
'Όπως 6 όνθρωπος πετάει τά παλιά του 

ρούχα γιά νά φορέση όλλα καινούργια, 

έτσι καί ή ψυχή έγκαταλείπει τά παλιά 

σώματα, γιά νά πάρη όλλα νεώτερα. 

Μπαγκαμπάντ-Γκιτά 
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Τ ό φιλοσοφικό εργο 

τού 
2 

Αντωνίου 
2 

Αδριανοπούλου 

'Αφιέρωμα στή μνήμη του γιά τήv έπέτειο τώv τριάντα χρό

νων άπό τότε πού εφυγε 

Ό σωστός τίτλος του σημερινού όρθρου είναι μία ΠΡΟΣΠΑ

ΘΕΙΑ νά ξεχωρήσουμε τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φιλο
σοφικού έργου του διδασκάλου 'Αντωνίου Άδριανοπούλου, μέ 
σκοπό νά βοηθηθεί c'i άναγνώστης στό νά προσέξει αύτά τά ση
μεία, ώστε νά μπορέσει καί νά έμβαθύνει περισσότερο στό νόημα 
του έργου καί νά χαρεί καλύτερα τήν όξία του. 

Μπορούμε νά συγκρίνουμε τήν προσπάθειά μας, μέ αύτό πού 
κάνουν οί ξεναγοί στά μουσεία, bταν, μπροστά σ· ενα όριστούργη
μα τέχνης, προσελκύουν τήν προσοχή του έπισκέπτη σέ όρισμένα 
χαρακτηριστικά, πού ξεχωρίζουν τό έργο ένός καλλιτέχνη άπό όλ
λα, καί φωτίζουν καλύτερα τήν όμορφιά του, έτσι ώστε καί ή αί
σθητική άπόλαυση νά είναι έντονώτερη. 

Πρίν μπούμε στό θέμα μας, πρέπει νά σημειώσουμε δτι τό φι
λοσοφικό έργο του διδασκάλου 'Αντωνίου Άδριανοπούλου είναι 
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στενά συνδεδεμένο μέ έκείνο του διδασκάλου Σπυρίδωνος Νά
γου. 

Ό ϊδιος γράφει σχετικά: «ΘεωροCιμε έπιβεβλημένον καθήκον 
μας νά τονίσωμεν ένταCιθα τήν έπίδρασιν έr' τών ήμετέρων άντι
λήψεων του πνεύματος του Σπυρίδωνος Νάγου. 

Στενοί φίλοι, άδελφωμένοι στήν κοινή ,1ίστη καί τόν ένθου
σιασμό, μαζύ έργάσθηκαν, μαζύ προχώρησαν, μαζύ κατόρθωσαν 
νά ξαναζωντανέψουν τά άρχαία ίδανικά, όχι μόνο της 'Ελλάδας, 
πού ηταν ό κύριος στόχος τους, άλλά καί όλλων μυστηριακών πα
ραδόσεων. 

'Όταν έφυγε άπό αύτόν τόν κόσμο ό Σπυρίδων Νάγος, ό 'Αν
τώνιος Άδριανόπουλος έξακολούθησε νά εργάζεται συνεχώς, έπί 
εϊκοσι τέσσερα χρόνια, γιά τήν όλοκλήρωση του κοινοCι σκοποCι. 

Μέσα σ· αύτήν τήν περίοδο έγραψε τά δύο σπουδαιότερα έρ
γα του: «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ» καί τό «ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ». 

Τό έργο τών δύο διδασκάλων χωρίζεται σέ τρείς τομείς: 
1) Μελέτη καί άνάλυση της άρχαίας έλληνικης φιλοσοφίας,

της Μυθολογίας καί γενικά της έσωτερικης παράδοσης. 
2) Μελέτη καί έρμηνεία του τεκτονικοCι συστήματος.
3) Διατύπωση ένός όλοκληρωμένου φιλοσοφικοCι συστήματος,

πού βασίζεται κυρίως, στήν άρχαία έλληνική φιλοσοφία άλλά καί 
σέ πρωτότυπες προσωπικές τους όντιλήψεις, δπως καί στήν πείρα 
καί τή γνώση τους ώς όνθρώπων που έζησαν στόν είκοστό αίώνα. 

Τό έργο τους είναι καρπός μιας μακρόχρονης καί βαθειας με
λέτης τών κειμένων, όλλά καί τό άποτέλεσμα της ψυχικής των 
στάθμης, ή όποία τούς έπέτρεψε νά έρθουν σέ έπαφή μέ έκείνες 
τίς πηγές της γνώσης, πού δίνουν τό δικαίωμα στούς έκλεκτούς, 
νά όνομάζονται πραγματικοί φιλόσοφοι, μέ τήν έννοια πού έδωσε 
στόν δρο ό μέγας Πυθαγόρας: «Φιλόσοφος έστί ό έπιστάμενος 
τών λειτουργιών της φύσεως». Δηλαδή, έκείνος ό όποίος γνωρίζει 
κατά βάθος τήν όλήθεια. 

Οί δύο διδάσκαλοι συνεργάσθηκαν άρμονικά, συμπληρώνον
τας ό ενας τόν όλλον, μέ δσα είχε νά προσφέρει ό καθένας στήν 
κοινή τους προσπάθεια, ή όποία ηταν νά μεταδώσουν στόν όν
θρωπο τόν θησαυρό τόν όποίο είχαν όποκτήσει οί ϊδιοι, μέσα σέ 
μιά ζωή άφιερωμένη όλόκληρη στό πνευματικό τους ίδανικό. 

Θά ηταν άδύνατο γιά μας, άλλά καί όνώφελο, νά κρίνομε καί 
νά συγκρίναμε τήν προσφορά του κάθε ένός όπό τούς δύο αύτούς 
σύγχρονους φιλοσόφους, γιατί τό πνευματικό μεγαλείο δέν ζυγιά
ζεται μέ καράτια, δπως τά διαμάντια. 
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"Ας εύχηθουμε, κάποτε στό μέλλον νά δοξαστουν αύτές οί 
δύο προσωπικότητες, όχι γιατί αύτό θά είχε καμμιά ούσιαστική 
όφέλεια γιά εκείνους τούς ϊδ1ους, άλλά γ1ατί θά έσήμωνε πώς 
μπόρεσαν οί C':θρωπο1 νά άναγνωρίσουν τήν άξία καί νά έγκολ
πωθουν τό έργο τους. 'Ας εύχηθουμε ή δ1δασκαλία τους νά φωτί
σει ολους τούς άνθρώπους καλης θελήσεως, οί όποιο1 ψάχνουν νά 
βρουν τό νόημα της ζωης καί του θανάτου καί διψουν γ1ά δ1καιο
σύνη καί άγάπη. 

Σήμερα, οnως εϊπαμε, σκοπός μας είνα1 ν· άσχοληθουμε είδικά 
μέ τό έργο του 'Αντωνίου Άδριανοnούλου. 

Τό φ1λοσοφ1κό του έργο, οσον άφορα τήν συγγραφική του 
έργασία, περ1έχε1 τά έξηΓ: 

1) «Περί τροφής» ( 1906 μέ πρόλογο του Σπυρίδωνος Νάγου).
2) «Λουτρά, άερόλουτρα, ήλιόλουτρα».
3) «Τό κάπνισμα».
4) «Τί είναι ό τεκτονισμός» ( 1931 ). 
5) «Ό iiνθρωπος καί ή ζωή» ( 1950).
Αύτά δημnσ1εύθηκαν απο τόν ϊδιο καί μετά που εφυγε άπό 

κοντά μας οί κληρονόμοι του έξέδωσαν καί άλλα δύο άνέκδοτα 
έργα του: 

1 ) « 'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι» ( 1 9 7 1 ) 
καί 2) «Οί νόμοι τής ζωής» (1976) πού είνω μία συλλογή άπό 

σημειώσεις καί διαλέξεις πού έδωσε στήν Θεοσοφική Στοά « 'Ορ
φεύς», της όποίας ηταν ό ίδρυτής. 

"Ας σημειώσουμε, οτι καί πολλά κεφάλαια τών «'Αρχαίων 'Ελ
λήνων φιλοσόφων» στηρίζονται σέ όμιλίες πού έγιναν μέσα στήν 
«Θεοσοφική 'Εταιρία». 

'Εκτός άπό τά δημοσιευμένα, ύπάρχουν καί πολλά άνέκδοτα 
κείμενα, σκέψεις, σημειώσεις, όρθρο, όμιλίες κ.λπ. μεταξύ τών 
όποίων καί ή μελέτη: «Πρός εν ύγειές πολίτευμα» πού είχε γράψει 
πρό του πολέμου. 

Ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος γράφει όπλά, φυσικά. Οί φρά
σεις του είνΟΙ σαφείς, οί έννοιες νοητές άπό τόν καθένα. Τίποτε τό 
πολύπλοκο η έξεζητημένο δέν ύπάρχει στά κείμενά του. Κάτω δ
μως άπ' αύτήν τήν όπλότητα, κρύβετΟΙ θησαυρός γνώσης καί πεί
ρας, όχι μόνο έπιστημονικης η φιλοσοφικης, άλλά καί μυστηριακης. 

Γι' αύτό, ό κάθε άναγνώστης έμβαθύνει στό κείμενο καί έλκε
τω άπό αύτό, άνάλογα μέ τήν δική του ίκανότητα νά συλλαμβάνει 
η όχι τίς μεγάλες ίδέες, πού άλλες είναι διατυπωμένες όλοφάνερα . 
καί όλλες ύπονοουντω. 
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Τυχαίνει συχνά, δταν ξαναδιαβάζει κανείς ενα κεφάλαιο, πού 
πίστευε πώς τό έχει καταλάβει καλό, νά άνακαλύπτει νέα, σπου
δαία νοήματα, τά όποία ύπηρχαν βέβαια καί πρίν, άλλά πού δέν τά 
εiχε προσέξει ώς τώρα: 

Ή γλώσσα πού μεταχειρίζεται είναι ενα έμπόδιο γιά τήν νεώ
τερη γενιά, πού χάρι στήν «έκπαιδευτική μεταρρύθμιση» δύσκολα 
καταλαβαίνει τήν όπλή καθαρεύουσα, κι' έτσι, σιγά-σιγά, θά στε
ρηθεί τή χαρά νά διαβάζει καί τήν νεοελληνική φιλολογία μας άκό
μη, αν δέν διορθωθούν τά πράγματα. 

'Άλλο γνώρισμα της γραφής του είναι ή άρχιτεκτονική της δο
μή. 

Ή σύνθεση της φράσης, ή διάρθρωση τών κεφαλαίων, ή άνά
πτυξη καί ή συσχέτιση κάθε έννοιας μέ άλλες, ή βασική ίδέα πού 
συνέχει τό κάθε βιβλίο, ή όρμονία στή σύλληψη τού δλου έργου, 
θυμίζουν άρχαίο ναό, δπου παντού, άπό τόν στυλοβάτη ώς τόν 
θριγγό καί τ· άετώματα, έκδηλώνεται τό μέτρο καί ή όρμονία. 

Άλλ' αύτό πού ένδιαφέρει περισσότερο άπό τή μορφή, είναι 
τό περιεχόμενο. 

Εϊπαμε δτι τό φιλοσοφικό έργο τού 'Αντωνίου Άδριανοπού
λου, δπως καί τού Σπυρίδωνος Νάγου, χωι::,.�εται σέ τρείς τομείς. 

Πρώτος, είναι ή Άρχαία tλληvική φιλοσοφία καί παράδοση. Τί 
έμεινε, ώς σήμερα, άπό τό οίκοδόμημα της άρχαίας έλληνικης φι
λοσοφίας; 

'Ελάχιστα άρτια χειρόγραφα, πολλά άποσπάσματα, άσύνδετα 
μεταξύ τους, κείμενα παραφθαρμένα άπό τούς διάφορους άντιγρα
φείς, άναφορές, μέσα σέ έργα νεωτέρων συγγραφέων, οί όποίοι 
είχαν διαβάσει τά πρωτότυπα έργα καί ol έρμηνείες διάφορων 
σχολιαστών, άπό τήν άρχαία μέχρι καί τήν Βυζαντινή έποχή. Τέ
λος, τά γραπτά ώρισμένων Πατέρων της 'Εκκλησίας, οί όποίοι μέ
σα στίς συκοφαντίες πού έκτοξεύουν έναντίον της άρχαίας θρη
σκείας πού είχαν άπαρνηθεί, δίνουν συχνά, χρήσιμες γιά μός πλη
ροφορίες. 

'Εκτός αύτού, ή Μυθολογία, οί έπιγραφές σέ άρχαίους ίερούς 
χώρους, δπως τό 'Ασκληπιείο π.χ., ή θρησκευτική παράδοση, καί 
μερικά έθιμα καί γιορτές πού σώζονται ώς τώρα στόν λαό μc�ς, 
βοηθούν νά συγκεντρώσαμε πολλές γνώσεις. 

Πώς δμως θά συνδεθούν δλα αύτά μεταξύ τους; 
Πώς μπορούν τά σκόρπια μάρμαρα τού άρχαίου ναού ν ανα

στυλωθούν, έτσι πού νά δώσουν μιά όλοκληρωμένη είκόνα της 
r:ρχαίας όμορφιός; 

Πολλοί τό προσπάθησαν. 
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Σ' δλα τά μέρη της γης, έπί αfώνες, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, έπι
στήμονες, στοχαστές, έμόχθησαv γι· αύτόν τόν σκοπό. Διάβασαν, 
μελέτησαν, σύγκριναν καί τελικά έρμήνευσαν τά δσα έμαθαν, 
σύμφωνα μέ τίς δικές τους, προσωπικές άντιλήψεις, σύμφωνα μέ 
τό δικό τους «πιστεύω». 

'Έτσι, μέσα σ· εvα πλήθος άπό πολυσέλιδα συγγράμματα, πού 
είναι τεκμηριωμένα καί όρτια άπό Ιστορική καί λογοτεχνική όποψη, 
ή άρχαία έλληνική φιλοσοφία παρουσιάζεται σάν εvα ώραίο βέ
βαια σύνολο, τό όποίο δμως περιέχει πολλές άντιφάσεις, πολλές 
«άφελείς» άντιλήψεις, πολλές άκατάληπτες έννοιες, τίς όποίες μά
ταια προσπαθούν οί μελετητές νά ξεδιαλύνουν, στηριζόμενοι στήν 
δική τους λογική καί μόνο. 

Συχνά, έκτός άπό λίγες έξαιρέσεις, δπως ό Schure η ό 
Meunier, δέv συλλαμβάνουν τό πνευματικό κήρυγμα ένός Πυθα
γόρα η ένός Πλάτωνα και δέν δίνουν σημασία στίς βασικές άρχές 
της διδασκαλίας τους, πού είναι ή ϋπαρξη τού Θεού, της ψυχής, 
της άναγέννησης καί της λύτρωσης, άλλά προσπαθούν νά προσαρ
μόσουν δλες αύτές τίς θαυμάσιες ίδέες, στά δικά τους μέτρα. 

Ό Πλάτων λέει: «ούκ όν ϊδει όφθαλμός τόν ηλιον όν μή 
ήλιοειδής εi». 

Ή άρχαία έλληνική φιλοσοφία ηταν ό προθάλαμος τώv Μυ
στηρίων καί οί άρχές της βασίζονται στήν έσωτερική γνώση, τήν 
όποία κατείχαν δλοι ο1 μεγάλοι άρχαίοι σοφοί. 

Δέν εΤvαι δυνατόν νά έρμηνεύσει κανείς τίς βαθειές έννοιες 
πού κρύβονται μέσα στά τόσο ποιητικά κείμενα της Μυθολογίας 
καί της φιλοσοφίας, όν δέν έχει μυηθεί καί ό ϊδιος σ· έκείνη τήν 
γνώση πού θά τού χαρίσει τόν μυστικό κώδικα, χάρι στόν όποιο 
θά άποκρυπτογραφίσει δσα δέv μπορεί νά συλλάβει ό νούς τού 
άνθρώπου, χωρίς τή βοήθεια τών άνωτέρων του. 

Αύτό άκριβώς κατόρθωσε ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος. 
Πεμπτουσία της ερευνάς του, είναι τό βιβλίο του «'Αρχαίοι 

'Έλληνες φιλόσοφοι», δπου παρουσιάζει δλη τή σειρά τών μεγά
λων έλλήνων φιλοσόφων, άπό τόν Όρφέα μέχρι καί τούς 
Στωϊκούς. 

'Αναφέρουμε τόν πίνακα τών περιεχομένων, γιά νά •:, ·•ιεί ό 
πλούτος της μελέτης αύτης. 'Ορφεύς, 'Ιωνική σχολή, Θαλής, Άνα
ξί ι --1νδρος, 'Αναξιμένης, Πυθαγόρας καί Πυθαγόριοι, 'Ελεατική 

σχολή, Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, 'Εμπεδοκλής, 'Ηράκλειτος, 

'Αναξαγόρας, Δημόκριτος, Σωκράτης, Πλάτων, Στωϊκοί. 

Στήν έπεξεργασία τού ύλικού πού διέθετε, πρώτον συσχέτισε 
κείμενα καί άποσπάσματα πολλών άρχαίων φιλοσόφων, καί μ· αύ-
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τόν τόν τρόπο, μπόρεσε νά συμπληρώσει τά κενά καί νά ξεδιαλύ
νει πολλά άσοφη σημεία. 

Δεύτερον, συγκρίνοντας τήν όρχαία έλληνική παράδοση μέ 
όλλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά καί μυστηριακά συστήματα, όλλων 
λαών καί έποχών, βρηκε τά κοινά σημεία πού ύπάρχουν μεταξύ 
τους καί έτσι έδραίωσε στερεότερα τήν όλήθεια πού περιέχει ή 
όρχαία έλληνική φιλοσοφία. 

Τό κύριο χαρακτηριστικό τοϋ έργου του, δμως, είναι ή πνευ
ματική σκόπιά όπό τήν όποία έξετάζει καί έρμηνεύει τό σύστημα 
της έλληνικης φιλοσοφίας δίνοντάς του ξανά δλη του τήν αϊγλη. 

Άπέδειξε, μέ όδιάσειστα τεκμήρια, πώς ή έλληνική φιλοσοφία 
είναι ένιαία, έρμηνεύοντας σοφά τίς φαινομενικές διαφορές πού 
τυχόν ύπάρχουν στήν όρολογία καί τήν διατύπωση τών ίδεών άπό 
τούς καθ' εκαστα συγγραφείς. 

Στόν έπίλογο τοϋ βιβλίου του, άναφέρει, σέ περίληψη, τά δέκα 
κύρια σημεία της έλληνικης φιλοσοφίας, όπό τά όποία άποδεικνύε
ται τό «ένιαίον αύτης». 

