαν καί κανονικήν λειτουργίον τών πάντων, 
άλλά καί τήν άπόλυτον τάξιν καί όρμονίαν είς τόν κόσμον δλον. 

'Όμως ή πνευματική φύσις τού άνθρώπου, τού ύπερόχου τού
του έπιτεύγματος της δημιουργίας, ή κεκοσμημένη μέ τάς έμφύ
τους ίδέας τού άληθούς, τού άγαθού καί τού καλού, δέν ητο δυνα
τόν νά μείνη άδιάφορος πρό τού ύπερόχου τούτου θεάματος. Διά 
τούτο, έμπνεομένη έκ τών θεσπεσίων αύτών είκόνων, πού παρή
λαυνον καθ' εκάστην ένώπιον της, ηρχισε νά όραματίζπαι μίαν 
άνάλογον τάξιν καί όρμονίαν καί είς τάς άνθρωπίνους κοινωνίας. 

Kai τό δραμά της τούτο, άππέλεσε τήν άπαρχήν της σκέψεώς 
της, πρός πραγμάτωσιν της ίδεώδους τούτης Κοινωνικής 'Αρμο
νίας καi Τάξεως. 

Έξ άλλου καί τά άλλα παραδείγματα της φύσεως, ή όποία 
παντοιοτρόπως άνεγνώριζε τά δικαιώματα δλων άνεξαιρέτως, τών 
έπ' αύτης όντων, καί ή όποία (φύσις), μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αύ
τήν έλευθεριότητα, έξεδήλωνεν άνευ διακρίσεως τήν άμέριστον 
άγάπην της πρός τούς πόντος καί πρός τά πάντα, παρέχουσα πρός 
πόσον καπύθυνσιν τά άγαθά της (τροφήν, άέρα, ζωήν, άνάπαυσιν 
κ.λπ.) τά παραδείγματα, λέγω, ταύτα δέν έπέδρασαν όλιγώτερον 
έπί τών σκέψεων της άνθρωπίνης φύσεως. 

Ήτο, λοιπόν. φυσικόν καί 6 άνθρωπος, 6 όποίος έμελέτα 
διαρκώς τάς διαφόρους τούτος φυσικός έκδηλώσεις, νά άντιλη
φθη, εύθύς έξ άρχης, δτι τό φυσικόν άγαθόν, τό έλευθέρως καπ
σπαρμένον άνά τήν φύσιν, δπως καί τό ήθικόν άγαθόν, τό πνευ
ματικόν τούτο κόσμημα της άνθρωπίνης διανοήσεως, δέν ητο δυ
νατόν νά νοηθούν άνευ της 'Ελευθερίας, δπως έπίσης καί ή Έλευ
θερία, τό σπουδαίον τούτόν άγαθόν της φύσεως, δέν ητο δυνατόν 
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νά νοηθη έάν δέν έnροστατεύετο κατά κάποιον τρόπον, ώστε νά 
δύναται ό άνθρωπος νά άnολαύση άνεμnοδίστως τά φυσικά καί τά 
ήθικά άγαθά. 

Τοιουτοτρόπως έδημιουργήθησαν αί εν1,οιαι της 'Ελευθερίας 
καί τι'Ίς Δικαιοσύνης. Ποία λοιπόν ειναι αύτή ή 'Ελευθερία, καί 
ποία αύτή 11 Δικαιοσύνη, διά τάς όnοίας άκούομεν, τόσος νά γίνε
ται καθημερινώς λόγος είς bλον τόν Κόσμον, τόσον αiμα νά χύνε
ται στό όνομά των, καί τόσοι καταστροφαί νά έnισωρεύωνται είς 
τι1ν άνθρωnότητα, διά τήν έξασφάλισιν, bnως μός λέγουν, της 
'Ελευθερίας καί της Δικαιοσύνης; 

Έλευθερία 

Ειναι άλι1θεια, bτι ιΊ γραμματική σημασία της λέξεως ειναι άρ
κετά περιορισμένη, διότι συνήθως ύnονοεί τήν φυσικήν έλευθε
ρίαν το'J άνθρώnου, ό όnοίος δέν ύnόκειται είς τόν όλλον, άλλά 
δύναται νά κόμη b,τι θέλει, νά εϊnη b,τι θέλει καί νά ύnάγη bπου 
θέλει. 

Τι1ν εννοιαν της φυσικης τούτης 'Ελευθερίας, τήν όποίαν bλοι 
γνωρίζομεν έξ έμπειρίας, μός τήν δίδει, δι' ώραίων λέξεων, ό 
·Ηρόδοτος (Ζ'- 135), διά του στόματος τών δύο Σπαρτιατών
πρέσβεων Σπερθία καί Βούλη, οί όποίοι, στον ηλθον είς τήν
·Ασίαν καί ηκουσαν τάς συστάσεις του Πέρσου Διοικητου Ύρδάνη
bnως οί Σnαρτιόται συνάψωσι φιλίαν ύποτελείας μετά τοϋ τότε
nανισχύρου Βασιλέως τών Περσών Ξέρξου, τοϋ άπήντησεν, μετα
ξύ άλλων: 

«Ήξεύρεις, Ύρδάνη, τί έστί δουλεία. 'Ελευθερία, bμως, δέν 
έnειράθης είσέτι, καί άγνοείς έάν ειναι γλυκεία η όχι. Διότι, έάν 
έnειρόσο τούτης, θά μός συνεβούλευες νά πολεμώμεν δι' αύτήν, 
όχι μόνον μέ δόρατα, άλλά καί μέ nελέκεις». 

·Αλλά καί διά τά άποτελέσματα της φυσικης τούτης 'Ελευθε
ρίας, δέν όμιλεί όλιγώτερον ό 'Ηρόδοτος, άναμιμνησκόμενος τάς 
συζητι1σεις είς τήν άγοράν τοϋ Δήμου τών 'Αρχαίων 'Αθηνών. 

«Ή ίσηγορία, λέγει (Ε'-78), ειναι έξαίρετον πράγμα. Διότι οί 
·Αθηναίοι, ένόσω έκυβερνώντο τυραννικώς, δέν ησαν άνώτεροι 
τών γειτονικών 'Εθνών, έλευθερωθέντες bμως άπό τούς τυράν
νους, έγένοντο πρώτιστοι bλων. Τούτο, έπιλέγει ό μέγας Ίστορι
ι;ός, σημαίνει bτι έν bσω έστεροϋντο της έλευθερίας των, δέν
έφιλοτιμοϋντο νά ύnερέχουν, διότι, bσα επραττον θά τά επραττον
χάριν τοϋ δεσnότου. Μόλις bμως ήλευθερώθησαν, πάντες έπρο
θυμοnοιι1θησαν νά φανώσιν άξιοι, σκεπτόμενοι bτι είργάζοντο δι' 
εαυτούς». 
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Κnί ούτά μέν έλεγε 6 'Ηρόδοτος δ1ά τήν Έλευθερίαν καί τά 
πλεονεκτήματά της. 'Όμως πρόσφατον παράδειγμα τών δυναμέ
νων νά γίνωσ1 διά μίαν τοιαύτην Έλευθερίαν έργων, είναι ή Έπα
νάστασίς μας του 1821. καθώς καί τό έπος του πολέμου του 
1940. δπου, χάριν της 'Ελευθερίας τούτης, έπετεύχθησαν έργα, 
θαυμαστά είς δλον τόν Κόσμον. 

Κοί ύπό τι1ν περ1ορ1σμένην, λοιπόν, τcιύτην μορφήν, έάν έξε
τάσωμεν τήν Έλευθερίαν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτ1 ή άνθρωπίνη 
θέλησις καί διανόησις μόνον έάν κ1νηται κcιί δρα είς πεδίον έλεύ
θερον, άπηλλαγμένον οicιδήποτε πιέσεως η έξανογκασμου, μόνον 
τότε δύναται νά παρογάγη έργα άξ1όλογα, έργα, δ1ά τών όποίων 
θά δύναται νά δ1ερευνότα1 ή άλήθε10 καί νά προγμcιτοποιείτοι τό 
άγαθόν 

Άλλά ri βοθυτέρα έννοια της 'Ελευθερίας είναι κάπως διάφο
ρος. "Ας τήν έρευνήσωμεν καί ύπό τήν μορφήν της τcιύτην. 

Είναι 'Ελευθερία ή ΔΥΝΑΜΙΣ του πράττειν η μή πράττειν, τι, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΘΕΛΗΣΙΝ. 

Άπcιιτείται δηλαδή, ΠΡΑΞΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, η ΔΡΑΣΙΣ του άτό
μου, κcιί άκόμη ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΛΗΣΙΣ έν τ� έκτελέσει της πρά
ξεως τcιύτης 

Σημειωτέον, δτ1 δταν λέγομεν ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ η ΠΡΑΞΙΝ έννοώ
μεν καί τ11ν όρνησιν πρός ένέργειαν, δηλαδή, τό μ11 πράττειν, έκεί 
δπου έπρεπε νά ένεργ11σωμεν. Δ1ότ1, κcιί τουτο, δημιουργεί μίαν 
κατάστασιν, ΔΙΑΦΟΡΟΝ άπό τήν κατάστασιν, ή όποία θά έδη
μιουργείτο. έάν έξεδηλουτο ή πρόξις. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, λοιπόν, η ΠΡΑΞΙΣ, μέ έλευθέραν βούλησιν, άντ1-
κείμενον, βεβαίως, έχουσαν αύτόν τόν όνθρωπον, έν τ� άπολcιύ
σε1 τών διαφόρων άγαθών της φύσεως. 

Συνεπώς μόνον έάν κινούμεθα καί δρώμεν, είς τάς πρός τόν 
πλησίον σχέσεις καί πράξεις μας, έλευθέρως καί άβιάστως, μόνον 
τόπ δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτ1 άσκώμεν τήν Έλευθερίον, κατά 
τήν άνωτέρω όρολογίαν. 

Άλλά, ή έπ1θυμία μας cιύτή, πρός τό πράττειν η τό μή πράτ
τειν, δέν είναι κτημα του ένός μόνου. άλλά άνήκε1 είς κάθε αν

θρωπον. 

'Επομένως, ό κάθε όνθρωπος, έχει τό προνόμιον, νά iκcινο
ποιiΊ, τήν έπιθυμίcιν του αύτήν καί νά άπολαμβάνη τά διάφορα 
ciγαθά, καί μάλιστα, έκείνα τά 6ποία παρέχει ή φύσις είς ολους 
τούς άνθρώπους γενικώς. 

Ή έπιθυμία του δέ αϋτη, ή όποίcι, άρχ1κώς ίκcινοποιείτο έλευ
θέρως καί cινεμποδίστως, λόγω της άφθονίας τών άγαθών έν τη 
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φύσει, άλλά καί λόγ½J τού ήλαττωμένου άριθμού τών ατομων, έ
λαβε κατά τήν διαδρομήν τών αίώνων, τήν μορφήν άξιώσεως,

παντός άτόμου, έναντι τών λοιπών άτόμων, δπως μή παρεμποδίζε
ται ύπό τών όλλων, κατά τήν άπόλαυσιν τών εύεργετημάτων τού
των της φύσεως. 

Τοιουτοτρόπως, ή άξίωσις αϋτη άπέβη ΔΙΚΑΙΩΜΑ τού κάθε 
άνθρώπου, μέ περεχόμενον, τήν άπόλαυσιν τών άγαθών της φύ
σεως. 

Εϊπομεν, δμως δτι τό δίκαιωμα τούτο άνήκει είς κάθε όνθρω
ποvι 

Συνεπώς διά νά δύναται ό κάθε όνθρωπος νά άπολαμβάνη τά 
άγαθά της φύσεως πρέπει συγχρόνως καί νά περιορίζεται ό ϊδιος, 
κατά τόν χρόνον πού άσκει τά δικαιώματά του, τόσον, ώστε νά μή 
έμποδίζη τόν όλλον στον καί ό όλλος οδτος άσκει καί αύτός τά ίδι
κά του δικαιώματα. 

Δηλαδή, τό δικαίωμα παντός άνθρώπου ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ έκ τού 
άντιστοίχου δικαιώματος τών όλλων άνθρώπων, οί όποιοι έπιθυ
μούν νά άπολαύσουν καί αύτοί τό ϊδιον άγαθόν. 

'Ή, μέ όλλας λέξεις πλέον άπλάς, τό δικαίωμα της 'Ελευθερίας 
παντός άνθρώπου έκτείνεται μέχρι τών όρίων έκείνων, άπό τών 
όποίων όρχεται τό δικαίωμα της 'Ελευθερίας τών όλλων άνθρώ
πων. 

Ποιον δέ είναι τό δριον τούτο, πέραν τού όποίου δέν πρέπει 
νά έκταθη ό κάθε όνθρωπος. 

ΕΥΚΟΛΩΣ προσδιορίζεται τούτο, έάν ό κάθε όνθρωπος, κατά 
τήν όσκησιν τών δικαιωμάτων του, ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΗ, οίκειοθελώς βέ

βαια, μόνον είς τόν έαυτόν του. 'Ήτοι, είς τήν έξασφάλισιν της 
ίδίας αύτού , ύπάρξεως καί της ζωής του, είς τήν άνάπτυξιν τών 
ίδίων αύτού δυνάμεων, σωματικών καί πνευματικών, καί είς τήν 
άνύψωσιν της άτομικης καί πνευματικής αύτού καταστάσεως. Ε
Ν Ε ΡΓΕΙΑΙ δηλαδή, αί όποιοι δέν προσβάλλουν τά ξένα δικαιώμα
τα. 

'Όμως, ενας τοιούτος περιορισμός, καί μάλιστα αύτοπροαίρε
τος, προϋποθέτει θέλησιν ίσχυράν, καί χαρακτήρα έτι ίσχυρότε
ρον. 

Διά τούτο έν τψ όρισμψ της 'Ελευθερίας, ώς όνω χρησιμο
ποιούμεν τήν λέξιν Δ ΥΝΑΜ ΙΣ, διά νά τονίσω μεν τήν μεγάλην ση
μασίαν, τήν όποίαν έχει ή κατά θέλησιν, καί ΟΥΧΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕ
ΛΗΣΙΝ, έκτέλεσις τού καθήκοντος τούτου. 

Διότι, έόν τό καθήκον τούτο γίνεται κατόπιν βίας ι'j όλλου έξα
ναγκασμού, άδιαφόρως έόν 6 έξαναγκασμός οδτος προέρχεται όλ-
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λοθεν (π.χ. δταν ό νόμος μός άναγκάζει νά πράξωμεν η νά μή πρά
ξωμεν τι), rϊ καί στον προέρχεται έξ ήμών τών ίδίων (στον π.χ. 
ένεργώμεν η δέν ένεργώμεν. ώθούμενοι άπό Κοινωνικήν ψευδο
δοανάγκην, η καί άπό έντροπήν), τότε δέv εχομεv τήv έλευθέραv 

βούλησιν, «κατά τήν ίδίαν θέλησιν», άλλά μίαν θέλησιν έξηναγκα
σμένην, πού σημαίνει ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΝ ΘΕΛΗΣΕΩΣ. 

Άπαιτειτοι, λοιπόν ψυχική δύναμις, πολλάκις δέ ίσχυρά, διά νά 
δημιουργήση τήν ήθελημένην ταύτην έκδήλωσιν πρός τό πράττειν 
η μή πράττειν τι, έστω καί όν τούτο άποτελή έκπλήρωσιν καθή
κοντος. 

Καί εύλόγως θά έρωτήση πός τις: 
Τί όραγε πρέπει νά πράξη ό άνθρωπος διά νά έπιτύχη αύτήν 

τriv ίσχυράν θέλησιν, πρός τό ήθελημένως πράττειν η μή πράτ
τειν: 

Δέν νομίζω δτι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, διά τήν άπάν
τησιν: 

Όφείλομεν νά έργασθώμεν δπως χαλιναγωγήσωμεν τά πάθη 
μας, ύψούμενοι ύπεράνω τών ποταπών συμφερόντων τά όποια 
συνταράσσουν τόν βέβηλον κόσμον. Νά έργασθώμεν ϊνα διδα
χθώμεν τήν περιστολήν τών άντικοινωνικών τάσεών μας ... Καί νά 
έργαζώμεθα άπαύστως, πρός βελτίωσιν ήμών αύτών». 

Νά έπιδιώξωμεν δηλαδή, νά βελτιώσωμεν τόν χαρακτήρα μας, 
ό όποιος δέν εΊναι τίποτε, όλλο, παρά τό άποτέλεσμα μιός ένσυ
νειδήτου προσπαθείας. τήν όποίαν καταβάλλομεν καθ' έκάστην. 
Μιός δηλαδή, ήθελημένης προσπαθείας μας, άλλά καί συμφώνου 
πρός τάς έπιθυμίας καί πρός τούς πόθους μας. 

Διότι, βάσει τών έπιθυμιών τούτων καί τών διαφόρων πόθων, 
πού κατακλύζουν τήν ψυχήν μας καί τών προσπαθειών πού κατα
βάλλομεν διά νά τάς ίκανοποιήσωμεν, η νά τάς καταπνίξωμεν, βά
σει τούτων διαπλάσσεται ό χαρακτήρ μας. 

Έάν έντός ήμών κυριαρχούν πόθοι εύτελεις καί άνάξιοι, τότε 
ή άνοικοδόμησις τού χαρακτήρος μας, όδηγειται πρός τήν εύτέ
λειαν καί τήν άναξιότητα. Έάν δμως, οί πόθοι μας εΊναι προσηλω
μένοι έπί άνωτέρων πραγμάτων, έπί πνευματικών καί αίωνίων 
άξιών, έπί τής άληθείας, τής γνώσεως καί τής δικαιοσύνης, τότε ή 
άνοικοδόμησις τού χαρακτήρος μας, θά προχωρήση, έπί τ6 βάσει 
ένός ώραίου σχεδίου. τάς γραμμάς τού όποίου έχάραξεν αύτός ό 
Θεός. 

Οί λίθοι, οί όποιοι θά χρησιμοποιηθούν διά τό οίκοδόμημα 
τούτο. εΊναι αί σκέψεις μας, οί λόγοι μας καί αί πράξεις μας1 

'Όπως δέ ό πεπειραμένος οίκοδόμος, άπορρίπτει άπό τούς λί-
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θοuς πού του προσκομίζουν bσους θεωρεί όκοτuλλήλοuς δι(J τό 
οίκοδόμημά του. τοιουτοτρόπως κοί ό όρθοcpρονι,;Ίν 6νθρωπος 
πρέπει νά όπορρίψη πόσον ύποβολιμιοίον σκέψιν. τήν όποiuν ούδέ 
νά έπαναψέρη έν έαuτψ, ένώ έξ' όλλου. όψείλει νό όπέχη όπό 
τών πράξεων έκείνων αί όποίαι προσβάλλουν τό δικαιώμuτu τιj;ν 
ολλων. 

Τό οίκοδόμημα του χαρακτήρος του όνθρώπου δέν είναι τυ
χαίο έπισώρευσις λίθων καί άσβέστου, άλλά μελετημένον, έπιμε
λώς σχεδιασμένον. καί μετά προσοχής έκτελεσμένον καθ' bλας 
τάς λεπτομερείας του έργου. 

Ό καλός χαρακτήρ, δέν είναι άποτέλεσμα τής ψυσικής κοί 
άχαλινώτου άναπτύξεως του άτόμου, άλλά διαμορψουται διά τής 
έπιμελους άγωγής. 

Τό μέτρον τής Δικαιοσύνης είναι άμετάβλητον, bπως άμετά
βλητος είναι ιi κάθετος τής στάθμης. Ή δέ 'Αρετή ειναι ή όδός 
τήν όποίαν έπέλεξεν ό 'Ηρακλής, ή όρθή όδός του άνθρώπου ή 
όρθή γωνία 

"Ας μή λησμονώμεν ποτέ bτι αί πεποιθήσεις μας, οί λόγοι μας 
καί οί πράξεις μας, άποτελουν τό ύλικόν, διά του όποίοu οίκοδο
μείται ό χαρακ1Ί1ρ μας. 

Ίδού, λοιπόν, ό τρόπος διά νά άποκτήσωμεν τr1ν δύναμιν, τής 
κατά θέλησιν άσκήσεως του δικαιώματος τής 'Ελευθερίας. 

Κατά θέλησιν, λοιπόν, ήθελημένως καί εύχαρίστως. 
Ίδού τό βασικόν στοιχείον τής 'Ελευθερίας, ή όποία ύπό τήν 

μορψήν της αύτήν, άποτελεί άναμψισβητήτως ύψίστην Ήθικήν άρ
χήν, ή όποία άναψέρεται είς τάς έκδηλώσεις του άνθρώπου πρός 
τόν συνάνθρωπόν του καί πού άποσκοπεί νά ίκανοποιήση, έν άγά
πιJ καί ίσότητι, τήν άρμονίον καί τήν τάξιν έν τδ Κοινωνίc;ι. 

Θά έπανέλθωμεν, ομως μετ' όλίγον. 

Καί ή Δικαιοσύνη: 

Μεγάλη μά τήν άλήθεια λέξις, μέ άκόμη μεγαλυτέραν σημα
σίαν. Είς τήν άρχαιότητα, οπως bλοι γνωρίζομεν, ητο κόρη του 
Διός καί τής Τιτανίδος Θέμιδος ή Δίκη, bπως τήν έλεγαν «ΠΑΡΘΕ
ΝΟΣ ΑΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΣΕΒΟΝΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙ ΟΙ ΘΕΟΙ» οπως λέ
γει ό 'Ησίοδος καί ή όποία μέ τάς άδελφάς της, τήν Εύνομίαν καί 
τήν Είρήνην, θυγατέρα έπίσης τοϋ Διός καί τής Θέμιδος, έπεστάτη 
καί παρηκολούθη τά έργα τών άνθρώπων έπί τής Γής. 

Μέ άλλος λέξεις, ή Δικαιοσύνη ητο ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΩΡΟΝ τών 
Θεών πρός τούς άνθρώπους, τό όποίον έφερεν είς αύτούς τήν Εύ
νομίαν καί τήν Είρήνην. 
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Ύπό τήν μορφr1ν ταύτην, ένεφανίζετο άρχηθεν ή Δικαιοσύνη, 
άποσκοπούσα νά παγrώση, δπως καί ή 'Ελευθερία, τήν εύνομίαν 
καί τr1ν εiρήνην, δηλαδή, τήν άρμονίαν, καί τήν τάξιν, έν τδ Κοινω
νί9 ΑΛΛΑ καί νά έλέγχη τr1ν άνθρώπινην συνείδησιν: 

Διότι, δπως οί όφθαλμοί έγένοντο δrά τό φώς, όνευ τού 
όποίου ούδεμίαν tχουν άξίαν, καί δπως τό πνεύμα έγένετο διά τήν 
άλήθεrαν πρός τήν όποίαν ειναι πάντοτε έστραμένον τοιουτοτρό
πως καί ή Δικαιοσύνη έγένετο διά νά παρακολουθη καί νά τήν 
έλέγχη τήν συνείδησιν, αί τύψεις της όποίας, δταν ό όνθρωπος 
έκφεύγη της χαραχθείσης πορείας του, τόν βασανίζουν έπί μα
κρόν. 

Διά νά μή βασανίζεται, λοιπόν ό άνθρωπος ύπό τών τύψεων 
της συνειδήσεώς του, έτάχθη ή Δικαιοσύνη νά έφαρμόση αύτή, 
κατ' άπομίμησιν της φύσεως, τήν άγάπην καί τήν ίσότητα πρός 
πόντος άδιακρίτως, νά καθορίση αύτr1 τάς σχέσεις μεταξύ τών άν
θρώπων καί τά δικαιώματα ένός έκάστου έξ αύτών, άλλά καί νά 
έπιβάλη αύτή τάς κυρώσεις πρός τούς τυχόν άπειθούντας. 

Διά τούτο τήν βλέπομεν νά κρατό τήν πλάστιγγα καί τό ξίφος, 
τήν πλάστιγγα μέν μεταξύ τών Έθνών, μπαξύ τών άνθρώπων, 
τού άτόμου, της οiκογενείας του, τού έθνους του, της φυλής του, 
τού γένους του, ώστε νά μή συγκρούωνται τά δικαιώματά των, 
ούδέ νά δημιουργούνται άδικίαι, πού ειναι δυνατόν νά προκαλέ
σουν τάς τύψεις της συνειδήσεώς των. Τό δέ ξίφος, διά νά έπιβά
λη, δυναμικώς πλέον, τάς δικαίας θελήσεις της πρός τούς άπει
θούντας. 

'Αλλά έάν δι' ολον τόν κόσμον ή Δικαιοσύνη άποσκοπει τήν 
παγίωσιν της τάξεως καί της άρμονίας έν τδ Κοινωνί9 διά θετών 
νόμων, διά τόν όνθρωπον ούδέποτε έπαυσε νά άποτελη μίαν ύπέ
ροχον ήθικήν άρχήν, άποσκοπούσαν νά προστατεύση τά δικαιώ
ματα τού άνθρώπου. 

ΗΘΙΚΗΝ άρχήν, ή όποία διά τών παρ· αύτης θεσπιζομένων 
ήθικών νόμων καί κελευσμάτων, ίδίως έγγράφων, έπιβάλλει είς 
πόντος άνεξαιρέτως, τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος, έναντι έκά
στου τών όλλων άνθρώπων. 

Έξαίρετον δίδαγμα τοιούτου ήθικού νόμου, διά νά φέρωμεν 
ενα παράδειγμα άποτελει ή μεταξύ της 'Αντιγόνης καί τού Κρέον
τος στιχομυθία, τήν όποίαν μας κατέλειπεν ό Σοφοκλής, είς τήν 
όμώνυμον τραγωδίαν, του, καί είς τήν όποίαν τονίζεται ή ύπεροχή 
τού άγράφου ήθικού νόμου έναντι τού όντrθέτου γραπτού νόμου. 

Μολονότι δλοι γνωρίζουν τήν στιχομυθίαν ταύτην, θά τήν 
έπαvαφέρω μέν είς τήν μνήμην μας, μέ τάς λεπτομερείας της, ώς 
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υπεροχον δίδαγμα τού ϋψους της άγράφου Δικαιοσύνης. 
Παρά τήν διαταγήν τού Κρέοντος, δπως μείνη άταφον τό πτώ

μα τού Πολυνείκους, έπί ποιν� θανάτου (κατά τόν πόλεμον τών 
'Επτά έπί Θήβαις), ή 'Αντιγόνη άψηφούσα τήν διαταγήν τού 
Κρέοντος, μετέβη νύκτωρ καί έλαβε τό πτώμα τού άδελφού της, 
διά νά τό θάψη. 

'Όμως συνελήφθη ύπό τών στρατιωτών τού Κρέοντος έπ' 
αύτοφόρ� καί όδηγήθη ένώπιον του, ώς παραβάτης τών αύστη
ρών διαταγών του. 