'Εκτός αύτοϋ δέν όντικρίζει τήν φιλοσοφία τών άρχαίων όπλά 
σάν μία ώραία θεωρία, άλλά πιστεύει πώς μπορεί νά ξαναζωντανέ
ψει καί νά παίξει τόν ρόλο ένός πολύτιμου όδηγοϋ, γιά τή ζωή της 
άνθρωπότητας, πqύ σήμερα βασανίζεται τόσο, χωρίς εναν σωστό, 
πνευματικό προσανατολισμό. 

"Ας διαβάσουμε μία παράγραφο άπό τόν πρόλογο τοϋ βιβλίου: 
«Είναι προφανές δτι τό σύστημα της έλληνικης φιλοσοφίας, ού μό
νον είναι πληρες, άλλά καί δέν συγκρούεται οϋτε πρός τήν σύγ
χρονον έπιστήμην, οϋτε πρός τάς θρησκευτικός δοξασίας τών 
συγχρόνων μας. Φρονώ δέ δτι θά ήδύνατο νά χρησιμεύσει ώς πε
δίον, είς τό όποίον θά ήδύναντο νά έναρμονισθοϋν καί θρησκεία 
καί έπιστήμη, είς μίαν ένιαίαν σύνθεσιν. Καί ή μέν έκκλησία καί 
θεολογία χρωμένη τών όπόψεων της έλληνικης φιλοσοφίας θά 
ήδύνατο νά έρμηνεύση καί νά καταστήση κατανοητά πλείστα δσα 
σημεία της θρησκείας, οί έπιστήμονες νά όποκτήσουν ενα προσα
νατολισμόν, ό όποίος θά έβοήθει αύτούς είς τάς περαιτέρω έρεύ
νας των, δλοι δέ οί όνθρωποι θά άπέκτων μίαν βάσιν, ητις θά 
έστήριζε τάς πεποιθήσεις των, ώστε νά εϋρουν τόν δρόμον διά νά 
γνωρίσουν τόν σκοπόν της ζωης καί της έν κοινωνί9 συμβιώσεώς 
των καί νά άκολουθήσουν σύστημα βίου, δπερ θά τούς όδήγει είς 
τήν όδόν της προόδου καί της εύημερίας». 

Ό δεύτερος τομεύς τοϋ έργου τοϋ Άντωνίου Άδριανοπού
λου, δπως καί τοϋ Σπυρίδωνος Νάγου, ύπηρξε ή έρμηνεία δλων 
τών τεκτονικών βαθμών καί συμβόλων καί ή διδασκαλία της βα-
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θύτερης σημαι.,ίας του Έλευθεροτεκτονισμου. 
Φαίνεται οτι αύτή ή έργασία, πού έγινε έπί πολλά χρόνια μέσα 

στίς Στοές είναι έξαιρετική, άλλ' έμεις δέν μπορουμε βέβαια νά μά
θομε τίποτε σχετικό. 

Ό 'Αντώνης Άδριανόπουλος, δμως, έχει γράψει τό βιβλίο «Τί 
είναι ό Τεκτονισμός», στό όποιο χωρίς νά προδώσει βέβαια κανέ
να μυστικό, δίνει καί στούς μή μεμυημένους, μία είκόνα του Τε
κτονικου συστήματος, άπό τήν όποία συμπεραίνει κανείς δτι, όνο
λοι οί τέκτονες έφάρμοζαν δλα δσα διδάσκονται, ή άτομική καί ή 
κοινωνική ζωή του κόσμου, θά ηταν όλλοιώτικη. 

Οί «Βιωτ,,<ές ύποθηκαι», πού περιέχονται στό τέλος του βι
βλίου αύτου, έχουν, έκτός όπό τήν φιλοσοφική τους άξία καί ενα 
όλλο χαρακτηριστικό: 'Εκφράζουν τήν μεγάλη άγάπη του διδασκά
λου πρός τό·ι όνθρωπο, τήν βαθειά κατανόηση γιά τίς δυσκολίες 
πού άντιμετωπίζι:.ι, τήν άνοχή καί τήν έπιείκειά του πρός αύτόν, καί 
τήν άδελφική στοργή, μέ τήν όποίο τόν άγκαλιάζει καί προσπαθει 
νά τόν στηρίξει καί νά τόν έμψυχώσει ... 

Αι.ιτή :i έπιείκεια, ή άνοχή καί ή όγάπη, δέν είναι άλήθεια τό 
γνώρισμα της ώριμης ψυχης; 

Ό τρίτος τομεύς του φιλοσοφικου έργου του, τέλος, στηρίζε
ται στίς άρχές της άρχαίας έλλnνικης φιλοσοφίας, άλλά είναι καί 
αύτός, άποτέλεσμα της συνεργασίας του μέ τόν έμπνευσμένο δι
δάσκαλο Σπυρίδωνα Νάγο. 

Περιέχει ενα όλοκληρωμένο καί σέ πολλά θέματα, πρωτότυπο 
φιλοσοφικό σύστημα, Η ·1 όποίου στοιχεια συναντουμε σέ ολα του 
τά συγγράμματι,, Jλλά r.ού διατυπώνεται συστηματικά στό βιβλίο 
του «Ό όνθρωπος καί ιi ζωή». 

Γράφοντας γιά τι1ν άρχαία έλληνική φιλοσοφία καί τό τεκτονι
κό σύστημα, κινειται μέσα σέ ,_αθορισμένα πλαίσια. 

Στόν <<'Άνθρωπο καί τή ζωή» έκφράζεται έλεύθερα, έκδηλώ
νει τήν δική του, έσωτερική ζωή, τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά 
του, τόν ένθουσιασuό, τή ✓ πείρα ι<αί τά συμπεράσματα 1 ού έβγα
λε άπό τά βιώματα μιός γc ιιμης ζωης, στή διάρκεια της όποίας συ
νεδίασε πάντα τή γνώση μέ τήν πράξη. 

Τό πρώτο που μός έντυπωσιάζει, είναι ή εύρύτητα του περιε
χομένοι., ; όποιο έχει σάν πλαίσια, γιά τόν χρόνο τήν αίωνιότητα 
καί γιc1 τόν χώρο, τό σύμπαν. 'Ανοίγει μπρός στά μάτια μας προο
πτικές πού δίνουν όλλ, ι διάστnση στά προβλήματα, στή ζωή καί 
στό μέλλον μας. 

Παράλληλα ομως μέ τήν πνευματική αύτή άνάταση, το βιβλίο 
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είναι σταθερά προσγειωμένο. Συνδυάζει, σέ μιά θαυμαστή ίσορ
ροπία, τίς πιό ύψηλές ίδέες, μέ τίς πιό όπλές, καθημερινές ένέρ
γειες. 

'Από τά πρωτόλεια βιβλία του άκόμη, «Περί τροφής», «Λου
τρά, άερόλουτρα, ήλιόλουτρα» καί «Τό κάπνισμα», άσχολήθηκε μέ 
θέματα ύγιεινης διαβίωσης, τά όποϊα σrΊuερα κατακλίζουν τόν 
διεθνή τύπο, γιατί ol όνθρωποι όρχισαν ν· άνησυχούν γιά τήν 
ύγεία τους καί ένδιαφέρονται γιά τίς γνώμες τών είδικών, ol όποϊοι 
όρίζουν μιά σωστή καί φυσική δίαιτα ζωής. 

"Ας σημειώσομΕ δτι ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος στάθηκε 
πρωτοπόρος στίς θεω;)ίΕς του γιά πολλά άπ' αύτά τc θέματα, 
θεωρίες οί όποϊες τότε, στά 1 91 Ο, θεωρήθησαν έπαναστατικές, 
άλλά πού σήμερα γίνονται άποδεκτές, χωρίς άντίρρηση άπό κανέ
ναν. Τά όπλά δμως, «χοϊκά» αύτά θέματα, συνδυάζει μέ τήν ψυχι
κή ύγεία καί τήν πνευματική πρόοδο, άποδεικνύοντας έπιστημονι
κά τήν άλληλεπίδραση πού ύπάρχει μεταξύ σώματος καί ψυχής. Γι' 
αύτό, στό βιβλίο «Ό όνθρωπος καί ή ζωή» άφιερώνει πολλές σε
λίδες στήν όμεση άνάγκη πού ύπάρχει νά ,.pροντίζει ό όνθρωπος 
γιά τήν ύγεία του. 

'Ένα άπό τά βασικά κηρύγματα τού βιβλίου, είναι «ή σημασία 
της έν τ� όργανισμ� ζωής διά τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος». Κά
που δέ γράφει «ό άνθρώπινος όργανισμός είναι τό έργαστήριον 
είς τό όποιον ύφίσταται κατεργασίαν τό πνεύμα της Γης». 

'Αλλά καί ή πρωτότυπη θεωρία του γιά τά ένστικτα, τήν όποία 
άναλύει λεπτομεριακά, είναι άπό τά σημαντικότερα σημεία τού βι
βλίου. 

Χαρακτηρίζει τά ένστικτα σάν νόμους της ζωής, ol όποϊοι πη
γάζουν άπό τήν Κοσμική Ούσία πού διέπλασε τό Σύμπαν. Πιστεύει 
πώς αύτά έξυπηρετούν δλες τίς άνάγκες της διπλης φύσης τού άν
θρώπου, της ζωϊκης καί της πνευματικής. Στήν άπαρίθμισή τους, 
άναφέρει, μαζί μέ τό ένστικτο της αύτοσυντήρησης καί της διάδο
σης τού εϊδους, καί τήν όρμή πρός τή γνώcτη, τήν πνευματική άνύ
ψωση, τήν δημιουργική όρμή καί άλλες, έντονες τάσεις τού ά,_,_ 
θρώπου πού τόν ώθούν, μέσα άπό τήν ϊδια του τή φύση, πρός μία 
άνώτερη ψυχική κατάσταση. 

Γι' αύτό, πιστεύει πώς δέν πρέπει νά άγνοούμε ιϊ νά καταπιέ
ζουμε τό ένστικτο δπως πρεσβεύει ό άσκητισμός, άλλά νά τό 
θεωρούμε ίερό. Ύπό τόν δρο δμως νά μήν έχει διαστραφεί άπό 
τίς κοινωνικές συνθηκες η τίς άνθρώπινες nδυναμίες καί τά πάθη, 
άλλά νά λειτουργεί μέσα στά πλαίσια της φυσικης ζωης. Τό γεγο
νός δτι ή ίκανοποίηση τών φυσιολογικών ένστίκτων έχει ώς άπο-
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τέλεσμα τήν ήδονή καί τή χαρά, δείχνει τήν άξία τους, γιατί ή χαρά 
καί ή ήδονή εiναι συντελεστές ύγείας καί εύτυχίας. 

Στήν διαστροφή τού ένστίκτου δέ καί τήν άπώθησή του, άπο
δίδει πολλές σωματικές καί ψυχικές παθήσεις, δπως άπέδειξε πει
ραματικά ό Freud. 

Ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος ύπηρξε καί έπιστήμων. Αύτό 
έπηρέασε πολύ τόν τρόπο μέ τόν όποίο λει~')υργούσε ή σκέψη 
του, άλλά καί τό ίδιο τό έργο του. 

'Εκτός άπό τίς γνώσεις καί τίς θεωρίες της άρχαίας παράδο
σης, μελέτησε μέ προσοχή τήν σύγχρονη έπιστήμη καί τήν πρόο
δο πού έκανε, άπό τήν άρχαιότητα ώς τά έπιτεύγματά της τού 
20ού αίώνα. Στοιχεία άπό τήν κοσμογονία, τήν κοσμολογία, τήν 
παλαιοντολογία, τήν φυσική, τήν ίατρική, τήν ψυχολογία, τήν κοι
νωνιολογία καί τήν παιδαγωγική, άναφέρονται στό βιβλίο καί τό 
έμπλουτίζουν. 

'Όλες δμως αύτές οί έπιστημες πού στηρίζονται στό πείραμα 
καί τόν ορθολογισμό, συμπληρώνονται καί φωτίζονται, χάρις στήν 
φιλοσοφική άποψη άπό τήν όποία τίς έξετάζει ό συγγραφεύς. "Ας 
μήν ξεχνάμε πώς καί οί άρχαίοι ελληνες φιλόσοφοι, μ· αύτό τό 
πνεύμα άσχολήθηκαν μέ τήν έπιστήμη, δπως ό Θαλής καί ό Πυθα
γόρας. 

Θά ηταν ένδιαφέρον ν' άναλύσομε τά σημεία τού βιβλίου ο

που συνδυάζεται ή φιλοσοφία μέ τήν έπιστήμη. "Ας άρκεστούμε δ
μως σ· ενα παράδειγμα: 

Ή έπιστήμη δέχεται πώς μέσα στή φύση ύπάρχουν καί λει
τουργούν νόμοι, δπως της βαρύτητας, της κίνησης, της χημικής 
συγγένειας κ.λπ. 

Στό βιβλίο του «Οί Νόμοι της Ζωής» ό 'Αντώνιος Άδριανό
πουλος γράφει: «Οί φυσικοί νόμοι άναφέρονται είς τήν ύλικήν φύ
σιν, της όποίας διέπουν τάς λειτουpγ:a.:, Οί ίδιοι νόμοι, μεταφερό
μενοι είς τό πεδίον της ζωής, όποτελούν τά ένστικτα, τά όποία 
διέn,...,υν τάς ένεργείας τών ζωϊκών ότόμων ώς δρώντων ύποκειμέ
νων. Οί πνευματικοί νόμοι, τέλος, εiναι έκείνοι οί όποίοι διέπουν 
τάς όνωτέρας τάξεως ψυχικός όντότητας». 

Μεταξύ όπό όλλα παραδείγματα όναφέρει τόν «Νόμον της 
ίσορροπίας, δστις συντελεί είς τήν διατήρησιν της τάξεως καί της 
άρμονίας έν τη φύσει. Μεταφερόμενος ο�τος είς τό πνευματικόν 
πεδίον, όποτελεί τόν νόμον της Δικαιοσύνης, έκ τού όποίου διατη
ρείται καί είς τόν πνευματικόν κόσμον ή τάξις καί ή άρμονία». 

Πολλά θά εiχε να διδαχθεί ή έπιστήμη, ίδίως έκείνη πού είναι 
προσαρμοσμένη στόν άνθρωπο, αν συνεδύαζε τίς έρευνές της, μέ 
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τήν μελέτη της όληθινης φιλοσοφίας. 

Ό συνδυασμός της φιλοσοφίας μέ τήν θρησκεία εΤναι καί αύ
τός, πολύ διαφωτιστικός, γιατί δίνει πολλές φορές μία έπιστημονι
κή έξήγηση στό δόγμα καί στηρίζει τίς θρησκευτικές έντολές στήν 
άλήθεια πού ύπάρχει μέσα στή φύση. Τήν όδελφότητα καί τήν 
θεία διδασκαλία της καθολικης όγάrrης, γιά παράδειγμα, τίς όποίες 
δύσκολα δέχεται ό όνθρωπος, έστι , καί νοητικά μόνο, βασίζει 
στήν ούσιαστική συγγένεια rroύ ένώνει δλα τά όντα τού πλανήτη, 
έφ' δσον δλα εΤναι γέννημα της ϊδιας κοσμικης ούσίας, έχουν τήν 
ϊδια όφετηρία καί τόν ϊδιο προορισμό. 

'Ενώνει τήν λατρεία πρός τόν Θεό μέ τήν λατρεία rrρός τήν 
φύση, δίνοντας στήν φυσιολατρεία τήν άληθινή της έννοια: «Ή 
φυσιολατρεία, γράφει, άποτελεί μίαν πραγματικήν έκδήλωσιν λα
τρείας rrρός τήν φύσιν, τήν όποίnν θεωρεί ίεράν καί θείον, διότι 
cποτελεί τήν ούσιαστικήν έκδήλωσιν της Δημιουργού άρχης». 
'Υμνεί τή ζωή, τό φως καί τήν ώραιότητα της φύσης, όλλά καί τά 
γνωρίσματα έκείνα της όνθρώτrινης ψυχης πού τήν πλησιάζουν 
στόν Θεό. «Ζητούμε νά δοξάζωμεν τήν Δημιουργικήν άρχήν (τόν 
Θεό). Αύτήν μπορούμε νά δοξάζωμεν έμπράκτως καί άrrοτελεσμα
τικως μέσα είς τόν έαυτόν μας, έάν άρθωμεν οί ϊδιοι είς τό ϋψος 
της πνευματικης όξίας, της τελειότητας, της δόξης καί τc,ύ πνευμα
τιιωύ μεγαλείου, διότι τότε καθιστάμεθα καί οί ϊδιοι άητή έμφάνι
σις της θείας δόξης, δrrως δλα τά μεγάλα πνεύματα πού ένεφανί
σθησαν είς τήν Γην». 

Ό Δαυίδ, ατούς ψαλμούς του λέει: «Θεοί .:.στέ καί υίοί ύψί
στου πάντες». 

'Αλλά καί τήν ήθική συνδυάζει ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος μέ 
τήν φιλοσοφία. 

Τήν ήθική χαρακτηρίζει σάν βιωτική όνάγκη γιά τήν εύημερία 
καί τήν πρόοδο τού άνθρώπου, σάν συμφέρον τού κάθε ένός, για
τί ό νόμος της άλληλεπίδρασης δρα καί στ'ς σχέσεις των άτόμων 
μεταξύ τους καί όντανακλά τίς ένέργειες τού ένός στή ζωή τοΓ· όλ
λου. 

Στη()ιζόμενος στήν θεωρία της όναβίωσης καί στόν νόμο της 
είμαρμένης άποδίδει τ�ν όυστυχ•α καί τίς δοκιμασίες τού όνθρώ
που όχι στό «θέλημα» ένός έκδικητικού Θεού, γιατί «ό Θεός άγά
πη έστί» όλλά σ' αύτόν τόν ϊδιο, ό όποίος ύφίσταται μοιραία τίς 
κυρώσεις rroύ έπιβάλλονται στοι'ις παραβάτες των νόμων. Πι
στεύει δτι, δταν ό όνθρωπος μπορέσει νά ένταχθεί, μέ τήν δική 
του έλεύθερη βούληση καί όχι άrrό τόν φόβο της κόλασης, στόν 
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Νόμο, θ' άπαλλαγεί άπό οσα κακά τόν καταδυναστεύουν στή ζωή 
του. 

Στό βιβλίο του «6 όνθρωπος καί ή ζωή» δέν έκθέτει μέ λε
πτομέρειες τίς γνώσεις του γιά τήν πορεία της ψυχης δηλαδή τήν 
ψυχοθεωρία στήν όποία πιστεύει, οπως κάνει είς τούς «'Αρχαίους 
ελληνες φιλοσόφους», τόν «Τεκτονισμό» καί τούς «Νόμους της 
ζωης», άλλά διέρχεται τό θέμα, όφίνοντας τόν όναγνώστη έλεύθε
ρο νά όλοκληρώσει τίς γνώσεις του πάνω σ αύτά τά πνευματικά 
ζητήματα, όν τό έπιθυμεί. 

Τό κεφάλαιο «Ή ζωή του ότόμου>; μπορεί νά θεωρηθεί σάν 
τήν καρδιά του βιβλίου. Μέ πνευματικά κριτήρια σάν «μίτο της 
'Αριάδνης», φωτίζει τόν λαβύριθνο πού όποτελουν τά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει τό ότομο, οπως ή ζωή καί 6 θάνατος, τό συμ
φέρον, ή πρόοδος, ή έλευθερία, ή θέσις του στόν κόσμο σάν φο
ρέας της ζωης, σάν φορέας του εϊδους καί σάν φορέας της ϊδιας 
της ψυχικης ότομικότητας. 

Τονίζει τήν άξία της άνθρώπινης μορφης, όνεξάρτητα όπό τά 
έξωτερικά της γνωρίσματα. Στήν ούσιαστική αύτή αξία στηρίζει 
τήν όξιοπρέπεια καί τόν αύτοσεβασμό, καί όνυψώνει συνεχώς τό 
ήθικό του άνθρώπου. 

Σέ πολλά σημεία κάνει τή διάγνωση γιά σοβαρές καί βαρειές 
ψυχικές παθήσεις, τόσο του άτόμου, οσο καί του κοινωνικου συ
νόλου. Δίνει ομως άμέσως τήν σωτήρια καί έφαρμόσημη συμβου
λή, γιατί πιστεύει πώς 6 όνθρωπος πού θέλει είλικρινά νά έκμε
ταλλευθεί τήν εύκαιρία της ζωης γιά τήν έξέλιξή τυυ, μπορεί νά 
κατορθώσει ολους τούς όθλους του Ήρακλη. 

'Όλες αύτές οί σκέψεις καί οί όντιλήψεις δίνουν στό έργο του 
γενικά ενα έντονο χρώμα αίσιοδοξίας. 

Ή αίσιοδοξία αύτή δέν εΤναι μία όνεδαφική έλπίδα γιά τά προ
βλήματα του σήμερα, πού πιθανόν νά μήν λυθουν οπως έμείς έπι
θυμουμε. 

ΕΤναι άποτέλεσμα μιας βαθειας καί τεκμηριωμένης πίστης 
στήν άξία της ζωης, στόν νόμο της έξέλιξης, πού καταλήγει, γιά τίς 

ώριμες ψυχές, στr'! λύτρωση, στήν πεποίθηση οτι 6 θείος πνευμα

τικός κόσμος πάντα βοηθάει έκείνους πού ύψώνουν τίι μάτια τους 
πρός τόν ούρανό μέ ταπεινοφροσύνη καί άφοσίωση. Εiναι, τέλος, 
ή έμπιστοσύνη του πρός τόν όνθρωπο, πού τόν θεωρεί όξιο νcΊ 
ζήσει καί έδώ, στή γη, τή χαρά, τήν άγάπη, καί τήν εύτυχία. Ώς 
εύτυχία, χαρακτηρίζει τό νά πραγματοποιήσει 6 όνθρωπος τόν 
προορισμό του, ώς προσωπικότητα καί ώς άτομικότητα. 



84 ΙΛΙΣΟΣ 1987 

'Ολόκληρο τό φιλοσοφικό έργο τού 'Αντωνίου Άδριανοπού
λου τείνει στό νά βοηθήσει τόν όνθρωπο στήν έπιτυχία αύτού τού 
μεγάλου σκοπού. Τό βιβλίο του «Ό όνθρωπος καί ή ζωή» μπορεί 
νά σταθεί ή άφετηρία ένός δρόμου πού όδηγεί σ· αύτόν τόν σκο
πό. ό όποίος είναι ή εύδαιμονία «ούχ ύπέρ τού χρόνου τούτου μό
νον. έν ώ καλούμεν το ζην,» δπως λέει ό Πλάτων, «άλλ' ύπέρ τού 
παντός». 

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΣΠ. Κ. ΝΑΓΟΥ 

Έάν παρατηρήση τις τήν σημερινήν ήθικήν κατάστασιν τών 
κοινωνικών άτόμων. έν τrj καθόλου έκδηλώσει της, τήν συμπερι
φοράν έν γένει αύτών, είς τάς μεταξύ των σχέσεις καί συγκρίνει 
τήν ήθικήν ταύτην κατάστασιν πρός έκείνην τήν προπολεμικήν 
τών άνθρωπίνων κοινωνιών, θά διαπιστώσει μεγίστην διαφοράν 
καί θά φθάσει είς τό συμπέρασμα νά όμολογήση, δτι al ήθικαί βά
σεις τών σημερινών κοινωνιών κατά πολύ έξέπεσαν τών προπολε
μικών τοιούτι,Jν είς βαθμόν μάλιστα νά έμφανίζουν πραγματικόν 
κίνδυνον καί τού πολιτισμού αύτών. 

Κατά τήν προπολεμικήν έποχήν, τά κοινωνικά ότομα κατά μέ
γιστον μέρος - διότι αί έξαιρέσεις, πάντοτε πρέπει νά λαμβάνονται 
ύπ' όψιν - ένεφάνιζαν είς τάς μεταξύ των σχέσεις ήθικοτέραν άν
τίληψιv, al σκέψεις των καί al έκ τούτων ένέργειαί των δέν άπε
μακρύνοντο τών ήθικών βάσεων, τάς όποίας τό σύνολον της άν
θρωπίνης κοινωνίας έδέχετο ώς τά στηρίγματα της άνθρωπίνης 
παιδεύσεως, της άνατροφης καί της όρμοζούσης διά τά ήθικά καί 
νοητικά άνθρώπινα κοινωνικά ότομα συμπεριφοράς. Ή τότε κοι
νωνική των συμπεριφορά, δέν έπέτρεπε όνευ ήθικης μειώσεως 
τήν παράβασιν τr"ί!ν κοινωνικών των καθηκόντων. τήν παράβασιν 
τού σεβασμού πρός τήν όνθρωπίνην οfκογένειαν. τού σεβασμού 
πρός τά ίδεώδη αύτης, πρός τάς όνθρωπιστικάς άρχάς αϊτινες ρυθ
μίζουν τάς κοινωνικός σχέσεις, τού σεβασμού πρός τήν άξιοπρεπή 
έμφάνισιν καί τήν ήθικήν τούτων παράστασιν. 
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Ό διδόμενος τότε παρά τών κοινωνικών ότόμων λόγος της τι
μής των καί al έν γένει ύποσχέσεις των, έτηρουντο μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας. Έχρησιμοποίουν τόν λόγον της τιμής των είς 
πάσας αύτών τάς συναλλαγάς καί σχέσεις καί τουτο έδημιούργει 
μεταξύ των τήν πίστην, έθεωρείτο δέ ώς ότιμωτική πράξις ή παρά
βασις του λόγου της τιμής καί ό παραβάτης τούτης, έστερείτο της 
κοινωνικής έκτιμήσεως. 

Πρό παντός είς τάς ήθικάς οίκογενειακάς των σχέσεις, ούδέ
ποτε έφθαναν - έκτός έξαιρέσεών τινων - νά δημιουργουν ζητή
ματα διαταράσσοντα τήν ηρεμον ζωήν τών οίκογενειών, οϋτε έδι
δαν ύποσχέσεις περί γάμου, χωρίς α�ται νά πληρουνται. Ό σεβα
σμός τών νεωτέρων πρός τούς πρεσβυτέρους έθεωρείτο ώς μία 
άνθρωπιστική ύποχρέωσις. Ή αίδώς τών γυναικών ένεφάνιζεν είς 
αύτάς πραγματικόν κάλλος, αί δέ νεάνιδες ένεφανίζοντο ώς μυρο
βόλα όνθη, τό όποίο ούδεμία μολυσμένη χείρ όδηγουμένη ύπό 
κτηνώδους πάθους τάς έψαυεν. Οί νέοι συνεσταλμένοι καί μέ έμ
φάνισιν αίδημοσύνης προκ-Jλουσαν τόν θαυμασμόν έπί της φυσι
κής άξίας της νεότητος αύτών. Τό ψευδος, ή ύποκρισία, ή άνεβλά
βεια καί ή άδιαντροπιά, έάν ένεφανίζοντο εϊς τινα ότομα έπροκά
λουν τήν λύπην τών όλλων καί έλαμβάνοντο δλα τά δυνατά μέσα 
πρός καταπολέμησιν τών έκδηλώσεών των. Τό ψεί'Jδος εύρύτητα 
μόνον εiχεν είς τόν πολιτευόμενον κόσμον, διότι καί τότε πραγμα
τική πολιτική χειραφέτησις τών κοινωνικών ότόμων δέν ύπηρχεν. 

Τίποτα άπό δλας τάς άνωτέρω άρετάς δέν ύπάρχει είς τά ση
μερινά κοινωνικά ότομα. Ή άδιαφορία περί της ήθικης καταστά
σεως τών όλλων, ή ύποκρισία, τό ψευδος, ή άπάτη, ή μή τήρησις 
του λόγου της τιμής, ή άνοίρεσις πάσης ύποσχέσεως, ή διαφθορά 
τών συνειδήσεων, ή άσέβεια πρός τούς άνωτέρους έκ μέρους τών 
νεωτέρων, ή έλλειψις καί ϊχνους έντροπης, ή έλλειψις της αίδους 
είς τάς γυναίκας, ή άναισθησία είς τάς νεάνιδας, ή δολιότης είς 
τούς συναλλασσομένους, ή κλοπή καί δλαι αί πράξεις έκείναι αϊτι
νες κλονίζουν τά ήθικά θεμέλια της άνθρωπίνης κοινωνίας, άποτε
λουν τάς βάσεις της ένεργείας τών σημερινών κοινωνικών άτό
μων. 'Ιδανικά πλέον δι' αύτά δέν ύπάρχουν, άλλά μέσα είς τάς δια
νοίας των κυριαρχουν αί ίδέαι του πλουτισμου, της κοινωνικής έπι
κρατήσεως καί τό ήδονιστικόν πάθος της άπολαύσε·vς, έστω καί 
όν τό πάθος πληρούμενον δημιουργεί τήν δυστυχίαν, τήν ταπείνω
σιν καί τήν σκληράν δοκιμασίαν είς τούς όλλους. 'Η άπόκτησις του 
χρήματος, τιϊς κοινωνικής δι' αύτών διακρίσεως καί ό κτηνώδης 
έγωϊσμός διά τάς ήδονικάς άπολαύσεις άποτελουν τά ίδεώδη τών 
σημερινών κοινωνικών άτόμων. 
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Ή τοιαύτη ήθική κατάπτωσις τών άτόμων τών σημερινών κοι

νωνιών είναι ενα άξιοθρήνητον φαινόμενον τό όποίον πρέπει νά

προκαλέση τήν προσοχήν έκείνων οϊτινες διατηρούν τήν ήθικήν

αύτών άξίαν καί τάς ήθικάς αύτών σκέψεις, έκείνων οϊτινες πι

στεύουν δτι αί άνθρώπιναι κοινωνίαι, πράγματι δύνανται νά εύτυ

χούν, στον θά έξυψωθούν διανοητικώς καί ήθικώς.

Τών τοιούτων πρέπF.ι νά έξεγερθη ή συνείδησις κατά της έμ

φανισθείσης ήθικης καταπτώσεως τών σημερινών κοινωνιών, νά

συντελεσθη είς αύτούς μία διανοητική έπανάστασις καί νά γίνουν

ο�τοι οί φορείς νέων ι'ιθικών ίδεών μέ τάς όποίας, δι' άκαταβλή

του προσπαθείας, νά έξεγείρουν τήν τόσον λησμονήσασαν άν

θρωπίνην διανόησιν, δτι σκοπός τών άνθρωπίνων κοινωνιών είναι

νά ζούν μέσα είς ενα ήθικόν περιβάλλον, διότι τούτο μόνον δύνα

ται νά καθιστό εύχάριστον τήν άνθρωπίνην ζωήν. 'Όπου δέν δια

κανονίζουν τάς σχέσεις τών κοινωνικών άτόμων, ήθικοί νόμοι έκεί

σκότος καί μόνον σκότος ύπάρχει. 

Γιά τήv άvτιγραφή 

Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Βιβλιοπωλείον 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Βιβλία 'Ξσωτερισμοϋ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41 

ΑΘΗΝΑ - 106-80 
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'Αποστέλλονται βιβλία καί στήv έπαρχία 
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�σ Δεκάλογος του αρρώστου

1. Πάρε τήν άρρώστεια σάν κάτι πολύ φυσικό καί συνηθισμένο,
κάτι συνυφασμένο μέ τήν όνθρώπινη ζωή, σάν τό γέλοιο καί τό 
κλάμα. 

Σκέψου πώς καί έσύ, δέν είσαι παρά ενα-; όπό τίς χιλιάδες τών 
άρρώστων, πού ύπάρχουν στόν κόσμο. 

2. Μή χάνεσαι σέ λεπτομέρειες, μήν παρατηρεϊς τόν έαυτό σου
συνεχώς, μήν μεγαλοποιεϊς τά συμπτώματα της όρρώστειας σου. 
'Όλα μαζί. στίβαξέ τα σ· ενα σακουλάκι. γράψε όπό πάνω τό έπι
στημονι κό όνομα πού δρισε ό γιατρός καί μήν τά έξετάζεις πιά. 
όλλά προχώρησε στόν δρόμο σου. βλέποντας μόνο τίς κύριες 
γραμμές της «πορείας της νόσου» 

3. Σφίξε τά χείλη σου γερά, νά μή σοϋ ξεφύγει παράπονο η
βογγητά, δσο βαρύς κι· όν είναι ό πόνος σου. 

Δέν είναι σωστό νά φορτώνεις στούς όλλους, καί στούς πιό 
άγαπητούς σου άκόμα-ίδίως τούς πιό άγαπητούς-μέ κάτι nηύ άπό 
l ιiV ϊδια τή φύση του. δέν είναι δικό τους.

'Όταν δμως βρεθεϊς μόνος σου καί νοιώθεις νά σέ πνίγει ή 
άπόγνωση. τότε. κλάψει Κλ6ψε έλεύθερα, κλάψε δυνατά. κλάψε 
πολύ. ώς νά ξεθυμάνειςΙ Κι' ομα ξαλαφρώσει ή καρδιά σου, μ· αύ
τό τό εύεργετικό κλάμα, θά ξαναβρεϊς εύκολότερα τό χαμόγελο, 
πού τόσο χμειάζεται σέ bλουςΙ 

4. Προσπάθησε νά κρατήσεις δση περισσότερη άνεξαρτησία
μπορεϊς. 'Έχεις πολλές ίκανότη1ες όκόμα, πολύ περισσότερες άπ' 
ο,τι φαντάζεσαι. 

Μήν τίς άφήνεις v· άδρανήσουν, μέ τό νά ζητας συνεχώς βοή
θεια άπό τούς γύρω σου, γιατί αύτό θά ηταν όλέθριο γιά σένα Ι 

5. Νά συμβουλεύεσαι τόν γιατρό, νά τόν όκοϋς, μή ξεχνώντας 6-
μως, πώς κι· αύτός, όνθρωπος είναι, μέ περιορισμένες δυνατότη
τες, άδύναμος συχνά μπρός στήν όρρώστεια καί τόν θάνατο. 

Μήν τόν αίτιασαι, όν δέν σέ γιάτρεψε. 
Θυμήσου δμως, πώς πάνω άπ' αύτόν τόν όνθρωπο. πού κάνει 

δ,τι μπορεϊ γιά νά σέ σώσει, ύπάρχει ή φύση καί ό Θεός, πού είναι 
δύο άνεξάντλητες πηγές γιατρειας. 

6. Μαζί μέ τά χάπια, τίς σταγόνες. τίς ένέσεις καί δλα τά βοηθή
ματα της ίατρικης, προσπάθησε νά εφαρμόζεις τό «κατά φύσιν 
ζεϊν» δσο σοϋ είναι δυνατόν. 

'Όλες οί θεραπεϊες κι· ολα τά γιατρικά χρειάζονται, πάνω άπ' 

δλα, εναν όργανισμό δσο γίνεται όγνότερο, γιά νά τά όφομοιώνει 

εύεργετικά. 
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7. Ή άρρώστεια σου μπορεί νά μείνει στάσιμη, νά περάσει, νά 
χειροτερεύσει η νά φθάσει καί ώς τόν θάνατο. 

Σ' δλες αύτές τίς περιπτώσεις, κράτα τήν αίσιοδοξία καί τήν 
ήρεμία σου, προσέχοντας πολύ μήπως φορτίσεις καί σύ τήν κατά
σταση μέ άρνητικά στοιχεία, δπως είναι τό άγχος, ό φόβος καί ή 
άπελπισία. 

8. Σέ κάθε δύσκολη καμπή της άρρώστειας σου, λέγε πάντα: «Τί
καλά πού δέν είναι χειρότερα!». Καί νά θυμάσαι πώς τό χειρότερο 
είναι ή άπογοήτευση καί ή παραίτηση άπό κάθε προσπάθεια! 

Άλλοίμονο στόν άνθρωπο πού, δταν γκρεμιστεί τό σώμα του, 
σέρνει μαζύ καί τήν ψυχή του ι 

9. Μέσα στά πλαίσια της άρρώστιας, πολλά σού δίνει άκόμα ή
ζωή. Αύτά, νά τά έκτιμάς καί νά τά χαίρεσαι, μ' δλη σου τήν καρ
διά. 

Μήν γυρνάς πίσω, στίς χαμένες χαρές, δέν πρέπει νά σκιά
ζουν τήν ψυχή σου μέ νοσταλγία, γιατί έτσι χάνεται άδικα ή στιγ
μή τού χρόνου πού ζείς σήμερα καί ή όποία είναι πάντα, μιά εύ
καιρία γιά κάτι. 
1 Ο. 'Υπάρχει σωματικός πόνος, καί ψυχικός πόνος. 

Σάν άνθρωπος, τούς γνώρισες καί τούς δύο, άλλοτε άπό φυσι
κό αϊτιο, άλλοτε άπό χτύπημα της Μοίρας, άλλοτε χάρις στή δική 
σου ψυχοσύνθεση rϊ τήν δική σου ίδιοσυγκρασία. 

Σ' δλες αύτές τίς περιπτώσεις ύπάρχουν πολλά πού μπορούν 
νά σέ βοηθήσουν, έκτός άπό τά ύλικά στοιχεία, πού σ· άνακουφί
ζουν. 

* * *

Είναι ή Φύση, τό ϋπαιθρο, πού σού δίνουν τήν αϊσθηση πώς 
βρίσκεσαι στήν άγκαλιά της Μάνας σου, άν τά πλησιάσεις μέ άγά
πη. 

Κάποιες όδυνηρές ώρες άν ζήτησες καταφύγιο κοντά στή θά

λασσα rϊ στό βουνό, μπορείς, ξεχνώντας δλα δσα σέ βασανίζουν, 
νά ταυτισθείς μέ τό κύμα η τό ήλιοβασίλεμα, κι' έτσι ν· άναζωογο
νηθούν στήν ψυχή καί τό σώμα. 