Μεταφέρω, έν μεταφράσει, τήν στιχομυθίαν ταύτην, διά νά 
δυνηθώμεν νά άπολαύσωμεν καλύτερον, τό άθάνατον τούτο έρ
γον. 

Πρό τού Κρέοντος, ϊσταται ή 'Αντιγόνη, κύπτουσα τήν κεφα
λήν πρός τό έδαφος. 
ΚΡ. 'Εσύ πού σκύβεις κάτω τό κεφάλι, λές rϊ τάρνιέσαι, πώς δέν 
τάπραξες αύτά; 
ΑΝΤ. Καί λέω καί δέν τάρνιέμαι πώς δέν τάπραξαι 
ΚΡ. Λοιπόν, τούς νόμους νά πατήσης θέλησες; 
ΑΝΤ. Ναίι Γιατί ό Δίας, δέν μού πρόσταξεν αύτά 

Μητ' ή Δικαιοσύνη, πού μέ τούς Θεούς τού κάτω κόσμου μέ
νει. 

τέτοιους έβαλε νόμους γιά τούς άνθρώπους 
Μητ· ένόμιζα, νόχουν οί προσταγές σου τόση δύναμι 
πού νά μπορης, θνητός έσύ, 

νά μή τιμας άγραφους τών Θεών νόμους κι άσάλευτους, 
Γιατί δέν έχουν γίνει σήμερα καί χτές. 
"Αλλ" αύτοί ζούν αίώνια. 
κι· άνθρωπος κανείς δέν ξέρει πότε πρωτοφάνηκανι 
(«Ού γάρ τι νύν γε κάχθές, άλλ' άείποτε ταύτα ζη κούδείς ο1δεν, έξ 
δτου φάνη»). 

Γιατί δέν έχουν γίνει σήμερα καί χτές, άλλ' αύτοί, ζούν αίώνια, 
κάνθρωπος κανείς δέν ξέρει πότε πρωτοφάνηκανι ι 

Οί μεγαλιώδεις οδτοι λόγοι της 'Αντιγόνης πρός τόν Κρέοντα 
έμειναν παροιμιώδεις είς τήν ίστορίαν τού Δικαίου καί τήν φιλοσο
φίαν του. 'Ίσως δέ όλίγα τεμάχια της παγκοσμίου φιλολογίας, πλη
σιάζουν τήν δραματικότητα τού διαλόγου τούτου, διά τού όποίου 
ό Σοφοκλής, φέρει άντιμέτωπα, τό Θείον καί τό άνθρώπινον δί
καιον. "Ακούσατε τά σχόλια μερικών κορυφαίων τού πνεύματος, οί 
όποίοι χαρακτηριστικώτατα τονίζουν τά ήθικά διδάγματα καί τήν 
ήθικήν φύσιν τών άγράφων τούτων νόμων. 

Ό Δημοσθένης, είς τόν περί Στεφάνου λόγον του (έδ. 275) 
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σχολιάζων τά έν τ5 'Αντιγόνο, λέγει «δτι τά ήθικά ταύτα διδάγμα
τα τού Σοφοκλέους έμφανίζονται, όχι μόνον είς τούς γραπτούς νό
μους, «τούς νομίμους» δπως τούς λέγει, άλλά καί δπου αύτή ή φύ
σις, είς τούς άγράφους νόμους καί είς τάς όνθρωπίνους συνη
θείας, δηλαδή τδ έθιμα, εχει προσδιορίσει». 

'Αλλά καί ό 'Αριστοτέλης, άναπτύσσων είς τήν ρητορικήν του 
( 1, 1 5), τόν τρόπον της έφαρμογης τών νόμων, δταν oi γραπτοί νό
μοι ΑΝΤΙΤΙΘΕΝΤΑΙ πρός τούς άγράφους, λέγει δτι τότε, πρέπει νά 
έφαρμόζεται ό έπιεικής όγραφος νόμος, διότι, τό μέν έπιεικές μέ
νει αίώνιον καί δέν δύναται νά τό μεταβάλη, οϋτε, ό κοινός νόμος 
(ό όγραφος), διότι είναι σύμφωνον πρός τήν φύσιν, ένώ oi γρr
πτοί νόμοι μεταβάλλονται πολλάκις. 

«Τό μέν έπιεικές, άεί μένει καί ούδέποτε μεταβάλλει ούδ' ό 
κοινός νόμος κατά φύσιν γάρ έστίν, oi δέ γεγραμμένοι, πολλάκις. 

Διά τούτο, λέγει, έγράφησαν τά έν τ5 'Αντιγόνο τού Σοφο
κλέους, ύπονοών δτι έπρεπε καί έδώ νά έφαρμοσθδ όχι ή σκληρά 
διαταγή τού Κρέοντος, ή όποία άπηγόρευε τήν ταφήν τού νεκρού, 
άλλά ή έπιεικής καί παλαιοτάτη ήθική άρχή της ταφης τών νεκρών. 

'Αλλά καί έκ τών νωτέρων, τήν μεγάλην αύτήν άλήθειαν, 
έβροντοφώνησε, μετά πολλούς αίώνας, ό μέγας Γερμανός ποιητής 
SHILLER λέγων δτι. 

«·Όχι τά θέσει, άλλά τά φύσει δίκαια, τά όποία έπικρέμανται 
ύπέρ τάς κεφαλάς μας άναλλοίωτα καί άκλόνητα, δπως αύτός ό 
Ούρανός, αύτά είναι τά αίώνια δίκαια. 

Τοιούτοι είναι oi ήθικοί νόμοι τούς όποίους πρεσβεύομεν. 
Τοιούτοι είναι oi ήθικοί νόμοι πού συνθέτουν τήν Δικαιοσύνην, ή 
όποία άντλεί, τήν ίερότητά της, όχι έκ τών σημερινών γραπτών 
νόμων, διότι οδτοι, καί πρέπει νά τό εϊπωμεν έδώ, έκδηλώνουν 
κατά τό πλείστον τήν θέλησιν, όχι της όλότητος, άλλά τών άρχών, 
η άκόμη, τών έντεταλμένων, δπως νομοθετώσι πληρεξουσίων. 

'Όχι, λοιπόν, έκ τών γραπτών νόμων, «έκ τού νύν καί τού 
χθές» άλλ' έκ τινός πηγής της φύσεως, «ην ούδείς οiδεν έξ στου 
έφάνη». 

'Υπό τοιαύτην, λοιπόν, μορφήν έξεταζομένη ή Δικαιοσύνη, 
άποτελεί άναμφισβητήτως, δπως καί ή Έλευθερία, θεμελιώδη ήθι
κήν άρχήν, παγκοσμίως άνεγνωρισμένην. Ταύτην δέ πρέπει νά εχη 
ύπ' όψει του ό δίκαιος όνθρωπος καί ταύτην όφείλει νά έφαρμόζη 
είς τάς μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις καί συναλλαγάς του. 

Καί ηδη, ός καταλήξωμεν: 
Τόσον ή Έλευθερία, δσον καί ή Δικαιοσύνη, άποτελούν άλλη

λενδέτους παραγωγικάς δυνάμεις της κοινωνικης προόδου, άλλά 
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καί ιiθικάς άρχάς, πού έπιδιώκουν τήν ήθικήν, άνύψwσιν παντός
άτόμου. 

Ή μέν ΈλΕυθΕρία, ΣΤ ΑΤΙ ΚΩΣ, διά τής άναγνωρίσΕως των δι
καιωμάτων των όλλων, ή δέ Δικαιοσύνη καί ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ, δηλαδή 
όχι μόνον διά τής όναγνωρίσΕως των όλλων (στατικως), άλλά καί 
διά της άποδόσεως Εiς ενα εκαστον, έκΕίνου τό όποιον κατά φύσιν 
του άνήκΕι (δυναμικως). 

'Όταν δέ αί ήθικαί άρχαί (τής ΈλΕυθφίας καί τής Δικαιοσύ
νης), λΕιτουργοCιν κανονικώς, δταν έφαρμόζωνται άπό κάθΕ όν
θρωπον, δπως πράγματι έπιβάλλπαι ΤΟΤΕ σύν τ½J χρόνω άποβαί
νουν ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της άvθρωπίvης συνειδήσεως, καί έκδηλοCινται 
ώς ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ τού άνθρώπου, ό όποιος δέν πφιορίζπαι 
πλέον Εiς τήν άπλήν έκπλήρωσιν του καθήκοντος του, άλλά καλΕι
ται ό ϊδιος πλέον, νά έφαρμόση αύτός, κατ· άπομιμησιν, τής φύ
σΕως τάς άρχάς τής ΈλΕυθφίας καί τής Δικαιοσύνης, καί άφ' ένός 
μέν νά άναγνωρίση, άφ' έτέρου δέ νά άποδώση Εiς τόν όλλον, μέ 
τήν θέλησίν του καί μέ τήν Εύχαρίστησίν του, τά ύπό τής φύσΕως 
παρΕχόμΕνα Εiς πόντος τούς άνθρώπους άγαθά, τόσον τά φυσικά, 
δσον καί τά πνΕυματικά. 

Τά φυσικά άγαθά: Δηλαδή τό δικαίωμα έπί τής ζωής (νά ζή
ση), τό δικαίωμα έπί των μέσων της ζωής (νά συντηρηθή), τό δι
καίωμα έπί τής προόδου νά προοδΕύση καί γΕνικώπρον τό δι
καίωμα έπί τής άτομικής έλΕυθΕρίας ένός έκάστου (νά κινήται καί 
νά κάνη δ,τι θέλΕι). 

Τά φυσικά, λοιπόν άγαθά, καί τά πνευματικά άγαθά, τά όποια 
βοηθούν τόν όνθρωπον. Εiς πάσαν ψυχικήν καί νοητικήν πρόοδον, 
ίδίως έπί iδωλογικών θΕμάτων. 

Διότι, κάθΕ ΠΕφωτισμένος όνθρωπος, έχΕι καθήκον νά μπαδί
δη Εiς τόν συνάνθρωπόν του, τά πνΕυματικά ταύτα άγαθά, τάς 
γνώσΕις του τούτος, αί όποιοι δέν του άνήκουν ούδέ άποπλοCιν 
κτημα κανΕνός, άφοCι καί αύτός πού τάς κατέχΕι, τάς έχΕι λάβη άπό 
όλλους. 

«Οί δυστυχΕις, λέγΕι ή λαϊκή παράδοσις, οίοιδήποπ καί όν Εί
ναι, έχουν δικαίωμα έπί τής φυσικής, τής ήθικής, άλλά καί τής δια
νοητικής βοηθΕίας μας». 

«Διαδίδει τό ΦΩΣ» λέγΕι καί εν παλαιότατον άπόφθΕγμα τό 
όποιον ούδέποπ πρέπΕι νά λησμονωμΕν. 

ΌφΕίλομΕν, λοιπόν τήν ΈλΕυθΕρίαν, άλλά καί τήν Δικαιοσύ
νην πρός πόντος, καί έχομΕν τό δικαίωμα νά άπαιτωμΕν τοιαύτην, 
παρά πάντων. 

Τό Δόγμα τό όποιον καί αυτος ό Βιργίλιος, διά του στόματος 
του ΦλΕγύα, βροντοφωνΕι συνΕχως άπό των πυλών του 'Άδου: 
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«Μάθατε Δικαιοσύνην, κραυγάζει, καί μή καταφρονητε τούς 
Θεούς». 

Διότι πράγματι, ή διάπραξις άδικίας, άποτελει ύψίστην κατα
φρόνησιν τών Θεών. 

Έν τελευταί9, λοιπόν, άναλύσει, ή Δικαιοσύνη άσκουμένη ώς 
ήθική άρχή, άποτελει τό ίσχυρόν καί ώραιον οίκοδόμημα, τό 
όποιον στεγάζει τήν Έλευθερίαν, ούδένα δέ κίνδυνον διατρέχει 
έφ' δσον, ώς θεμέλιον αύτης έχει τόν ήθικόν Νόμον 

'Όταν δμως, βέβηλος σκαπάνη προσβάλη τήν Έλευθερίαν 
ταύτην, ΤΟΤΕ όλόκληρον τό οίκοδόμημα κρημνίζεται καί καταπί
πτει, ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ δέ είς έκεινον, ό όποιος, άψηφών τόν έκ της 
κατακρημνίσεως τούτης κίνδυνον εύρεθ� πλησίον. 

"Ας μή λησμονώμεν ποτέ, δτι ή Δικαιοσύνη είναι πεπυρακτω

μένος σίδηρος ΟΥΑΙ δέ είς έκεινον ό όποιος ηθελε τόν θίξη. 
Μάταιοι, λοιπόν αί προσπάθειαι της άνορθώσεως του οίκοδο

μήματος τούτου της Δικαιοσύνης, διά νόμων εiδικών του ΘετοCι 
Δικαίου, δταν οί νόμοι ο�τοι δέν έπιστηρίζονται έπί τών ήθικών 
άρχών καί διδαγμάτων, τά όποια άναθρώσκουν. «ΟΥΧΙ ΕΚ ΤΩΝ 
ΝΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΘΕΣ, ΑΛΛ' ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΠΗΓΗΣ ΘΕΙΑΣ, ΤΗΝ Ο
ΠΟΙΑΝ ΟΥΔΕΙΣ ΟΙΔΕΝ ΕΞ ΟΤΟΥ ΕΦΑΝΗ». 

ΣΩΣΩ ΠΕΤΡΟΥ-ΒΛΑΣΣΗ 

Αvιδιοτέλεια 

Ρώτησα εσένα, τι να σου προσφέρω 
για την ανιδιοτελι1 συμπαράστασή σου, 
και απάντησες με ύφος τρυφερό: τίποτα. 
Ή, αν θέλεις οπωσδι1ποτε κάτι να μου φέρεις, 
όταν θα ·ρχεσαι σε μένα απ· το πρώτο πάρκο 
που θα συναντήσεις ένα λουλούδι του αυτό μόνο 1 

Και πρόσεξε, πρόσθεσες, μη με διαψεύσεις 
άλλο τίποτα μη μου φέρεις. Γιατί η αγάπη ποτέ δε ζητάει. 
Μόνο να δίνει ξέρει, να δίνει, να δίνει. 

Άπό τό βιβλίο «Τής 'Αγάπης, τής Φιλίας, τοϋ 'Έρωτα». 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, σ· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 
"Ωραι 1 0-1 πλήν Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό ετος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεi. 

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

1987 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 600 

Δ' Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 600 

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συνιστώμεν είς δσους άγαπούν τό έργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά

σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών, εί'τε έχουν εί'τε δέν έχουν τούι 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά έχουν εϋχρηστη κο 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971-1984 εκαστος δρχ. 300. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1985-6 εκαστος δρχ. 500 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336 

)) )) 1982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 

)) )) 1984 )) 434 

)) )) 1985 )) 408 

)) )) 1986 )) 408 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΘΕΟΣΟΦΟΥ 

'Όταν πρό 40 άκριβώς έτών ( 194 7) τά βήματά μου - ή μάλ
λον τό πεπρωμένον μου - έμελλαν νά μέ όδηγήσουν άπό νεαρός 
ήδη ήλικίας είς τά Γραφεία της Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι 
ώστε νά κρούσω τήν θύραν της πάντοτε προθύμου νά δεχθ� κά
θε «έρευνητήν της άληθείας», δέν έφανταζόμην δτι τά διδασκόμε
να έντός αύτης ύπό τών Προέδρων τών Στοών της καί ή πλουσιω
τάτη βιβλιοθήκη της θά μοϋ παρείχαν τόσην βοήθειαν καί θά ή
σκουν τόσην άπήχησιν είς τήν ψυχήν μου, ώστε νά μεταβάλλουν 
εκτοτε όλόκληρον τόν τρόπον της σκέψεώς μου καί, κατά συνέ
πειαν, όλόκληρον τόν ύπόλοιπον βίον μου. 

Φυσικά, ώς ότομον μέ έντόνους μεταφυσικός άνησυχίας καί 
μέ τό πάθος της «έρεύνης της άληθείας», δέν έδέχθην άσυζητητί 
καί a priori τάς βασικός καί θεμελιώδεις άποκρύφους θεωρίας, ώς 
ή της έξελίξεως, της μετανσαρκώσεως, της αίτίας καί τοϋ άποτελέ
σματος ( ΚΑΡΜΑ), και της ύπάρξεως μιας έσωτερικης διακυβερνή
σεως τοϋ κόσμου μας, άπαρτιζομένης ύπό τών πρεσβυτέρων τέ
κνων της άνθρωπότητος (της «Μεγάλης Λευκής Άδελφότητος» ή 
της «Μεγάλης 'Ιεραρχίας τών Διδασκάλων της Σοφίας»), άλλά τάς 
ήσπάσθην βαθμηδόν καί κατόπιν πολυετών μελετών, βαθυστοχά
στων διαλογισμών, άναιμαίκτου διαίτης καί έπισταμένων παρατη
ρήσεων έπί τοϋ έκάστοτε θέματος. Έφ' δσον δέ μέ τήν πάροδον 
τοϋ χρόνου τάς εϋρισκον όρθάς καί λογικός, τάς οίκειοποιούμην. 

'Όσον άφορ<';ι τήν θεωρίαν τών ύπερβατικών Διδασκάλων, 
πρέπει έδώ νά άναφέρω δτι άπό παιδικης άκόμη ήλικίας είχα έντο
νον τήν έντύπωσιν δτι παρακολουθούμαι, προστατεύομαι καί κα
θοδηγούμαι ύπό άοράτου φιλικης ύπάρξεως. Άλλά τό θέμα τούτο 
ητο δι' έμέ κάτι τό άκαθόριστον καί άόριστον καί δέν ήμποροϋσα, 
τότε, μετά βεβαιότητος νά τό ύποστηρίξω. 

Άπό της άρχικης είσδοχης μου είς τήν Θ.Ε. ώς μέλους της 
Στοάς «Σωκράτης» παρηλθον έκτοτε έτη πολλά, άφιερωμένα είς 
μελέτας, έρεύνας καί άναζητήσεις έκ πηγών γνώσεων πάσης φύ
σεως, ώστε διά της συγκριτικης πλέον όδοϋ νά διαμορφώσω άνε
πηρέαστον καί ώλοκληρωμένην άντίληψιv τών μεταφυσικών πραγ
μάτων. 'Όμως, δσον προσπαθούσα νά προχωρήσω καί νά προ
σεγγίσω τήν «Άτραπόν τών Διδασκάλων», τόσον καί ήρχιζαν νά 
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μέ πλήττουν διάφορα δυσάρεστα καί όδυνηρά συμβάντα ώς: οίκο
γε:νε:ιακαί προστριβαί, οίκονομικαί δυσχέρε:ιαι, άπογοητε:ύσε:ις έκ 
μέρους κύκλων άνθρώπων-ύποτιθε:μένων πνε:υματικών-καί τέλος 
βαρε:ίΌ καί έπίπονος άσθένε:ιά μου. Καί τά μέν τρία πρώτα κατώρ
θωνα, κατά κάποιον τρόπον, νά τά έλέγχω· τό τε:λε:υταϊον δμως μέ 
έξουθένωσε: κυριολεκτικώς. 

Καί διά νά γίνω σαcpε:στέρα: στον πρίν άκριβώς 21 έτη ( 1966) 
διά πρώτην φοράν ύπέπε:σε:ν ε:ίς τήν άντίληψίν μου, λόγυ_J όξέος 
πόνου, ενα μικρόν διόγκωμα ε:ίς τό στέρνον, μέ κατε:ύθυνσιν πρός 
τόν άριστε:ρόν μαστόν δέν έδωσα άρχικώς σημασίαν. Μέ τήν πά
ροδον ομως τού χρόνου όλοέν καί ηϋξανε: τό όγκώδιον καί όλοέν 
καί περισσότερον μέ πονούσε:. Μάλιστα βαθμηδόν ηρχισα νά χά
νω καί σωματικόν βάρος. 

Κατόπιν αύτών τών συμπτωμάτων κατέφυγα ε:ίς τόν χε:ιρουρ
γόν ίατρόν μου, ό όποιος μου συνέστησε: τό ταχύτε:ρον χε:ιρουργι
κήν έπέμβασιν, μέ έπακόλουθον τήν βιοψίαν διά τήν έγκαιρον διά
γνωσιν καί τήν άντίστοιχον θε:ραπε:ίαν. 

Ένψ λοιπόν ε:ύρισκόμην ε:ίς τό χε:ιρουργε:ϊον, μέ τό σώμα 
άναίσθητον ύπό τήν έπίδρασιν ίσχυρού άναισθητικού, ό δέ χει
ρουργός ε:ύρίσκπο έπί τό έργον, μου συνέβη τό έξης άναπάντε:χον 
περιστατικόν: 

Εύρέθην «έξαίcpνης», μέ τούς πνε:υματικωτέρους καί λε:πτοτέ
ρους cpορε:ϊς μου, όρθία, έν μέσυ_J μεγάλης αίθούσης καί ένώπιον 
όμηγύρε:ως σεβαστών γερόντων καθημένων έπί στε:νομάκρου 
τραπέζης κuί μέ τά πρόσωπά των έστραμμένα πρός έμέ. Έπί τ� 
θέ9 των, παρέμεινα όcpωνος, ε:ύθυτε:νής καί άκίνητος, καταληcpθε:ϊ
σα ύπό παροδικής ψυχικής συγχύσεως καί άναστατώσε:ως: συγ
χρόνως δμως κατε:κλε:ίσθην ύπό ύπε:ρόχων έκστατικών συναισθη
μάτων ύπε:ρτάτης ε:ύcpροσύνης καί άνατάσε:ως. Ώς cpαίνπαι δέ, oi 
πρε:σβύται μέ άνέμε:νον, διότι έπί τ� άcpίξε:ι μου, άμέσως δύο έξ 
αύτών έσηκώθησαν, μέ έπλησίασαν καί ό Εiς έξ αύτών -προφα
νώς ό ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ μου- μου ε:Τπε:ν: 

«Ή άγάπη σου καί ή ε:ίλικρινής σου προσπάθεια διά τήν έρε:υ
ναν, άνε:ύρε:σιν καί γνώσιν της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, σέ ώδήγησε: μέχρις 
ήμών». 

'Ήκουσα ε:ύκρινώς τά λόγια αύτά τού Διδασκάλου, όχι δμως 
διά τού άνθρωπίνου τρόπου, άλλά διά της μπαβιβάσε:ως της σκέ
ψεώς του, ή όποία έξε:πέμππο ώσάν παλμική δόνησις άπό τού έγ
κε:cpάλου του ε:ίς τόν έγκέcpαλόν μου καί τοιουτοτρόπως έγένοντο 
ε:ύκόλως ύπ' έμού καταληπτά. 

Συνεχίζων δέ καί πάλιν, κατά τόν ϊδιον τρόπον, μου διε:βίβασε: 
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τό έξiΊς παράγγελμα: «Α Γ Α  Π Η ΣΕ I Σ ΚΥΡ I ΟΝ ΤΟΝ Θ Ε ΟΝ 
ΣΟΥ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΨΥ
ΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ Ε Ν  ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟ ΙΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΔΕ 
ΠΛΗ ΣΙ ΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ». 

Μέ .τό πλησίασμα τού ύπερβοτικού Διδασκάλου μου συγκεν
τρώνω bλην τιiν προσοχήν μου είς Αύτόν καi τόν παρατηρώ ερευ
νητικά είς τό πρόσωπον- όχι. δέν μού εινοι γνωστός άπό τό νύν 
γι\ινον περιβάλλον μου. Άλλά περιέργως ιl μορφή του μού είναι 
οίκεiο, προσφιλής. (άπεικονiζετοι δέ έκτοτε άνεξiτηλος είς τήν 
μνήμην μου). Έκ της έrιcιφiΊς μου πάλιν μετά της οϋρας του μού 
μετοδiδοντοι δονιiσ ις κοi μέ φορτίζουν μέ συνοισθriμοτο Θείος 

ΑΓΑΠΗΣ, ΕΝΟ Τ ΗΤΑΣ, μετά τού παντός κοi ούρονiος ΕΙΡΗΝΗΣ. 
Θεέ μου, τi άγολλicισιςΙ ώστε ύπάρχουν πράγματι οί Διδάσκα

λοι· συγχρόνως δέ νοερώς άνοφωνώ: « Ν ενίκηκά σε ω θάνατε», 
έφ' bσον τώρα γνωρίζω πλέον bτι ούσιοστικώς δέν ύπάρχεις, επι
τέλους θά ξεκουρασθώ, άφού τά λόγιο τού Διδcισκcιλου μου «Ή 
άγάπη σου κοί Ιl είλικρινriς σου προσπάθεια διά τήν έρευναν, 
άνεύρεσιν κοί γνώσιν της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, σέ ώδriγησε μέχρις ήμών», 
έσιiμαινον δι' έμέ τά έπινiκειcι πολυετών προσπαθειών καί άγώ
νων. 

'Όμως, μέ τό παράγγελμα κοί τήν προσταγriν της Θείας έντο
λης «Άγαπriσεις Κ ύριον τόν Θεόν σου .. τόν δέ πλησίον σου ώς 
σεουτόν» αίσθάνομαι bτι επωμίζομαι έτι δυσκολωτέρας εύθύνας 
καί bτι όφείλω, έπιστρέφουσcι είς τriv γην, νά άναλάβω έκ νέου 
τόν άγώνα. 

Τόν άγώνο της άγάπης ένοντίον τού μίσους, τού φωτός ένον
τίον τού σκότους, της είρriνης έναντίον τού πολέμου, της γνώσεως 
έναντίον της όμαθείας, της δικαιοσύνης ένcιντίον της άδικίος. 

Π όσον χρονικόν διάστημα έκράτησεν cιύτήν ή διαδικασία μέ 
τόν Διδάσκαλον δέν ειμαι είς θέσιν νά τό γνωρίζω όκόμη μέχρι 
σήμερον. 'Όμως, οrιrον καί πάλιν Θεού θέλοντος- ηνοιξο τούς 
όφθαλμαύς έδw' κmω1 είς τόν ζοφερόν πλcινήτην μας, άπό τάς 
άνcιθυμιάσεις τrϊς άvθ'rD(Ι.ι!)ιπίνης κακότητας, ό χειρουργός δέν ειχεν 
έντελώς τεΧειώσει τriv' έπέμβασιv- άλλ' εύτυχώς σωμοτικόν rιόνον 
δέν ιiσθάνθην, ό'λλ' r_iσθόνθην ψυχικόν, διότι μέ τήν έπιστροφήν 
μου κcιί πόλιν είς τήν γην έδέχθην, ώσόν ΡΑΠΙ ΣΜΑ, δλην τήν βα
ρειαν καί όrrοπνικτικήν άτμόσφοιράν της. 

Θεέ μου σκέπτομαι έπέστρεψο καί πόλιν είς τό ΤΡΕΛΟ -
ΚΟ Μ ΕΙΟΝ Ι 

Τοιαύτη ητο ή διαφορά ποιότητος ζωής σέ σύγκρισιν μέ τούς 
κόσμους τών Διδασκάλων τούς πλriρεις όρμονίας, ψυχικής όνατό-
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σεως καί ειρηνης. 
(Σημειωτέον δτι έάν έκόπτετο τό νήμα της έπιγείου ζωής μου κατά 
τήν διάρκειαν της έγχειρήσεως, θά έθεωρούσα τόν έαυτόν μου 
ώς τόν εύτυχέστερον τών άνθρώπων, άφού θά παρέμενα πλησί0ν 
τού Διδασκάλου). 

Τήν έπομένην της έγχειρήσεώς μου ό σύζυγός μου εiχεν άνι't 
χείρας τό πόρισμα της ταχείας βιοψίας, ή όποία άπέδειξεν δτι είχα 
προσβληθη ύπό καρκίνου τών άδένων τού στέρνου. 

Ή έβδομάς δέ ή διαρκέσασα άπό της έγχειρήσεώς μου μέχρι 
της ήμέρας κατά τήν όποίαν ήρχισα τήν καθ' αύτό θεραπείαν τού 
καρκίνου, δι' iσχυρών άκτινοβολιών (άντί της μαστεκτομής) πρός 
έντοπισμόν της νόσου καί άποφυγήν μεταστάσεώς της (δηλ. άπό 
της 3 μέχρι της 1 Ο Νοεμβρίου 1966) ύπηρξε κυριολεκτικώς 
όλεθρία διά τήν ύγείαν μου, διότι περιέπιπταν είς μίαν κατάστα
σιν μεταξύ ζωής καί θανάτου. 

Ή βαρυτάτη καί όδυνηρά άκτινοθεραπεία, είς τήν όποίαν έν 
συνεχεία ύπεβλήθην, διήρκεσε περίπου δύο μήνας καί ώς ητο 
έπόμενον μέ έξήντλησεν έτι περισσότερον, είς σημείον ώστε νά 
μή δύναμαι οϋτε νά βαδίζω. 

Διά τούτο καί ήναγκάσθην νά διέλθω κλινήρης όλόκληρον τόν 
χειμώνα, ύπομένουσα μέ στωϊκήν έγκαρτέρησιν καί ψυχραιμίαν τά 
φοβερά έγκαύματα έκ της άκτινοθεραπείας, τήν όποίαν ύπομονήν 
άντλούα, άνευ άμφιβολίας, άπό τήν άνάμνησιν της έπαφης μου με
τά τού Διδασκάλου καί τών σεβαστών πρεσβυτών, διά τούς 
όποίους δέν ήδυνάμην νά προσδιορίσω έάν ησαν οί μαθηταί τού 
Διδασκάλου Ίησού ή όμάς άρχαίων έλλήνων φιλοσόφων. 

Παρά ταύτα, έδιάβαζα καί έκρατούσα συνεχώς σημειώσεις, 
καθόσον, εiχον πρό όφθαλμών-διά τό προσεχές μέλλον-μίαν σει
ράν διαλέξεων μέ τόν γενικόν τίτλον «Ό Μυστικισμός». 'Ενώ δέ, 
άναζητούσα είς μίαν έλληνικήν έγκυκλοπαιδείαν σχετικά δι' ένα 
ώρισμένον άρθρον, ήνοιξα κατά τύχην μίαν σελίδα καί τότε τό 
βλέμμα μου έπεσεν έπάνω είς μίαν είκόνα., δπου άπεικ·όνιζε τήν 
μορφήν ένός φημισμένου άθηναίου φιλόσοφου. Κσί, •ώ τού θαύ
ματος! καθώς τήν κοιτάζω προσεκτικά άναγvωρίζω πλέον είς αύ
τήν τήν άγαπημένην μορφήν τού ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ό όποϊος κατ' αύ
τόν τόν τρόπον μού έκανε πλέον γνωστήν τήν ταυτότητά του. 

'Αληθώς πόσον περίεργοι καί άνεξερεύνητοι εfvαι ai βουλαί 
τού 'Υψίστου ι 

'Όλοι αί μέχρι τότε προσπάθεια,, ai περισυλλογαί καί οί διαλο
γισμοί, τόσων καί τόσων έτών, δέν μού παρείχαν τήν εύκαιρίαν νά 
επιτύχω τήν ώς όνω συνάντησιν, άλλά έπέπρωτο νά συμβ6 αϋτη 
δταν θά εύρισκόμην ναρκωμένη, έντός ένός χειρουργείου δπου 
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ύφιστάμην έγχείρησιν, συνεπεία τής φοβερός αύτής νόσου, ή 
όποία μέ έταλαιπώρησε καί μέ ταλαιπωρεί μέχρι σήμερον άκόμη 
άφαντάστως. 

Τώρα έσείς πού μέ άναγιγνώσκετε ίσως εύλόγως άνερωτηθή
τε: <ψά, είναι δυνατή μία συνάντησις μέ τούς άρχαίους φιλοσό
φους κατόπιν τών χ ι  λ ι ε τ η  ρ ί δ ω  ν πού μάς χωρίζουν άπ' αύτούς»; 

'Απαντώ· ναί, είναι δυνατόν, διότι ό χρόνος μέ τά ήμέτερα πε
ριωρισμένα άνθρώπινα δεδομένα είναι έντελώς άπατηλός ούσια
στικώς δέ ο�τος δέν ύφίσταται, άφού παρελθόν, παρόν καί μέλλον 
δέν είναι είς τήν πραγματικότητα παρά εν άδιαίρετον καί ένιαίον 
παρόν. 

Ή παρατεταμένη άσθένεια καί ή καθήλωσίς μου είς τήν κλί
νην δλον τόν χειμώνα τού 1966-67 μού παρείχαν τόν χρόνον καί τήν 
εύκαιρίαν νά διαπραγματευθώ καί νά διεκπεραιώσω τήν 
σύντομον-σχετικά μέ τόν τεράστιον όγκον τού θέματος περί «Μυ
στικισμού», διάλεξίν μου. 

Είς αύτήν προσεπάθησα ν· άποδείξω τήν καθολικότητα τής 
ύπάρξεώς του είς δλας τάς μεγάλος θρησκείας καί φιλοσοφίας τού 
κόσμου ώς: τάς τής Κίνας, τής άρχαίας Αίγύπτου, τής άρχαίας 'Ελ
λάδος, τής 'Εβραϊκής, τής Χριστιανικής. Ώς Κοσμοθεωρίαν, άνάγει 
τά πάντα είς τό "Εν, έκ τού όποίου άπορρέει ή πολλαπλότης καί ή 
ποικιλία· αύτό δέ τό "Εν είναι δ,τι συνήθως άποκαλείται Θεός, ό 
όποίος δύναται νά γνωσθιj ύπό τού άνθρώπου, μέ μίαν «Μυστικήν 
'Ένωσιν», μέ μίαν «Μυστικήν άποκάλυψιν», ώς όμοουσίου μετά 
τής Θείας Ούσίας. 

Έπί πλέον προσεπάθησα είς αύτήν ν· άποδείξω δτι ό μυστικι
σμός είναι ή πεμπτουσία δλων τών θρησκειών καί δτι πόρρω άπέ
χει άπό τού νά είναι μία νοσηρά κατάστασις ψυχικής άδρανείας η 
ψυχικής φυγής έκ τού κόσμου τούτου τής «πραγματικότητος» 
(γνώρισμα φρενοβλαβών μόνον άνθρώπων), δπως πολλοί διαπρε
πείς σύγχρονοι ψυχίατροι ύποστηρίζουν. 

Φυσικά, δέν άρνούμεθα δτι πράγματι ότομα μέ έλατωματικόν 
έγκέφαλον, λόγ<J? κληρονομικών νοσημάτων, η ότομα μέ έξησθε
νημένον νευρικόν σύστημα ή καί άκόμη ότομα ναρκομανή παρου
σιάζουν κάποιαν ίκανότητα διοράσεως καί έξωσωματικής έμπει
ρίας. 'Όμως, δυστυχώς δι' αύτούς, τό δμοιον ελκει μόνον τό δ
μοιον, καί ώς έκ τούτου α1 νοσηροί αύταί όρματιστικαί καταστά
σεις των δέν έχουν καμμίαν σχέσιν η μάλλον εύρίσκονται άκριβώς 
είς τόν άντίποδα τού ήμετέρου μυστικισμού, καθόσον, ο�τοι μέν 
άκολουθούν άκουσίως τήν κατιούσαν πνευματικήν ΟΔΟΝ, ήμείς 
δέ τήν άνιούσαν. 
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Άσχολουμένη μ αυτα τά ύψιπετη θέματα καί ένισχυμένη μέ 
τήν ζωογόνον άνάμνησιν του Διδασκάλου διηλθα τήν περίοδον 
του χειμώνας καί μαζί μ· αύτόν παρηλθε καί ό χρόνος πού μου 
έχρειάζετο διά νά έπουλωθουν τά έγκαύματά μου έκ της βαρυτά
της άκτινοθεραπείας. Κατά συνέπειαν. ηρχισα βαθμηδόν ν· όνο
λαμβάνω καί νά συνέρχωμαι. 

Μέ τήν άποκατάστασιν της ύγείας μου έπέστη πλέον ό χρόνος 
νά δραστηριοποιηθώ καί ώς πνευματικός άνθρωπος. 'Ήρχισα λοι
πόν. μέ άφοσίωσιν καί σύνεσιν νά διαδίδω τήν θεοσοφίαν δσον 
τό δυνατόν αί δυνάμεις μου μου τό έπέτρεπον-εϊτε μέ διαλέξεις, 
εϊτε μέ τόν προφορικόν λόγον, εϊτε μέ τό έμπρακτον παράδειγμα, 
είς τόν πλησίον μου. Τήν συνάντησιν δμως καί τήν έπαφήν μου, 
τότε. μέ τόν ύπερβατικόν Διδάσκαλον, είχα άποφασίσει νά τήν 
κρατήσω μυστικήν καί νά τήν πάρω μαζί μου είς τόν τάφον, ώς τό 
πολυτιμότερον γήϊνον άπόκτημα, άπό τόν φόβον του διασυρμου 
της βεβηλώσεως καί της μήν όρθης κατανοήσεώς της τόσον άπό 
τούς ίδίους τούς θεοσόφους. δσον καί άπό τούς μή. 

'Άλλωστε τήν περίοδον. έκείνην, άτομα μέ ύπερευαίσθητα 
νευρα, έγγίζοντα τά κράσπεδα της άνωμαλίας, τά γνωστά μέ τήν 
όνομασίαν «MEDIUM» η διάμεσα. προσεπάθουν νά διαλύσουν τήν 
0.Ε. μέ τάς παραπλανητικός καί κακοβούλους προρρήσεις των. Ώς
δέ λέγει καί ή Ε.Ρ.Β .. πνευματισμός καί πνευματικότης είναι άκρως
άντίθετοι, καθόσον μέ τήν πάροδον του χρόνου ό πνευματισμός
όλοέν καί έξασθενεί τό νευρικόν σύστημα του άνθρώπου καί τόν
έξουθενώνει. έν� ή πνευματικότης τόν σταθεροποιεί καί τόν έν
δυναμώνει.

Παραλλήλως μέ τήν ώς άνω δραστηριότητά μου, έκρουσα 
(αύτήν τήν φοράν άτάκτως) κι· άλλην θύραν γνώσεως, έκτός της 
θεοσοφικης, μέ τήν προσδοκίαν δτι είσερχομένη είς αύτήν θά δυ
νηθώ νά λαξεύσω καί νά λυάνω τόν όπωσδήποτε όκατέργαστον 
έτι έαυτόν μου. Δραττομένη δέ έπίσης της εύκαιρίας της διελεύ
σεως έξ 'Αθηνών του Sat Guru Kirpal Singt, ένός έκπροσώπου 
της φημισμένης ίνδικης μυητικης Σχολης, ίδρυταί της όποίας ησαν 
οί γνωστοί μυστικοί διδάσκαλοι Nanak κω Ka.bi,r,. έμυήθην, ύπ' αύ
του είς τά άπόρρητα της έπιστήμης των. Έδιδσ, λο:ιπόv, καί έπαιρ
να συγχρόνως γνώσεις, διότι είς αύτήν τήν ζωήν· ύ-ττά1J!)?(Ουν πάντο
τε έκείνοι ηού γνωρίζουν όλιγώτερον άπό ήμάς, όπ&rtiw ώψείλομεν 
νά τούς δίδwμεν· καί έκείνοι οί όποίοι γνωρίζουν περισσ.ότερα, 
όπόταν. μέ τή,ν σειράν των μας δίδουν. 

'Ένα <<δοuινσι'-λα�εϊ:ν» είναι, συνεπώς όλόκληρος ό έπίγειος 
βίος μας. 
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Καί δλα αύτά ύπό δυσμενεστέρας έτι των προηγουμένων 
έτών συνθήκας ζωης. 

Θά έλεγε κανείς δτι ειχα διά μιός άνοίξει τόν άσκόν της Παν
δώρας καί έδεχόμην όλλεnάλληλα τά πλήγματα της πράξεώς μου. 
'Ορθώς λοιπόν, έλέχθη δτι η ζωή τού ύπό δοκιμασίαν μαθητού 
(οιότι, άσφαλώς ώς δόκιμον θά μέ έδέχθη εiς τήν αϋραν του ό Δι
δάσκαλος) δέν ειναι έσnαρμένος μέ ρόδα, άλλά με ύκύvJc; Εiς 
τούς έσωτεριστάς η έξήγησις τού φαινομένου ειναι δτι: κατά πρώ
τον ό καρμικός νόμος πίπτει nρός έξόφλησιν καί καύσιν έπί τών ώ
μων τού δοκίμου εiς μεγαλυτέραν ποσότητα άπό τού κοινού άν
θρώnου· καί δεύτερον· ό όρχων αύτού τού κόσμου, η άρνητική 
δύναμις, ό Kal η ό Mara (τήν δύναμιν τού όποίου δέν θά nρέnr:i 
καθόλου νό ύnοτιμώμεν) παρεμβάλλει είς αύτόν όπειρα έμnόδια 
καί δυσκολίας, εϊτε έμμέσως εϊτε άμέσως. 'Ώστε ό μέν ύnό δοκι
μασίαν μαθητής ν· άnοθαρρυνθ� καί νά έγκαταλεiψΙJ τόν άγώνα 
της λυτρώσεώς του έκ τών δεσμών του μετά της ϋλης, ό δέ Kal 
νά μήν άnολέσσ ενα δεσμώτην, ύπήκοόν του, καθόσον, όνευ ύnη
κόων παύει νά έχr:� καί ό ϊδιος έξουσίαν καί ύnόστασιv- καί τότε, η 
ύnοτάσεται Ξiς τήν Θείον Θέλησιν η διαλύεται καί έξαφανίζεται μέ 
δλην τήν άκολουθίαν του. 

Κατά συνέπειαν, συντελεϊται έnί τού μαθητού, κατά τό στά
διον της δοκιμασίας του, μέγας άγών έπικρατήσεως: της ϋλης η 
τού πνεύματος τού καλού η τού κακού· τού φωτός η τού σκό
τους. · Η έκβασις δέ τού άγώνος έξαρτόται: άπό τήν δύναμιν της 
θελήσεως τού μαθητού, τήν σταθερότητά του εiς τόν άγώνα αύ
τόν καί nρό παντός είς τήν nίστην καί άφοσίωσίν του είς τόν 
Θεόv- άφού ώς λέγει καί ό Παύλος, «εί ό Θεός μεθ' ημών, τίς καθ' 
ημών;». 

Άπό της πρώτης nροσβολης μου άπό τόν καρκίνον παρηλθον 
19 συναπτά έτη, καί φυσικά τόν ειχα έντελώς λησμονήσει, διότι, 
έφανταζόμην δτι ειχα πλέον έξοφλήσει μέ αύτόν. Καί iδού τώρα, 
(Πάσχα τού 1985) μετά τόσον χρονικόν διάστημα όμαλης συμβιώ
σεως μετ· αύτού, η εκ νέου καί εiς τόν ϊδιον μαστόν άναζωnύρω
σίς του αύτήν δέ τήν φοράν έτι δριμύτερος. 

Έξ όρχης, λοιπόν, καί πάλιν βαρυτάτην άκτινοθεραπείαν, νέα 
καί φοβερά έγκαύματα καί άφορήτους πόνους Έnί πλέον, δέν ει
χα έντελώς συνέλθει άπό τήν δευτέραν αύτήν προσβολήν καί ηρ
χισα νά παρουσιάζω καθημερινούς έξαντλητικούς πυρετούς πού 
μέ ώδήγησαν-πρός διάγνωσιν των αiτίων-εiς νοσοκομεϊον. 

Πόρισμα: (ηδη εiς προχωρημένον στάδιον) μετάστασις εiς τόν 
πνεύμονα- συμπέρασμα έτοιμοθάνατη· πράγμα τό όποίον ό έπικε-
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φαλής παθολόγος τού τμήματος μού τό έδωσε σαφώς νά τό έν
νοήσω. 

Άπ' έκείνης τής στιγμής έχασα κάθε άγωvιστικήν διάθεσιν νά 
διατηρηθώ είς αύτήν τήν ζωήν, διότι έθεώρησα όνισον πλέον τόν 
άγώνα. · Αρνουμένη δέ νά δεχθώ τροφήν προσήγγιζα όλοέν καί 
περισσότερον τόν θάνατον. Τοιουτοτρόπως κατέρρευσα καί έφθα
σα μέχρι τού μεταιχμίου αύτής καί τής όλλης ζωής. Καί τότε έζησα 
είς δλην τήν πληρότητα καί τό μεγαλείον της τήν ματαιότητα των 
έγκοσμίων πραγμάτων πού τόσον έμμένει καί συνεχώς άναφωνεί 
ό σοφός 'Εκκλησιαστής: « ... ματαιότης ματαιοτήτων. τά πάντα μα
ταιότης». Αύτή δμως ή τόσο έντονος έμπειρία θανάτου μού άπέ
δειξε δυναμικά ποίος είναι πράγματι ό έπί γης σκοπός τού άνθρώ
που καί τό τί είναι έκείνο, πού θά λάβι:J έπ' ώφελείς:ι του καί είς 
τήν όλλην ζωήν. 'Αναμφιβόλως, λοιπόν, μία είναι ή άπάντησις τήν 
δσον τό δυνατόν πvευματοποίησίν του· τίποτε όλλο. 

· Αλλά είς τήν θλίψιv καί τήν άπελπισίαν της, ή οίκογένειά μου
δέν έδέχθη «de facto» καί άπράκτως τό πόρισμα τού παθολόγου. 
Ώς έκ τούτου μέ μεταφέρει άμέσως είς όλλον νοσοκομείον, μέ 
τελειότερα διαγνωστικά μηχανήματα, δπου έκεί, μεταξύ πολλών 
έξετάσεων καί είδικώτερον διά τής βρογχοσκοπήσεως καί τής έν 
συνεχεία βιοψίας, διαπιστώνεται δτι δέν είχα ύποστιj μετάστασιν 
τού καρκίνου είς τόν πνεύμονα. άλλά δτι είχα ύποστή έγκαύματα 
είς αύτόν άπό τήν ύπερβολικήν άκτινοθεραπείαν καί έπασχα άπό 
«άκτινίασιν», ή όποία μού προκαλεί - μέχρι τώρα - δυσχέρειαν 
άναπνευστικήν καί φλεγμονές. Συνέπεια των όποίων είναι οί συνε
χείς πυρετοί μου. 

Διέφυγα, λοιπόν, έστω καί προσωρινώς, καί πάλιν τόν θάνα
τον· κι· αύτό μέ κάνει v· άνερωτώμαι: διατί αύτό τό «πήγαινε-έλα» 
μέ τόν θάνατον; Ποίος ό σκοπός αύτής τής δοκιμασίας καί παρα
τάσεως; Μήπως όρά γε όφείλω κάτι άκόμη νά πράξω ή νά εϊπω 
είς τούς συνανθρώπους μου καί δέν τό έπραξα; 

Μία άλήθεια, λέγει ό Χαλίλ Γκιμπράν είς τόν «Προφήτην» του. 
δταν προορίζεται vά λεχθιj άπό fva ώρισμένον άτομον καί δέν λε
χθιj - τότε έπανέρχεται είς τήv γην - ώς άποστολήν τού πλέον, 
διά νά τό πράξι:J. 

Μήπως, όρά γε κι· έγώ, πρίν έγκαταλείψω τό γήϊνόν μου περί
βλημα ή μάλλον μ· έγκαταλείψι:J αύτό, θά πρέπι:� v· άνακοινώσω 
είς τούς συνανθρώπους μου μέ παρρησίαν καί είλικρίνειαν τήν 
έπαφήν μου μέ τούς Διδασκάλους. τής Μεγάλης Στοάς καί νά δια
δώσω είς πόντος τά πανανθρώπινα μηνύματά τους; 

Καί ή πράξίς μου αύτή δέν θά είναι μία πράξις ένθαρρυντική 
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καί έλπιδοφόρος, άπευθυνομένη πρός κάθε είλικρινη, ένθερμον 
καί τολμηρόν έρευνητήν της όληθείας, πού θά θελήσι:� κι· αύτός 
νά κρούσι:� καί νά γίνι:� δεκτός είς τήν εύδαίμονα περιοχήν των, δ
ταν μάθι:� δτι άρωγός έμπροσθέν του ϊσταται όλόκληρος 'Ιεραρχία 
Διδασκάλων; Άρκεϊ, φυσικά νά πράξι:� μέ σύνεσιν, έμμονήν καί 
ύπομονήν καί πρό παντός διά του τρόπου της ζωης του, δ,τι ειναι 
άπό τήν παράδοσιν διατεταγμένον πρός τουτο. 

'Ή μήπως ή προσταγή πού ηκουσα καί έσφραγίσθην ύπ' αύ
της, διά του στόματος του Διδασκάλου: «'Αγαπήσεις Κύριον τόν 
Θεόν σου έν δλι:� τ(l καρδί9 σου καί έν δλι:� τ(l ψυχ(l σου καί έν δ
λι:� τ(l διανοί9 σου, τόν δέ πλησίον σου ώς σεαυτόν» δέν ειναι ή 
έντολή τών έντολών καί τό Α-Ω πάσης φιλοσοφίας καί δέν θά 
συν1ελέσι;1 έάν έφασμοσθ(l είς παγκόσμιον κλίμακα, ώστε νά έπι
κρατι1σι:� πράγματι « ... έπί γης είρήνη έν άνθρώποις εύδοκία»; 

Ύποκινηθεϊσα, λοιπόν, ύπ' αύτών τών σκέψεων, λύω τήν σιω
πήν μου, καί γράφω σήμερον αύτό τό άρθρον διά τόν «ΙΛΙΣΟΝ», 
δπου περιγράφω μέ κάθε είλικρίνειαν τά συμβάντα. Παρακαλώ δέ 
τούς άναγνώστας μου νά μή θεωρήσουν τήν πρόξίν μου αύτήν ώς 
μίαν πρόξιν αύτοπροβολης η ύστεροφημίας, διότι ειμαι τόσον έξη
σθενημένη καί ταλαιπωρημένη όπό τήν μακροχρόνιον άσθένειάν 
μου, ώστε μία τοιαύτη σκέψις θά ητο έντελώς άδικος καί συκο
φαντική. 'Ό,τι πράπω, τό πράπω άπό όγάπην διά τόν συνάνθρω
πόν μου. 

Ώς ηδη άνέφερα, έκτός της θεοσοφικης θύρας, έκρουσα κι· 
άλλος θύρας γνώσεως καί όμολογουμένως ώφελήθην άπό δλας. 
'Όμως τάς βάσεις της μεταφυσικης τάς έδιδάχθην, έξ όλοκλήρου 
καί έν λεπτομερεία άπό τήν Θεοσοφίαν, χάρις είς τά άπειράριθμα 
συγγράμματα πού μός άφήκαν είς τό πέρασμά των οί φίλεργοι καί 
διαπρεπεϊς lδρυταί της καί οί συνεχισταί των. 'Ιδιαιτέρως δέ ώφε
λήθην άπό τά βαρύγδουπα συγγράμματα της Ε.Ρ.Β., της βαθύτατα 
προσηλωμένης καί όφωσιωμένης αύτης ψυχης, είς τήν ίδέαν τών 
Διδασκάλων (τόσον τών έχόντων τούς πόδας έπί γης, δσον καί 
τών μή), άπό τούς όποίους ηντλει πάσαν όπόκρυφον μυστηριακήν 
γνώσιν καί έν συνεχεί9 τήν προσέφερεν είς πόντος. ίκανούς νά 
τήν έκτιμήσουν καί έπωφεληθουν. Έξ οδ καί αίσθάνομαι τήν 
άνάγκην, νοερώς νά τούς όποστείλω έ:να μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
διά τήν βοήθειαν πού μου προσέφερον είς τόν πολυκύμαντον 
πρός όνεύρεσιν τών Διδασκάλων όγώνα μου. 

Έnί πλέον, τήν έλευθερίαν της σκέψεως καί του λόγου καθώς 
καί τήν όποφυγήν κάθε δογματισμου πού χαρακτηρίζουν τάς έρ
γασίας της, δέν τάς συνήντησα πουθενά. Διά τουτο, al άρχαί αύταί 
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άνεnιφυλάκτως μέ ώθησαν, ώς ότομον φιλελεύθερον καί άνεξάρ

τητον, συλλέγουσα τήν άλήθειαν άπό όπουδήποτε κι· όν προέρχε

ται (όλλωστε τε Θεοσοφικόν άξίωμα) ώστε νά παραμείνω, μέχρις 

ύστάτης πνοης μου, άδιορθώτως θεόσοφος' 

Πρίν ομως ό κάλαμος έκπέσr:� έκ της χειρός μου, αίσθάνομαι 

τήν άνάγκην νά εύχαριστήσω καί τόν άειθαλη πρεσβύτην, τόν 

στυλοβάτην της 0.Ε. καί άκάματον πνευματικόν έργάτην της, τόν 
άδ. Πρόεδρον της 0.Ε. έν Ε., ό όποίος δι' έμέ ύπηρξε πάντοτε 

προσηνής, μελίχειος καί έξυπηρετικς, άλλά κυρίως ό διδάσκαλός 

μου είς τά πρώτα θεοσοφικά μου βήματα. 

Σάς χαιρετώ ολους 

μέ πολλήν αγαπην 

Μαρία Δ. Βλάχου 

Άθήvαι 5/12/86. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ 

Σεληνόφωτο 

Μικρό παιδί είδες ένα βράδυ 

σπείρα αγγέλων στη φεγγαρολουσιά 

μέσα απ· της νύχτας το μαγνάδι 

σαν ασημένιο ρυάκι να κυλά 

και στης αυλής σου το πηγάδι 

να χύνεται σταλάζοντας κρυφά. 