* * *

Είναι ή μουσική, πού δονεί τόν έσωτερικό σου κόσμο μέ τήν 
όρμονία της καί διώχνει τήν ταραχή πού όπλώνει ώς τίς αίσθήσεις 
σου ό κραδασμός τού πόνου. 

* * *
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Είναι ή όγάπη πού σου δίνουν ol όλλοι. 
Είναι ή όγάπη πού δίνεις έσύ στούς όλλους, αύτή ή όγάπη πού 

πλαταίνει τήν καρδιά σου καί σέ κάνει νά λησμονείς, εστω καί γιά 
λίγο, τόν έαυτό σου καί τά προβλήματά του, πού σχηματίζουν ε
ναν άσφυκτικό κλοιό γύρω όπό τό έγώ σου καί σέ πνίγουν. 

* * *

Είναι ή προσευχή, έκείνη ή μυστική φωνή πού όναβλύζει όπό 
τά βάθη του είναι σου καί ύψώνεται όλόθερμη πρός κάποιον όνώ
τερο κόσμο, δπου πιστεύεις πώς κάποτε θό βρείς όνταπόκριση. 

· Η στάση του όνθρώπου πού πιστεύει σέ κάποια, θεία δύναμη
καί έμπιστεύεται σ· αύτήν μέ ταπεινοφροσύνη, είναι αύτή καθ' 
έαυτή, μιά παρηγοριά. 

Ό δεκάλογος αύτός δέν δόθηκε «όνωθεν», οϋτε είναι εργο 
κανενός σοφου. 

Βγηκι ,Jέσα όπό τήν πολύχρονη πείρα καί τό βιώματα ένός 
όρρώστου πού προσπάθησε νά ζήσει δσα γράφει. 

'Άν αύτά μπορουν νά όφελήσουν καί όλλους, θό είναι μία με
γάλη χαρά γιά τόν συντάκτη, αύτου του δεκαλόγου. 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, σ· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 
"Ωραι 10-1 πλην Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό fτος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαvτληθει. 

··Εχουν δμως έκδοθri έπιλογαί Περιεχ. τόμων, ώς έξης:

1987 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τ.1μων τριετίας 1956 - 1958

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961

Γ' Τόμος έπιλογης π;::ριεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 600

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

» » » » » χαρτόδ.Ξτος δρχ. 400

Συνιστώμεν είς δσους ά1ιαπούν τό {ργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά 

σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών, εί'τε {χουν εί'τε δέν {χουν τού 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά {χουν εϋχρηστη κc 

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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ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΙΕΤΤΟΣ 

Καθαρμοί 

(Συνέχεια άπό τό προ.ηγούμενο τεύχος) 

5. Καθαρμοί καί Μυστήρια.

Σ' ολί' τά 'Αρχαία Μυστήρια (Λάσκαρις σελ. 514) oi καθαρμοί 
ηταν μέρος του τελετουργικου της μυήσεως. Δέν έπιτρεπόταν σέ 
κανέναν νά ύποστεί τίς δοκιμασίες της μυήσεως, οϋτε άκόμα νά 
μπεί στό ίερό του ναου, 6v προηγουμένως δέν ύποβαλλόταν σέ 
καθαρμό. 

Οί καθαρμοί γίνονταν μέ νερό η φωτιά. Οί καθαρμοί μέ νερό 
συνηθίζονταν κυρίως πρίν άπό τίς θυσίες η άπό κάθε πράξη λα
τρείας. 'Έπλεναν τά χέρια καί συχνά όλάκερο τό σώμα μέ όγιασμέ
νο νερό συμβολίζοντας έτσι τόν έσωτερικό έξαγνισμό της καρδιάς. 

'Αναλυτικότερα: 

α. Αίγυπτιακά μυστήρια. 

Ή μύηση γινόταν μέσα στήν πυραμίδα του Χέοπος (Μαλτέζος 
17). Στό κέντρο της πυραμίδας βρισκόταν τό 6ντρο του φρέατος 
οπου ό μυούμενος έδινε τόν πρώτο ορκο καί ύποσχόταν οτι θά 
τηρήσει έχεμύθεια. Άκολουθουσε ό καθαρμός ϋδατος καί στήν 
έπόμενη δοκιμασία ό φρικτός «καθαρμός του πυρός» (Μαλτέζος 
23). Ό δοκιμαστής τόν 6φηνε έντελώς μόνο νά περάσει άπό τό 
διάδρομο του 6ντρου της πυραμίδας ώς τή μεγάλη στοά. Ή περιο
δεία αύτή ηταν ή πιό δύσκολη γιατί έπρεπε νά περάσει μέσα άπό 
άναμμένα κάρβουνα, άκούγοντας τρομερούς θορύβους. 

·οταν ενας Ιερέας του 'Όσιρι (Συρέ, μεγάλοι μύστες 157-158)
διέπραττε φόνο, έστω καί άκούσια, διακινδύνευε νά χάσει τό 
εύεργέτημα της προκαταβολικης άνάστασής του «στό φώς του "0-
σιρr», προνόμιο πού τό ·χε άποχτήσε1 μέ τίς δοκιμασίες της μύη
σης καί πού τόν τοποθετουσε πολύ πrό πάνω άπό τούς κοινούς 
άνθρώπους. 

Γιά νά έξrλεωθεί γrά τό έγκλημά του, γrά νά ξαναβρεί τό έσω
τερrκό του φώς, ώφεrλε νά ύποταχθεί σέ άκόμα πrό σκληρές δοκι
μασίες καί νά έκθέσε1 αύτός ό ϊδrος τόν έαυτό του, γrά μrάν άκόμα 
φορά, στό θάνατο. Ύστερα άπό μακρυά νηστεία καί χρησιμο
ποιώντας κάποιο πιοτό, βύθιζαν τόν ύπόδrκο σ· ενα ληθαργικό ϋ-
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πνο. Μόνο όν ξυπνούσε άπ' αύτό τόν ϋπνο λογιζόταν καθαρμένος. 
Τούτη τή δοκιμασία τήν ύπέστη κι ό Μωϋσης γιά νά έξιλεωθεί γιά 
τό φόνο πού είχε διαπράξει. 

β. 'Ελευσίνια μυστήρια. 

Στά 'Ελευσίνια μυστήρια ή δεύτερη μέρα πού λεγόταν «'Άλα
δε μύσται» ηταν άφιερωμένη σέ καθαρμούς. Σέ παλιότερα χρόνια 
ό όχλος θυσίαζε διάφορα ζώα (Μαλτέζος 101 ). Ό Πορφύριος (IV, 
16, Μαλτέζος 105) ύποστηρίζει πώς στήν 'Ελευσίνα δέ γινόταν 
καμμία θυσίό. Τό πιθανότερο λοιπόν νά δεχτούμε πώς ol καθαρ
μοί. άκολουθώντας τήν Αίγυπτιακή, 'Ινδική καί 'Ασσυριακή παρά
δοση, γίνονταν μόνο μέ νερό καί φωτιά. 

Ό Φιλόστρατος (Μαλτέζος 106) μάλιστα άναφέρει πώς στήν 
'Ελευσίνα δέ γίνηκε δεκτός γιά μύηση ό 'Απολλώνιος ό Τυανέας 
γιατί δέν έπιτρεπόταν νά μυηθεί μάγος <ψή καθαρώ τά δαιμόνια». 

γ. ;L\δώνια Μυστήρια. 

Ό Δούνκαν (Σιέττος, Άδώνια Μυστήρια 65-66) ύποστηρίζει 
πώς δταν γινόταν άναπαράσταση τού μυστηρίου τού θανάτοJ τού 
'Άδωνι, έπακολουθούσε είκοσιτετράωρη νηστεία. 

δ. Κρητικά μυστήρια. 

'Όταν ό Πυθαγόρας έπηγε στήν Κρήτη νά μυηθεί στά μυστή
ρια τού «Μόργου», δπως λέγονταν (<τά μυστήρια τών Ίδαίων Δα
κτύλων», δπως άναφέρει ό Πορφύριος (Μαλτέζος 55) έκανε κα
θαρμούς στήν παραλία της Κρήτης κι άφού νήστεψε καί έννιά μέ
ρες μπήκε έπειτα στό Ίδαίο. δπου γινόταν ή μύηση. 

'Άλλοι πάλι ύποστηρίζουν πώς ol καθαρμοί καί ol μυήσεις γί
νονταν μέσα στό άνάκτορο της Κνωσσού (Μαλτέζος 55). 

ε. Καβείρια μυστήρια. 

Στά Καβείρια μυστήρια γίνονταν δεκτοί όντρες, γυναίκες καί 
παιδιά. 'Έπρεπε δμως νά μυηθούν κ,ατά τά πρότυπα τών άνατολι
κών λαών, μέ καθαρμούς καί νηστείες (Μαλτέζος 40). 

στ. Χριστιανικά μυστήρια. 

Παλιότερα, στό προαύλιο τού ναου η μπροστά στήν εϊσοδο 
ύψωνόταν ή φ ι ά λ η. τήν όποία ol συγγραφείς τήν άναφέρουν καί 
φ ρ έ α ρ ,  κ ρ ή ν η ,  π υ θ μ έ ν α. κ ο λ υ μβ ε ί ο ν. έ μβ ά τ η ν ,  κ ά ν
θ α ρ ο ν. λ ε ο ν τ ά ρ ι ο ν  καί κ α θ α ρ τ ή ρ ι ο ν .  Τό ,-aθαρτήριο δέν 
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ηταν παρά μία βρύση πού άπ' τούς κρουνούς της έβγαινε νερό. 
Στό καθαρτήριο ώφειλε καθένας νά πλύνει τά χέρια του - κάποτε 
μάλιστα καί τά πόδια του, δπως γινόταν στή Συρία καί τήν Άβυσ
σινία - κι έπειτα νά προχωρήσει. Αύτή ή «άπόρρυψις» η «άπόνι
ψις» ηταν πράξη συμβολική πού φανέρωνε (Καλλίνικος 80) τή συ
ναίσθηση τού ψυχικού ρύπου γιά τόν όποϊο, αύτός πού νιβόταν, 
ζητούσε τό έλεος τού Θεού. Τούτη ή συνήθεια δέν ύπάρχει πιά. 
'Απήχησή της είναι ό μικρός η ό μεγάλος άγ ιο σ μ ό ς ,  τό χωνευ
τήρι πού πλένεται ό παπάς προτού έτοιμάσει τά Τίμια Δώρα κα
θώς καί ή άπόνιψη τού Δεσπότη στό χ ε  ρ ν ι  β ό ξ ε σ τ ο  πού τό 
κρατάει ό διάκος. 'Απομεινάρι είναι άκόμη ή συνήθεια τών Ρώσων 
χωρικών, ol όποϊοι προτού μπούν στήν έκκλησία, τρίβουν μέ χιόνι 
τά χέρια τους. 

Ή Χ ε  ρ ν ι  ψ ίο δέν χρησιμοποιήθηκε μόνο άπό τούς Χριστια
νούς. 

0

Ηταν καί συνήθεια τών 'Ιουδαίων, ol όποϊοι είχαν τό χάλκι
νο λουτήρα καί τή χυτή θάλασσα γιά νά πλένονται οί παπάδες η 
καί όλλα πλυσίματα γιά τό λαό, καθώς είχαν διαταχθεϊ άπ' τούς 
πρεσβυτέρους. 

Χρησιμοποιεϊται άπό τούς Μουσουλμάνους (Καλλίνικος 81 ), 
στά γνωστά μαζί μέ τίς προσευχές «όμπ-τέστ». 

Καί Ρωμαϊκή συνήθεια ηταν άκόμη; γι· αύτό ό Πόντιος Πιλά
τος έπηρε νερό κι έπλυνε τά χέρια του, διακηρύποντας ένώπιον 
.τού Θεού τήν άθωότητά του. 

Τέλος, δλοι οί είδωλολάτρες χρησιμοποιούσαν Χ έ ρ ν ι  β ο καί 
π ε ρ ι ρ ρ α ν τ ή ρ ιο .  Τό τονίζει όλλωστε καί ό 'Ησίοδος ('Έργα καί 
ήμέραι 724 κ.ε.).: 

Μηδέποτε έξικούς Δίι λείβειν αϊθοπα οίνον χερσίν άνίπτοισr, 
μηδ' αλλοις άθανάτοισιν». 

Πληροφορίες γιά καθαρτήρια έχουμε κι άπό τόν Εύσέβιο καί 
άπό τό Χρυσόστομο (Καλλίνικος 81 ). 

'Εξάλλου είναι γνωστό σ· δλους τό καθαρτήριο πού ηταν στό 
προαύλrο τού ναού της 'Αγίας Σοφίας μέ τήν έπιγραφή: «νίψον 
άνομήματα μή μόνον όψιν». 

Ό καθαρμός τού χριστιανού γίνεται καί μέ τό βάφτισμα. 
Μέ τούς καθαρμούς συνδέεται καί τό « κ ο θ ο ρ τ ή ρ ι ο ν  

π ύ ρ » της Καθολικης έκκλησίας τό όποϊο είναι ό τόπος δπου κα
θαίρονται οί ψυχές μετά τό θάνατο ('Ανδρούτσος 360-361, 371-
373). 
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6. Καθαρμοί καί Τεκτονισμός.

Μέ τήν ϊδια συμβολική σημασία (Λάσκαρις σελ. 514) γίνεται
παρόμοιος καθαρμός στόν α' τεκτονικό βαθμό καί σέ μερικούς όλ
λους. 

Κατά τή μύηση στόν α' βαθμό, στή δεύτερη περιοδεία ό δοκι
μαστής βυθίζει τό δεξί χέρι τού άμύητου τρείς φορές σέ μιά λεκά
νη μέ νερό. Αύτή είναι ή κάθαρση μέ τό νερό (Τυπικό σελ. 69). 

Ό Leo Taxil (σελ. 28) παρατηρεί καί τά έξης: «Ή τριπλή πλύ
σις σας έγινε διά νά καθαρισθεί τό σώμα σας, δπως ή άρετή κα
θαρίζει τήν ψυχήν σας». Ό καθαρμός αύτός χρονολογείται άπό 
καταβολής κόσμου καί δή ύπό τών Αίγυπτιακών Μυστηρίων, δπου 
έδιδάσκοντο άπό τούς Ιερείς, τούς πιστεύοντας είς τήν μετεμψύ
χωσιν, δτι ό όνθρωπος γεννάται άμαρτωλός ενεκα τών έγκλημά
των τά όποία διέπραξεν είς όλλην προηγούμενην τούτης ζωήν του. 

Στήν τρίτη περιοδεία γίνεται ό έξαγνισμός μέ τή φωτιά (Τυπικό 
σελ. 70), ό δοκιμαστής όδηγεί τό Δόκιμο άνάμεσα άπό ζωηρές 
φλόγες. 

Θά κλείσω τό θέμα μου μέ τά λόγια τού Χρήστου Βασιλείου 
(σελ. 242-43), πού δπως είναι γνωστό, άσχολήθηκε ίδιαίτερα μέ 
τή διδασκαλία τών συμβολικών βαθμών. 

«Τό θείΌν Πνεύμα μόνον είς μίαν κεκαθαρμένην ψυχήν δύνα
ται νά είσδύσει καί μόνον είς μίαν τοιαύτην ψυχήν είναι δυνατή ή 
έπίδρασις τών εύμενών ροπών τών πνευματικών δυνάμεων. Είς 
τό σημείον τούτο θά πρέπει νά προσθέσωμεν καί δτι μέ τήν 
τελειοποίησίν μας αύτήν προετοιμάζομεν παραλλήλως καί τήν με
τά τού θείου εvωσίν μας. Μέ τήν ενωσίν μας δέ αύτήν θά όδηγη
θώμεν πρός τό φώς, πρός τήν άνωτέραν γνώσιν, πρός αύτήν τήν 
άλήθειαν πού θά μας καταστήσει άξίους νά δεχθώμεν τήν θέλησιν 
καί τήν βούλησιν 'Εκείνου διά νά τήν μεταβιβάσωμεν καί είς τούς 
όλλους: Διότι τό θείο δέν δύναται άλλως νά μεταβιβάσει τήν βού
λησίν του, είμή μόνον διά της χρήσεως τών άνθρωπίνων πνευμα
τικών μέσων, τά όποία, ήμείς, μόνον κ ε κ  α θ α  ρ μ έ v ο ι ,  θά δυνη
θώ μεν νά τού διαθέσωμεν». 

7. Βιβλιογραφία.

1 .- Ά θ ή ν α ι  ο ς Ναυκρατίτης. Δειπνοσοφιστές, έκδ. « Βιβλιοθήκη 
τών 'Ελλήνων» 'Αθήνα ο.χ. 

2.- Α ί σ χ ύ λ ο ς: Εύμενίδες. 'Έκδοση Βιβλιοθήκη τών 'Ελλήνων 
τόμ. 38. 
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3.- Α ί σ χ ύ λ ο ς: Χοηφόρες. 'Έκδοση Βιβλιοθήκη των 'Ελλήνων
τόμ. 38. 

4.- Ά ν ο γ ν ώ στο u Π.Δ Πάπυρος των 'Εσσαίων περί του Θείου 

Ίησου, 'Αθήνα 1975. 

5.- Ά Ρ ι σ τ ο  τ έ λ η  ς: 'Αθηναίων πολιτεία έκδοση βιβλιοθήκη των 
· Ελλήνων, 'Αθήνα ο.χ.

6.- 'Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς: Είρήνη έκδοση Δαρεμά, 'Αθήνα 1961.
7 .-

8.-

1961. 

)) 

)) 

'Όρνιθες έκδοση Δαρεμά, 'Αθήνα 1961. 

Έκκλησιάζουσες έκδοση Δαρεμά, 'Αθήνα 

Λυσιστρc'πη έκδοση Δαρεμά, 'Αθήνα 

1 0 .- Β ο σι λ ε ί ο υ  Χρηστος: · Η διδασκαλία των συμβολικών βαθ

μών, Άθr1να 1974. 

9 .- )) 

1961. 

11 .- D e c 11 a r m e Ρ. Μυθολογία της άρχαίας · Ελλάδος έκδοση 

«Χρ. Γιοβάνης», μετάφραση Άλ. Καραλης 'Αθήνα ο.χ. 

12.- Έ γ κ υ  κ λ ο π οι δ ε  ίο ΑΛΦΑ-ΩΜ ΕΓ Α (λέξη κάθαρσις). 

13.- » 'Ελευθερουδάκη (λέξη κάθαρσις). 

14.- )) Πυρσου. 

1 5 .- » σύγχρονη σχολική «Teacl1 Yourself» 

έκδ. «Πανεπιστημιακός κύκλος» 'Αθήνα 1977 (τόμ. 1, σελ. 52). 

16.- Ε ύ ρ ι π ί δ η  ς: 'Ιφιγένεια έν Ταύροις. 'Έκδοση βιβλιοθήκη των 
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Λούλα Δ. Κωνστα.ιτινίδου 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Μεγάλη Παρασκευή βρεθήκαμε 
στ· άπόμακρο κοιμητήρι τού χωριού. 
κρατώντας στό χέρι μας μικρό 
κερί έλπίδοφόρας φλόγ ς. 
· Η_ σκέψη μας σ· έκείνη τήν έπιστολή
πρός Κορινθίους τού 'Αποστόλου Παύλου.
• . 