Τώρα όμως που μελετάς το μέλλον 

στου έναστρου νερού τη λίκνιση 

και σε μυστικούς ψαλμούς αγγέλων, 

τώρ' ακούς μόνο ανάλαφρη σιγή. 

Τα σύμβολα από φως που εσύ διαβάζεις 

σοβαρά, είν' αστείο φεγγαριού 

κι οι κουβάδες νοήματα π· αδειάζεις 

πέφτουν στον καταρράκτη του καιρού. 

"Από τό βιβλίο «'Ένα καλοκαίρι)). 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΩΡΑ 

Στον Πανάγο Αναγνωστόπουλο 

Τροπή στο φως' Αλκυονίδα ώρα 

μ· ανασαιμιά ζωής αναδροσiζεις 

της γης τον κόρφο και σκορπίζεις 

ευδία κυανή σε χέρσα χώρα. 

Στα εφταήμερα του ήλιου δώρα 

το όνειρο στην κλήρα σου ροδίζεις 

με δάκρυ Αλκυόνη και ανθίζεις 

ελπίδες με λαλιά ειρηνοφόρα. 

Ψυχή μου, ηλιανθόσπορε, στολίσου 

τον πόνο του κορμιού και αλκυόνα 

ψηλώσου στον εξόριστο αιώνα 

φωλιά να βρεις σ' αυλή του Παραδείσου. 

Και κει κελαδισμός και θείον άσμα 

θα κλείσουν της φυγι1ς το αστροχάσμα 1 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Είσαγωγή στή Θεοσοφία 

Κεφ. Α' 
» Β'
)) Γ' 
» Δ'
» Ε'
» ΣΓ
» L'
» Η'
» Θ'
)) ,,

» ΙΑ'
» ΙΒ'
» ΙΓ'
» ΙΔ'
» ΙΕ'
» ΙΣΓ

Γ, Έκδοση 1986 

Προλεγόμενα 
Τί είναι ή Θεοσοφία 
'Εξέλιξη Μορφης καί Ζωης 
ΟΙ άόρατοι κόσμοι 
Ό φυσικός κόσμος 
Ό άστρικός κόσμος 
· Η μεταθανάτια ζωή στόν άστρικό κόσμο
Ό νοητικός κόσμος
Ή Μετενσάρκωση
Ό νόμος τού Κάρμα
Ή δημιουργία τού 'Ηλιακού Συστήματος
ΟΙ έπτά Ρίζες-Φυλές
Περί Άτλαντίδος
Πρός τήν 'Απολύτρωση
· Η Θεοσοφία στήν πράξη
Ή Θεοσοφική 'Εταιρία

Χαρτόδετον Δρχ. 400 

Δεμένον )) 600 

'Αποστείλατε μl lπιταγήν 

διά νά τό λάβετε εlς τήν διεύθυνσίν σας 

1987 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Τό Βιβλίον της Σοφίας 

Μ Η Τ 1 Σ 

Γ' έκδοση άναθεωρημένη 1986 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
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Άρχαίων 'Ελλήνων σοφών 400 (Θαλής, Π1πακός, Βίας, Σόλων, 

Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλείτου, 

Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφοκλη, Εύριπί

δου), 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, Πλάτωνος, 'Αρι

στοτέλους, Δημοσθένους, Πύρρωνος, Μενάνδρου, 'Επικού

ρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου Αύρηλίου, Πλωτίνου, 

Πρόκλου καί πολλών όλλων. 

Ξένων: 530 'Ανατολικών (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη

τικά, Καινής Διαθήκης, 'Ινδικών, Σααδή, 'Εράσμου, Θερβάντες, 

Σαίξπηρ, Καρτεσίου, Σπινόζα, Βολταίρου, Ρουσσώ, Κάντ, 

Τζέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, "Ιγκερσολ, Ρε

νάν, 'Ίψεν, Τολστόι, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νίτσε, Φλαμμαριών, 

Μπέζαντ, Μπερξόν, Ταγκόρ, Βιβεκανάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, 

Σβάϊτσερ, Τσβάϊχ, Σρί Ράμ, ΚρισναμοCιρτι καί όλλων. 

Νεοελλήνων: 430 Κοραή, Ρήγα Φεραίου, Δημ. ΓαλανοCι, 0. Καiρη, 

Δ1ον. ΣολωμοCι, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακούλη, 

Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου, Ν. Καρ

βούνη, Ν. Καζαντζάκη, Κ. Βάρναλη, Ίω. Βασιλή, Θρ. Βλησίδη, 

Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κιτρινιάρη, Ίω. Θεο

δωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ. Παναγ1ωτοnούλου, Π. 

Κανελλοπούλου καί όλλων. 

Χαρτόδετον Δρχ. 500 

Δεμένον Δρχ. 700 
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ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΙΕΤΤΟΣ 

Καθαρμοί 

1. Όρισμός - 'Ιστορική ανασκόπηση

Κάθε πράξη πού έχει σκοπό τήν άnοβολή ούσιών επιβλαβών 
άπό τόν όργανισμό, τίς μηχανές κ.λπ ... τή λέμε κάθαρση. 

Μεταφορικά ομως κάθαρση σημαίνει τόν ψυχικό εξαγνισμό 
(εγκυκλοπαίδεια Α-Ω λέξη κάθαρση Λάσκαρις 514) τήν εξιλέω
ση, τήν άπαλλαγή άπό άκάθαρτα στοιχεία η πνεύματα καί γενικά 
κάθε ενέργεια πού ξελαφρώνει τήν ψυχή καί μας άνεβάζε, σέ n,ό 
αiθέρ,ες σφαίρες, ώστε νά μπορούμε νά συνδεθούμε μέ τό Θείο η 
νά επικοινωνήσουμε μέ όλλα άγαθά πνεύματα. 

Τό άποτέλεσμα της κάθαρσης είναι ό καθαρμός. 
Άπό τά πανάρχαια χρόνια στίς διάφορες θρησκείες ή κάθαρ

ση του σώματος ηταν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν επικοινω
νία μέ τό Θείο. 

Διάφορα είναι τά μέσα πού χρησιμοnο,ουνται γιά τούτο τό 
σκοπό: 
- Τό νερό. ποταμίσιο η θαλασσινό. Συνηθισμι:νο φαινόμενο ηταν
τά λεγόμενα π ε ρ ,  ρ ρ α ν  τ ή ρ ι α στίς εiσόδους τών ναών, δηλαδή
άγγεία μέ νερό άπ' τό όποίο ράντιζαν μέ κλαδιά δάφνης η έλιας
αύτούς πού έμπαιναν στούς ναούς.
- Τό αiμα της θυσίας. Ό 'Ηράκλειτος ό 'Εφέσιος, καυτηριάζοντας
τή θρησκευτική ζωή του λαού (Η. PIELS, απ. 5 καί περιοδικό
«Δαυλός» τομ. Β. σελ. 990), λέει: (Καθαρίζονται (έκ τών άνοσίων
πράξεώ\' τους) μιαινόμενοι έκ νέου μέ αiμα. Είναι τό ϊδιο σάν κά
ποιος πού έχει χωθεί στή λάσπη νά προσπαθεί νά καθαριστεί πάλι
μέ λάσπη, έάν, κάποιος έβλεπε αύτόν τόν όνθρωπο νά κάνε, κάτι
τέτοιο θά τόν έπαιρνε γιά τρελλό).

'Η φωτιά. 
Καπνοί άπό διάφορα βι:'ηανα. 
Τό κρασί καί τό λάδι. 
Διάφορες επικλήσεις, εντριβές, κρούσεις, εξορκισμοί, πλήγματα, 

άσκήσεις δοκιμασίας άκόμα καί σωματικές κακώσεις, μαστιγώσεις 
κ.λπ. 

Ο ί Π u θ α  γ ό ρ ε, ο ι  (Λάσκαρις 514) είχαν τόν παιάνα πού 
ψαλλόταν τήν 6νοιξη. Ή τελετή λεγόταν κάθαρση. Οί μαθητές 
σχημάτιζαν κύκλο κι ενας νέος, έπαιζε λύρα. Πρός τόν εξαγνισμό 
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τr'Ίς ψυχης άντrστοrχοϋσε άναγκαία κάθαρση τοϋ σώματος, πού 
τόν πετύχαιναν μέ τriv ύγrεrνή καί τriv αύστηρri πειθαρχία τών 
ήθών (Συρέ 271). 

Οί Α i γ ύ π τ I ο,, ο ί Β cι β υ λ ώ ν  I ο,, ο i · 1 ν δ ο ί κcιί προπαντός 
οί π έ ρ σ ε  ς ειχαν τίς καθάρσεις σάν τό μοναδικό μέσο νίκης τοϋ 
άνθρώπου κcιί άπαλλαγης του άπό τή δύναμη τr'Ίς πονηρr'Ίς άρχης 
(Λάσκαρις 514). Στri Λατρεία τών Αiγυπτίων μάλιστα, δπως δεί
χνουν οί σχετικές παραστάσεις στά διάφορα μνημεία πού διασώ
θηκαν (Εγκ/δεrcι 'Ελευθερουδάκη, λέξη κcιθαρσrς), οί καθάρσεις μέ 
τίς θυσίες ?�ταν ούσrώδες στοιχείο. Τά ϊδrα συνέβcι1νcιν αλλωστε 
κcιί ατούς Πέρσες μέ τri θρησκεία τοϋ Μίθρcι 

Οί Ρ ω μ α ί ο, (Εγκ/δεrα Α-Ω) ειχcιν κcιθ1ερώσε1 εiδrκή τελετri 
καθάρσεως. Triv τελετή όποτελοϋσαν: 

Ή π ο μ π ή: Ό λαός περιερχόταν τήν πόλη η τήν γύρω 
όγροτrκή περrοχri τρείς φορές, φέρνοντας μαζί του κοί τά ζώο πού 
προορrζόντcιν γrά τή θυσία. 

Ή π ρ ο  ο ε υ  χ ή ( Εγκ/δεrο Ελευθερουδάκη) κοί 
· Η θ υ ο ί cι τριών συνήθως ζώων, ενcι γουρούνι, ενο πρόβατο κr

ενον τοϋρο. 
Ή κάθαρση τr'Ίς πόλης όποσκοποϋσε στήν άποτροπή έπrκείμε

νων κινδύνων κοί γινόταν κάθε χρόνο κcιί συνοδευόταν μέ δεή
σεις ύπέρ εύφορίος τών όγρών. 

Τά Λουπερκάλια τών Ρωμαίων (Πλούταρχος, Ρωμύλος ΧΧΙ) η
ταν μία γrορτri κοθορμοϋ. Γινόταν κάθε Φλεβάρη, FEBRUA στά 
λατ1ν1κά σημcιίνε1 καθαρμός, έξογνrσμός. 

Οί Έβ ρ οίο 1 (Εγκ/δεrο Α-Ω) μέ έντολή τοϋ Μωϋση, ειχον στό 
δογματικό μέρος της θρησκείας τους τήν κάθαρση σάν κύρrο κcι
θr'Ίκον. Ή κάθαρση ούτή ειχε σκοπό ύγ1ε1νό καί έπrβλήθηκε ατούς 
'Εβραίους σcιν θρησκευτικός κανόνος. 'Ακόμα κcιί ή άπολλογή τοϋ 
πrστοϋ άπό τίς άμαρτίες γινόταν έπειτα άπό ενο καλό λουτρό. 

Οί Έσ σ cιίο1 μάλιστα (Άνογνώστου 18) ειχον όνέκcιθεν τό 
βάφτισμα σcιν iερri συνήθεrcι (Συρέ 394). 

Λεπτομέρειες τών διαφόρων κcιθcιρσεων όνοφέρε, ή Πcιλοrά 
Διαθήκη (Λευ1τ1κό κεφ. 1 Β-1 Ε κο1 Άρrθμοί 10). 

'Ένα ειδος όμοδ1κ1'Ίς κοθcιρσεως η τον κc.ιί ό 
ά π οδ r ο π ο μ π οίο ς τ ρ cι γ ο ς. Δηλαδή σέ μrά εiδrκή τελετή φορ
τώνονταν σ· ενcι τρcιγο oi άμορτίες κοί ό τράγος όφηνότcιν έλεύ
θερος στήν έρημο. 

Oi Ό ρ φ, κ ο ί (Λάσκορrς 514) θεωρούσαν τούς όμίJητοuς ώς 
(έν βορβόρψ κεrμένους» κοί όξίωνον τήν κάθαρση κcιθε cιτόμι,υ 
πού προσερχόταν νcι μυηθ�. 
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Οί Χ ρ ι σ τ ι  α ν  ο ί (Εγκ/δεια Α-Ω) σάν ενα είδος καθάρσεως 
θεωρουν τό βάφτισμα καί τό ράντισμα μ· άγιασμένο νερό. 

Κατά τή Χριστιανική δμως άντίληψη ή κάθαρση γίνεται μέ τήν 
πίστη στό Χριστό. 

Τούς καθαρμούς, στήν πιό πλατειά τους έννοια, τούς συναντά
με στό χριστ1ανισμό άπό τά πρώτα κιόλας βήματα. Ό Χριστός, 
στήν έπί του όρους όμιλία είπε: «μακάριοι οί καθαροί τδ καρδί9 δ
τι αύτοί τόν Θεόν όψονται» (Ματθαίος Ε. 8). 

· Η καρδιά έδώ έχει μεταφορική έννοια, δπως άκριβώς, συχνά
τήν χρησιμοποιεί ό λαός. Λ.Χ. λέμε: «λυπήθηκα κατάκαρδα» η

«δέν τό θέλει ή καρδιά μου» η «εύφράνθηκε ή καρδιά μου». Δη
λαδή ή καρδιά έδώ έννοεί τήν δλη ψυχή, τό νοητικό, τό συναι
σθηματικό καί τό βουλητικό ( Παπακώστας 89-91 ). Συνεπώς σάν 
καθαριότητα του έσωτερικου άνθρώπου, της καρδιάς θά πρέπει 
νό άγνοουμε τήν πνευματική καθαριότητα του έσωτερικου άνθρώ
που, τήν άγνότητα της ψυχής. Θά άντιληφθουμε καλύτερα τό μα
καρισμό όν θυμηθουμε ενα όλλο χωρίο πού λέει: «έκ γάρ της 
καρδίας έξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεία,, πορνείΌι, 
κλοπαί, ψευδομαρτυρία,. βλασφημία,. Ταυτα έστί τά κοινουντα τόν 
όνθρωπον» (Ματθ. ιε·. 18, 19). 

2. Πότε γίνονταν οί καθαρμοί.

Σύμφωνα μέ τήν άντίληψη τών άρχαίων καθαρμούς έκαναν τά
πρόσωπα πού ι1ταν μολυσμένα άπό έγκληματική πράξη (βλέπε: 
Λεξικόν τών · Ελληνικών καί Ρωμαϊκών άρχαιοτήτων κατά Ουϊλ
λιέλμον Σμίθ μεταφ. Σωκρ. Τζιβανοπούλου, έν Άθηνναις 1980 
στη λέξη «Κάθαρσις»). 

Σύμφωνα μέ τή δοξασία αύτή άπαγορευόταν στόν έγκληματία, 
πού δέν ειχε ύποστεί κάθαρση, νά μπεί μέσα στόν ίερό χώρο γιΌτί 
θά τόν μόλυνε, καί τό γεγονός αύτό θά προκαλουσε τήν όργή τών 
Θεών μέ άποτελέσμα νά προκληθουν συμφορές. 

r,· αύτό άκριβώς στήν «Λυσιστράτη» (στ. 912) του 'Αριστο
φάνη, ή Μυρίννη έκφράζει τήν άπορία της πώς θά μπορουσε νά 
μπεί άγνή μέσα στήν 'Ακρόπολη, άφου θά είχε συνουσιαστεί. Άπό 
δέ τήν άπάντηση του Κινησία (στ. 913) πληροφορούμαστε πώς 
καθαρμοί γίνονταν στό νερό της πηγης Κλεψύδρας, πού βρισκόταν 
στήν 'Ακρόπολη. 

Καθαρμοί γίνονταν έπίσης καί πρίν άπό τό δείπνο καθώς έπί
σης στίς θυσίες καί σ· όλλες θρησκευτικές τελετές. Τουτο μός θυ
μίζουν τά λόγια της Λυσιστράτης (στ. 1128-1131 ). 
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Στό έθιμο ουτο γινόταν ράντισμα νερού καθαρτηρίου όπό τό 
χ έ ρ ν ι  β ο, πού ητον όγγειο γι' ούτό τό σκοπό. 

Στήν περίπτωση καθάρσεως πρίν όπό τή θυσία έχουμε τίς 
μαρτυρίες τού 'Αριστοφάνη: 

ο. Στίς «'Όρνιθες» ό Πεισθέτερος λέει: 
848 « Έγώ δ' ϊνο θύσω τοίσι κοινοίσιν θεοΤς, τόν ίερέο πέμ

ψοντο τήν πομπήν καλώ». 
850 «ΠοΤ, ποΤ, τό κονούν οϊρεσθε κοί τήν χέρνιβο». 
β. - Στήν « Είρήνη» κοί συγκεκριμένο στή σκηνή δπου παίρ

νουν μέρος ό Τρυγοιος κι ενος οίκέτης, όνοφέροντοι τά έξης: 
956 «ΤΡ. «'Άγε δή τό κονούν λοβών ού κοί τήν χέρνιβο περίι

θι τόν βωμόν ταχέως έπιδέξιο». 
«ΟΙ. 'Ιδού· λέγοις όν όλλο· περιελήλυθο. 
ΤΡ. Φέρε δή τό δσλίον τόδ' έμβάψω λοβών, σε,ου σύ ταχέως: 

σύ δέ πρότεινε τών όλών, κούτός γε χερνίπτω ποροδούς τούτην 
έμοί. 

964. κοί τοις θεοτοις ρίπτε τήν κριθήν».
Άπό τά παραπάνω διαπιστώνουμε οτι ούτός πού θυσίαζε έ

φερνε γύρω όπό τό βωμό τό πανέρι κοί τή λεκάνη μέ τό καθαρτή
ριο νερό. Στή συνέχεια, άφού τά τοποθετούσε πάνω στό βωμό, έ
παιρνε άπ ούτόν ενο κομμάτι ξύλο άνομμένο πού τό βύθιζε στό 
νερό της λεκάνης. «Ύστερο τό έβγαζε άπό τό νερό κοί ραντίζον
τας όλόγυρο ούτούς πού παρευρίσκονταν στό βωμό τούς έξάγνι
ζε. 

Σχετικά μέ τό καθαρτήριο ούτό νερό ό Άθήνοιος άνοφέρει τά 
έξης (ΧΙ 18): «"Εστι δέ ϋδωρ είς ο άπέβοπτον δολόν έκ τού βω
μού λα1,.,βάνοντες έφ' ου τήν θυσίον έτέλουν κοί τούτην περιεροί
νοντες τούς παρόντες ηγνιζον». 

Τι1ν iερότητο τούτων τών νερών κοί τήν άποκλειστικότητά 
τους γιά τίς θυσίες τονίζει κι ό Θουκυδίδης: 

'Επικρίνει μέ τό στόμα τού κήρυκα τών Βοιωτών τούς 'Αθη
ναίους, πού βρίσκονταν στό Δήλιο καί είχαν σέ κοινή χρήση τό ίε
ρό νερό, ένώ oi Βοιωτοί τό χρησιμοποιούσαν μόνο στίς θυσίες 
«ϋδωρ ΤΕ ο ήv όψαυστον σφίσι πλήν πρός τά ίερό Χέρνιβι χρή
σθαι, άνασπάσοντος ύδρεύεσθοι (Θουκυδ. 97)». Γενικά γιά τήν 
κάθαρση στούς 'Αρχαίους (βλ. Δημ. Α. Πετροπούλου: 'Ησιόδειοι 
Προλήψεις κοί δεισιδοιμονίοι, ΕΛΑ, τομ. 11-12, 'Αθήνα 1959, 
σελ. 3 κεφ.). 

Στίς σχετικές συνήθειες γιά τόν καθαρμό μπορούμε νά κατα
τάξουμε κοί τό στίχο 1033 στίς «Έκκλησιόζουσες» τού 'Αριστο
φάνη: 
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«ϋδατος τε κατά σου τοϋστρακου πρό τής θύρας». Έδώ γίνε
ται λόγος γιά τό όστρακο, πού τοποθπουσαν μπροστά άπό τήν 
πόρτα τr1ς αύλr1ς καί ηταν ενα n.'1λινο άγγείο, γιά πλύσιμο καί κα
θαρμό αύτών πού έρχονταν άπό τήν κηδεία. Τό έθιμο αύτό συν
δέπαι μέ τή λαϊκή άντίληψη σύμφωνα μέ τήν όποία θεωρείται μο
λυσμένος αύτός πού έρχπαι μέ όποιοδήποπ τρόπο σέ έπαφή μέ 
τό νεκρό (Θεόφράστου, χαρακτήρες XVI, 9-, Ο, Πολυδ. ονομ. 
Η65). Ή συνήθεια αύτή τών άρχαίων, παρά τήν πολεμική τών πα
τέρων τής 'Εκκλησίας (Κουκουλές ΒΒΠ, Δ' 6.204), συνεχίστηκε 
στό Χριστιανικό κόσμο (Ένθ' άν. βλ. καί Δ.Σ. Λουκάτου ΕΛΑ Β' 
( 1940) 89-90) καί ώς τά νεώτερα χρόνια διατηρήθηκε σέ πολλά 
μέρη τής 'Ελλάδος (Ν.Γ. Πολίτη, ΛΣ Β' 1921 (Β' έκδ. 1975) σελ. 
328, 329. Γιάννη Κcραταράκη (Σπργιογιάννη) Ή θανή στήν Κρή
τη, συνήθειες καί παρατηρήσεις, 'Ηράκλειο 1960 σ. 69). 

Τό Δελφικό Μανπίο (Μαυρουδής 45) ηταν έκείνο πού συντέ
λεσε ωσπ νά περιορισπί τό βάρβαρο έθιμο τής αίματηρής άντα
πόδοσης δηλαδή τό έθιμο, πού τό αiμα έπρεπε νά ξεκαθαρισπί μέ 
αiμα καί διακήρυξε δτι ό φόνος είναι μέν «μια, .'Jς» έξαγνίζπαι δ
μως μέ τή θεία χάρη. 

Άπό τό κήρυγμα αύτό προήλθαν ηπιες νομικές διατάξεις καί ή 
πολrπία άναλάμβανε τή δίωξη του φονrό καί καθόριζε τούς κανό
νες γιά τούς καθαρμούς. 

Ό 'Απόλλωνας ηταν ό κατ· έξοχήν θεός τών έξαγνισμών. 
Προτου νά καθαρθεί ό φονιάς ηταν μακριά άπό κάθε κοινωνία 

άνθρώπων καί Θεών καί δέ μπορουσε νά καταλάβει δημόσια θέ
ση: 

«ό δέ τήν αίτίαν έχων τόν μέν όλλον χρόνον εϊργηταr τών ίε
ρών.. τόπ δ' είς τό ίερόν είσελθών άπολογείται» ('Αριστοτέλης, 
Αθην. Πολιτ. Α. Μαυρουδής 46). 

Ή δράση του μαντείου ηταν τέτοrα ωσπ ή έπίδρασή του ξα-
11λώθηκε καί σ· όλλους λαούς, δπως μας τό sτrrβεβα;ώνει ό καθαρ
μός του Γύζη. 

Ό Γύζης, ό βασιλιάς τής Λυδίας, προτου γίνεr βασιλιάς ηταν ό 
ύπασπιστής του βασιλιά Κανδαύλη. Ό Κανδαύλης ηταν τόσο έρω
πυμένος μέ τή γυναίκα του πού πίσπυε πώς πrό ώραία δέν ύπάρ
χει όλλη. Παίνευε λοιπόν τήν όμορφιά της στό Γύζη καί γrά νά τόν 
πείσει τόν έκρυψε στήν κρεβατοκάμαρά του άπό δπου μπόρεσε νά 
δεί τσίτσιδη τή βασίλισσα: τήν ώρα πού έφευγε ομως τόν Εfδε ή 
βασίλισσα. 

Τήν όλλη μέρα λοιπόν τόν κάλεσε καί του είπε γι' αύτό, πού 
έκανε η νά αύτοκτονήσει η νά σκοτώσει τό βασιλιά καί νά τήν 
παντρευπί. 
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Ό Γύζης πr,οτiμησε τό δεύτερο Έπειδri ομως οί Λυδοi έπα
νασηΊτησcιν ό Γύζης ΕΙ<'Cινε καθαρμούς στούς Δελφούς κοi τελικό 
οί Λυδοi τόν δέχτηκον γιό βcισιλιό (Ηρόδοτος Α 8-13, Μαυρουδής 
46) 

Σέ έποχιi πού γiνοντcιν κοινωνικές τοοοχές, οί όποΤι:ς δυνC:ιμω
νον κcιi τiς θρησκευτικές, οί όνθρωποι οίσθcΊνοντον τύψεις ον 
cΊθετουσcιν θελημοτικcΊ τiς θεϊκές διαταγές κcιi τcΊ οίσθιiμcιτcΊ τους 
δυνcιμωνcιν cΊπό νέες θρησκευτικές όγωνίες κcιί έπιθυμiες. 

Ζητουοcιν ενcι δρόμο νέο κι cισφολισμένο, ζητουσαν cιγκυpο
βόλιο aiγoupo Μορφή τών θεών έμφονι(ότcιν στίς ότυχiες εκεί
νων τών χρόνων κcιί ιi cΊνθρώπινη επιδεξιότητα δέ μπορουσε νcΊ 
τriv cΊποτρέψει ιϊ νcΊ τιiν cιπομcικρύνει. 

Ό cινθρώπινος νόμος πού ϊίχε δοθεΤ rϊ γρcιφει παράμενε κctτω 
cΊπό τό θεϊκό κύρος καί ύπιlρξε ιi μεγαλύτερη cΊνό·1κη του κύρους 
cιύτου γιrΊ νrΊ ύπcΊρξει εiριiνη μέ τούς Θεούς. 

Οί ίδιες οί πόλεις επρεπε νό iδουν γιό τό ίδιο τους τό συμφέ
ρον οτι ιi cινθρωποκτονίcι επρεπε νό έξιλεωθει, γιcιτi civ δέ γινόταν 
ετσι, ή όργή του Θεου θrΊ επεφτε :·,cΊνω σ· όλόκληpο τό λcιό. Οί 
διαδικασίες τι'Ίς δίκης ιlτrιν πολύπλοκες κcιί επρεπε νό ερθουν εiδι
κοί νrΊ τίς τελέσουν μέ κcιτcιλληλο τρόπο. Ό Πλcιτωνος στούς νό
μους του (Μcιυρουδής 48) πεpιγρόφει τίς λεπτομέρειες ούτές. 

Πολλά εινcιι τc'ι περιστατικό κcιθcιρμών πού τό Δελφικό Μcιν
τειο τακτοποίησε. Άνcιφέρω ένδεικτικcΊ τόν: 

Ι<αθαρμό τών Θηβών: 

'h Θιiβο, οπως μ;-ις περιγρcΊφει ό Σοφοκλι'Ίς στόν ((Οinίποδο 
Τύραννο)) δuστυχουσε. Τό Δελφικό μοντειο (Οιδ. Τύp. 100-105)

συμβούλεψε τούς Θηβcιίοuς νό άπυλλαγc,υν όπό τό μίασμα, δηλcι
διi όπό τόν Οiδίποδcι πού δίχως νcΊ τό ξέρει σκότωσε τόν πcιτέρο 
του 1ό Λόϊο κcιi παντρεύτηκε τή μcινcι του τήν Ίοκcιστη. 

Oi κοθορμοi διώχνουν τό κακό μας λέcι ό Αiσχύλος (Χοηφό
ροι 965 969) 

3. Περιστατικά καθαρμού.

ΠεριστοτικcΊ κοθcιρμού εχουμε πcψο πολλά: 

σ Ι<αθαρμός Αθηνών. 

'Όταν οί Άθηνοιοι (Μουρουυιiς 50) λιθοβόλησον ενο ζητιcινο 

ίερέα, πού προπαγ6νδιζε bτι τόπος κrιτrιγωγι'Ίς της μητέρας τών 
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θεών ηταν ή 'Ασία κι· έρριξαν τό πτώμα του στό πηγάδι πού έρρι
χναν τά πτώματα τών έγκληματιών, στήν 'Αθήνα έπεσε λοιμός. Τό 
μαντείο τών Δελφών, πού ρωτήθηκε γιά τήν αίτία του κακοCι, είπε 
δτι πρέπει νά προβοCιν σέ καθαρμό καί νά κάνουν ναό της μητέ
ρας τών θεών καί δτι ή αίτία του κακοCι αύτοCι ηταν ό φόνος του 
ζητιάνου παπά. Αύτό τό γεγονός έγινε στό τέλος της έκτης έκα
τονταετηρίδας. 

β. Ι<υλώνειον αγος. 

Κάποιος 'Αθηναίος όλυμπιονίκης (Σιέττος, 61) όνόματι Κύλων, 
όνειρεύτηκε νά γίνει τύραννος. Μαζί μέ μερικούς συνομήλικούς 
του έπιχείρησε νά καταλάβει τήν 'Ακρόπολη. 'Επειδή δμως δέν τά 
κατάφερε γονάτισε ταπεινά ίκέτης μπροστά στό 6γαλμα της Άθη
νός (Ηροδ, Τερψιχόρη 72). Παυσανίας (Αχαϊκά z·, XXV, 3).

Τόν Κύλωνα καί τούς συντρόφους του τούς έφόνευσαν οί 
'Αλκμεωνίδες. Ί -: άσέβεια αύτή νά φονεύσουν ίκέτες, όνομάστηκε 
«Κυλώνειον 6γος» (Παν. Χατζη Γενική ίστορία, 185. Σύγχρονη 
σχολική έγκ/δεια, τομ. 1 52-Πλούταρχος, Σόλων ΧΙΙ). Τήν κάθαρ
ση τών 'Αθηνών έκανε τότε ό μάντις 'Επιμενίδης πού ηρθε άπό 
τήν Κρήτη γιά τό σκοπό αύτό. 

γ. Ι< αθαρμός τοιJ Θησέα. 

Ό Θησέας σκότωσε δλους τούς κακοποιούς πού λημέριαζαν 
στό δρόμο 'Αθηνών-Κορίνθου.· "Αν καί οί φόνοι ηταν «καλώς κα
μωμένοι», δμως ό Θησέας εΤχε άνάγκη καθαρμοCι. Πραγματικά, σ
τον έφτασε στόν Κηφισσό τόν άπάντησαν μερικοί 6ντρες άπό τή 
γενιά τών Φυταλιδών πού τόν έξάγνισαν κι ϋστερα έκαμαν θυσία 
στό («Μειλίχειο Δία» (Κερένυϊ 464 καί Πλούταρχος, Βίοι παράλλη
λοι (Θησέας ΧΙΙ). 

δ. Ι< αθαρμός Ρώμης. 

'Όταν οί Σαβίνοι καί οί Λατίνοι συμμάχησαν κατά τών Ρω
μαίων παρατηρήθηκε δτι δλες οί γκαστρωμένες γυναίκες δέ τε
κνοποιοCισαν όμαλά. Τά παιδιά η γενν10Cινταν νεκρά ή πέθαιναν. 
Τότε, σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τών Σιβυλικών βιβλίων, ό Ποπλικό
λας έκαμε έξιλαστήριες θυσίες στόν 'Άδη καί σύμφωνα μέ τούς 
χρησμούς της Πυθίας έτέλεσε παλιούς ξεχασμένους άγώνες κι 
άπάλλαξε τή Ρώμη άπό τό κακό (Πλούταρχος, Ποπλικόλας ΧΧΙ). 
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ε. Καθαρμός Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ό Μέγας 'Αλέξανδρος, δτον nροετοψοζότον γ1ό τήν έκστρο
τεiο του στήν ΊνΕ.1κή, ταράχτηκε πού όnό έΞνο νεογέννητο άρνi 
πού τοϋ έδε1ξον, τό κεφόλ1 του ειχε σχημο κοi χρώμα τιάρας κοi 
ονο δύο έξογκώσε,ς σέ κάθε πλευρό. Έnε1δή θεωρήθηκε δτ1 ό 
βοσ1λ1ός μολύνθηκε, κοθόρθηκε άnό τούς ΒοβυλώνΙΟυς, πού γ1ό 
τέτοιες nερ1nτώσε1ς έφερνε μαζί του. 

στ. Καθαρμός τι7ς Σπάρτης. 

Ό Παυσανίας, δτον γύρ1σε στή Σπάρτη, κατηγορήθηκε γ1ά 
προδοσία. Ό Παυσανίας γ1ό νό γλυτώσε, μnηκε στό ναό της Χολ
κ1οίκου 'Αθηνάς, δno·J κοί πέθανε άnό τήν πείνα. Τό μαντείο τών 
Δελφών ειχε έκφρόσε, nο1νή γ1ό τήν προσβολή έκεiνη. (Μαυρου
δής 50). 

ζ Καθαρμός τού 'Ορέστη. 

Ό ίδ1ος ό 'Απόλλωνος καθόρισε τόν 'Ορέστη γ1ά τό φόνο της 
μόνος του «Βρύζε, γόρ οiμο κοί μαραίνεται χερός μητροκτόνου 
μίασμα δ' έκnλυτον nέλε, nροτοίν1ον γάρ ού nρός έστίο Θεού 
Φοίβου κοθορμοίς κλόθη χοφοκτόνοις:» (Αίσχύλος: Εύμενίδες 
280-283). 

Ό Αίσχύλος (Εύμενίδες 235) βάζε, στό στόμα τοϋ 'Ορέστη
τούτο τό λόγ10: «Ω ι Δέσnο1να 'Αθηνά, μέ τοϋ Λοξία τό πρόσταγμα 
ηρθο κοί δέξου τόν καταραμένο κολοnροοίρετο, κ1 ούτε n,ό ίκε
τευτή κ, ούτε μέ χέρια όκάθορτο. Ξεθύμανε τό μίασμα, ναοί μέ 
δέχτηκαν κοί στά ταξίδ10 μου μέ φιλέψον 6νθρωnο1, σόν nερnο
τοϋσο σέ στεργιές κοί nέρνnγο θάλασσες κι ύnάκουος στου χρη
σμού τοϋ Φοίβου τό nάράγγελμο, ηρθο στό ναό σου καί στό ξύλ1-
νό σου όγολμο κ,· ούτοϋ φυλάγω, ώσπου νά πάρω δίκαιη κρίση». 

Γ,ά τόν καθαρμό τοϋ 'Ορέστη μιλόε1 κ1 ό Εύριπίδης στήν Ίφ1-
γένε10 έν Τούρο1ς (στ. 939 κ. ε): «Μία πού μολεύτηκαν τά χέρια 
μου άnό της μόνος τό κακό αύτό, φευγό, μ' έnρόγγα η Παγανία 
τών Έρ1νύων ώσπου μέ στέλνει ό Λοξίας στήν 'Αθήνα μnρός στίς 
θ.:ές νό δώσω κρίση. κ,· εινα, ίερό κρ1τήρ1 έκείνο πού έστησε ό 
Δίας κάποτε γιά τόν 'Άρη, μολεμένο άπό αίμα». 

η. Ό καθαρμός τού Ήρακλr7. 

Ό Ήρακλης, ϋστερα όnό τό φόνο τοϋ Ίφίτου, έnηγε στή Λυ
δία γ1ά νά καθαρθεί κ,· έμεινε άρκετά χρόν1α δούλος της Όμφό-
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Λης (Πλούταρχος, Θησεύς VI). Λένε άκόμη (Πλούταρχος, Θησεύς 
ΧΧΧ) πώς μέ τή φροντίδα του Θησέα ό Ήρακλης μυήθηκε στά 
'Ελευσίνια μυστr1ρια, άφου πρώτα έκανε καθαρμούς γιά μερικές 
άκούσιες πράξεις του. 

θ. Ό καθαρμός τής Δήλου. 

Ό Θουκυδίδης (Εγκ/δεια 'Ελευθερουδάκη) άναφέρει πώς οί 
'Αθηναίοι έκαναν κάθαρση της Δήλου, έπειδή έκεί είχαν θάψει 

τοu; ν�κρούς. 

ι. Καθαρμός βουλιjς τιι:ν 'Αθηναίων. 

Ή βουλ11 των 'Αθηναίων (Εγκ/δεια 'Ελευθερουδάκη) προτου 
συνεδριάσει έκανε καθαρμό των έδρών, ραντίζοντάς τες μέ αΤμα 
άπό τΓJ γουρούνι της θυσίας. 

ια. Καθαρμός Έ λλάδος. 

Ό Δελφικός Θεός διάταξε, άφου οί 'Έλληνες νίκησαν τούς 
Πέρσες στίς Πλαταιές, νά χτίσουν ναό στόν 'Ελευθέριο Δία καί νά 
μή γίνουν θυσίες πρίν σβήσουν bλες οί φωτιές, γιατί μιανθήκανε 
άπό τούς βαρβάρους καί μέχρι νά έρθει καθαρή φωτιά άπό τήν 
κοινή έστία της · Ελλάδος - τούς Δελφούς - τήν όποία έφερε ό 
άπό τίς Πλαταιές καταγόμενος Εύχίδας, έπειδή καν 'νας όλλος δέν 
τόλμησε. Άφου έλαβε τήν όδεια έτρεξε στούς Δελφούς, έκεί έξα
γνίστηκε, φόρεσε στεφάνι, περιρραντίστηκε, πηρε άπό τή φωτιά 
καί γύρισε στίς Πλαταιές πρίν νά βασιλέψει ό ηλιος, έτρεξε δηλ. 
αποσταση σέ μιά μόνο μέρα χίλια στάδια. Άφου παράδωσε τή 
φωτιά στούς όρχοντες έπεσε νεκρός. (Μαυρουδής: Δελφικά μυ
στήρια). 

ιβ. Ό καθαρμός του Θεοι] 'Αr-Jλλωνα. 

Τήν ίδέα του έξαγνισμου τή συνανταμε σ· ενα μυθο σχετικό 
μέ τόν 'Απόλλωνα. Σύμφωνα μέ τό μυθο ό 'Ασκληπιός, γιός του 
'Απόλλωνα, άνάστησε πολλούς νεκρούς, πραγμα πού έξόργισε τό 
Δία καί τόν σκότωσε μέ τόν κεραυνό πού rόν έφτιαξαν οί Κύκλω
πες. Ό 'Απόλλωνας μή μπορώντας νά τιμωρήσει τό Δία καί τούς 
Κύκλωπιcς, στράφηκε κατά των άπογόνων τους (Ρισπέν, Α 145). 
Γιά νά έξαγνιστεί λοιπόν άπό τά έγκλήματά του έγινε uουλος του 
'Αδμητου γιά εννιά χρόνια. 'Άλλος μG3ος λέει πώς ή δουλεία όφεί
λεται στό φόνο της Δελφίνης (Κερένυϊ 143) η στό φόνο των Κυ
κλώπων (DECHARME 155). 



1987 ΚΑΘΑΡΜΟΙ 43 

ιγ. Οί καθαρμοί στόv Όμηρο. 

Ο NILSSON (σελ 148) λέει «Κατηγόρησαν τόν ROHDE γιr1 
τr1v όντιιστορική όπομόνωση τού Όμr1ρου, δέν ύπάρχε1, bμως όμ 
φιβολiα bτι έχει τό ίστορικό δiκοιο μέ τό μέρος του. Είναι ίστορικά 
όδιανόητον bτι οί τελετουργίες τού έξαγνισμού, πού έχουν τiς ρί
ζες τους σt πρωτόγονες ίδέες ΤΑΒΟΟ θό r1ταν ενα εϋρημα τi']ς 
μεθομηρικiiς έποχi']ς. 'Υπάρχουν ϊχνη τους καi στόν 'Όμηρο. ΜεπΊ 
όπό τόν λοιμό οί Άχαιοi έξαγνiζουν τό στρατόπεδο καi ρίχνουν τό 
«λύματα» στή θάλασσα. Ό 'Έκτορας δέν θά κάνει θυσία στόν Δiα 
μέ όπλυτα χέρια. καi στον ό Πάτροκλος πάει γιά νά πολεμήση, ό 
'Αχιλλέας έξαγνiζει τό κύπελλο μέ θειcrφι κοi νερό, πρiν vcr κάνει 
τι1ν σπονδι1 γιcr τι1ν έπιτυχiα του. Ύστερα όπό τι1ν σφογr1 τών 
μνηστι1ρων, ό 'Οδυσσέας έξαγνiζει τό σπίτι του μέ φωτιά καi 
θειάφι. Κίπω άπό αύτές τiς συνθήκες δύσκολα μπορούμε νά ζητr1-
σωμε περισσότερο στοιχε'ία όπό ούτά». 

4. Καθαρμοί καί λαογραφία.

Καθαρμούς συναντάμε στόν · Ελληνικό λαό σέ διάφορες περι
πτώσεις: 

Στ11ν Καλαμάτα (Μέγας 94) συνηθίζουν τr1ν ήμέρα της Άνα
λι1ψεως νά πέφτουν στι1 θάλασσα, νά περνούν σαράντα κύματα. 
Στι1 Σάμο (Μέγας 94) μέ τό νερό πού παίρνουν όπό τήν θάλασσα 
τήν ήμέρα της Άνολ11ψεως ραντίζουν bλο τό σriτι. 

Σ111v 'Άνδρο (Μέγας 94) γιcr νά σωφρονιστεί ό όπιστος σύζυ
γος εϋχοντοι ενα σαραντάρι τότε τcr ρούχο τού όπιστου τcr τοπο
θετούν κάτω άπό τήν Άγiο Τράπεζα γιcr νά έξογνιστούν γιά σο
ριΊντο Ιlμέρες πού θά λειτουργεί ό ποπός. 

Καθαρμός Λεχώνας 

Στήν 'Αμοργό (Λ. Σίμος. Ή νήσος 'Αμοργός: Κυκλοδικόν φώς 
1973). 'Ακάθαρτες θεωρούνται οί λεχώνες μά κι· οποιος βρεθεί 
στό σπiτι τήν ωρcr πού γεννά ri γυναίκα δέν ΙΞπιτρέπετcrι νά πάει 
μέ τά ρούχο πού φορούσε στήν έκκλησiα. Πρέπει νά τά πλύνει 
πρώτο. κι· δλοι ούτοi πού βρίσκονται στό σπίτι τήν ωρο της γέν
νας πρέπει νά είναι παρόντες δταν ό ποπός πάει νά εύλογήσει, εί
δεμή τούς κόβουν ενο κομμcrτι όπό τό ρούχο τους. 

Γιά νά άποκαθαρθούν, φωνcrζουν τόν ποπό καi κάνει άγιοσμό, 
γ1ά vcr φύγει, άπό τό σπίτι, όπ' τή στcrνη κ.λπ. κcrθε μίασμα η όλλο 
κακό. 
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Γενικά, σ ολη τήν 'Ελλάδα ή λεχώνα θεωρεΤται άκάθαρτη ώ
σπου νά πάρει τό σαράντισμα. Πρόκειται γιά λείψανο της Ίου
δαϊκης θρησκείας. Στήν ϊδια διαδικασία ύποβλήθηκε άλλωστε καί ή 
Παναγία οπως ίστορεΤ ό Εύαγγελιστής Λουκάς (Β' 22). 

Καθαρμός τών βρεφών. 

Σύμφωνα μέ μιά έντυπωσιακά διαδεδομένη συνήθεια (Παπασυ
ροπούλου 384), τό πρώτο λουτρό τού βρέφους παίρνει μιά μορφή 
τελετουργίας. Στίς τρεις μέρες ή μαμμή έπλενε τό νιογέννητο σέ 
σκαφίδι πελεκητό μέ τό σκεπάρνι. Μέσα στό νερό έρριχνε λίγο 
ψωμί, λίγο κρασί καί άλάτι. Στό νερό μέσα πετούσαν οί γονεΤς 
κέρματα, πού τά έπαιρνε ή μαμμή. 'Όλα τά στοιχεΤα πού συγκρο
τούν, αύτό τό λουτρό όδηγούν ατό συμπέρασμα, οτι πρόκειται γιά 
λουτρό καΕαρμού, όχι καθαριότητος. ΕΤναι μιά τελετουργική πράξη 
άσχετα απο κάθε χριστιανική, θρησκευτική ιϊ έκκλησιαστική έξάρ
τηση. ΕΤναι μιά καθαρή τελετουργία καθαρμού. 

Καθαρμός γυναικών. 

Οί γυναΤκες πού βρίσκονται σ' έμμηνη ρήση θεωρούνται άκά
θαρτες. Δέν πηγαίνουν στήν έκκλησία, δέ ζυμώνουν πρόσφορα, 
δέν πλένουν τά ρούχα τού παπά κ.λ.π. 

Καθαρμός άπό κηδείες. 

Σέ πολλά μέρη της 'Ελλάδος, οσοι έπιστρέφουν άπό κηδεία 
πρέπει άπαραιτήτως νά πλυθούν γιατί θεωρούνται μολυσμένοι. 

(Τό τέλος στό tπόμενο τεύχος) 
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Άπό τή σοφία τού Χαλίλ Γκιμπράν 

Μιά φορά μόνο άπόμεινα βουβός. Ήταν τότε πού έΞνας όνθρω
πος μέ ρώτησε «Ποιός είσαι;» 
Ή θύμηση είναι έΞνα είδος συνάντησης . 
. Η λησμονιά ει ναι μιά μορφή έλευθερίας. 
Τό διάστημα δέν είναι διάστημα άνάμεσα στή γη καί τόν ηλιο, 
γιά κάποιον πού κοιτάζει άπό τά άετώματα τού Γαλαξία. 
Ή άνθρωπότητα είναι έΞνα ποτάμι πού κυλά άπό τήν πρόσκαιρη 
στιγμή πρός τήν αίωνιότητα. 
Δέν μπορεί κανείς νά φθάσει στήν αύγή, όν δέν διανύσει τό 
δρόμο της νύχτας. 
Πώς μπορώ νά χάσω τήν πίστη μου στή δικαιοσύνη της ζωης, 
δταν τά όνειρα έκείνων πού κοιμούνται στά πούπουλα, δέν εί
ναι όμορφώτερα άnό τά όνειρα έκείνων πού κοιμούνται πάνω 
στό χώμα. 
'Αγνοώ τήν άπόλυτη άλήθεια. Μά είμαι ταπεινός μπροστά στήν 
όγνοιά μου, κι· εκεί βρίσκεται ή τιμή καί ή άνταμοιβή μου. 
Ό παράδεισος βρίσκεται εκεί, πίσω άπ' αύτή τήν πόρτα στό δι
πλανό μου δωμάτιο. Μά έχω χάσει τό κλειδί. 'Ίσως καί νά τό 
·xw βάλει άπλώς σέ λάθος κλειδωνιά. 
Τό άληθινό μέσα μας σωπαίνει. Τό επίκτητο είναι φλύαρο.

- "Αν ό χειμώνας έλεγε «μές στήν καρδιά μου έχω τήν όνοιξη» 
ποιός θά τόν πίστευε τόν χειμώνα; 
Ό κάθε σπόρος είναι μιά επιθυμία. 
Παρ· δλο πού μάς πλημμυρίζουν διαρκώς τά κύματα των λέ
ξεων, τά βάθη μας, ώστόσο, παραμένουν πάντα σιωπ;-�λά. 
Πολλά θρησκευτικά δόγματα είναι σάν τό πλαίσιο ενός παρα
θύρου. Βλέπουμε τήν άλήθεια μέσα άπ' τό πλαίσιο αύτό, άλλά 
τό ϊδιο μάς χωρίζει άπό τήν άλήθεια. 
Σ' αύτόν πού σέ ύπηρετεί όφείλεις κάτι παρά-πάνω άπό χρυσά
φι. Δόσε του άπό τήν καρδιά σου εiδ' άλλιώς ύnηρέτησέ τον. 
'Ακόμη καί τά nιό ύψηnετη πνεύματα δέν μπορούν νά ξεφύγουν 
άπ' τίς άνάγκες τού σώματος. 
Καμμιά επιθυμία δέν μένει άνεκπλήρωτη. 
Ό όλλος σου εαυτός λυπάται πάντα γιά σένα. Μά ό όλλος σου 
εαυτός μεγαλώνει κι· άνcιπτύσσεται άπό τή λύπη σου. Κι' έτσι 
δλcι ίσορροnούν.
'Όταν φθάσεις στήν καρδιά της ζωης θά βρης τήν όμορφιά σ·
δλcι τά πράγματα, άκόμη καί μές στά μάτια πού είναι τυφλά
μπρός στήν όμορφιά.
Ζούμε μόνο γιά ν· άνcικαλύπτουμε τήν όμορφιά. 'Όλα τ· όλλcι 
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είναι μιά μορφη αναμονης. 
Πώς θά ξεσφραγισθη ή καρδιά μου όν πρώτα δέν σπάσει; 
Μόνον ή μεγάλη λύπη η ή μεγάλη χαρά μπορει ν· άποκαλύψει 
τήν άλήθεια σου. Κι' όν άποκαλυφθης, θά πρέπει η νά χορέ
ψεις στόν ηλιο γυμνός, η νά κουβαλήσεις τό σταυρό σου. 
Τό μόνο πού βλέπεις είναι ή σκιά σου στον στρέφεις τή ράχη 
σου στόν ηλιο. 
"Αν τραγουδας άπό όμορφιά, κι· ός είσαι μόνος μές στήν καρδιά 
της έρημιας, θά 'χεις άκροατήριο νά σ· άκούει. 
Ή σκέψη είναι πάντα ή πέτρα σπου σκοντάφτει ή ποίηση. 
Γενναιοδωρία δέν είναι νά μου δώσεις αύτό πού χρειάζομαι πιό 
πολύ άπό σένα, άλλά νά μού δώσεις αύτό πού έσύ χρειάζεσαι 
πιό πολύ άπό μένα. 
'Όποιος μπορει νά βάλει τό δάχτυλό του πάνω σέ σ,τι χωρίζει 
τό καλό άπό τό κακό, είναι αύτός πού μπορει ν' άγγίξει τήν ό
κρη άπό τό φόρεμα του Θεού. 
'Ακόμα καί οί μάσκες της ζωης είναι μάσκες ενός βαθύτερου 
μυστηρίου. 
Ό άληθινά δίκαιος είναι αύτός πού αίσθάνεται κατά τό ημισυ έ
νοχος γιά τίς κακές πράξεις τών όλλων. 
Αίσθάνεσαι σάν φίλο τόν έχθρό στον καί οί δυό πεθαίνετε. 
Συχνά άμυνόμενος έμίσησα. Άλλά όν ημουν πιό δυνατός δέν 
θά χρησιμοποιούσα ενα τέτοιο σπλο. 
'Όταν φθάσετε στήν καρδιά της ζωι'Ίς θά άνακαλύψετε στι δέν 
είστε άνώτεροι άπό εναν κακούργο, κι· οϋτε κατώτεροι άπό ε
ναν προφήτη. 
Ή ζωή είναι μιά πορεία. Έκεινος πού βαδίζει άργά τή βρίσκει 
πολύ γοργή καί έπιταχύνει τό βημα. Κι' έκεινος πού βαδίζει 
γοργά τή βρίσκει πολύ άργή καί έπιταχύνει κι· αύτός τό βημα. 
Ό πραγματικά καλός είναι αύτός πού γίνεται ενα μέ σλους έκεί
νους πού θεωρούνται κακοί. 
Εϊμαστε σλοι φυλακισμένοι, μά όρισμένοι άπό μας εϊμαστε μέ
σα σέ κελιά μέ παράθυρα καί όρισμένοι χωρίς 

- "Αν σλοι όμολογούσαμε τίς άμαρτίες μας ό ενας στόν όλλον, σ
λοι θά γελούσαμε γιά τήν έλλειψη πρωτοτυπίας ό ενας του άλ
λου.
Κι' όν σλοι βγάζαμε στό φώς τίς άρετές μας, πάλι γιά τόν ϊδιο
λόγο θά γελούσαμε.
'Υπάρχει όραγε μεγαλύτερο έλάττωμα άπό τό νά έχεις συνείδη
ση μόνο τών έλαττωμάτων του όλλου;
Κάποτε ενας όνΟρωπος κάθισε στό τραπέζι μου, έφαγε τό ψω-
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μί μου, ηπιε τό κρασί μου κι· έcpυγε περιγελώντας με. Μπά ξα
νάρθε γιά ψωμί κοί γιά κρασί κι· έγώ τόν έδιωξα. Κοί τή cpορά 
τούτη μέ περιγελάσον οί αγγελοι. 
Τό μίσος ειναι κάτι νεκρό. Ποιός λοιπόν άπό σας θά δεχόταν νό 
γίνει ενο<; τάcpος; 
Τιμή του δολοcpονημένου ειναι οτι δέν είναι ό cpονιός. 
Βημο της όνθρωπότητος ειναι ή σιωπηλι1 καρδιά της κοί ποτέ 
τό ομιλητικό μυαλό της. 
Ό πιό όξιοθρήνητος όνόμεσο στούς όνθρώπους είναι ούτός 
πού μποτρέπει το Ο'✓ειρό του σέ όσήμι κ,.;ί σέ χρυσό. 
Ό προγμοτικcι έλεύθερος ανθρωπος ειναι ούτός πού ύπομένει 
καρτερικό τό βάρος όπό τήν όλυσίδο της σκλοβιός. 
Ή μοναξιά εινοι μιό σιωπηρή καταιγίδα πού ρίχνει κοτογης δλο 
τά νεκρό κλαδιά μας. Κι' ομως στέλνει τίς ζωντανές ρίζες μας 
βαθύτερο μέσο στι1 ζωντονι1 καρδιά της ζωντονης γης. 
Κάποτε μίλησα σ· ενο ρυάκι γιό τή θάλασσα, κοί τό ρυάκι μέ 
πέρασε γιό cpοντοσιοκόπο. Κοί κάποτε μίλησα στή θάλασσα γιό 
ενο ρυάκι, κι' ή θάλασσα μέ πέρασε γιό συκοcpόντη. 
Ή ϋψιστη όρπή έδώ κάτω μπορ{ί νά ειναι ή έσχατη σ· ενον 
αλλο κόσμο. 
Αύτό πού εινοι κηδεία γιά τούς άνθρώπους, είναι γιό τούς 
όγγέλους μιά γαμήλιο τελπή. 
"Αν ό Γαλαξίας δέν βρισκότανε μέσο μου, πώς θά μπορουσο νά 
τόν βλέπω η νά τόν ξέρω; 
Ή ρίζα εινοι ενο λουλούδι, πού κοτοcpρονεϊ τή cpήμη. 
Δέν ύπάρχει πέρα άπό τήν όμορcpιά οϋτε θρησκεία, οϋπ έπι

στήμη. 
Ό προγμοτικc'ι μεγάλος ανδρος εινοι ούτός πού κανέναν δέν 
διαφεντεύει, κι· άπό κανένα δέν διοcpεντεύπαι. 