.. «Πού σοφός, πού Γραμματεύς, 
πού συζητητής τού αίώνος τούτου; 
... άλλά τά μωρά τού κόσμου έξελέξατο 
ό θεός, ϊνα τούς σοφούς καταισχ(,11ει ... 
Καί τά μή όντα. ϊνα τά όντα καταργήσει ... » 
Στήν εϋγλωπη σιωπηλή κατανυκτική πορεία 
τό χέρι σου αγγιξε τά δάχτυλά μου. 
Κι ώς προχωρούσαμε στήν έξοδο 
άπό τό κοιμητήρι, μούπες μιά λέξη, 
μονάχα μιά: «Στήν 'Ανάσταση» 
Καί χάθηκες μέσα στό πλήθος ... 
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:4πό τό βιβλίο τού ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

((0/ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΑΑΝΕΝ το 1985)) 

1 η ΟΜΙΛΙΑ � Κυριακιj 7 Ιουλίου 1985 

"Αν μού επιτρέπετε θά η θελα νά τονίσι ι πώς εϊμαστε έδώ μιά 

συνέλεση σοβαρών άνθρώπων πού τούς άπασχολεί ή καθημερινή 

ζωή. 
Δέν μας άπασχολούν καθόλου ol πίστεις, ol ίδεολογίες, οί 

ύποθέσεις, τά θεωρητικά συμπεράσματα, οί θεωρητικές έννοιες, 
οϋτε προσπαθούμε νά Ιδρύσουμε μιά αϊρεση, μιά όμάδα άνθρώ
πων πού θ' άκολουθούν κάποιον. "Ας έλπίσουμε πώς δέν εϊμαστε 
επιπόλαιοι, άλλά πώς μας άπασχολεί, δλους μαζί, αύτό πού συμ
βαίνει στόν κόσμο, οί τραγωδίες, ή μιζέρια, ή φτώχια-κι ή προσω
πική μας εύθύνη γι' αύτό. 

Θά ηθελα επίσης νά τονίσω, όν μού έπιτρέπετε, πώς έσείς κι' 
έγώ, ό όμιλητής, περπαταμε, ταξιδεύουμε μαζί, όχι μ' άεροπλάνο 
στά 30.000 η 40.000 πόδια, άλλά περπαταμε σ· εναν ησυχο δρό
μο, σ' εναν άτελείωτο δρόμο πού περνάει όπ' δλο τόν κόσμο, καί 
βλέπουμε φρικτές πράξεις τρομοκρατίας, άνθρώπους νά έκτελούν
ται χωρίς λόγο, όλλους ν' άπειλούνται, ν' άπαγάγονται. 

Βλέπουμε άεροπειρατίες, φόνους, πολέμους καί δέ φαίνεται

νά μας πειράζει πολύ. Μόνο δταν συμβεί κάτι πολύ κοντά μας μας

όπασχολεί, μας άνησυχεί, φοβόμαστε. 'Όταν συμβαίνει μακριά όπό

μας, εϊμαστε πιό όδιάφοροι. 

Αύτό πού συμβαίνει στόν κόσμο είναι: οίκονομική διαίρεση,

θρησκευτική διαίρεση, πολιτική διαίρεση καί πολλές θρησκευτικές

κι αίρετικές διαιρέσεις. 'Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τού άπρόοπτου.

Δέν ξέρει κανείς τί θά τού συμβεί στό μέλλον όχι μόνο της δικης

του γενιας, άλλά καί της γενιας τών παιδιών κnί τών έγγόνων του.

'Όλος ό κόσμος βρίσκεται σέ μεγάλη περίοδο κρίσης κι ή κρί

ση δέν είναι μόνο έκεί έξω, άλλά καί μέσα στόν καθένα μας. "Αν

συνειδητοποιείτε καθόλου αύτή τήν κατάσταση, ποιά θεωρείτε

πώς είναι ή εύθύνη τού καθενός όπό μας;

Πρέπει κανείς νά έχει θέσει πολύ συχνά αύτή τήν έρώτηση

στόν έαυτό του: Τί πρέπει νά κάνω; Άπό πού πρέπει ν' άρχίσω;

Τί πρέπει νά κάνει ό καθένας μας, πού βρίσκεται όντιμέτωπος

μ' αύτή τή φρικτή κοινωνία πού ζούμε, πού τόν όπασχολε"i ό έσ·

τός του, ή προσωπική του έκπλήρωση, ή δική του λύπη, , ι δυστυ

χία του, ό οίκονομικός του άγώνας, κ.ο.κ.; Ό καθένας μας όσχο

λείται μέ τόν έαυτό του. Τί πρέπει νά κάνουμε;
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Νά προσευχηθούμε στό Θεό, νά έπαναλαμβάνουμε προσευ
χές ξανά καί ξανά; 'Ή μήπως v· άνήκουμε σέ κάποιο δόγμα, v· άκο
λουθούμε κάποιον Γκουρού, νά δραπετεύσουμε άπ' αύτόν τόν κό
σμο, νά ντυνόμαστε μέ μεσαιωνικά ρούχα, ή πολύ μοντέρνα ρού
χα μέ περίεργα χρώματα: Είναι δυνατόν ν' άποσυρθούμε τελείως 
άπ' τόν κόσμο σάν τούς μοναχούς; 

Καί άφού τά βλέπουμε δλα αύτά, άφού τά παρατηρούμε άπό 
κοντά, όχι σάν κάτι πού διαβάσαμε στίς έφημερίδες, ή πού μας εί
παν οί δημοσιογράφοι, τά μυθιστορήματα, ή τηλεόραση - πο !ός 
νομίζουμε δτι είναι 6 ρόλος τού καθενός μας, ποιά ή εύθύνη του: 

'Όπως εϊπαμε δέν προσπαθούμε νά σας διασκεδάσουμε, οϋτε 
νά σάς πούμε τί νά κάνετε-τί νά κάνει 6 καθένας μας. 'Έχουμε ό
φθονους άρχηγούς, πολιτικούς, οiκονομικούς, θρησκευτικούς, δογ
ματικούς, κι· άποδείχθηκαν δλοι έντελώς άνίκανοι, είχαν τίς δικές 
τους θεωρίες, τόν δικό τους τρόπο, κι· ύπάρχουν χιλιάδες όνθρω
ποι πού τούς άκολουθούν παντού στόν κόσμο. 'Έχουν πραγματικά 
τεράστια πλούτη, καί δέν πρόκειται μόνο γιά τόν πλούτο της 
Ρωμαιο-Καθολικης έκκλησίας, άλλά καί γιά τόν πλούτο τών Γκου
ρού. 'Όλα καταλήγουν στά λεφτά. 

'"Αν μού έπιτρέπετε λοιπόν νά ρωτήσω: Τί θά κάνουμε έμεϊς 
έδώ μαζί; 'Ή τί θά κάνουμε σάν μεμονωμένο ότομο: 

· � ::�ς άπασχολεϊ καθόλου αύτό τό θέμα; ή μήπως άναζ;�τούμε
κάποια περίεργη ίκανοποίηση, κάποια δικαίωση γιά τόν έαυτό μας; 
Μήπως έχουμε ένταχθεϊ σέ κάποιο όρισμένο σύμβολο, θρησκευ
τικό ή δ,τι όλλο, καί πιασμένοι άπ' αύτό έλπίζουμε πώς θά μας 
βοηθήσει αύτό πού κρύβεται πίσω άπ' τό σύμβολο; 

Αύτή είναι πολύ σοβαρή έρώτηση. Καί γίνεται δλο καί πιό σο
βαρή, σήμερα πού ύπάρχει ή άπειλή τού πολέμου μ' έπακόλουθο 
τήν άπόλυτη άβ::::βαιότητα. 

Μπορώ έγώ, 6 όμιλητής, νά σας άναφέρω μιά συζήτηση πού 
είχα μέ κάποιον Κον Χ, πού κράτησε μερικές μέρες. Ό κύριος Χ, 
είπε στόν όμιλητή πώς έχει ταξιδέψει σχεδόν παντού στόν κόσμο. 
Είναι άρκετά καλοδιαβασμένος, έχει περάσει άπό διάφορα έκπαι
δευτικά Ιδρύματα, όρισμένες φορές μάλιστα τόν είχαν προσλάβει, 
άλλά ξέφυγε πολύ γρήγορα. 'Ακολούθησε τόν έΞναν Γκουρού μετά 
τόν όλλον, άλλά κι' αύτούς τούς παράτησε. Γιά μερικές βδομάδες 
προσπάθησε νά γίνει μοναχός, άλλά κι' αύτό τό έγκατέλειψε. 'Εξέ
τασε καί τά διάφορα πολιτικά κόμματα κι' δλο τό φάσμα της πολι
τικής δραστηριότητας καί στό τέλος είπε; «Ήρθα νά μιλήσουμε 
μαζί, θέλω νά κάνουμε μιά συζήτηση στό έπίπεδο μου καί δέν έν
νοώ πώς είΌαστε έπηρμένος. Δέν ξέρω τήν πραγματική σας θέση, 
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οϋτε τί εϊσαστε, παρόλο πού έχω διαβάσει κάτι γιά σάς». Θέλετε 
νά συνεχίσω μ αύτή τή συζήτηση; Σάς ένδιαφέρει; 

Μετά είπε: «'Ελάτε νά τά συζητήσουμε παρέα, σάν δυό φίλοι, 
έσείς κι· έγώ, - σάν δυό φίλοι πού έχουν ζήσει μαζί στόν κόσμο, 
πού έχουν κάνει κάθε εϊδους ταξίδι. Τί όκριβώς συμβαίνει; Γιατί ό 
όνθρωπος νά γεννιέται έτσι; Γιατί νά έγινε μετά όπό τόσες πολλές 
χιλιετηρίδες αύτό πού εΤναι σήμερα, νά ύποφέρει, νά όγωνιά, μό
νος, όπελπισμένος, μ' όρρώστιες καί θανάτους καί πάντα μέ Θεούς 
κάπου έκεί γύρω: "Ας ξεχάσουμε αύτούς τούς Θεούς κι ός συζητή
σουμε σάν δυό όνθρωποι πού ζοϋν κι· ol δυό σ· αύτόν τόν κόσμο, 
σ· αύτή τήν ύπέροχη χώρα, σ· αύτή τή γη πού εΤναι τόσο όμορφη, 
πού είναι ή μητέρα τών πάντων». 

Αύτός λοιπόν ό Κος Χ. όποκάλυψε μερικές όπ' τίς έσωτερικές 
του σκέψεις καί τίς έξωτερικές του δραστηριότητες. Καί τέλος εί
πε: «Τί είναι δλα αύτά πού συμβαίνουν; Γιατί ol όνθρωποι, πού έ
χουν τόσο έξελιχθεί, πού είναι αύτοδίδακτοι, πού έχουν γίνει είδι
κοί στήν τεχνολογία καί μποpοϋν νά σέ τυλίξουν σέ μιά κόλλα 
χαρτί, 1,ύύ έπινοοϋν Θεούς καί Θεές, γιατί αύτοί ol όνθρωποι νά 
βρίσκονται σέ συνεχη διαμάχη, όχ, ,..ιόνο μέ τό περιβάλλον τους, 
όχι μόνο μέ τίς κυβερνήσεις πού ol ϊδιοι ψήφισαν, ι'j μέ κάποιο 
δόγμα πού έπινόησαν ol όρχαiοι Ιερείς; Γιατί κάθε όνθρωπος, καί 
πάντοτε, όπ' τή στιγμή πού γεννιέται ως τή στιγμή πού πεθαίνει, 
νά ζεi σ· αυτή τή διαμάχη:» Αύτή ηταν ή πρώτη έρώτηση πού έ
θεσε αύτός ό Κος Χ. Γιατί; 

Ποιά είναι ή αίτία αύτης της διαμάχης, όχι μόνο έξωτερικά, όλ
λά καί πολύ βαθιά, έσωτερικά, ύποκειμενικά, - γιατί νά βρίσκεται 
σέ διαμάχη; 

Αfώνες πρίν όπ' τό Χριστιανισμό, ol θρησκείες μίλησαν άτέ
λειωτα γιά τήν είρήνη - νά εϊμαστε είρηνικοί, γαλήνιοι, πράοι, γεν
ναιόδωροι, τρυφεροί, στοργικοί. 'Αλλά, παρά τήν προπαγάνδα 
τους, ή διαμάχη συνεχίζεται. 'Υπάρχει όπάντηση σ· αύτή τήν έρώ
τηση, τελική, άδιάψευστη όπάντηση: 

Μ' ϊλλα λόγια, μποροϋν ol όνθρωποι αύτοϋ τοϋ κόσμου, πού 
ζοϋν μιά καθημερινή ζωή, πηγαίνουν στό γραφείο, κρατάνε τό 
σπίτι, έχουν σέξ, παιδιά, κι δλα τά σχετικά, άλλά συγχρόνως άνα
ζητοϋν, έπιθυμοϋν κάτι πολύ περισσότερο άπ' τά όπλά ύλικά 
πράγματα της ζωης, μποροϋν νά σταματήσουν τή διαμάχη; Μπορεί 
ποτέ ν· όπαντηθεi αύτή ή έρώτηση; 

Άπ' δ,τι φαίνεται ό άνθρωπος δέν έχει βρεί τήν άπάντηση, 
παρόλο πού ζεi σάν άνθρώr· •ο όν σ· αύτή τή γη έδώ καί χιλιάδες 
χρόνια. «·Έχουμε συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία», έλεγε ό Κος 
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Χ. στόν όμιλητή. «·Έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλές γνώσεις. 
'Έχουμε συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες τεχνολογικών πληρο
φοριών, άλλά έσωτερικά παραμένουμε βάρβαροι, πού προσπα
θούμε νά έξοντώσουμε ό έΞνας τόν άλλον, πού άνταγωνίζονται ό 
έΞνας τόν άλλον, πού καταστρέφουν ό έΞνας τόν άλλον». 

Ό Κος Χ. λοιπόν έκανε δλον αύτόν τό δρόμο, δλη αύτή τήν 
άπόσταση μέ λεωφορείο, τραίνο, άεροπλάνο καί εiπε. «Άπαντηστε 
σ' αύτή τήν έρώτηση: 'Υπάρχει αίτία γι' αύτή τή διαμάχη; Κι' άν 
ύπάρχει αίτία, τότε άς άνακαλύψουμε ποιά είναι αύτή ή αίτία. 

Φυσικά δέν πρόκειται νά μέ όδηγήσετε έσείς, οϋτε νά μοϋ 
πείτε κάτι κι' έγώ νά τό δεχθώ, κι' οϋτε θά πάω νά τό σκεφτώ καί 
θά καταλήξω σέ κάποιο δικό μου συμπέρασμα, άλλά μαζί, σάν δυό 
άνθρωποι πού έχουν περάσει πολλά στή ζωή τους -καί πού δέν 
κάθεται ό ένας ψηλά στήν έξέδρα κι' ό άλλος χαμηλά κάτω- άλλά 
σάν δυό άνθρωποι, πού πέρασαν άπ' τή μοναξιά, τήν άπελπισία, 
τήν άγωνία, τήν άβεβαιότητα, τήν μάταιη άναζήτηση της άγάπης, η

v· άγαπάς άλλά νά μήν σέ Ικανοποιεί αύτό, καί νά σπρώχνεις τόν 
έαυτό σου, νά τόν σπρώχνεις συνέχεια, θέλοντας συνέχεια νά πε
τύχεις κάτι, εϊτε αύτό είναι παράδεισος, εϊτε φώτιση, εϊτε λύτρω
ση, εϊτε νά γίνεις πολυεκατομμυριούχος, πού είναι σχεδόν τό ϊδιο 
πράγμα, ποτέ Ικανοποιημένοι, χωρίς ποτέ νά ξέρουμε τί είναι ή εί
ρήνη, χωρίς ποτέ νά καθόμαστε ησυχα κάτω άπό ένα δέντρο καί 
νά κοιτάζουμε τά βουνά, τά ποτάμια, τά χόρτα καί τήν όμορφιά της 
γης καί τοϋ ηλιου, τήν δόξα, τήν όμοφιά ένός ξημερώματος
εϊμαστε λοιπόν σάν δυό άνθρωποι πού ρωτάνε άν ύπάρχει μιά αί
τία γι' αύτή τή διαμάχη». 

Ο Κος Χ. λοιπόν είπε στόν όμιλητή, έλάτε νά κουβεντιάσουμε, 
v· άμφισβητήσουμε ό ένας τ:'>ν άλλον, νά μή δεχόμαστε ποτέ αύτό 
πού μας λέει ό άλλος. Δέν θά δεχθώ τίποτα άπό σάς, οϋτε κι· 
έσr'iς θά δεχθείτε τίποτα άπό μένα. Εϊμαστε στό ϊδιο έπίπεδο. 
Μπορεί νά εϊσαστε πολύ έξυπνος, μπορεί νά έχετε μεγάλη φήμη, 
πράγμα πού είναι άνοησία, μπορεί νά έχετε κάνει τό γύρο τοϋ κό
σμου, η ένα μέρος τοϋ κόσμου. δλα αύτά δέν ίσχύουν. Δέν έχουν 
καμιά άξία». 

Κι' ό όμιλητής συμφώνησε όλόψυχα μ' δλα αύτά. Καί ό Κος Χ. 
συνέχισε: "Ας έξετάσουμε λοιπόν αύτή τήν κατάρα πού κατατρέχει 
τόν άνθρωπο άπ' τήν άρχή τοϋ χρόνου: Γιατί ό άντρας, άλλά αύτό 
συμπεριλαμβάνει φυσικά καί τίς γυναίκες, ζεί έτσι; Γιατί ό άνθρω
πος βρίσκεται σέ διαμάχη άκόμα καί στίς προσωπικές του σχέσεις, 
τίς σεξουαλικές, τίς οίκογενειακές, - σ· δλο αύτό τό δίκτυο της 
διαμάχης;» 
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Ό Κος Χ, ξαναγύρισε τήν έπομένη και συνεχίσαμε. Καθήσαμε 
στή βεράντα κι ή μέρα ηταν ύπέροχη, βλέπαμε τήν κοιλάδα μέ τά 
χιονισμένα βουνά γύρω μας, θαυμάσιες πεδιάδες, καθαρό γαλάζιο 
ούραν6, κι· ό ηλιος γυάλιζε πάνω στά φυλλώματα καί ζωγράφιζε 
τά σχήματά του πάνω στή γη. 'Όλα μοιάζαν τόσο θαυμάσια, τόσο 
ζωντανά, μοιάζαν νά πάλονται μs ένέργεια. Εϊμασταν έκεί, αύτός 
κι· ό όμιλητής, καί βλέπαμε αύτή τήν όμορφιά, όλλά χωρίς ποτέ νά 
εϊμαστε μαζί της, τήν κοιτούσαμε συνέχεια, χωρίς ποτέ νά νοιώ
σουμε τήν όμορφιά μέ τήν καρδιά μας, μέ τόν νού, χωρίς ποτέ νά 
εύαισθητοποιηθούμε τέλεια σ· δλη αύτή τή δόξα της γης. 