- 1:Ξιμοι ή cpλόγο κι' ειμαι τό ξερό πουρνάρι κοί τό ενο μέρος του
έοuτου μου κατατρώγει τό αλλο.
Διδάχθηκα τή σιωπή άπ' ούτόν πού μιλουσε πολύ, τήν άνοχή
άπ' ούτόν πού δέν άνεχότον τίποτε κοί τήν εύγένειο άπό τόν

άγενη. Κι' ομως τί παράξενο, ειμαι άγνώμων σ· ολους ούτούς
τούς δασκάλους μου.
'Ένας θρησκόληπτος ειναι ενας θεόκουφος ρήτορας.

"Αν μπορείς νά βλέπεις μόνον δ,τι άποκαλύπτει τό cpώς καί ν

άκους μόνον δ,τι μεταδίδει ό iΊχος, τότε στήν πραγματικότητα

οϋτε βλέπεις οϋτε άκους.
'Ένας ταξιδιώτης ειμαι κι· ενας ποντοπόρος, κι' άνακαλύπτω κα

θημερινά μιά νέα ηπειρο μές στήν ψυχή μου.
Ειπο στή ζωή: «Θό μπορουσο v· άκούσω τόν θάνατο νά μιλό».
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κι· ή Ζωή ϋψωσε λίγο περισσότερο τή φωνή της καί είπε: «Τόν 
άκους τώρα». 
Ό όνθρωπος έχει δυό έαυτούς: Ό ενας άγρυπνά στό σκοτάδι, 
κι' ό όλλος κοιμάται στό φως. 
Μου λένε: «Γιά νά γνωρίσεις τόν έαυτό σου πρέπει νά γνωρί
σεις σλους τούς άνθρώπους». Καί λέω έγώ: «Μόνο σάν ψάξω 
νά βρω σλους τούς άνθρώπους, θά γνωρίσω τόν έαυτό μου». 
'Ερημίτης εiναι ό όνθρωπος πού άπαρνιέται τόν κομματιασμένο 
κόσμο, γιά νά χαρη όλοκληρωτικά καί δίχως διάσπαση τόν κό
σμο. 
'Ανάμεσα στόν διανοούμενο καί τόν ποιητή άπλώνεται ενα πρά
σινο λιβάδι. "Αν τό διασχίσει ό διανοούμενος γίνεται ενας σο
φός. "Αν τό διασχίσει ό ποιητής, γίνεται ενας προφήτης. 
Κανένας όνθρωπος δέν μπορεί νά σύρει τή διαχωριστική γραμ
μή άνάμεσα στήν άνάγκη καί τήν πολυτέλεια. Μόνον οί όγγελοι 
μπορουν νά τό κάνουν. 
Γενναιοδωρία εiναι νά δίνεις περισσότερα άπ' δσα μπορείς καί 
περηφάνεια εiναι νά παίρνεις λιγότερα άπ' σσα χρειάζεσαι. 
Στήν πραγματικότητα τίποτε δέν χρωστάς σέ κανέναν όνθρω
πο. Τά χρωστάς δλα σέ δλους τούς άνθρώπους. 
'Όλοι έκείνοι πού είχαν ζήσει στό παρελθόν, ζουνε μαζί μας 
αύτή τή στιγμή. Καί σίγουρα κανένας άπό μάς δέν πρέπει νά γί
νει δυσάρεστος οίκοδεσπότης. 
'Υπάρχουν δύο στοιχεία έδώ κάτω, ή άμορφιά καί ή άλήθεια. 
Όμορφιά εiναι ή καρδιά των έραστών καί άλήθεια εiναι τά 
μπράτσα των γεωργών πού σπέρνουν τό χώμα. 
Ναί, ύπάρχει αύτό πού λέγεται Νιρβάνα. Εiναι στον όδηγείς τό 
κοπάδι σου σε μιά πράσινη βοσκή, στον βάζεις τό παιδί σου νά 
κοιμηθη, η στον γράφεις τόν τελευταίο στίχο στό ποίημά σου. 
Διαλέγουμε τίς χαρές καί τίς λύπες μας πολύ πρίν νά τίς δοκιμά
σουμε. 
Ή λύπη δέν εiναι τίποτε όλλο παρά ενας τοίχος άνάμεσα σέ 
δυό κήπους. 
'Όταν θεριεύει μέσα σου ή λύπη η ή χαρά σου, ό κόσμος γίνε
ται μικρός. 
Ή πίστη εiναι μιά όαση μές στήν καρδιά, σπου δέν φθάνουμε 
ποτέ μέ τό καραβάνι της σκέψης. 
"Αν φανερώσεις τά μυστικά σου στόν όνεμο, δέν πρέπει νά τά 
βάλεις μέ τόν όνεμο, πού τά φανέρωσε στά δέντρα. 

Τά λουλούδια της όνοιξης ειναι τά όνειρα του χειμώνα, πού τ· 
άφηγουνται οί όγγελοι στό πρωϊνό τους τραπέζι. 
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Ό φθονερός μέ έπαινεί χωρίς νά τό γνωρίζει. 
Δέν μπορείς ναχεις νιότη καί συνάμα τή γνώση της. Γιατί ή νιό
τη δέν μπορεί νά γνωρίζει έπειδή φλέγεται νά ζι1σι:ι. κι· ή γνώ
ση δέν μπορεί νά ζήσει έπειδή φλέγεται νά γνωρίσει τή φύση 
της. 

κι· αν ή λύπη σου εiναι ενα καινούργιο παράθυρο στόν 'Ανατο

λικό τοίχο τοϋ σπιτιοϋ σου; 
Μπορεί νά ξεχάσεις αύτόν πού μαζί του γέλασες, ποτί δμως 
αύτόν πού μαζί του έχεις κλάψει. 
Ό Θεός μας, στή δίκαιη δίψα Του, θά μάς πιεί δλους καί δλα, 
τή σταγόνα της δροσιάς καί τό δάκρυ μας. 
"Αν καθόσουν πάνω σ· ενα σύννεφο δέν θαβλεπες τά σύνορα 
πού χωρίζουν τή μιά χώρα άπό τήν f\λη, ούτε τόν φράχτη πού 
χωρίζει τό ενr χωράφι άπό τό αλλο. Τί κρίμα, πού δέν μπορείς 
νά καθίσεις πάνω σ· ενα σύννεφο. 
Εiναι στ· άλήθεια αθλιο αν άπλώσω άδειανή τήν παλάμη μου 
ατούς άνθρώ,,ους, καί δέν λάβω τίποτε. Μά εiναι άπελπισία αν 
άπλώσω γεμάτη τήν παλάμη μου καί δέν βρώ κανέναν νά δε
χθη. 
Λαχταρώ τήν αίωνιότητα, γιατί έκεί θά συναντήσω τά ποιήματα 
πού δέν έγραψα καί τούς πίνακες πού δέν ζωγράφισα. 
'Ακόμη καί τά χέρια πού φτιάχνουν άγκάθινα στεφάνια εiναι κα
λύτερα άπ' τά χέρια πού δέν φτιάχνουν τίποτε. 
Τά πιό iερά δάκρυά μας ποτέ δέν άνεβ.:�ίνουν στά μάτια μας. 
Ό κάθε αν(:)ρωπος εiναι άπόγονος κάθε βασιλιά καί κάθε σκλά
βου, πού έζησε ποτέ. 
"Αν ό προπόπος τοϋ Ίησοϋ γνώριζε τί ηταν κρυμμένο μέσα του 
δέν θά στεκόταν αραγε μέ δέος μπροστά στόν έαυτό του; 

- 'Εσταυρωμένε, έπάνω στήν καρδιά μου εiναι πού στι..υρώθη
κες. Κuί τά καρφιά πού τρυπάνε τά χέρια σου, τρυπάνε τά φυλ
λώματα της καρδιάς μου. 
Φίλε μου, έού κι' έγώ θά παραμένουμε ξένοι πρό, τή ζωή, κι' ό 
ενας πρός τόν αλλον κι' ό καθείς γιά τόν έαυτό του. "Ως τήν
ήμέρα έκείνη πού έσύ θά μιλήσεις κι· έγώ θά άκούσω, θαρ
ρώντας γιά δική μου τή δική σου φωνή .. �ι· δταν σταθώ μπρο
στά σου, θαρρώντας δτι στέκομαι μπρός σ· ενα καθρέφτη. 

- Μπορεί 1,ά έχετε άκούσει γιά τό Εύλογημένο Βουνό. Εiναι τό 
ύψηλότερο βουνό τοϋ κόσμου μας.
"Αν φθάνατε στήν κορυφή του θά εϊχατε μόνο μιά έπιθυμία: νά
κατεβείτε καί νά ένωθείτε μ· αύτούς πού κατοικοϋν στή βαθιά
κοιλάδα. Νά γιατί όνομάζεται Εύλογημένο Βουνό. 

(Άπό τό «'Άμμος καί 'Αφρός»)
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ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

0Ηλθες 
μιά ησυχη μέρα 
δλu ηταν χαρούμενα 
ό 'Ήλιος έλαμπε 
καί έγώ σέ περίμενα. 
"Ηλθες 

σάν ενα μαγευτικό 
δραμα. 
μιά όπτασία θεόσταλτη. 
0Ηλθες 
εϊσουνα έσύ 
άπό τά βάθη των (1ίώνων. 
"Ηλθες
γιά νά μέ πάρης μαζί σου 
στή Βασιλεία 
των ούρανων 
τήν 'Άφθαρτη και Αίώνια 

Άπό τό βιβλίο «Στήν ερημο της Ζωής». 

Ή κα Θέκλα Λίβα άπέστειλεν υπερ τοίί ΙΛΙΣΟΥ 

1987 

Δρχ. 5.000 είς μνήμην τιί.ιν γονέων της 'Αποστόλου καί Βικτωρίας 
Μπέλου. 
Δρχ. 5.000 είς μνήμην τοίί συζύγου της Γεωργίου Λίβα καί της 
άδελφης της 'Αναστασίας Μπέλοu. 

Ό ΙΛΙΣΟΣ εύχαριστεί. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

"Αν έξετάσοuμε: τή δημιουργία μέ τήν πιό πλατιά της έννοια 
άποτελε:ί ενα χώρο, πού έχει κάθε κίνηση γιά μεταμόρφωση στήν 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Στή φύση έχουμε συνέχεια δημιουργικές 
πράξεις, πού ξε:κινόνε: από κάποια μορφr1 και φτάνουν σέ κάποια 
όλλη. Διαδοχικr1 μεταμόρφωση, _πού παρουσιάζεται μπροστά μας. 
Γι' αύτό τό σκοπό ύπάρχοuν όρισμένα αϊτια καί τό άποτέλΕσμά 
τους τό αίτιατό. 'Επομένως τό αϊτιο καί αίτιατό ϊίνcιι μία διεργασία 
καί μία ε:ίκόνcι της δημιουργίας στήν ε:ύρύτερή της έννοια. 

"Αν τώρα πόμε: σ' ενα μικρότερο χώρο άπό τό χώρο της πλα
τιός έννοιας της δημιουργίας, πού άποτελΕί ενα ύποσύνολό της, 
βλέπουμε: τήν πορεία της σ' έκε:ίνα, πού φτιάχνουν τά άνώτερα 
βιολογικά «όντα» σπρωγμένα άπό τό ένστικτο. Ειναι ri κατασκευή 
της φωλιός άπό τά πουλιά, του ίστου άπό τr1ν άράχνη, οί δραστη
ριότητες του με:ρμηγκιου κ.λπ. Έδώ ή πορεία της δημιουργίας φαί
νεται λίγο πιό καθαρ11- Μπορεί νά μr1 μπαίνει ή λογικr1 καί ri ένσu
νε:ίδητη δύναμη σ' αύτές τίς ένέργε:ιε:ς. "Αν καί δέν μπορουμε: νά 
τό πουμε: αύτό άπόλυτα. Γιατί ri 'Επιστήμη δέν άπόδε:ιξε: άκόμη τή 
μ11 λογικοποίηση στά έξω άπό τόν όνθρωπο βιολογικά «όντα». 

·Όμως ε:ιναι βεβαιωμένο δτι πραγματοποιείται κcιποια δημιουρ
γική πράξη. Παρ' δλο πού τό σχέδιό της, τό ξεκίνημα, ό δρόμος 
της καί ri όλοκλήρωσή της ε:ιναι άποτελέσματcι μιας πράξης, πού 
σπρώχνεται άπό τό ένστικτο της διαιώνισης η αύτοσυντήρησης. 

Μέσα στό ύποσύνολο του χώρου της δημιουργίας, πού βρί
σκεται τό άνώτερο βιολογικό ύπάρχε:r ενcις όλλος μικρότερος χώ
ρος. Αύτός ε:ιναι τό ύποσύνολο του δευτέρου ύrιοσuνόλοu. Ειναι ri 
πορεία τrϊς δημιουργίας τ' άνθρώποu, πού, πραγματοποιείται άπό 
τήν έλε:ύθε:ρη βούλησή του, ένσuνε:ίδητα κι· άπό τήν αίώνιcι έπι
θuμίcι του ν' cΊντικρύσε:ι τήν 'Αλήθεια, νcι τήν άrιοτυπώσε:ι καί νά 
βελτιώσει, τή ζωή του ύλικά καί ψuχοrινε:uματικά. Ή άνθρώrιινη 
πορεία της δημιουργίας ε:ιναι σφαίρα, πού βρίσκεται μέσα στή με
γαλύτερη σφαίρα του βrολογικου. Κι' cιύτό μέ τή σειρά του βρί
σκεται μέσα στη μεγάλη κι' άπέραντη σφαίρα της πραγματικότη
τας. Πρέπει νά φανταστουμε: τρε:ίς σφαίρες πού ή μία βρίσκεται 
μέσα στήν όλλη κcιί ή τρίτη μέσα στή μεσαία. Στή τρίτη κινείται ri 
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άνθρώπινη, δραστηριότητα γιά δημιουργία, είναι ή δημιουργική 
πορεία τ' άνθρώπου. 

Ή δημιουργική πορεία μέ τά χαρακτηριστικά της έλεύθερης 
βούλησης άρχίζει άnό τήν έποχή τού ΗΟΜΟ SAPIENS καί τού 
ΗΟΜΟ FABER. Ό Μέλβιν Κράντσμεργκ, καθηγητής της iστορίας 
της Τεχνολογίας στό 'Ινστιτούτο τεχνολογίας της Γεωργίας, γρά
φει: «Ή σύγχρονη φυσιολογία, ή ψυχολογία, ή βιολογία, ή άνθρω
πολογία μας λένε δτι ό ΗΟΜΟ SAPIENS δέν μπορεί νά διαχωρι
στεί άnό τόν ΗΟΜΟ FABER. Συνειδητοποιούμε μάλιστα σήμερα ο
τι ό όνθρωπος δέν θά μπορούσε νά είχε γίνει σκεπτόμενος όν δέν 
γινόταν ταυτόχρονα κατασκευαστής». 

Oi τρείς αύτοί χώροι μέσα στή δημιουργική σφαίρα τόν όδη
γήσανε στή γνώση καί στήν άγωνία του γιά τήν άναζήτησή της. Ό 
Φράνσις Μπέηκον είπε «ή γνώση είναι δύναμη». Αύτή ή δύναμη 
είναι καί ή αίτία της κίνησης γιά τήν πορεία της δημιουργίας. 'Αλλά 
καί ή ϊδια ή πορεία της δημιουργίας άποτελεί καινούργια γνώση. 
Γι' αύτό μπορούμε νά πούμε δτι γνώση συνεπάγεται δημιουργία 
καί ή δημιουργία συνεπάγεται νέα μορφή γνώσης. 'Υπάρχει άνάμε
σα στή γνώση καί δημιουργίας μία άμφιμοvοσήμαvτη άvτιστοιχία. 

Εϊτε έχουμε τόν ΗΟΜΟ SAPIENS εϊτε τόν ΗΟΜΟ FABER ή 
πορεία της δημιουργίας τους άποτελείται άπό μία όμάδα μ' όρισμέ
να στοιχεία, πού όλοκληρώνουν τήν τελική φάση της. Διακρίνουμε 
τέσσερα στοιχεία της δημιουργικής πορείας: 1 ο. Τήv άφετηρία. 2ο. 
Τό έργαλείο. 3ο τό δρόμο καί 4ο τήv αφιξη - δημιούργημα. 

Σ' όποιαδήποτε κατηγορία κι' όν άνήκει ό όνθρωπος σάν δη
μιουργικό πνεύμα πρέπει ν' άκολουθήσει τά τέσσερα αύτά στάδια 
μ' άνοδική πορεία. Στίς περισσότερες φορές άσυνείδητα προχω
ρούμε στή δημιουργία έστω καί στήν πιό άσήμαντη καί φτάνουμε 
στήν όλοκλήρωση τού έργου. 
'Όμως ή άνάλυση αύτης της κίνησης μας παρουσιάζει τά τέσσερα 
αύτά στοιχεία, πού είναι καί τά όριακά της δημιουργικής πορείας. 
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλ vετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

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

οποία το ένα απευθείας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέντα, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ: «Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡ

ΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟ

ΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ 

ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Μελέτη

« ... την ορθόδοξον, την από τος ανατολικός πατερικάς ρίζας εις 

την πραγματικότητα ανεπτυγμένην Θεολογίαν, χαρακτηρίζει ο 

ισχυρός τονισμός του θεοκεντρισμού, της υπερβατικότητος, ενώ

εις την δυτικήν η ροπή προς τον ανθρωποκεντρισμόν». Με φυσική 

συνέπεια 6 ανατολικός Χριστιανός να χαρακτηρίζεται ως «Ενορατι

κός» καθότι επιδιώκει τον εξαγλαϊσμό του κόσμου με την «εσωτε

ρική» μεταμόρφωση, κι ο δυτικός ως «θεληματικός» μια και Επιζη

τεί τον «καθαγιασμό του κόσμου» με προσφορά υπεύθυνης υπη

ρεσίας. Και στους δύο ενυπάρχει μια βασική διαμορφωτική αρχή: 

η ενεργητική βίωση του φωτός και της δόξας του Θεού. Γιατί, τε

λικά, η σωτηρία παρουσιάζεται ως εμπειρία φωτός και φωτισμού. 

Με την πυρίπνοο δρόσο του Αγίου Πνεύματος οι χριστιανοί μετα

βάλλονται σε «φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας». Εις την Ορθο

δοξίαν ιδιαίτερα ισχύει το αξίωμα «νόμος του προσεύχεσθαι είναι 

ο νόμος του πιστεύειν» το οποίο θετικά συμβάλλει στήν πλήρωση 

του μυστηρίου: « ... ό μυστικισμός, εις την από την πατερικήν πα

ράδοσιν εκτρεφομένην διαμόρφωσιν του και εκδήλωσίν του είς 

την Ορθοδοξίαν, είναι λατρευτικός και δοξολογικός κατά τα βασικά 

και ουσιώδη χαρακτηριστικά του, με συστηματικήν αναφοράν εις 

την εσχάτην τελείωσιν, εις την θέωσιν». 

Η πατερική παράδοση διασαλπίζει τις από τις Οικουμενι"<ές 

συνόδους κατοχυρομένες αλήθειες για μια Εκκλησία, ενιαία και 
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αδιαίρετη στην εσώτοτη υφή και την ουσία της. Εξασφαλίζει δη

λαδή, την αρχέγονη ενότητά της με τη μυστική βίωση της προσευ

χής και των μυστηρίων. Και την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της 

τελειότητας και της ενότητας. Είναι η Αδιαίρετη Αποστολική Εκ

κλησία: «Εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος και εδραίωμα της αλη

θείας» μέσο στην οποία εξακολουθεί να πραγματοποιείται το θέ

λημα του Θεού «ος πόντος ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επi

γνωσιν αληθείας ελθεiν». 

Τιμούν την θεολογική διανόηση οι θέσεις του Καθηγητή 

Ιωάννη Καλογήρου για συνεχή αξιοποίηση της Χρτιστιανικής πνευ

ματικής κληρονομίας με παράλληλη ενεργοποίηση των μηχανι

σμών αγάπης αλήθειας για την επιδιωκόμενη σήμερα Οικουμενική 

Εκκλησιαστική Ενότητα. Ο λόγος του διαφωτιστικός και φρονημα

τιστικός σκοπεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη κατά Θεό ζωή με 

την αγάπη και τις μυσταγωγικές διδασκαλίες μιας μακραίωνης χρι

στιανικής πνευματικής παράδοσης: «Δια τους εξέχοντος τούτους 

. Πατέρας ως ιδιαίτερον χαροκτηριστικόν παραμένει πάντοτε και το 

ότι έδρασαν και ανεδείχθησαν εις την ανοτολικήν περιοχήν της 

αρχαίος Εκκλησίας, όπου ως αποφασιστικός παράγων διαμορφώ

σεως της πανανθρώπινης διακηρύξεως του Χριστιανισμού συνεξε

δηλώνετο και η ελληνική πνευματική κληρονομία». 

Ακόμη η λεπτόχρωη θεολογική του σκέψη στηρίζει την πίστη 

στην αλήθεια με κάλλος ελληνικό. Κατόρθωμα πνευματικό, αντά

ξιο της θεόπνευστης πατερικής παράδοσης. 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑ

ΝΙΑΣ 1923-1928» Μελέτη 

Ο μεγάλος Αλβανός πολιτικός Φράσερι, μετά τη δικαίωση των 

ελληνικών απόψεων για τους μωαμεθανούς της Θεσπρωτίας, από 

την Κοινωνία των Εθνών, είχε διατυπώσει την ευχή πως η Ελλάδα 

πρέπει να είναι γενναιόδωρη σαν «μεγαλύτερη αδελφή της Αλβα

νίας», με αντάλλαγμα «εκδηλώσεις μιας ειλικρινούς φιλίας» από 

την αλβανική πλευρά. 

Η Ελλάδα υπήρξε πάντα φίλος του όμαιμου γείτονα. Και σ· 

αυτήν την ευχή του Φράσερι πασχίζει και σήμερα να σφυρηλατή

σει την ελληνοαλβανική συνεννόηση με διαιώνιες αρχές φιλίας, 

καίτοι «όταν δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος, τα (ελληνικά) 

σχολεία ήταν εκατόν εξήντα. από τα οποία λειτουργούσαν, το 

1927, μόνο εβδομήντα». Ανάλογα, στοιχεία γιο τη «μειονότητα», η 
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οποίο εθνολογικά εξακολουθεί να υπάρχει, δεν αναφέρονται για 
τη παρούσα-ιστορική της φάση. 

Ο λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Δημήτρης 
Μιχαλόπουλος, με σωστή πολιτική όραση και τεκμηριωμένη ιστο
ρική κρίση αναλύει τη διαμάχη γιο την καταγωγή και τα κτήματα 
των μουσουλμάνων της Θεσπρωτίας με μια ευρύτερη θει;φηση, 
του ρόλου της ελληνικής διπλωματίας, των διεθνών ορνονισμών 
και όσων χωρών είχαν προσφέρει τις «καλές υπηρεσίας» για ειρη
νική διευθέτηση της διαφοράς. 

Με λόγο ευθύ ανατέμνει το γεγονός γι' αυτό και σημαντική, 

είναι η συνεισφορά του στη διοκόνηση της ιστορικής αλήθειας, 

της μόνης, ικανής να στηρίξει τη φιλία και την συνεργασία των 

λαών. 

ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΚΟΥΛΟΥΚΗ: «Η ΛΟΠΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» Μελέτη

«Προαιώνιος κι αχώριστος σύντροφος και συνοδοιπόρος των 

καθεστώτων τοξικής εκμετάλλευσης, ο πόλεμος». 

Αποδέχεται αβασάνιστο ο Γ. Κουλ., έναν ειρηνοκάπηλο συν

θημοτολογικό αφορισμό, που καθημερινά συγκρούεται με τη δική 

του, ειρηνόφιλη λογική, στο Αφγανιστάν. Ο κάθε πόλεμος είναι 

άρνηση, της ειρήνης γιατί είναι άρνηση της ελευθερίας και της δι

καιοσύνης, οι οποίες στηρίζουν τις Δημοκρατίες. Η ειρήνη είναι έ

νας αναβαθμός της ελευθερίας. Ειρήνη χωρίς ελευθερία και 

ατομική-εθνική αξιοπρέπεια δεν μπορεί να νοηθεί. Κυρίως στον 

αληθινό σοσιαλισμό που θέλει τον άνθρωπο «μέτρο πάντων». 

Παρά τη βοuική μας διαφωνία γιο την «τοξικότητα» του πολέ

μου ο Γ. Κουλ. διατυπώνει τρεις αρχές λογικές γιο την εδραίωση 

της ειρήνης στον πολύπαθο πλανήτη μας' Είναι: 

Η λογική βάση της αμοιβαιότητας 

Η λογική βάση της κοινής μοίρας και 

Η λογική βάση της επιβίωσης και της προόδου της κοινωνίας. 

Μ' αυτές τις αρχές οι φιλόσοφοι θα θεμελιώσουν τη Λογική 

της Ειρήνης γιο να βοηθήσουν τους επιστήμονες στη μελέτη τρό

πων αποτελεσματικής φιλάλληλης δραστηριότητας. Έτσι μόνον οι 

Λαοί θα δικαιώσουν την προφητεία του ΗσαΤο: «Και ου λήψπαι 

έθνος επ· έθνος, και ου μη μάθωσιν έτι πολεμείν». 