Μού είπε: «δέ θά μιλήσουμε γιά τήν όμορφιά, αύτή είναι δική 
σας δουλειά, έσείς θά μού πείτε γι' αυτή». Ό όμιλητής είπε πώς 
θά τού έλεγε λίγο άργότερα. «Πρώτα ας έξετάσουμε μαζί τήν 
έρι:πηση της διαμάχης. Ρωταμε αν πρέπει οί ανθρωποι νά τήν 
ύπομένουν, νά τήν συνηθίσουν, νά τήν διατηρήσουν, νά μήν μπο
ρέσουν ποτέ, μά ποτέ, νά τήν παραμερίσουν ώστε τό μυαλό τους 
νά λειτουργήσει έτσι δπως πρέπει, χωρίς περιορισμούς, έλεύθερο, 
όχι προγραμματισμένο, οϋτε έπηρεασμένο». 

Ό όμιλητής θέτει τώρα καί σέ σας τήν ϊδια έρώτηση. Κι' έ
χουμε κι' έμείς συζητήσει καί λογομαχήσει πάνω σ· αύτό τό θέμα: 
Ποιά είναι ή αίτία της: Κάνουμε ενα ταξίδι μαζί καί δέ σας ζητάω 
νά μού πείτε, οϋτε θά σας πώ έγώ. Ποιά είναι ή αίτία της; 

Παντού ύπάρχει άγώνας. Μπορεί νά πείτε πώς άγώνας ύπάρ
χει καί στή φύση, τό μεγάλο ζώο ζεί τρώγοντας τό μικρό κ.ο.κ. 
Στό δάσος τό μικρό δέντρο πολεμάει ένάντια στά μεγάλα γιά νά 
βρεί φως. Μπορεί νά πείτε πώς παντού στή γη, στή φύση, ύπάρ
χι=:ι διαμάχη, κάποιου εϊδους άγώνας, γιατί λοιπόν κι' έμείς νά μήν 

συνεχίζουμε μέ τόν ϊδιο τρόπο, άφού εϊμαστε κι' έμείς μέρος της 

φύσης; Αύτό πού οί ανθρωποι άποκαλούν διαμάχη. έκεί έξω δέν 

είναι καθόλου διαμάχη. Εiναι ή πιό φυσική λειτουργία της φύσης: 

τό γεράκι, ό άετός σκοτώνει, τό λαγό, οί άρκούδες σκοτώνουν 

τούς σολωμούς, ,') τίγρης σκοτώνει, οπως κι' ή τσίτα, μέ τρομερή 

ταχύτητα. Στή φύση οί σκοτωμοί είναι συνεχείς καί μπορεί νά πεί 

κανείς πώς εϊμαστε μέρος της φύσης κι ::πομένως άναnόφευκτα 

θά βρισκόμαστε σέ συνεχη διαμάχη ... Αν δεχθεί κανείς πώς είναι 

φυσικό κι άναπόφευκτο, τότε δέν μπορούμε νά πούμε τίποτα αλ

λο . 
.. Αν πούμε πώς είναι φυσικό, θά συνεχίσουμε μέ τόν ϊδιο τρό

πο γιατί άποτελούμε μέρος της γης, αν δμως άρχίσει κανείς νά τό 

άμφισβητεί, τότε πού βρίσκεται; Εϊσαστε διατεθειμένοι νά τό μά

θουμε μαζί, έπειδή ύποτίθεται πώς εϊμαστε κάπως πιό δραστήριοι, 
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πιό έξυπνοι άπ' τά δέντρα, άπ' τίς τίγρεις, τούς έλέφαντες; (εύτυ
χώς ol έλέφαντες δέ σκοτώνουν πολλά πράγματα, άλλά καταστρέ
φουν τά δέντρα). 

"Αν λοιπόν δέ δεχθούμε πώς ή διαμάχη εiναι τρόπος ζωής, τό
τε τί πρέπει νά κάνουμε; Άπό πού v· άρχίσει κανείς γιά νά καταλά
βει τήν δλη κίνηση της διαμάχης; Πώς βρίσκει κανείς τό δρόμο 
του μέσα σ· όλα αύτά; 

'Ένας τρόπος, εiπε ό όμιλητής στόν Κον Χ, εΤναι νά άναλύσει 
πολύ προσεκτικά δλα τά στοιχεία τής διαμάχης, τό ιvα μετ<" τό άλ
λο, είτε μέσω αύτο-άνάλυσης, είτε άφήνοντας άλλον νά τόν άνα
λύσει, είτε δεχόμενος τήν συμβουλή καθηγητών, φιλοσόφων, ψυ
χολόγων. Μπορεί δμως 1 1 άνάλυ ση νά βοηθήσει στήν άνακάλυψη 
τής αίτίας; Παρόλο πού μπορεί νά έπιφέρει όρισμένα διανοητικά 
συμπεράσματα, ιϊ καί συγκεντρώνοντας δλα αύτά τά άναλυτικά 
στοιχεία μπορεί κανείς νά δεί τό σύνολο. Εiναι δμως δυνατόν; 'Ή 
μήπως ύπάρχει καί μιά άλλη άντιμετώπιση τού θέματος; 

'Αναρωτιέμαι αν ό Κος Χ. καταλαβαίνει τί λέει ό όμιλητής. Ό 
όμιλητής λέει στόν Κον Χ. πώς ή άνάλυση προϋποθέτει κάποιον 
πού εΤναι ό άναλυτής, σωστά; 'Επομένως ύπάρχει ό άναλυτής καί 
τό άναλυόμενο, τό ύποκείμενο καί τό άντικείμενο. 'Υπάρχει μέσα 
στόν έαυτό μας αύτή ή διαφορά τού ύποκείμενου καί τού άντικεί
μενου; Αύτή τήν έρώτηση θέτει ό όμιλητής στόν Κον Χ. 'Εσείς εί
σαστε ό Κος Χ. Ό άναλυτής έχει τονωθεί άπ' τήν έκπαίδευσή μας, 
άπ' τίς έξωτερικές έπιρροές, άπ' τόν προγραμματισμό, άπ' τήν πί
στη δτι αύτός, ό άναλυτής, εΤναι έντελώς διαφορε�ικός άπ' αύτό 
πού άναλύει. Ό όμιλητής δμως λέει, «έγώ άμφισβητώ δλη αύτή τή 
στάση άπέναντι στήν άνάλυση». Ό όμιλητής έπίσης λέει: «δέ δέ
χομαι αύτά πού λένε γιά τήν άνάλυση ol έπαγγελματίες, συμπερι
λαμβανομένων κι δλων αύτών πού ηρι?αν άπ' τή Βιέννη, άλλά καί 
τών τελευταίων Άμερικανι7Jν ψυχολόγων». Ό όμιλητής λέει στόν 
Ku .' Χ, «δέ δέχομαι κανέναν cπ· αύτούς. Τούς άμφισβητώ. 'Αμ
φισβητώ όχι μόνο τήν δραστηριότητα της άνάλυσης, άλλά καί τό 
ποιός εiναι ό άναλυτής. "Αν ι--..ιταλαβαίνεις τόν άναλυτή, τί άνάγκη 
έχεις τήν άνάλυση;» 

Καταλαβαίνετε κύριε; Μήπως προχωρώ πολύ γρήγορα; Μπο
ρούμε νά τό έξετάσουμε μαζί αύτό; 

'Αναλύω τόν έαυτό μου. 'Ήμουνα θυμωμένος, ιϊ όπληστος, ιϊ 
σεξουαλικά άπρεπής, ιϊ ό,τιδήποτε όλλο, καί καθώς τό άναλύω αύ
τό, τό κόβω δηλαδή σέ κομμάτια καί τά κοιτάω προσεκτικά, βήμα 
πρός βήμα, έδώ ποιός εiναι ό παρατηρητής; Ό παρατηρητής, ό 
άναλυτής, δέν εiναι δλες ol συσσωρευμένες μνήμες τού παρελ-
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θόντος; 'Οπωσδήποτε είναι έπηρεασμένος άπ' τίς έμπεφίες του, 
τίς γνώσεις του, τόν τρόπο πού βλέπει τή ζωή, τίς ίδιαιτερότητι::ς 
του, τίς προκαταλήψεις του, τίς θρησκευτικές του έπιρρnές: 'Όλα 
αύτά άποτελούν τό παρελθόν, δλα αύτό είναι ή ύποδομή της ζωης 
του άπ' τήν παιδική του ήλικία. Αύτός είναι ό παρατηρητής, αύτός 
ό άναλυτής, εϊτε ή ύποδομή του συμπεριλαμβάνει κοινοτικές μνή
μες, φυλετικές μνήμες, φυλετική συνείδηση, εϊτε όχι, αύτός είναι ό 
παρατηρητής. Κι' ό παρατηρητής χωρίζει τό παρατηρούμενο άπ' 
τόν παρατηρητή, έπομένως ή ϊδια a:ιτή διαίρεση της άνάλυσης δη
μιουργεί διαμάχη. 

Εϊμαrτε μαζί; 'Εσείς εϊσαστε ό Κος Χ, κι' έγώ ό όμιλητής. 
'Εξακολουθούμε νό ταξιδεύουμε μαζί; 

Ό όμιλητής λέει πώς άπ' τή στιγμή πού ύπάρχει διαίρεση άνά
μεσα στόν άναλ τή καί στό άναλυόμενο, έπακολουθεί όναπόφευ
κτα κάποιου εϊδους διαμάχη, εϊτε είναι διακριτική, εϊτε όνόητη, εϊτε 
χωρίς νόημα, πάντως είναι διαμάχη πού πρέπει νό ύπερπηδηθεί, 
νά κατανικηθεί, νό καταπιεστεί, νό ξεπεραστεί, κι' δλα αύτά είναι 
προσπάθειες μικρού rϊ μεγάλου βαθμού. 

'Ανακαλύπτει λοιπόν κανείς πώς δπου ύπάρχει διαχωρισμός 
άνάμεσα σ' Έλβετό καί Γερμανό, σέ Γάλλο κι 'Εγγλέζο, σέ σένα 
κι' έμένα, σέ μός κι' αύτούς, δπου ύπάρχει διαχωρισμός θά ύπόρ
χει καί διαμάχη. 'Όχι πώς δέν ύπάρχει διαχωρισμός, οί πλούσιοι εί
ναι πολύ ίσχυροί. "Αν ομως άντικειμενικά δημιουργούμε διαχωρι
σμούς, cγώ άνήκω σ· αύτό. έσύ σ· έκείνο, έγώ είμαι Καθολικός, 
έσύ Προτεστάντης, έγώ Έβραίος, έσύ 'Άραβας-τότε θά ύπάρχει 
άναπόφευκτα καί διαμάχη. 

'Όπου λοιπόν ύπόρχει διαχωρισμός όνόμεσα σέ δύο όνθρώ
πους, άνάμεσα σ· όντρα καί γυναίκα, όνάμεσα στό Θεό καί τή γη, 

ωιάμεσα σ' αύτό «πού θά πρεπε νά είναι», καί σ' αύτό «πού είναι» 

(-άναρωτιέμαι όν ό Κος Χ. τό παρακολουθεί δλα αύτό, όχι μόνο 

λεκτικά, διανοητικό, πού δέν εχει κανένα νόημα, άλλά μέ τήν καρ

διά του, μέ τό είναι του, μέ τή ζωτικότητά του, τήν ένέργεια καί τό 

πάθος του) οπου ύπόρχει διαχωρισμός, ύπάρχει καί διαμάχη. 

'Αρχίζει λοιπόν κανείς ν' άνακαλύπτει τή ρίζα της διαμάχης. Εί

ναι δυνατόν γιά εναν όνθρωπο πού ζεί στή σύγχρονη κοινωνία, 

πού εχει μιό δουλειά, πού κερδίζει τό ψωμί του, έπιχειρήσεις όπό 

δω, οίκογένεια άπό κεί, έπιθετικός στίς έπιχειρήσεις, ύποταγμένος 

στή γυναίκα του, είναι δυνατόν γιά εναν τέτοιον όνθρωπο νό ζή

σει τή ζωή του χωρίς άντιφάσεις; Μπορεί νά πάρει τέλος αύτή ή 

άντίφαση; 
"Αν όχι τότε θά ζήσει σέ διαμάχη, θό γίνει ύποκριτής. Κι όν 
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του άρέσει νά είναι ύποκριτής, τότε είναι έντάξει, άλλά όν θέλει νά 
ζήσει τίμια, πράγμα πού είναι άπόλυτα άπαραίτητο, νά ζήσει μέ 
πολύ αύστηρή τιμιότητα, όχι γιά κάποιον όλλον, οϋτε γιά τήν πα
τρίδα του, η τό ίδανικό του, άλλά νά λέει αύτό άκριβώς πού έν
νοεί, καί νά έννοεί αύτό άκριβώς πού λέει, κι' όχι αύτά πού λένε οί 
άλλοι καί πού έπαναλαμβάνουμε, rϊ νά πιστεύει σέ κάτι καί νά κά
νει τό άντίθετο, αύτό δέν είναι τιμιότητα. "Αν λοιπόν θέλει κανείς 
νά ζήσει πολύ τίμια, δέν μπορεί νά ύπάρξει άντίφαση. 

'Όλοι μιλάνε γιά είρήνη. 'Όλες ol κυβερνήσεις, δλες οί θρη
σκείες, δλοι οί κήρυκες, άκόμα κι' ό όμιλητής, μιλάνε γιά είρήνη. 
Καί γιά νά ζείς είρηνικά άπαιτείται τρομερή τιμιότητα καί νοημοσύ
νη. Είναι λοιπόν δυνατόν, ζώντας στόν είκοστό αίώνα, νά ζεί κα
νείς πρώτα άπ' δλα έσωτερικά, ψυχολογικά, άντικειμενικά, χωρίς 
νά έχει κανενός εϊδους διαχωρισμό μέσα του; 

Σάς παρακαλώ έρευνηστε, ψάξτε, ρωτήστε μέ πάθος. Τό πά
θος έδώ δέν συμπεριλαμβάνει τό φανατισμό, τό πάθος δέν άπαι
τεί μαρτυρικό θάνατο. Δέν είναι κάτι πού δένεστε τόσο πολύ μαζί 
του, ώστε ή ϊδια ή προσκόλησή σας σάς δίνει τό πάθος. 
- Καταλαβαίνετε; Αύτό δέν είναι πάθος, είναι σάν νά είσαι δεμέ
νος μέ κάτι πού σου δίνει τό αϊσθημα του πάθους, της ένέργειας,
σάν εναν γάϊδαρο πού είναι δεμένος σ' ενα στύλο, μπορεί νά γυρί
ζει δσο θέλει γύρω-γύρω, άλλά δέν παύει νά μένει πάντα έκεί.

Μπορουμε λοιπόν έμείς, ό Κος Χ. κι ό όμιλητής, χωρίς νά λέ
με ό ενας στόν όλ.λον τί νά κάνει, ν· άνακαλύψουμε γιά τόν έαυτό 
μας μ· άπόλυτη τιμιότητα, χωρίς καμιά άπάτη, χωρίς καμιά ψευδαί
σθηση, όν είναι δυνατόν νά ζήσουμε σ' αύτόν τόν κόσμο-πού ξέ
ρουμε δλοι τί φρικτι'1 πράγματα συμβαίνουν χωρίς διαμάχη, χωρίς 
διαχωρισμό; 

Σάς παρακαλώ μήν άποκοιμηθείτε, είναι πολύ νωρίς άκόμα. 
"Αν σάς ρωτουσε κανείς έσάς,-πού εϊσαστε ό Κος Χ-ποιά θά 

ηταν ή άπάντησή σας έσωτερικά; 
"Αν εϊσαστε 'Ελβετός, rϊ 'Ινδός, rϊ Μωαμεθανός, rϊ άκολουθείτε 

κάποια κλίκα, κάποια όμάδα, rϊ εϊσαστε όπαδός κάποιου Γκουρού, 
δέ θά πρέπει νά τά έγκαταλείψετε δλα αύτά; 

"Αν έχετε 'Ελβετικό διαβατήριο (ό όμιλητής έχει 'Ινδικό διαβα
τήριο, άλλά δέν είναι 'Ινδός). Αύτό φυσικά δέν τούς άρέσει στήν 
'Ινδία, άλλά τούς έχουμε πεί πολλές φορές νά μήν άνήκουν σέ κα
μιά αϊρεση, σέ κανέναν Γκουρού, σέ τίποτα. "Αν έχετε έπαναλαμ
βάνω 'Ελβετικό διαβατήριο, θά είναι πολύ δύσκολο αύτό γιά σάς. 
Καί στό τέλος μένετε μόνος, καταμόνος έχετε δμως τήν κατανόη
ση, τήν έσωτερική έπίγνωση, τήν ένόραση δλων αύτών πού στήν 
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πραγματικότητα δέν έχουν κανένα νόημα. Τό ν' όνήκεις κάπου, ν' 
όνήκεις σέ μιά όμάδα, ν' όνήκεις σέ μιά αϊρεση, μπορεί νά σοϋ 
δώσει όσφαλώς έφήμερη ίκανοποίηση, όλλά δλα αύτά γίνονται 
κουραστικά, θλιβερά κι όσχημα. 

Μπορεί λοιπόν κανείς νά μήν προσκοληθεί σέ τίποτα όπ' δλα 
αύτά-κι ίδιαίτερα σ' αύτά πού λέει ό όμιλητής: Περιέργως τό μυα
λό σας, ένώ δέν είναι τό μυαλό κάποιου όλλου, είναι κι ό όλλος, 
μέ καταλαβαίνετε; 

Τό μυαλό σας λοιπόν είναι ϊδιο μέ τό μυαλό κάθε όνθρώπου, 
έχει τεράστια ίκανότητα, τεράστια ένέργεια. Κοιτάξτε -με μιά 
ματιά- τί έχει καταφέρει στόν τεχνολογικό κόσμο. Τώρα δλοι οί 
έπιστήμονες στήν 'Αμερική όσχολοϋνται μέ τόν Πόλεμο των 'Ά
στρων. Δέ θά μποϋμε δμως σ' αύτό τό θέμα. 

Τό μυαλό πάντως έχει αύτή τήν έξαιρετική ένέργεια όν συγ
κεντρωθεί σέ κάτι, όν δώσει τήν προσοχή του σέ κάτι. Δώσαμε 
π.χ. τήν προσοχή μας στό πώς νά σκοτώνουμε όλλους όνθρώ
πους, γι' αύτό καί δημιουργήθηκε ή ότομική βόμβα. Τό μυαλό μας 
δέν είναι δικό μας, έχει έξελιχθεί μέσα όπό μιά μεγάλη χρονική 
περίοδο. Στή διάρκεια αύτης της έξέλιξης έχουμε συγκεντρώσει 
τρομερές γνώσεις κι' έμπειρίες, όλλά σ' δλα αύτά ύπάρχει πολύ λί
γο όπ' αύτό πού όνομάζουμε όγάπη. 