Και αναμφίλεκτο ο αναγνώστης θα χαρεί τον επίλογό της με

λέτης γιατί ο λόγος του Ανώνυμου Έλληνα της Ελληνικής Νομαρ

χίας: «ότι η τιμή σου, η ευτυχία σου και η ζωή σου κρέμονται από 

τον ορθό στοχασμό σου» γίνεται λόγος ταιριαστός της Ειf,ιiνης. 
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Γιατί «συλλογάται σωστά ή όποιος σκέφτεται και εκφράζεται ελεύ

θερα ... 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΥΝΤΑΚΟΥ: «ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ)) Μυθιστόρημα

Πάνω απ· το αίμα και τη φωτιά, 

έλα να δώσουμε τα χέρια 

Στην καρδιά μου ο κορυδαλλός 

τραγουδάει την αγάπη 

Δεν είμαστε αδέλφια; 

Έλα να διώξουμε το θάνατοι 

Η ιστορία ενός ολόκληρου λαού είναι. τις περισσότερες φο

ρές, η ιστορία του ανώνυμου πλήθους. Η πάλη για να κερδίσει 

«τις μέρες του» παρά τις μεταρσιώσεις και τις θυσίες για τις υψη

λές έννοιες «πατρίδα-ελευθερία». στο τέλος αφήνουν μόνο πόνο. 

Ίσως και μια ονοματοδοσία σε κάποιο Γυμνάσιο για τη μνήμη του 

παλικαριού. Είναι η μόνη ειλικρινής εκδήλωση αγάπης. Η αναγνώ

ριση της ηρωϊκής πράξης που διώχνει το θάνατο. Δικαιολογημένα, 

συνεπώς προτάξαμε του λίγους στίχους που υπάρχουν στο πολυ

σέλιδο μυθιστόρnμα. Τα λέει όλα. Γιατί Παν. Τσουτάκος κι όταν 

·καταγγέλλει ή οιυμαρτύρεται παραμένει ποιητής. Αληθινός δη

μιουργός.

Εποποιία της εργατούπολης είναι οι «Ανώνυμοι». Χαρακτήρες 

αδροί, έννοιες ηλιοβγαλμένες: « Η λευτεριά πρέπει να δίνεται με 

χίλιες δυό θυσίες, που τις προσφέρεις αδέσμευτα κι ανεπιφύλα

κτα», αφορισμοί και χαρακτηρισμοί με διαχρονική αξία: «Η φωτιά 

θα φέρει πιο μεγάλη φωτιά» ή «Όσο πιό πολύ τα δέρνεις τα γου

ρούνια. τόσο πιο πολύ παχαίνουν θρέφονται απ' τη λύπη τους» και 

εικονοπλασία σαν γιορτή λευτεριάς φορτωμένη χαρά και φως. 

Κυρίως γραφή κοφτή. Με διάλογο αληθινό. Απλό. Λαϊκό Πει

στικό: 

- Να. να άκου τώραΙ Ακούς; ... Ακούς; ... Δεν είναι η φωνή της αυ

τή; Να, τώρα το ξαναείπε: «Κρυώνω παιδί μου ΚρυώνωΙ».

Εύρημα, τέλος. λειτουργικό. «Αναντίρρητα, η ανώνυμη μάζα με

τον κόσμο των απλών των ανθρώπων. κρύβει αναρίθμητες μορ

φές. που αποτελούν τον απαραίτητο συντελεστή, και της δημιουρ

γικής θέσης και της αποσυνθετικής άρνησης». Και οι μορφές που

πλάθονται για να διαπλάσουν την μοίρα των «Ανώνυμων» είναι

συνεπείς με τις προθέσεις και τίς θέσεις του συγγραφέα. Η ιστο

ρία τους είναι μια εκτεταμένη νωπογραφία της ελληνικής καθημε

ρινής πράξης.
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ΔliMHTPH ΑΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ: «ΠΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΝ» Ποίηση 

Το βάθος άκου 

της Σιωπής 

κι άφοβα, αγνάντια πέρασε 

στη Γαλήνη' 
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Λόγος πολύδοξος για την «άπερρο» γη την Απειρωτάν και την 

αξεδιάλυτη ενότητα της ζωής και του θανάτου. Είναι ο ηλιοποτι

σμένος στίχος του Δημ. Κυρ. Για να ζωοποιήσει η αγάπη την ερη

μιά των γνώσεων' 

Έτσι η λέξη λικνίζεται πασίχαρη, παυσίλυπη, και ειρηνική, σαν 

Λαός λαμπροντυμένος γύρω στο βωμό του Άρειου Δία: 

κίνησαν 

την Αλήθεια μήπως νοήσουν 

την Αλήθεια μήπως νοήσουν 

- με τη Σκέψη και τη Μνήμη

στη χώρα της Δωδώνης'

Τάδε λέγει ο Ζήν: «Ζεύς ΓJV, Ζεύς εστί, Ζεύς έσεται ω μεγάλε 

Ζεύ». Και οιστρηλατείται το πνεύμα να δεσμεύσει το Απροσμέτρη

το με σύμβολα στο βάθος της σιωπής, και πασχίζει με την αλλη

γορία να προσεγγίσει την τελειότητα του Αιωνίου' 

Αιώνες μορφές δημιουργεί η Ζωή. Με αυτές τρέφει την επιβίωσή 

της. Την ιστορία της. Γι' αυτό κι είναι πάντα το βλέμμα της: «χαι

ρετισμός κι ετοιμασία Ι » 

Η ποίηση του Δημήτρη Κυριάκη για την πολύμνητη γη της 

Ηπείρου έχει το μυστικό του οιωνού και το αναφτέρωμα του χρη

σμού, στην απόκρυφη ερμηνεία της ίδιας της ζωής: όλα είναι στο 

ανεκδήλωτο, όλα έπιστρέφουν στο άχρονο, στο αιώνιο και στη 

σιωπή. Ένα είναι όλα και όλα μέσα στο έναΙ 

Θείος προφήτης ο ποιητής ξαποσταίνει σε ουρανοδρόμο λευ

κοσύννεφο τα όνειρα δασύβιων φυλών. Για να γίνουν δάκρυα της 

μοίρας-θεοδικίας, όπως στο αριστουργηματικό ποίημα, «Ευρύα

λος». 

Μύθος, ιστορία, ιερά και ώρια φύση (στα βουνά στρέφονται 

οι επιθυμίες του κάμπου που στοχάζονται στη σιγαλιά), συνθέτουν 

τον Ύμνο του Δωδωναίου Δία και της σύνναης και ευπλόκαμης 

Διώνης, αλλά και τον ύμνο του ελεύθερου ανθρώπου που δεν επι

σκέπτεται τον ιερό χώρο της Ηπείου «χρηστηρίων τινών ένεκα» 

μα για να προσκυνήσει τους πρωτέλληνες οι οποίοι κρατούν ανάγ

κη μόνη ασπίδα της τιμής τους την ελευθερία ! 
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Ο κρουστός και περήφανος στίχος του Δημ. Κυριάκη απαλο

πνέει σε κόσμο μυριόχρωμο αρμονία και ειρήνη ... 

ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΑΛΒΑΡΛΗ: «ΕΝΤΕΚΑ ΝΟΤΕΣ ΓΙΑ φΛΑΟΥΤΟ» 

Ποιήματα 

Γιορτή και πανδαισία 

οι νύχτες μας 

και κάθε σου κίνηση 

Κύκλος Ζωήςι 

Το μυστικό της θύμησης κρύβεται στις φωλιασμένες στη σιω

πή πέντε αισθήσεις. Οι δονήσεις τους είναι πάντα μια στοιμοπόλε

μη μουσική για να σαγηνεύσουν τους ουρανούς. Τότε οι φωτοπη

γές της αγάπης μεταγγίζουν τρυφερότητα στην ψυχή, ευθύνη στη 

σκέψη και πυρπολούν τα μάτια με τα παρθένα της αυγής χρώματα. 

Είναι η ιερή στιγμή που η φωνή του μαγεμένου ποιητή υψώνεται 

πιό ψηλά απ· της νύχτας το ανάστημα: 

Να θυμάσαι τους δρόμους 

που πάνω τους 

περπάτησαν γυμνές οι επιθυμίες σου 

Οι μεθυσμένοι αρμονία στίχοι του Γιον. Σολ., ανυψώνουν ιε

ρόπρεπα την ερωτική μυσταγωγία σε κοσμογονική αποθέωση. 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: «ΦΩΤΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ» Ποιήματα 

Το μυστικό του κόσμου κρύβεται στον εαυτό μας. Είναι η αγά

πη. Η μόνη ικανή δύναμη να βάλλει τάξη στο χάος που μόνοι φέ

ραμε. Η προλογική σκέψη του ποιητή: «όπως τα φυτά αναζητούν 

το φως, έτσι και μεις οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε τη ροπή για 

την αναζήτηση του συμβολικού φωτός», δικαιολογεί την πνευματι

κή έξαρση για τον ήλιο της δικαιοσύνης: 

Γλυκοπότισε 

το νάμα της αλήθειας του 

τις ψυχές των ειρηνοποιών 

Μόνο η δικαιοσύνη στηρίζει στην ελευθερία την Ειρήνηι 

Οι στίχοι του Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι ένα καρδιομάχημα 

με το φως σε ολόξανθα νησιά. rι· αυτό και θέλει την αγάπη παν

τάνασσα του λιγόζωου ανθρώπου. Και την ελπίδα φέγγος αγγελι

κό στα μάτια της ψυχής μας: 
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Θάθελα νάχα τέτοια ελπίδα 
διάφανη σαν γαλάζιος ουρανός, 
που νάνοι, στο καράβι της ζωής μου η πυξίδα 
και στο σκοτάδι μου άσβεστος πυρσόςΙ 
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Το φέγγος ·της θειότητας κάνει τον χρόνο τρισυπόστατο πα
ρόν. Έτσι πάθη καρδιοφωλιασμένα και κακίες μυριόκλωνες μόνο 
με το φως της αλήθειας θεραπεύονται: «Νιώσε πρώτα αυτό που 
πρέπει για να φτάσεις σ· αυτό που θέλειςΙ». Και ο ποιητής μας 
φτάνει εκεί από το δρόμο της Χριστιανικής αγάπης. Κρατούν οι 
στίχοι του ρίγος θρησκευτικό και μήνυμα αναστάσιμο. 

Άπό τό βιβλίο τού 

Δημητρίου Άπ. Κυριάκη 

«Περί τού >Όντος, τού κακού καί τού θα

νάτου» 

Περί τοϋ ποίαν στάσιν δέον νά τηρ� ό όνθρωπος έν τψ βί ½,}, 
ητοι περί τοϋ τρόπου ζωής, διετυπώθησαν πολλοί γνώμαι. Έν 
συνεχείς� θά έκθέσω τινάς τούτων, ας ένθυμοϋμαι. Οϋτω διεκή
ρυσσον, δτι δέον: Θαλής.- Ό όνθρwπος. νά έπιδιώκr:� εύδαιμο
νίαν, ην έπιτυγχάνει ό, τό μέν σώμα, ύγιής, τήν δέ τύχην, εύπορος 
καί τήν ψυχήν, εύπαίδευτος. Ήσίοδος 1

.- Νά έχr:Ί τις χρήματα 
«ούχ' άρπαχτά. Θεόσδοτα ηολλόν άμείνω». Δημόκριτος.- Νά διά
Υr:Ί τις ταηεινώς, έν άταραξίc;�. έν ψυχικ� ήρεμίςι. 'Εντεύθεν προκύ
πτει εύδαιμονία. ή «εύεστώ». λόγ½,) άπαλλαγής τής ψυχής έκ δεισι
δαιμονιών. τής όργής καί τού φόβου. Ήκολούθει τr1ν άρχήν τού 
«λάθε βιώσας», συνήθιζε δέ νά ένδιατρίβr:J είς τά νεκροταφείΌ 
σπουδάζων τήν ματαιότητα τών άνθρωπίνων. Κατ· αύτόν, ή εύδαι
μονία, «ούκ έν βοσκήμασιν οίκεϊ, ούδέ έν χρυσψ», άλλ' έν τ� γα
λr1vr:i τής ψυχής, ητις είναι οίκητήρrον δαίμονος, ητοι πνεύματος 
καλού η κακού. Διεσκέδαζε μέ τό κενόσπουδον τών άνθρώrrων. 
'Αναξαγόρας.- Νά έρευνώμεν καί νά θαυμάζωμεν, ώς έπραττεν 
αύτός, τόν ούρανόν, τήν διακόσμησrν καί τήν άρμονίαν τού Κό
σμου. Πυθαγόρας.- «'Άπας ό βίος συντέτακται rrρός τό άκολου
θεϊν τψ Θεψ, έrrειδή γάρ έστι τε Θεός καί ούτος πάντων κύριος». 
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Συνίστα, δτι δέον νά έχωμεν αϊσθημα αίδούς καί εύλάβειαν, δμως, 
«μήτε γέλωτι κατέχεσθαι, μήτε σκυθρωπάζων». Έμπεδοκλής.- Τά 
πάντα είναι μάταια- είρωνεύετο τούς συμπατριώτας του, Άκραγαν
τίνους, διότι, ώς έλεγε, «τρυφώσιν ώς αϋριον άποθανούμενοι, οί
κίας δέ κατασκευάζουσιν, ώς πάντα τόν χρόνον βιωσόμενοι». 
Παρμενίδης.- Δέον νά διάγ,:� τις, ώς αύτός, ητοι ήσύχως, έν τψ 
βίψ 'Ηράκλειτος.- Νά μή έκφραζώμεθα άπερισκέπτως, διότι δέν 
δυνάμεθα ν' άνακαλέσωμεν τόν λόγον, δν εϊπομεν καί νά αίσχυ
νώμεθα έναντι τού έαυτού ήμών. «Μή είκ� περί τών μεγίστων 
συμβαλλώμεθα». Νά μή έξάγωμεν εύκόλως συμπεράσματα διά τά 
μεγίστης σημασίας πράγματα. Σόλων.- Νά διάγωμεν, «ούχί χά
σκοντες, κούφαις έλπίσιν (μέ ματαίας έλπίδας) τερπόμενοι», άλλά 
πάντοτε πολλά διδασκόμενοι καί κατά τό γήρας. Στωϊκοί.- Νά μή 
έπηρεαζώμεθα έκ τών άντιξοοτήτων, έν τ� έκπληρώσει της πλή
ρους ήθικης πράξεως, τού τελείου καθήκοντος, δπερ άπεκάλουν 
«κατόρθωμα», ν' άποζητώμεν τό θείον είς δλα τά πράγματα καί ν' 
άσκώμεν τήν τελείαν άρετήν, πρός έπίτευξιν εύδαίμοvος βίου. Ό 
όνθρωπος δέον «συζην Θεοίς»· δηλαδή νά είναι εύχαριστημένος 
μέ δ,τι ούτοι έδωκαν αύτψ. κατ· όλλην έρμηνείαν, ό τέλειος άν
θρωπος, δέον νά ζ� έκδηλών θείας ίδιότητας καί v· άντιμετωπίζ,:� 
τό σώμα μέ περιφρόνησιν, άδιαφορίαν καί άπάθειαν. Είδικώτερον 
ό Ζήνων συνίστα, «όμολογουμένως τ� φύσει ζην, κατ· άρετήν», 
διότι οϋτως ή Ζωή ρέει ήσύχως καί φέρει εύτυχίαν, ώς έκ τού δτι 
όγει είς τό άγαθόν καί βοηθείται όλόκληρος ή άνθρωπότης, δο
θέντος, δτι «μέρη γάρ είσίν αί ήμέτεραι φύσεις της τού δλου»2 . 
Νά ζώμεν, ώς έάν έκάστη ώρα.είναι ή τελευταία, ητοι έν πληρότη
τι. Πλάτων.- Σωκράτης.- Νά ζώμεν κατ· άρετήν, ϊνα όμοιωθG)μεν 
τψ Θεψ νά είvαί τις δίκαιος καί δσιος μετά φρονήσεως3. Νά ζώ
μεν έν εύφημίι;ι, ένθυμούμενοι, δτι e· άποθάνωμεν, δι' δν λόγον, 
δέον νά εϊμεθα πάντοτε �τοιμοι. Δέον νά ζώμεν κατ· άρετήν, δι
καιοσύνην καί νά λέ.γωμεν καί νά ζητώμεν τήν άλήθειαν διαρκώς, 
διότι «βίος άνεξέταστος, ού βιωτός άνθρώπ�»- Πέφυκε της ψυχής 
ήμών δύναμις (ίκανότης), έρόν τε τού άληθούς»30. Σκοπός πάσης 
πράξεως ήμών, δέον νά είναι τό άγαθόν· δέον νά εϊμεθα ένάρετοι, 
όνευ κολακείας, τήν δέ ρητορικήν ίκανότητα, νά θέτωμεν είς τήν 
ύπηρεσίαν της Δικαιοσύνης. Οϋτω θά έχωμεν εύδαιμονίαν, τόσον 
έν τψ βί�. δσον καί μετά θάνατον. «Τό άδικείν, αίΌχιον είναι τού 
άδικείσθαι»· ό άδικών, είναι ό πλέον άθλιος τών άνθρώπωv3β. Νά 
έγκαταλείπηταί τις είς τάς χείρας τού Θεού, διότι ούδείς άπέφυγε 
τό πεπρωμένον του καί άς σκεφθ� πώς θά διάγ,:� κατά τόν ύπόλοι
πον βίον του. 'Έκαστος ζ� τόν βίον, δι' δν είναι άξιος, διότι διαθέ-
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πι ώς ίδαν1κόν, δ,τι νομίζει ώς ώφέλιμον· ό πολύ άγαθός, δέν εί
ναι δυνατόν νά γίνι:� πολύ πλούσιος. Ό πολύ πλούσιος, δέν είνΌι 
δυνατόν νά είνω ένάρετος δει άδόλως πλουπιv3ν. Ό βίος ημών, 
είναι ώς μία παρεπιδημία· δέον λοιπόν, «έπιεικώς διαγαγόνπς εύ
θύμως μόνον ούχί παιανίζονπς εiς τό χρεών άπιέναι>, ν' άπέλθω
μεν έπειτα δπου πρέπε, 36. Οϋπ πολύ νά γελώμΕν, οϋπ πολύ νά 
δακρύωμεν καί νά λυπώμΕθΟ' 3, ητοι νά μή εϊμεθα ύπερβολικοί. Τά 
άφορώντα τόν όνθρωηον, ητοι αί σχέσεις, αί έπιδιώξεις, η θ,',ιψις, 
τά έπιπύγματα, δέν είναι άξιόλογα πράγματα, άφού ούτος είναι 
παίγνιον των Θεών. «Οϋπ τι των άνθρωπίνων όξιον όν μεγάλης 
σπουδαιότητος». Τό καλύτερον, δπερ δυνάμεθα νά πράττωμεν «έν 
τοις ξυμφοραις», είναι «ησυχίαν όγειν καί μή άγανακπιν, ώς οϋπ 
δήλου όντος τού άγαθού ΤΕ καί τού κακού των τοιούτων»· οϋπ 
κερδαίνει τίς τι, έάν έχι:� θλΤψιV' άλλά πρέπει ν' άντιμετωπίζωμεν 
τάς τοιαύτας καταστάσεις μέ λογικήν. Νά έξαρτώμεν τόν βίον 
ημών έξ ηI1ών. Τό άγαθόν, είναι αϋταμκΕς καί τέλειον30'. Είς τόν 
διάλογον Φίληβος, τίθεται τό θέμα, περί τού ποιον είναι τό ϋψι
στον άγαθόν, ητοι η ηδονή, η η φρόνησις; Ό Σωκράτης λέγει, δτι 
δέον νά γίνηται άνάμειξιν ηδονης καί φρονήσεως, διότι οϋτως ή 
Ζωή είναι άνωτέρας ποιότητος. Πρώτον καί κύριον, είναι ή iδιότης 
τού αίωνίου καί θείου, συνηρτημένη μέ τό μέτρον. Ό Σωκράτης, 
κατά τήν άπολογίαν του ένώπιον τού καταδικάσαντος αύτόν Δ,κα
στηρίου, είπεν, «έμέ ό 'Άνυτος καί ό Μέλητος, δύνανται νά θανα
τώ'Jωσι, ούχί δμως καί νά βλάψωσι». Δέον νά ζ� τ1ις φιλοσοφικώς 
καί ούχί ώς όχθος άρούρης, ητοι έξετάζων έαυτόν καί τούς 
όλλους 3(. 'Επίσης έλΕγΕν, δτι δέν πρέπει νά ζ� τις βίον iδιώτου 
άπράγμονος. Πάντοτε δέ ·ό Σωκράτης, nρό οίασδήποτε προσπα
θείας του, σχετιζομένης μέ τήν διδασκαλίαν του, έλεγεν, «έάν ό 
Θεός έθέλΙJ». Τό άγαθόν, δέον νά συνδέι:� καί νά συνέχι:� τά πάντα 
έν τ� Πολιπί9. 'Αριστοτέλης.- Νά βιώμεν έν εύδαιμονί9 μετ' αύ
ταρκείας έπιτυγχάνομεν δέ τήν εύδαιμονίαν, διά της ήθικης τε
λειώσεως, εύοδουμένης διά της λογικης ένεργείας της ψυχης, της 
σοφίας, της συνέσεως καί της σωφροσύνης. Να ζώμεν βίον θεω
ρητικόν, ητοι nαρατηρούντες αnαντα τά όντα καί ν' άπολαμβάνω
μεν τιϊς άμίκτου ηδονης (κεκαθαρμένης), ητοι όνευ έπιθυμιών η 
λύnης4 . Τόν θεωρητικόν βίον, δστις είναι τό μόνον ϊσως δώρον 
τού 'Όντος, έπιτυγχάνει τις διά της θέας τού Θωύ, τ� βοηθεί9 τού 
δημιουργικού ποιητικού νού. Δέον δέ ν' άναπτύσσωμεν δρασ1ν 
άνταξίαν της άνθρωπίνης άξιοnρεπείας, δι' έπίτευξιν τού άγαθού. 
Ή εύδωμονία, δέον νά είναι έπαθλον καί σκοπός της άρετης, ητις 
είναι μεσότης (μηδέν όγαν)· Χρυση μεσότης, μεταξύ δύο ύπερβο
λών· έάν η διαληφθεισα μεσότης είναι δυσχερής, δέον νά προτι-
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μώμεν τό μικρότερον κακόν. Τό άγαθόν, δέον νά είναι ό σκοπός 
ολων των άνθρωπίνων πράξεων 3η. Έπίκουρος5 .- Ν' άπολαμβάνω
μεν των πνευματικών ήδονών, ητοι νά έχωμεν γαλήνην τού πνεύ
ματος διά τής άταραξίας τής ψυχής ό σοφός, ζ� ώς θεός έν μέσψ 
των άνθρώπωv- «μακαρίως ζην έν φρονήσει». Κατά τόν Έπίκου

ροv, ό δίκαιος έχει άταραξίαν, ό δέ όδικος, γέμει έκ πλείστης ταρα
χής. 'Επίκτητος.- Νά διάγωμεν λατρεύοντες καί έξυπηρετούντες 
τόν Θεόν· έφ' οσον δέ τά πάντα προέρχονται έκ τού 'Όντος, δέον 
νά άντιμετωπίζωμεν άγογγύστwς τάς δυσχερείας, ητοι άσθενείας 
καί τά συναφή καί ν· άπέχωμεν των ήδονών, ϊνα άνυψωθώμεν 
πνευματικώς, πρός έπίγνωσιν τού Θεού· άφού δέ πάντες οί όν
θρwποι, είναι τέκνα τού Θεού, δέον ν· άγαπώσιν ούτοι άλλήλους. 
«Μή ζήτει - λέγει - τά γινόμενα γενέσθαι, ώς θέλεις, άλλά θέλε 
τά γινόμενα ώς γίνεται καί εύρσήσεις», θά είσαι δηλαδή, εύτυχής6. 
Κατ· αύτόν, τούς άνθρώπους, «δέν ταράσσουν τά πράγματα, άλλ' 
αί γνώμαι, ας έχουν δι' αύτά». Αί μή πνευματικοί ήδοναί, εiναι «διά 
τά άνδράποδα». Έγώ - λέγει - «καθ· ήμέραν χαίρω, παρακολου
θών έμαυτόν βελτίονι γινομένψ ούκ έστιν άρετής κτήμα τιμιώτε
ρον». Ή Ζωή ήμών, νά εiναι «άσύγχυτος καί άμόλυντος». 'Επειδή 
ό 'Επίκτητος, είχε τάς διαληφθείσας πεποιθήσεις, δέν έφοβείτο 
τάς θλίψεις, δι' ον λόγον, είς τάς «Διατριβάς» του, λέγει « ... Φέρε 
νύν, ώ Ζεύ, ην θέλεις περίστασιν· έχω γάρ παρασκευήν έκ σού 
μοι δεδομένην». Ήτα, λοιπόν, �τοιμος ν· άντιμετωπίσr:� οίανδήποτε 
δυσμενή κατάστασιν. Πύρρων.- Νά έχωμεν άταραξίαν καί γαλή
νην. 'Αρίστιππος.- Νά έχwμεν άνοχλησίαν, ητοι έλλειψιν θλίψεως 
καί πόνου. 'Αντισθένης, ό Κυνικός.- Νά καθιστζΊ ό όνθρωπος τόν 
βίον του άνεξάρτητον τού �ξωτερικού κόσμου, περιορίζων τάς 
άνάγκας του καί ύπομένων τάς στερήσεις σημειωτέον οτι, κατά 
τούς Κυν,κούς, ό σοφός είναι άνεξάρτητος, δέν έχει δέ άνάγκην 
ούδέ φίλων. Περί τού ζητήματος τούτου. βλπ. καί Άριστοτ. Ήθ. 
Νικομ. 7 «περί φιλίας». Πυθαγόρας.- Έδίδασκε καί τά έξης είσέτι. 
Δέον νά ζ� τις άκολουθών τόν Θεόν. «Μή φορειν στενόν δακτύ
λιον», ητοι νά μή δεσμεύr:� τις έαυτόν. «Μή παντί έμβάλλειν τήν 
δεξιάν». Δηλαδή, νά μή προτείνr;1 τις είς πόντος τήν δεξιάν (πρός 
χαιρετισμόν διά χειραψίας). Δημώναξ.- Νά ζώμεν έν έλευθερί9 
ύπό τήν έννοιαν, οϋτε νά έλπίζωμεν τι, οϋτε νά φοβώμεθα. 'Ορά

τιος.- Ν' άρκούμεθα είς όλίγα. Έπιτυγχάνομεν γαλήνην, διά τού 
περιορισμού των έπιθυμιών καί τής άποχής άπό τής μερίμνης διά 
τό μέλλον. ΣυνιστζΊ τό carpe diem, ν· άπολαμβάνωμεν, δηλαδή, 
έκάστην ήμέραν. Δέν ύπάρχει πλήρης εύδαιμονία. Νά ένθυμούμε
θα τόν θάνατον, δι' ον λόγον, «Dulce est dissipere in loco». ητοι 
κατά καιρούς καί περιστάσεις, δέον νά ύποκρίνηταί τις τόν μωρόν 
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καί v· άναμιγνύι:ι είς τάς σκέψεις 1ου όλίγην άναι σθησίαν. Έξ 6λ
λου, δέν ειναι όσιον, τό νά προσπαθώμεν νά μάθωμεν ολα, διότι ή 
τοιαύτη έκδήλωσις, ένέχει ϋβριν καί ύπεροψίαν ώς πρός τόν Θεόν. 
Νά Ιστάμεθα δέ, είς τήν χρυσην μετριότητα «aurea mediocritas». 
ώς έδίδαξε καί ό 'Αριστοτέλης. Μ. Αύρήλιος.- Διερωτάται «τίνα 
ον τρόπον τοιπον ον μέλλει χρόνον βιώναι , ώς 6ριστα β ιώι;». 
συνιστc) δέ «ένδον σκάπτε καί θά εϋρι:ις φώς». Θεωρία τού ΖΕΝ.