Κι' ός όγαπώ τήν γυναίκα μου, ιϊ τό παιδιά μου, ιϊ τήν πατρίδα 
μου. · Η πατρίδα μου έχει χωριστεί γεωγραφικά όπ' τή σκέψη, όλ
λά είναι ό κόσμος. Ό κόσμος μέσα στόν όποίο ζεί ό καθένας μας 
όποτελεί όλόκληρο τόν κόσμο. Τό μυαλό μου λοιπόν πού έχει έξε
λιχθεί μέσα όπό μιά μακρύχρονη περίοδο, αύτό τό μυαλό μέ τή 
συνείδησή του δέν είναι δικό μου, γιατί ή συνείδησή μου μοιράζε
ται μέ τή συνείδηση κάθε όλλου όνθρώπου. 

Ό Κος Χ. λέει, «έχω διαβάσει κάτι σχετικό μ' αύτό πού λέτε, 
δέν έπαναλαμβάνω αύτά πού λέτε, όλλά κι έγώ πιστεύω στά ϊδια. 
Βλέπω, πώς δπου κι' όν πάω, σ' δποια γωνιά της γης, πώς ύπόρ
χουν όνθρωποι πού νοιώθουν πόνο. όγωνία, όπελπιστική μοναξιά. 
έπομένως ή συνείδησή μας μοιράζεται μ· δλους τούς όνθρώπους». 
'Εσείς τό συνειδητοποιείτε αύτό, όχι διανοητικά, όλλά πραγματικά; 

'Άν τό νοιώσει κανείς πραγματικά αύτό, τότε δέν θά ύπάρχει δια
χωρισμός. 

Ρωτάω τόν Κο Χ. «βλέπετε αύτή τήν πραγματικότητα, όχι σάν 

όφηρημένη έννοια, οϋτε σάν μιά ίδέα, όχι σάν όμορφο συμπέρα

σμα, όλλά σάν μιά πραγματικότητα; 

Ή πραγματικότητα είναι έντελώς διαφορετική όπ' τήν Ιδέα της 

πραγματικότητας, σωστά: Εϊσαστε καθισμένοι έκεί, αύτό είναι· 



108 ΙΛΙΣΟΣ 1987 

πραγματικότητα, άλλά μπορεί καί vά φανταστώ πώς κάθεστε έκεί, 

πράγμα πού είναι έvτελώς διαφορετικό». 
Τό μυαλό μας, λοιπόν, πού είναι τό κέντρο της συνείδησής 

μας, μ' δλες τίς αντιδράσεις τού νευρικού συστήματος, τού αίσθη
τικού συστήματος, είναι καί τό κέντρο της γνώσης μας, της έμπει
ρίας μας, της μνήμης μας (ή μνήμη σας μπορεί vά προέρχεται άπό 
κάποιον όλλοv, δέv παύει δμως vά είναι μνήμη, μπορεί vά εϊσαστε 
μορφωμένος, κι ό όλλος vά μήv έχει καμιά μόρφωση, μπορεί vά 
μήv ξέρει οϋτε καν vά διαβάζει καί vά γράφει, άλλά δέv παύει v' 
άποτελεί μέρος τού συνόλου) ή συνείδησή σας λοιπόν μοιράζεται 
μέ κάθε όvθρωπο της γης. 

· Επομένως άποτελείτε όλόκληρη τήv άvθρωπότητα.
Τό καταλαβαίνετε αύτό, κύριοι;
Καί τήv άποτελείτε στήv πραγματικότητα, όχι θεωρητικά, η

θεολογικά, οϋτε στά μάτια τού Θεού-έξάλλου πιθανόν οί Θεοί vά 
μήv έχουν μάτια ! Στήv πραγματικότητα δμως ύπάρχει αύτό τό πα
ράξενο, τό άvαμφισβήτητο γεγονός δτι δλοι περνάμε άπ' τό ϊδιο 
καλούπι, τήv ϊδια άγωvία, έλπίδα, φόβο, θάνατο, μοναξιά, πού φέρ
νει τόση άπελπισία. Γι' αύτό εϊμαστε ή άvθρωπότητα. 

Κι' δταv τό καταλαβαίνει κανείς αύτό βαθιά, ή διαμάχη του μέ 
τούς όλλους παύει, γιατί είναι κι· αύτοί σάv κι· έμέvα. 

Αύτά λοιπόν συζητούσαν ό Κος Χ. κι ό Κος Κ. Καί συνεχίσαμε 
καί μ' όλλα θέματα γιατί έμεινε μαζί μας πολλές μέρες. Πρώτα δ
μως έδραιώσαμε μιά πραγματική σχέση, πράγμα πού είναι άπαραί
τητο γιά κάθε εϊδους συζήτηση, κάθε εϊδους έπικοιvωvία, όχι μόνο 
λεκτική, γιατί ol λέξεις δέv μεταφέρουν τό βαθύ νόημα αύτού πού 
θέλουμε vά μεταδώσουμε. Στό τέλος λοιπόν της δεύτερης μέρας 
ρωτήσαμε, πού βρισκόμαστε; 

'Εσείς, ό Κος Χ. κι ο Κος Κ. πού βρίσκεστε μέσα σ· δλα αύτά; 
'Άραγε φέραμε κάποια άλλαγή, όχι ή άλλαγή έξυπακούει τόv 

χρόνο, -αύτό θά τό δούμε μιά όλλη φορά- η μήπως όπλώς συλλέ
ξαμε, δπως συλλέγουμε στήv συγκομιδή; 

Σπείραμε, -μ· όλλα λόγια ηρθατε έδώ, κι· αύτό άποτελεί μέρος 
της σποράς κι· άκούσατε τον Kov Κ καί τόv Kov Χ- τί θερίσατε; ·c
θερισμός ύπονοεί τή συσσώρευση. 'Έχετε μαζέψει τόσες πολλές 
πληροφορίες, σάς παρακαλώ παρακολουθείσπ το αύτό, θά στα
ματήσουμε σέ λίγο, μήν σάς πιάνει νύστα η νευρικότητα. 

'Έχετε μαζέψει τόσες πληροφορίες άπ' τούς έπαγγελματίες, 
τούς ψυχολόγους, τούς ψυχίατρους, μαζεύετε, μαζεύετε, δλο μα
ζεύετε. Τό μυαλό είναι σάν μαγνήτης πού μαζεύει. Ό Κ. ρωτάει 
τόv Κον Χ. «έχετε μαζέψει κι έσεις; "Αν μαζέψετε κι έσεις, τότε 



1987 ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 109 

αυτη ή συγκέντρωση Είναι σάν δλες τίς όλλες». Ό Κ λοιπόν ρω
τάει τόν Καν Χ, «τί μαζέψατε; 'Ή μήπως έχετε όπαλλαγεί όπ' τά 
μαζέματα;» Σάς παρακαλώ, όν έχετε ύπομονή, όκούστε το αύτό. 

Σταματάμε ποτέ νά μαζεύουμε; Γιά τά πρακτικά πράγματα της 
ζωης χρειάζεται νά μαζεύουμε, όλλά γιά νά δούμε πού τό μάζεμα 
παύει νά είναι άπαραίτητο, πρέπει νά κατέχουμε τήν τέχνη της 
ζωης. Γιατί δσο μαζεύουμε τό μυαλό μας δέν είναι ποτέ έλεύθερο, 
δέν είναι ποτέ 6δειο -δέ θά μπούμε στό θέμα της κενότητας, γιατί 
είναι κάτι διαφορετικό- έχουμε δμως έπίγνωση δτι μαζεύουμε, μα
ζεύουμε, μαζεύουμε, δπως μαζεύουμε συνήθειες; Κι στον έχεις 
μαζέψει τόσα πολλά εΊναι δύσκολο νά τά ξεφορτωθείς. 

Αύτό τό μάζεμα έπηρεάζει τό μυαλό. "Αν έχεις γεννηθεί στήν 
'Ινδία, άνήκεις σέ μιά όρισμένη όμάδα άνθρώπων, παραδόσεων, 
θρησκειών, η εΊσαι πολύ όρθόδοξος, όπότε τά έχεις μαζέψει δλα 
αύτά. Καί μετά γιά ν· άπαλλαγείς όπ' δλα αύτά χρειάζεσαι τερά
στια έρευνα, άναζήτηση, ψάξιμο, έπίγνωση. ΕΊναι λοιπόν δυνατόν 
νά μή μαζέψεις καθόλου; Σάς παρακαλώ σκεφτείτε το, μήν τό 
άπορρίπτετε. Μάθετέ το. 

Πρέπει νά μαζέψετε γνώσεις γιά νά πότε σπίτι σας, γιά νά 
όδηγήσετε 1Ξνα όμάξι γιά νά μιλήσετε μιά ξένη γλώσσα, έσωτερικά 
δμως είναι καθόλου άπαραίτητο νά μαζεύετε; Ή έπιφώτηση δέν 
είναι μάζεμα. 'Αντίθετα είναι όπόλυτη έλευθερία όπ' δλα αύτά. 
Πού τελικά είναι όγάπη, έτσι δέν είναι; 

Δέ σ· άγαπάω γιατί σέ μάζεψα. Μέ ίκανοποιείς σεξουαλικά, η 
είσαι καλή παρέα, η νοιώθω μοναξιά κι· έπομένως έξαρτώμαι άπό 
σένα κι αύτό γίνεται ένα έμπορεύσιμο πράγμα, έκμεταλλευόμαστε 
ό ένας τόν αλλον καί πουλάμε ό 1Ξνας τόν αλλον στό παζάρι. Αύτό 
σίγουρα δέν είναι άγάπη, έτσι δέν είναι; Ή άγαπη είναι ίδιότητα 
τού μυαλού πού δέν μαζεύει τίποτε άπολύτως, κι· αύτό πού λέει 
είναι αύτό πού όνακαλύπτει, όχι αύτά πού λένε oi όλλοι. 

Σ' αύτό ύπάρχει τρομερό πάθος, όχι πόθος, πάθος, πού δέν 
είναι φανατισμός. Δέ γίνομαι ξαφνικά αύστηρά χορτοφάγος, η δέν 
ξαναγγίζω όλάτι. Οί φανατικοί έχουν δλοι τους ένα είδος πάθους, 
άλλά γίνονται έπιθετικοί, έχουν τάσεις μαρτυρικές κι δλα τά σχετι
κά. 

Ό όμιλητής, λοιπόν, ό Κ, ρωτάει τόν Καν Χ. νά μάθει αν μπο
ρεί νά ζήσει χωρίς νά μαζεύει. Αύτό δέν μπορεί κάποιος νά σάς τc 
πεί. Μπορούμε νά τό έρευνήσουμε μαζί, ή πραγματικότητα δμωc 
τού νά μή μαζεύεις ποτέ, ή μή λειτουργία της συσσωρευμένης 
μνήμης, είναι κάτι πολύ λεπτό, κι άπαιτεί πολύ μεγάλη έρευνα. 

Μπορούμε νά σταματήσουμε τώρα; Μιλήσαμε γιά μιά ώρα. 
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'Εσείς δέ μιλήσατε, άλλά μίλησε ό Κ. 'Εδραιώσαμε δμως μιά βάση 

έπικοινωνίας μεταξύ μας, δπου δέν ύπάρχει άνώτερος καί κατώτε

ρος, η αύτός πού ξέρει κι' αύτός πού δέν ξέρει. 

'Ανδρέας Γ. Τ. Λασκαράτος 

2

Ev άρχίj ηv ό Λόγος 

ΕΝ ΑΡΧΗ, ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ! 

ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣΙ 

Ευαγγελιστή Ιωάννη, η ρήση σου αυτή αρκεί' 

Δίνεις να καταλάβουμε 

όλο το θείο νόημα, το θείο μεγαλείο! 

ΘΕΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΕΩΡΑΚΕ ΠΟΤΕ! 

Όμοια και το ΛΟΓΟ αυτό δεν είναι δυνατό να δούμε. 

Όμως τον αισθανόμαστε και τον νοούμε. 

Κι όσο περισσότερο ο νους μας καθαρίζει, 

τόσο και ο «λόγος» πιο φανερός προβάλλεται! 

Ο λόγος είν' αλήθεια. 

Κι αλήθεια είναι ο Θεός! 

Κι όσο την αλήθεια, 

με μόχθο πλησιάζουμε, 

τόσο καλύτερα και το Θεό νοούμε! 

Το Θεό λατρεύουμε, 

σαν λατρεύουμε και την αλήθεια! 

Ο μύθος και η πλάνη 

είν' της αλήθειας οι άσπονδοι εχθροί' 

Και η αλήθεια εξαγνίζει την ψυχή, 

για τον πλησιασμό του Θείου μεγαλείου! 

Από το βιβλίο «Ποιήματα» 
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Σαράντος Παυλέας 

· Η δίκη τού Τζιορvτάvο Μπρούνο

((Πιό πολύ φοβάστε έσείς πού διαβάζετε τήv 

άπόφαση (τής θαvατικr7ς ποινής) παρά έγώ πού 

τήv άκούω)). 

Τζιορντάνο Μπρούνο 

Δού χρόνια τήν κρατήσανε μέ τούς έννέα καρδινάλιους Ιεροεξετα
στές 

τή δίκη τού Τζιορντάνο Μπρούνο 

πού πίστευε στό Θεό καί στήν έλευθερία 

καί πατούμε όλόκληρη τή φανατισμένη δουλειά τών δογμάτων· 

δυό χρόνια κι άπορούσαμε ποιός θεός μπορεϊ νά κατοικήσει μέσα 

μας 

καί νά μείνει μέσα στό σώμα μας αύτό τό άγκαθωτό μας φόρεμα 

γιά v· άγκuλώνεται σέ κάθε στιγμή του. 

Δuό χρόνια δικάζαμε τόν άδάμαστο στοχαστή 

τόν Τζιορντάνο Μπρούνο 

καί τό δικαστήριο τό Κρατικό έκανε τή σύσταση νά μή χυθεϊ αϊμα· 

δέν έπιτρέπεται νά χύνουμε αϊμα· έτσι έλεγε 

γιά τ· δνομα τού Θεού μή χυθεϊ οϋτε σταγόνα αϊματος 

γι· αύτό τόν κάψαμε τό σοφό μας τόν όνθρωπο της όλήθειας 

τόν Τζιορντάνο Μπρούνο ζωντανό στίς 1 7 τού Φλεβάρη στή Ρώ

μη 

στήν Πλατεία τών Λουλουδιών. 

« Π ιό πολύ φοβάστε έσεϊς πού διαβάζετε τήν άπόφασή σας 

παρά έγώ πού τήν άκούω». 

'Από τό βιβλίο <(Αναφορά στόv 'Ηρακλή γιά τόv καθαρμό τής οί

κουμέvης» 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

ΜΗΤΙΣ 

Τό βιβλίον της σοφίας 

Γ' 'Έκδοση άναθεωρημέvη 1986 

α'. 'Αρχαίοι 'Έλληνες 

β'. Ξένοι 

γ'. Νεοέλληνες 

1-400

401-930

931-1370

'Αποστε/Αατε μέ έπιταγήv 

διά vά τό Αάβετε ε/ς τήv διεύθυvσίv σας 

Χαρτόδετον δρχ. 500 

Δεμένον » 700 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

O/ΗΣΟΥΣ 

Ποιος ύπrϊρξεν ό Ίησους; 8 ΑΙ διάφοροι περί αύτου 

όπόψεις έκτιθέμεναι όμερολήπτως. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν 

Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατά τόν Συρέ. 8 Ή διδασκαλία του 

Ίησου όπό τr1ν Καινή Διαθr1κη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ Δρχ. 250 

1987 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Είσαγωγή στή Θεοσοφία 

Κεφ. Α" 
» Β.
)) Γ' 
» Δ'
» Ε.
» ΣΓ
)) 2.'

» Η'
» Θ'
» ι·

Γ' ·Έκδοση 1986 

Προλεγόμενα 
Τί είναι ή Θεοσοφία 
'Εξέλιξη Μορφης καί Ζωης 
οι άόρατοι κόσμοι 
Ό φυσικός κόσμος 
Ό άJτρικός κόσμος 
· Η μεταθανάτια ζωή στόν άστρικό κόσμο
Ό νοητικός κόσμος
Ή Μετενσάρκωση
Ό νόμος τού Κάρμα

» ΙΑ' Ή δημιουργία τού 'Ηλιακού Συστήματος
» 1 Β, Οί έπτά Ρίζες-Φυλές
» ΙΓ' Περί Άτλαντίδος
» ΙΔ' Πρός τήν 'Απολύτρωση
» ΙΕ' Ή Θεοσοφία στήν πράξη
» ΙΣΓ Ή Θεοσοφική 'Εταιρία

Χαρτόδετοv Δρχ. 400 

Δεμένον » 600 

"Αποστείλατε μt Επιταγήν 

διά νά τό λάβετε είς τήν διεύθυνσίν σας 

113 
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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 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «ΜΗΤΙΣ. το ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΟ

ΦΙΑΣ)) Συλλογή 

Δύο αλήθειες επισημαίνει στις προλογικές του σημειώσεις ο 
συγγραφέας: η Ενόραση είναι ο μοναδικός αλάνθαστος κριτής και 
οδηγός Αλήθειας, αγάπης και αρετής και ο φιλοσοφικός στοχα
σμός μπορεί να ξυπνήσει το πάθος για την ελευθερία της σκέ
ψεως. Αυτό το δημιουργικό πνευματικό πάθος οδηγεί την ελεύθε
ρη σκέψη του Κωστή Μελισσαρόπουλου σε τρίτη έκδοση του 
χρηστικού του ποιήματος «Μήτις». Μάλιστα στην τελική του μορ
φή θά ήταν άστοχη η επανάληψη της κρίσης μας, που είχε διατυ
πωθεί στο περιοδικό «Ηπειρωτική Εστία» με την ευκαιρία της 
πρώτης έκδοσης. Μονάχα για ένα επαναβεβαιώνουμε τον αναγνώ
στη: και η παρούσα έκδοση είναι καρπός ευθύνης. Η συλλογή πε
ριλαμβάνει αποφθέγματα από 400 αρχαίους Έλληνες, 530 από 
αλλοεθνείς και 430 από Νεοέλληνες, των οποίων, μάλιστα διατη
ρήθηκε η γλώσσα και η ορθογραφία της γραφής τους: «'Ό,τι μέ 
κινεί πρός τήν Τέχνη, τήν 'Ηθική καί τήν 'Επιστήμη είναι ή λαχτά
ρα τοϋ λυτρωμοϋ. Ποιά, τώρα, άπό τίς τρείς αύτές άπελπισμένες 
προσπάθειες τοϋ άνθρώπου σώζει όριστικά; Ό πιστός της Τέχνης 
θά σοϋ άποκριθεί: ή ΟΜΟΡΦΙΑ: Ό ήθικός ηρωας θά σοϋ φωνά
ξει: ή ΑΡΕΤΗ. Της έπιστήμης ό όραματιστής θά σοϋ άπαντήσει: ή 
ΑΛΗΘΕΙΑ». Από τον μακαριστό έλληνα Ε. Παπανούτσο ξεκινάμε 
για να συναντήσουμε τους «Θεούς έν έξορίφ> του Βάν ντέρ Λέου: 
«Νιώσετε ένότητα μέ κάθε τί πού ζη, μέ δλη τή φύση, μέ δλη τήν 
άνθρωπότητα. Νιώσετε άγάπη γιά δλα τά όντα, νιώσετε τή συνεί-
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δησή σnς ν· άναλύπαι στήν παγκόσμια συνείδηση». Έτσι μόνον ο 
λόγος του Δημόκριτου: « Άνδρί σοφψ πόσα γη βατή· ψυχrϊς γάρ 
άγαθης πατρίς ό ξύμπας κόσμος» αποκτά καθολική ισχύ. 