Νά δεχώμεθα τά πράγματα ώς ϊfναι καθ' έαυ τά. LAO-SI.- Νά 
άδρανήσουν ολα τά όντα, διότι τότε θά βασιλεύσι:ι είς τήν Γην κα
θολική γαλήνη καί είρήνη. Βουδδισμός.- Άφοϋ δέν είναι δυνατόν 
νά κατανοήσωμεν, έάν ύπάρχι:ι Θεός, ας συνεχίσωμεν v· άπολαμ
βάνωμεν τό Καλόν καί νά ύφιστάμεθα τό Κακόν, δοθέντος οτι 
πρέπε ι νά ζήσωμεν. Δέον όμοίως νά κατανοήσωμεν, οτι εϊμεθα ο
λα τά πράγματα. Bunyam.- Νά εϊμεθα εύχαριστημένοι , ώς αύτός, 
μέ ο. τι έχομεν, εϊτε αύτό ειναι πολύ, εϊτε όλίγον. Ίψεν.- Νά διάνι:ι 
τις βίον μοναχικόν, διότι τότε ϊfναι λίαν ίσχυρός. 'Εάν δέν δυνάμε
θα - λέγει - νά εϊμεθα ώς πρέπει, νά εϊμεθα τούλάχιστον, μέ εί
λικρίνειαν, ώς δυνάμεθα νά εϊμεθα. R. W. Emerson.- Νά ζώμεν 
μέ τόν Θεόν. Τότε ή φωνή ήμών, θά όμοιάζl) μέ τόν ψίθυρον τοϋ 
ρύακος καί τό θρόϊσμα τών στάχεων τοϋ σίτου, ούδέποτε δέ νά 
μιμούμεθα. Μόνον ήμεις δυνάμεθα νά φέρωμεν γαλήνην έν ήμιν, 
ούδείς δέ δύναται νά βλάψl) ι1μός άλλά μόνον ήμεις έαυτούς. 
Ποι ητής Traherne.- Νά εχωμεν συνείδησιν περί της ένότητος δ
λων καί τούτων, μέ τόν Θεόν. Ή χαρά ούδέποτε, θά ϊfναι πλήρης, 
πλήν, έάν, καθ' έκάστην πρwίαν, εϊμεθα έν έγρηγόρσε ι είς τά άνά
κτορα τών ούραν:.ι,ν τοϋ Πατρός ήμών. Alan Watts.- Νά ριφθώ
μεν είς τήν Ζωήν καί νά μετάσχwμεν τοϋ χοι:,οϋ. Ή Ζωή, δέν δη
μιουργει προβλήματα, έάν ζ� τις τήν πραγματικότητα. Δέον νά ζώ
μεν είς τό παρόν, διότι , τό μέν παρελθόν, διέφυγε, ό δέ μέλλον, 
είναι 6γνωστοv- άφοϋ τά πάντα ϊfναι έν ρο�. δέον νά γίν·JJμεν 1:ν 
μέ τήν Κοσμικήν ένέργε ιαν καί νά έξυπνώμεν έκάστην πρWίαν, μέ 
χαράν καί τήν έντύπτωσιν, δτι εϊμεθα όμοιούσιο ι μέ τό σύμπαν· 
δέν εϊμεθα κεχωρισμέ,·οι τοϋ δλου. Δηλαδή. δέον νά έχωμεν εν 
αϊσθημα ένότητος μέ τήν Zw�v. Ή Ζωή ήμών, νά εΊναι ώς παί
γνιον, ώς εΊναι διά τό "Ον. Νά εϊμεθα ένήμεροι της έμπειρίας έκ 
τοϋ παρόντος, διότι ή πραγματικότης, ειναι α•jτή αϋτη ή καθ' έκά 
στην ήμέραν Ζωή, ητις ρέει ό άως. Γκαίτε.- Νά ζώμεν θαυμά 
ζοντες τόν Κόσμον- αύτό μόνον όπομένει είς τόν 6νθρwπον. Ποι η 
τιiς Χέντερλιν.- Νά ζr ισι:ι. ητο ή έπιθυμία του, έστω εν θέr:;ος, έν 
πληρότητι καί εν φθινόπωρον, ώστε νά όλοκληρώσιJ 1:ν ποίημα 
διά τήν ζωιiν καί νά τό άπαγγείλιJ. Αύτό άρκει. «Θά εχω ζήσει (λέ
γει).ιJJς oi Θεοί». Κομφούκιος.- Νά εϊμεθα χαρούμενοι έν σχέσει 
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μέ δλα. Ν' άφοσιωθώμεν είς τήν παρούσαν Ζωήν καί είς τάς σχέ
σεις ήμώv μέ τούς άλλους άνθρι�πους. Chuang Tzu.- Νά διάγω
μεν μέ καλωσύνην καί εύγένειαν, διότι αί άρεταί αυται, κάμνουν 
έκε'ίvο, τό όποίον όνομάζομεν άνώτερον όνθρωποv· νά μή εiναί 
τις μικρός, άλλά νά άκολουθιj τό έν αύτψ θιίον. Δέον νά είναι δ
λοι έλεύθεροι, ϊνα έξελιχθώσι τά χαρίσματά των. Ό σοφός είναι 
εύτυχής, εϊτε είναι δούλος, είτε έλεύθερος. Ύπt'-ρτατος σκοπός εί
ναι υ Θεός, πρός δv δέον vά τείνωμεv. Νά ζώμεν έν είρήνι:� μέ δ
λους. Ό Lao Tzu8 .- Νά πράπωμεv τελείας, εύγεvείς πράξεις, χω
ρίς δμως vά σκεπτώμεθα περί εύγενείας νά έπιστρέψωμεν είς τήν 
άπλην ζωήν, διότι οϋτω συντελείται έλεγχος της έπιθυμίας είς τήν 
γαλήνηv τού vού, άποκαθίσταται τό θείον έν ήμίν· νά εϊυεθα ένή
μεροι τού αίωνίου στοιχείου, δπερ είναι είς τό διαβατικόν. Ή Ζωή 
είναι έκφρασις τού 'Απεριορίστου· διαβαίνει, ρέει, συντελείται γέν
νησις, άνάπτυξις, έπιστροφή· δέον, λοιπόν, νά ύποτασσι.ίιμεθd είς 
τήν Ζωήν, έv γαλήvι;1, έν είρήνι;1, οlονεί ώς νά πραγματοπrιηται μία 
άπορρόφησις είς τό αίώνιον. 'Ιδού τό μέγα φώς. Άλβ. Άϊνστάϊν.
Νά ζώμεν μέ δλους τούς άνθρώπους, ώς νά εϊμεθα πάντες τέκνα 
τού Θεού. Δέν έκουράζετο νά θαυμάζι;1 τό σύμπαν καί τό μυστή
ριον της Ζωης. Προεκ_:ιλουν τό ένδιαφέρον του τό καλόν, τό 
ώραίον, ή δικαιοσύνη. Μ. Γκάντι.- Νά ζώμεν, χωρίς v· άσκώμεν 
βίαν, καθ' οίοvδήποτε τρόπον. «Ahimsa» - William Blake.- Νά 
βλέπωμεv δλον τόv Κόσμον, είς εν μόνον μόριον, είς ενα κόκκον 
όμμου, είς εν όγριοv φυτόν. Φρ. Νίτσε.- Νά ζιj τις έπικινδι'ινως, 
χωρίς τόv φόβον έκ τού θανάτου. Τσάρλυ Τσάπλιν (ό Σαρλώ).
Χρειαζόμεθα, λέγει, όχι τόσον τό νά σκεπτώμFθα, άλλά τό νά εϊ
μεθα άνθρωποι μέ καλωσύνην καί εύγένειαν. 'Υπάρχει θέσις δι' δ
λους είς τήν Γην, ητις δύναται καί νά θρέψΙJ αύτυύς. Αύγουστί
νος.- "Όστις άγαπi\ δύναται νά πράπι;1 δ,τι θέλει. Παύλος.- Συνι
στ9 εiς τούς πιστούς, vά ζώσιν εύσεβώς, έν δικαιc 1ύνι;1 καί όσιό
τητι, ώς σιιμπολίται τών άγίων καί οίκείοι τού Θεού καί παραγγέλ
λει ύύτούς, «τά πάντα δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε9 10 ». Ό δέ 
Ψαλμωδός, διακηρύσσει ώς κανόνα ζωης, δτι «έλαιον άμαρτωλού, 
μή - λιπαvάτω τήν κεφαλήν μου». Παρεμφερή διδάσκει καί ό 
Κλήμης ό έξ 'Αλεξανδρείας «μηδέ βελόνης, ω φίλτατε, έπιθυμή
σι;1ς ποτέ άλλοτρίας». John Ruskin.- Δέον νά έχωμ' · καλόν χαρα
κτήρα· ή συμπεριφορά ήμώv, είναι ή καλυ,έpα άπόδειξις περί τού
του. Th. Merton.- Πρέπει νά ζώμεv άγαπώντες, διότι εϊμεθα ύπο
χρεωμένοι v· άγαπώμεν ό είς τόv όλλον. VV. Kaufmann.- Δέν θέ
λει vά ζιj αίωνίως, δσον δμως διαρκεί ή Ζωή του, έπιθυμεί νά ζή
σι:-ι ένΊ:ατικώς έv άγάπη, τόσον τήν θλίψιν, δσον καί τήν χαράν έκ 
της Δημιουργίας, διότι οϋτω μόνον προσλαμβάνει άξίαν ή Ζωή. Ώς 
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rιρός δέ τόν θάνατον, λέγει, δτι καλώς νά έλθ,:�, δταν φθάσ,:� έκεί
νου ή ώρα. Σενέκας.- Δέον νά ύπακού,:� τις είς τόν έντός έαυτου 
Θεόν. S. Kierkegaard.- Δέον νά πραγματοποιήσωμεν τήν πλήρη 
αύτοεγκατάλειψιν είς χείρας του Θεου· δστις έπραξε τουτο, ούδε
νός πλέον έχει άνάγκην, ϊίναι αύτάρκης. Κάvτιος.- Νά προσανατο
λίσωμεν τήν ζωήν ήμών πρός τήν άρπήν, ύπάρχει δ' εν αϊσθημα 
έν ήμίν, σεβασμου, συγγενές πρός τήν έκπληξιν καί τόν θαυμα
σμόν, δ φέρει ήμός πρός ταύτην. Ό Betrtand Russell.- είς τό βι
βλίον του, «The conquest of happiness», έκτός όλλων, λέγει, δτι, ϊ
να έχωμεν εύτυχίαν, δέον ν' άπασχολώσιν ήμός θέματα γενικου 
ένδιαφέροντος, νά έχωμεν αίσθήματα φιλικά καί νά θαυμάζωμεν 
τόν κόσμον, χωρίς νά σκεπτώμεθα τόν θάνατον. Κυρίως ή εύτυ
χία, θεμελιουται είς τήν έλευθερίαν του πνεύματος καί είς τήν κα
τανόησιν, περί του δτι εϊμεθα, ούχί χωριστοί, άλλ' άποτελουμεν 

ένότητα μέ δλον τόν κόσμον. 
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Έκυκλοφόρησε σ' εναν κομψό τόμο 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

"Αρχαιοελληνικά 

Έπιλογές άnό τά Όμηρικά 'Έπη 

'Επιλογή όπό τήv Ίλιάδα 

Έπιλόγή όπό τήv 'Οδύσσεια 

Μεταφράσ�ις 

Πυθαγόρεια Χρυσό Έπη 
Θουκυδίδου Περικ,\έους 'Επιτάφιος 

Περιληπτικές 'Αφηγήσεις 

Πλάτωνος .Συμπόσιον ή περί Έρωτος 

Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού 

Πλάτωνος Άξίοχος ή περ'ί Θανάτου 

Πλάrωvος 'Απολογία Σωκράτους 

Πλφ,ωvος Φαίδων � περί Ψυχής 

Ό Πλάτων γιά τήv Παιδεία <Νόμοι-Ποι,ιτεία> 

Ό καταποvτισμύς τής Άτλαvτίδος <Τίμαιος> 

Π ,οuτάρχου · Επτά Σοφών Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 400 
' 

,1 ·-· 

1987 
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�ΥΝΟΜΟεnΟΝΔΙΑ 
ΖllΟΦΙΛΙΚΙlΝ Ζ!?ΜΑΤε/ΙlΝ EAAAJJO:& 

(ΣΥ. ΖΩ. ΣΩ. ΕΛ.) 

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΒΡΛΪΛΑ 12a, Αθ(ιvα 

Τηλ.: 643.6285 - GΊ 1.3228 - 672.G989 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Ή ΣΥ.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ., πιστεύοντας οτι τό τραγικό θέμα καί θέαμα 
τrlς ύnάρξεως ά δ έ σ n ο τ ω ν  Ζώων καί - τό χειρότερο - ό 

κ α τ α τ ρ ε γ μ ό ς  τους cΊnό Άνθρώnους καί 'Υπηρεσίες, θά λήξη 
μόνο διά της έφαρμογης Σ τ ε, ρ ώ σ ε ω ς ,  άnεφάσrσε τήν ϊδρυση 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ 

έnrβεβλημένης έκ των πραγμάτων. 

Κατόπιν τούτου ri ΣΥ.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ., εύρίσκετο, είς τήν εύχάρrστη 

θέση νά άναγγείλη τήν ϊδρυση ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΩΡΕΛΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ 

είς τό έnί τrlς όδου Βράϊλα 12a (Λ. Άλεξάνδρας 23) ΙΑΤΡΕΙΟΝ 

της, μέ μόνη πληρωμή τήν άξία του φαρμάκου άνοισθητοnοrιiσεως 
του Ζώου. 

Ή ΣΥ.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ., rιιστεύεr οτr, μέ τriv πραγματοποίηση του 

μέτρου της Σ τ ε  ι ρ ώ σ ε ω ς, κυρίως των θηλυκών Ζώων, θά έnr
τευχθει ri έξαφάνrση κατά τό μέγrστο ποσοστό των ά δ έ σ n ο τ ω ν  
Ζ ώ ω ν  καί θά παύση ό δrασυρμός της Χώρας μας είς τό Έξωτερr
κό, 

Μι.:τά τrμης 

Ό Πρόεδρος 
ΟΘΩΝ ΒΑΡΔΑΣ 

Έργασίαι Θεοσοφικών Στοών στάς 'Αθήνας 
Όδός Χαρ. Τρικούπη 26 

Στοά Άθηνό. Τήν ,· καί γ' Δευτέρα του μηνός, μέ θέματα Έλλη-

νrκης φrλοσοφίας, ωρα 7 μ.μ. 

Στοά 'Ήλrος. Κάθε Τρίτη, ωρα 8 μ.μ. 

Στοά 'Άρτεμrς. Τήν α· καί γ· Πέμπτη του μηνός, ωρα 8 μ.μ. 

Στοά 'Απόλλων. Τήν β' καί δ' Πέμπτη του μηνός, ωρα 8 μ.μ. 

Στοά Άλκυών. Τήν α· καί γ' Παρασκευή του μηνός, ωρα 8 μ.μ. 

Στοά 'Ελευθέρα Σκέψη. Τήν β' καί δ' Παρασκευιi του μηνός, ωρcι 
8 μ.μ. 

Κυκλοφοrει τρrμηνrr�ιο nr>όγ("Jcψ11ri. 
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Πένθη 

Γεώργιος Βακαλόπουλος ('Ιατρός) 

Ό Σεβ. της Σ. Στοάς «Χουλούς-Είλικρίνεια» στήν Κωνσταντι
νούπολη Κρατ. Άδ. Γεώργιος Βακαλόπουλος, 'Αντιπρόσωπος τοίί 
ΙΛΙΣΟΥ στήν Τουρκία, όφθαλμίατρος καί έπίλεκτον Μέλος της 
Όμογενείας, 'Αντιπρόσωπος της Μεγ. Στοάς της 'Ελλάδος παρά τ� 
Μεγ. Στοά της Τουρκίας, μετέστη είς τήν Αίωνίαν Άνατολήν τήν 
2αν 'Οκτωβρίου 1986, προσβληθείς έκ καρδιακης κρίσεως μετά 
τό πέρας τών έργασιών της 1 ης 'Οκτωβρίου. 

Ό μεταστάς έμυήθη είς τόν Τεκτονισμόν τήν 3ην Μαϊου 
1954 είς τήν Έλληνόφωνον Τεκτονικήν Σ. Στοάν «Χακικάτ
Άλήθεια». της όποίας άνεδείχθη Σεβάσμιος ( 1959-1969). Τήν 
24ην 'Οκτωβρίου 1966, μέ άλλους 9 'Αδελφούς, ϊδρυσε τfτν Έλ
ληνόφωνον Σ. Στοάν «Χουλούς-Είλικρίνεια», της όποίας άνεδείχθη 
Σεβάσμιος. 

Είς τόν φιλοσοφικόν Τεκτονισμόν έμυήθη στίς 14 Φεβρ. 
1953, άνελθών δλας τάς βαθμίδας καί στίς 23 Ίουν. 1974 άνυ
ψώθη είς τόν 33ον, γενόμενος Μόνιμον Μέλος τοίί 'Υπάτου Συμ
βουλίου της Τουρκίας τήν 1 ην Μαϊου 1977. 

Ό Κρατ. Άδ. Γ. Βακαλόπουλος, τοίί όποίου τήν άπώλειαν 
έθρήνησεν όλόκληρη ή Τεκτονική οίκογένεια της Τουρκίας, ητο 
διακεκριμένη φυσιογνωμία, ή όποία προσέφερε πολλά, όχι μόνον 
είς τόν Τεκτονισμόν, άλλά καί είς όλόκληρον τήν Όμογένειαν. 

"Ας ειναι ή μνήμη του αίωνία. 

Νώντας Γ. Ήλιόπουλος (Μνήμων) 

Πηγαϊον δημοσιογραφικό ταλέντο ύψηλης ποιότητος. Νεώτα
τος άνεδείχθη Διευθυντής της έφημερίδος «'Ελεύθερος Λόγος 
Πατρών». 'Ιδιαίτερος Γραμματεύς τοίί 'Ανδρέου Μιχαλακοπούλου. 
'Ανώτερος ύπάλληλος της 'Εταιρείας 'Υδάτων. Προσηνής καί 
εύπροσήγορος πρός δλους, γλωσσομαθής καί εύφυολόγος, σπιν
θηροβόλον πνείίμα. 

'Εξέδωσε τά βιβλία «Τά κρίνα τοίί Άγροίί», «Τά πετεινά τοίί 
Ούρανοίί», «Ή Μάνη». Έπανηλθεν είς τήν δημοσιογραφίαν, γρά
φων άπό 30πίας είς τήν Έστίαν, μέ τό ψευδώνυμον «Μνήμων». 
Άπηλθε πλήρης ήμερών, άπό νόσημα της καρδίας. "Ας είναι έλα
φρόν τό χώμα πού τόν σκεπάζει. 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τ<Ί Γραφεία ταϋ «Ίλ1σοϋ». Χαρ. Τρ1-

κού1ιη 26. α· όροφος Κωδ. 106 79. ε1-

vω άvοικτά καθημερ1vώς nλήv Σαββά
του 1 Ο - 1 

Τηλ. Γραφείων 3620 702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρrικcιλοϋμεv. άnοστέλλετε μέ τcι
χυδρομ1κήv ii τρcιnεζ1κήv έn1τcιγήv εiς 
τιiv διεύθυvσιv: «Κωστήv Μελισσαρό
πουλοv, Χαρ. Τρικούπη 26. α· όροφος 

Κωδ. 1 06 79, Άθήvσς». Άnαστολcιί 
μέ τρcιπεζ1κάς έvτολάς μάς δυσκο
λεύουν nολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άnοσταλέvτcι ατούς κατωτέ
ρω συvδρομητcις μας. έnεστράφησrιv 
6nό τό Ταχυδρομείον μέ τήv σημεiω
σ1v: «μετώκησε" ή «όγvωστος». Πcιρcι
κcιλοϋvτcιι όσοι τούς γνωρίζουν v6 
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Άθcιv. Άβέλλιcις: Τό θέατρο τοϋ 'Ομί

λου Έρcισιτεχvώv κcιί ό Γυμναστι

κός Σύλλογος Ξηροχωρiου έτώv 
1901-1904. 1982. 

Άθcιv. Άβέλλ1ος: Ή σχολ1κή ζωή Ξη
ροχωρίου κατά τά πρώτα μετά τήv 
άnελευθέρωσιv έτη κcιί ό Δημ/λος 
Β. τ6ξεως Στ. Άβέλλ1ος. 1 982. 

Σταμέλος Π. Μακρής: Κορύμβ1cι Πο
ρεία. Άθήvcι 1985. 

Κύπρος Χρυσ6vθης: Μέ τό β1ολί τώv 
εϊκοσ1 χρόνων. Λευκωσία 1986. 

Ζ6χος Σcιμολcιδάς: Γ1ά μ1ά έvωμέvη 
δ1cιvόηση. Θεσσαλονίκη 1 986. 

Ίσcιβ. Σκ1cιρίδη-Μcιλόβρουβcι: «Μετά 
βcιθυτ6της λύπης». Άθήvcι 1986. 

Βασίλης Μοσκόβης: Δημήτρης Ε. Ν1-
κολ1τσέcις, άvcιvεωμέvη 
γραφή. Κρ1τ1κό δοκiμ10. 
1986. 

λυρ1κή 
Άθήvcι 

τούς εiδοnο1ήσουv η vά μάς δώσουν Γ1άvvης Άδ6μου: Άnό τή δρ6ση τής 

τ6ς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Σωτ. Κούνδουρος. Κηφ1σιά 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Δήμος Δούκας. Άλεξ/λ1ς 
Εύθ. Πcιncιδόnουλος, Δράμα 

Δcιμ. Στεφανίδης, Μυηλήvη 

Κ. Πcιnακωvστcιvτής, Τουρκία 
Mrs Effie Xaπos. Άφρ1κή 

Ίω. Κορομηλάς. Καλαμάτα 

Δημ. Λουμής, Σύρος 

Θεοδ. Τ σουλι6ς, Ί ωάvvιvcι 

Έγκcιτέλειψcιν 
τόv γήϊvοv βίον 

Κυρ. Κυρούσης, Άθήvcιι 
Θεοδ. Κυρούσης. Άθήvcιι 

Κ. Κcιθητζ1ώτης, Πάφος 

Π. Λcιγόπουλος. Άθήvcι1 

Μυσηκής Έnαvcιστcιτ1κης ΈτCΙΙ
ρείcις τής Τσcιρ1τσάvης 1902-

1910. Έλcισσόvcι 1986. 

Άλέκος Βcισ1λείου: Τό Κωστcιλέξ1 
Φθ1ώηδcις. Άθήvcι 1 986. 

Ρόης Πcιncιγγέλου: Βύσματα (ποίηση). 
Άθήvcι 1986. 

Πέτρος Γλέζος: Τά όnομvημοvεύμcιτcι 
έvάς Κυρίου. Άθήvcι 1986. 

Νίκος Φ. Πρέκας: Στά σύνορα τής 
ζωής (nο1ήμcιτcι). Άθήvcι 1987. 

Γ.Α. Βcικcιλης: Έσωτερ1κή Άvcιζήτηση 
(nο1ήμcιτα). Θεσσcιλοvirη 1 987. 

Δρ Εύάγγ. Σαββόπουλος: Δελτίον 
Έθv1κοϋ Συμβουλίου Έλλcιδος τής 
εύρωncιϊκής κ1vήσεως δ1ά τήv tvό

τητcι τής Εύρώnης. Άθήvcι1. Δεκέμ 
βρ1ος 1986. 

8 Δ1cιλέξεις γ1ιΊ τήv Άγ6nη. ΆθήνCΙΙ 

1987. 





Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 
Όδός Ζωοδόχου Πηγής 3 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομη 1987 δρχ. 1.000 

'Όσοι δεν μπορούν να πληρώνουν δρχ. 1.000, 

ας στέλνουν δρχ. 800 η 600 μόνον 

Έξωτερικοϋ $ 12, άεροπορικώς $ 1 5 

,Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 

«Έπ ιλογαi» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 600 

Δ · Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 600 

Αί συνδρομαί ij άντίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικήν ii 

τραπεζικήν έπιταγήν -οχι μέ έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

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

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛ/ΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

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

Τηλ. 9217513 - 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: Της Πρωτοχρονιάς τό φώς 
Σαράντος Παυλέας: 'Ένα παιδί Θεός γεννήθηκε πάλι 
Αίκατ. Τσόπελα: 'Έτος Είρήνης 1986 
Χρήστος Βασιλείου: Δικαιοσύνη και 'Ελευθερία 
Σωσώ Πέτρου-Βλάσση: 'Ανιδιοτέλεια 
Μαρία Δ. Βλάχου: Συνάντησις μέ τόν Διδάσκαλον 
Νίκος Καζανάς: Σεληνόφωτο 
Νίκος Ά. Τέντας: 'Αλκυονίδα 'Ώρα 
Γιώργος 8. Σιέπος: Καθαρμοί 
'Από τή σοφία τοϋ Χαλίλ Γκιμπρόν 
Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδη: Ήλθες 
Παναγ. Βλαχόπουλος: Γενική Δημιουργία 
Νίκος Ά. Τέντας: Τό Νέα Βιβλία 
Δημητρ. Άπ. Κυριάκη: Περί τοϋ 'Όντος, τοϋ κακοϋ και τοϋ θα
νάτου 
Πένθη (Γ. Βακαλόπουλος, Ν. 'Ηλιόπουλος) 
Μεταξύ μας 

σελ. 
3 

4 
5 
9 

19 
21 
30 
31 
34 
45 
50 
51 
53 

59 
68 
69 
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