Είναι χρήσιμη η «Μήτις» του Κ. Μελ. για κάθε ελευθερόφρο
να. Διδάσκει συνεχώς τον τρόπο απογείωσης της ανθρώπινης 
σκέψης. Ενσταλάζει αδιάκοπα ήθος και αγάπη στο νου και την 
καρδιά. Αλλά, κυρίως, σε μαθαίνει να σκέφτεσαι και να στοχάζε

σαι. Γι' αυτό και το συνιστούμε σ· όσους έχουν παιδιά μαθητές 
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Η «Μήτις» μπορεί να καταστεί το κύ
ριο βοηθητικό πνευματικού υλικού για τις Εκθέσεις Ιδεών. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥ ΛΟΥ: «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩ

ΝΑΣ ( 1904-1908) ΩΣ ΚΟ

ΡΥΦΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩ

ΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝIΑ►► 

«Ο θάνατος του Μελά ( 13 Οκτωβρίου 1904) έδωσε το έναυ
σμα για την τρομερή αγωνιστική ορμή των Ελλήνων «ήταν η επί
σημη αρχή του Μακεδονικού Αγώνα>► παρατηρεί ορθά ο Αθανά
σιος Σουλιώτης-Νικολαϊδης». 

Διάλεξη, για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την τελευταία 
φάση του Μακεδονικού Αγώνα, είναι το ιστορικό κείμενο του Απ. 
Βακ. στο οποίο επιχειρηματολογείται πειστικά η κοινή ιστορική πο
ρεία των κατοίκων του ελληνικού χώρου: « ... η ιστορία της Μακε
δονίας είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένη με την ιστορία της λοιπής 
Ελλάδας, είναι σάρκα από την σάρκα της. Η ίδια ψυχή, οι ίδιοι πό
θοι». 

Ο Όλυμπος κράτησε, με τη κλεφτουριά και το χωριό, άσβε

στη την ελπίδα της ελευθερίας για τον έλληνα και τον άνθρωπο: 

«Η Ελληνική Επανάσταση ανανεώνει το καταπνιγμένο από την Ιε

ρή Συμμαχία κήρυγμα και κίνημα των ιδεών της Γαλλικής Επανα

στάσεως►> έγραψε ο Mayer. 
Κανένα κράτος δεν εξαγόρασε τόσο ακριβά την ελευθερία 

του, όσο το ελληνικό. Η Επανάστ'1ση του '21, τμήμα του απελευ
θέρωσε. Ίσως σ· αυτό να φταίει τp κακό μας ριζικό: η έριδα. Είναι 
με πανηγυρικό του Σ. Τρικούπη διακηρυγμένη αυτή η αλήθεια: 
«Αντί να οδηγήσωμεν το έθνος εις τον λιμένα της σωτηρίας και 
ευδαιμονίας, το εφέραμεν εις το χείλος της αβύσσου· και τούτο 
διατί; διότι η φιλαρχία πολιορκεί τον νου μας, ο φθόνος και το εμ
φύλιον μίσος κατατρώγει τα σπλάγχνα μας, η ιδιοτέλεια οδnνrί τα 
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έργα μας, οι σκευωρίαι και τα διαβούλια είναι η πολιτική μας ... ». 

Έχει την κυριώτερη ιστορική αρετή ο Απ. Βακ.: Πρόκριση του 

καίριου γεγονότος με αντικειμενικότητα. Αναλύει τις μεθόδους 

δράσης τωων πρωταγωνιστών σύμφωνα με τους ορισμούς της 

μοίρας που οι ίδιοι διαμόρφωναν: «Η θέση των Μακεδονομάχων, 

που με το αίμα τους στοίχειωσαν τη χώρα του Μεγάλου Αλεξάν

δρου, είναι στο πλάγι των αγωνιστών του 1 821 ». 

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ορθά κυκλοφό

ρησε την πανηγυρική ομιλία του καθηγητή της Ιστορίας Απ. Βακα

λόπουλου, για να γίνει κτήμα όλων των ελλήνων. Και κυρίως των 

Μακεδόνων της διασποράς. Χρειάζεται, στους σημερινούς αγώνες, 

ένας πλοηγός της ιστορικής αλήθειας. Και ο λόγος του ιστορικού 

Απ. Βακ. «όπως στα 1821, στα 1854 και στα 1878, έτσι και τώρα 

η αντίσταση ξεπηδά μέσα από τα σπλάγχνα του εντόπιου ελληνι

σμού» φωτοδείχνει τον δρόμο της φυλετικής αρετής. 

ΓΙΑΝΝΗ Α. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ: «ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

1874 ΓΙΑ το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» 

Η επιστολή της 29.2.1874, του γαλλικής καταγωγής Ευγένιου 

Φαβρ, προς το Μουσταφά Πασά, Γενικό Διοικητή των Ιωαννίνων, 

παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις οικονομικές, κοινωνικές 

και ιστορικές πληροφορίες που περιέχει: « ... Αν γίνει ο Βόλος πό

λος έλξης ... τα ευεργετήματα της βιομηχανίας, όπως η πρόοδος της 

γειι.φγίας, θα μεταβάλουν τις εύφορες πεδιάδες της Θεσσαλίας και 

θα τις κάνουν όπως ήσαν κατά την αρχαιότητα». 

Και θα γινόταν ο Βόλος «πόλος έλξεως» με λιμενικές εγκατα

στάσεις ικανές να στηρίξουν το εμπόριο, σύμφωνα με τα σχέδια 

του μηχανικού Σιγισμόνδου Μινενκό ή Μινέϊκο, πολωνικής κατα

γωγής, εγκατεστημένου στα Γιάννινα. Είναι ο πατέρας της Σοφίας, 

συζύγου του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και μητέρας του ση

μερινού πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Μινέϊκο είχε 

εκπονήσει και τον εθνολογικό χάρτη της Ηπείρου, με τον οποίο η 

«Εταιρεία προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» ανασκεύασε 

τις ανακρίβειες προπαγανδιστικού χάρτη του προξένου της Ιταλίας 
στα Γιάννινα DE CUBERNADIS. 

Από το κείμενο της επιστολής προκύπτουν δυο διαπιστώσεις: 

ότι πριν την rθνική απελευθέρωση της Θεσσαλίας είχαν εκπονη

θεί σοβαρά σχέδια εκσυγχρονισμού του λιμανιού του Βόλου κι ότι 

η σημασία του λιμανιού ήταν από τότε πιστοποιημένη για την οι

κονομική · εξέλιξη ολόκληρης της περιοχής. 
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Ο λογοτέχνης-ιστοριοδίφης Γιάννης Σοκ. αναλύει και ερμη
νεύει το κείμενο της επιστολής με ιστορική γνώση κι αντικειμενι
κότητα. Και κυρίως με λόγο ανεπιτήδευτο. Για να γίνουν οι πληρο
φορίες της επιστολής ιστορία μας. 

Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ: «ΤΟ ΕΑΡ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ►► Μικρό Γεροντικό 

Η διακηρυγμένη αλήθεια, πως με την υπομονή και την προ
σευχή βρίσκε.ς το Θεό, είναι το άγρυπνο φύλαγμα της καρδιάς κά
θε μοναχού. Γιατί χωρίς προσοχή δεν πr:;οκόβει σε καμιά αρετή ο 
άνθρωπος. Και ολλοίμονο στον άνθρωπο «που έχει βγάλει μεγα
λύτερη φήμη και όνομα από την αρετή του ι ►>.

Ο ησυχασμός είναι μια πνευματική κίνηση για να ξεχωρίσει ο 

ασκητής-αθλητής τα ελαττώματά του. ΝτιΊνοντας καθημερινά με 

πένθος την Ψυχή μεταβάλλεται σιγά-σιγά σε επίγειο άγγελο ή ου
ράνιο άνθρωπο. Σε λειτουργό αγίων μυστηρίων ή σε διάκονο θε

ληματικής σιωπής: «Να συμμαζεύεις μέσο σου το νου και να θυ

μάσαι την ώρα του θανάτου» ή «πολλές φορές μετάνοιωσο που 

μίλησα, μα ποτέ γιατί εσιώπησο Ι ». 

Τις πνευματικές εμπειρίες των πρώτων μοναχών και Γερόντων 

της Αιγύπτου που διασώθηκαν σε χιλιάδες χειρόγραφα προσεγγί

ζει ο Π.Β. Πάσχος με έμπνευση θείο και στοχασμό πνεuματικό

κατηχητικό. Είναι οι επιλογές των αφηγημάτων ή των επιγραμματι

κών αφορισμών αληθινό διακόνημα: «Φοβάσαι γιατί ακόμη ζειςΙ» 

ή «Η ψυχή είναι σαν την πηγrϊ άμα σκάψεις κcιθcιρίζετοι· άμα γε

μίσει χώματα εξαφανίζεται ... ». Φως και ουράνιο θάμβος είναι η 

ευωδία του έαρος της ερήμου. Ο πύρινος λόγος μεταστοιχειώνει 

την άχραντη τρυφερότητα σε πνευματική αγαλλίαση. Και διατηρεί 

η μcιστορικri έκφραση του Π. Πάσχοu ανόθευτη την ποιητική 

cιτμόσφcιιρο του rrpwτoτύrrou, rrou έχει θρέψει «πνευματικά και 

οδηγήσει στο δρόμο της αρετής πολλές γενεές μοναχών ή άλλων 

εκλεκτών τέκνων της Εκκλησίας μας». Φυσικά και κάθε αναγνώ

στη. Γιατί πάντα δροσίζει ο γεροντικός λόγος την άνυδρη πνευμα

τικά πολύκοσμη έρημο της σύγχρονης «απάνθρωπης» ζwriς. 

Μαζί με την αγνότητα και την ομορφιά της γλώσσας ηρέrrει 

να επαινεθεί και η τόσο συνταιριασμένη βυζαντινή εικονογράφηση 

«διά χειρός» ιερέως Χριστ. Φεργcιδιώτη και η πρωτότυπη εικόνα 

του Κ. Γεωργcικόrrουλου. η οποία κοσμεί το εξώφυλλο. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ)) Δοκίμιο 

« Η διαίρεση κάθε ευθυγράμμου τμήματος «εις μέσον και ά

κρον λόγον» - κατά τον αρχαίο γεωμέτρη Ευκλείδη - δηλαδή η 

Χρυσή Τομή του, αποτελεί βασικό δόγμα ωραιότητας στα ανθρώ

πινα έργα και τη φύση». 

Όλες οι δημοσιεύσεις του Π. Βλ., γύρω από τα μαθηματικά, 

την θεωρητική τους ερμηνεία και την εσωτερική τους μαγεία συγ

κεντρώνονται στις «Μαθηματικές Σκέψεις» για να κατανοήσουμε 

πληρέστερα τον σχετικό αφορισμό του Γαλιλαίου: «Η αληθινή φι

λοσοφία γνωρίζει σε μας τη φύση, για να την κατανοήσουμε πρέ

πει να μάθουμε τη γλώσσα, που μας μιλεί, αυτή η γλώσσα είναι 

τα Μαθηματικά)> ή τη δοξασία του Μ. Ράσσελ: «Η προσωπική 

θρησκεία πηγάζει από την έκσταση, η Θεολογία από τα Μαθημα

τικά και οι δύο μαζί βρίσκονται στον Πυθαγόρα. Πιστεύω ότι τα 

Μαθηματικά είναι η κυριότερη πηγή της πίστης στην αιώνια και 

στην ακριβή Αλήθεια όπως και στον υπεραισθητό νοητό κόσμο». 

Έχει τις γνώσεις και το χάρισμα της πειθούς ο Παν. Βλ. Κυ

ρίως τη χάρη να μεταβάλλει το «υπερφυσικό» σε ορθό λόγο με τις 

διανοητικές λειτουργίες της Αφαίρεσης και της Απόδειξης, τις 

οποίες μετέτρεψαν και σε μαθηματικές διαδικασίες, οι γαλουχημέ

νοι με το Πυθαγόρειο: «τα πάντα κατ· αριθμόν γίνονται», αρχαίοι 

έλληνες. Όλα του τα κείμενα αποδεικνύουν ότι τα μαθηματικά εί

ναι Τάξη και Αρμονία κι ακόμη πως ο συμβολισμός τους μπορεί να 

περιγράψει κάθε αλήθεια. Όπως την πρώτη. Γιατί σύμφωνα με 

την Πλατωνική διδαχή ο Θεός είναι Γεωμέτρης ... 

ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: «ΤΑ ΧΑΪ-ΚΑΪ)) Ποιήματα

Βρες μου έναν τόπο 

όπου να μην ματώνουν 

τους ποιητές του. 

Όταν το σκοτάδι πέφτει στον κόσμο οι ποιητές ανάβουν τον 

λύχνο του πνεύματος για να μείνει ακέραιη η ανθρώπινη συνείδη

ση. Ελεύθερη. Σαν την ανάσα του αετού στο ακρούρανο, και του 

ποιητή η ανάσα θερμαίνει όλη τη γη. Είναι το όνειρο της Καλωσύ

νης πάνω στο ΣταυρόΙ Λόγια και αίμα δίνουν οι ποιητές στους 
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οραματιστές γ ια να στέκεται ο άνθρωπος όρθ ιος:

Στην άγρια νύχτα 
η καρδ ιά μου αγρυπνάε ι 

γ ια σε, αδερφέ μου. 
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Η ποίηση του Ανέστη cυαγγέλου είναι πλατύρμοη. Ελλην ική
κα ι Ο ικουμενική. Βαθειά ανθρώπ ινη. Στήνε ι τον κάθε στίχο ιερό
δείχτη της ματωμένης πορείας της ανθρωπότητας. Ο ι νεκροί του
Νοέμβρη, όπως όλο ι ο ι νεκροί από σφαίρες, έζησαν, σε «άρρω
στα» χρόνια. Σε εποχές που η βία στραγγάλ ιζε τις ιδέες. Κα ι τα ό
νειρα: 

ΑυτG; εκεί είναι 

επ ικίνδυνος: κάνε ι 

όνε ιρα ακόμα 

Το όνε ιρο καί η αγάπη στεγάζουν την ελευθερία. Και τη φωνή
της: την ποίηση: 

Λάμπουν στον ύπνο 
αμείλ ικτα φεγγάρ ια 
τα δυό σου μάτ ια 

Είνα, ένας προ1κ1σμένος λυρ ικός ο Ανέστης Ευαγγέλου. Γλώσ

σα κα, ιδέες υφαίνονται παναρμόν ια με το ρυθμό της καρδ ιάς του. 

Για να σκ ιρτήσε ι η ελπίδα ανασαιμιά της γης με λόγο ολοκληρω

μένο. 

Βιβλιοκριτική 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: 

«ΜΗΤΙΣ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ 1ΌΦΙΑΣ», γ' έκδοση 

Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόν ια από τότε που ετύπωσε την ο 

έκδοση του β ιβλίου του Μ ήτ1ς, ο κ. Μελισσαρόπουλος, κα ι σ· c ·,L 

αυτό το μακρύ δ ιάστημα δεν κουράστηκε να ερευνά, να μελετά, 

να συγκεντρώνε ι ή να ανανεώνει το υλ,κό του με μόνο σκοπό να 

ικανοrτο ιήσε, τη δ,κή του δίψα για σπουδή. Όμως τούτη η έφεσή 

του προεκτείνετα ι ως τον αναγνώστη, που δ ιδάσκετα ι δ ιαβάζοντας 

όλη τη σοφία που βρίσκεται τώρα κωδ ικοποιημένη σ· αυτόν τον 
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τόμο. Υλοποίησε, μ' άλλα λόγια ο κ. Μελισσαρόπουλος το σκοπό 

του διδαχτικού επιγραμματικού λόγου. 

Ήταν κατασταλαγμένος, φυσικά, ο συγγραφέας του βιβλίου 

και το 1962 όταν τύπωνε την α' έκδοση όμως δεν ησύχασε. Ήξε

ρε πως οι παγκόσμιες αυτές αλήθειες, αναλλοίωτες από το χρόνο 

είναι τρόπος ζωής και ψυχική ανάγκη. Έτσι από το σύνολο της 

σοφίας του κόσμου ξεχώρισε καίριες ιδέες και σκέψεις, :·ς κατά

λαβε ως το βάθος, τις κατάγραψε και μας τις χάρισε, άσχετα αν ο 

ίδιος ο συλλέκτης μπροστά στον όγκο των ανθρώπινων γνώσεων, 

περίλυπος διαπίστωσε την αλήθεια του Σωκρατικού λόγου «Έν οί

δα, ότι ουδέν οίδα». Μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν ο Με

λισσαρόπουλος τύπωσε περίπου 1 5 βιβλία φιλοσοφικού στοχα

σμού, αλλά· σε πρώτη έκδοση κι· άλλα ξανακοιταγμένα. Ταυτόχρο

να συνέχισε την έκδοση του περιοδικού «Ιλισός», όργανο ελεύθε

ρης σκέψης - έρευνας - φιλοσοφίας και τέχνης, που έκλεισε τα 

31 χρόνια ζωής (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986)· στις σελίδες του 

πέρα από την άλλη ειδική ύλη, ποιητές και πεζογράφοι σημαντικοί 

δημοσιεύουν τις δημιουργίες τους. Για όλον αυτό τον όγκο της 

πνευματικής εργασίας, η κριτική είναι υποχρεωμένη να σταθεί με 

σεβασμό. Η Μήτις, το βιβλίο της σοφίας φέρνει εμπρός μας ένα 

επίμονο πνεύμα που έχει συνειδητοποιήσει το πλήθος των γνώ

σεων που απεκόμισε διαβάζοντας τους τόμους των σοφών του 

κόσμου. 

Ο κ. Κωστής Μελισσαρόπουλος παραμένει στη συνείδησή 

μου ένας άνθρωπος που αγαπά, που πιστεύει και στέκεται δίπλα 

στον άνθρωπο, γιατί και στη ζωή και στην τέχνη έθεσε τον εαυτό 

του στη διάθεση του ανθρώπου. Καθώς διαβάζω τον επιγραμματι

κό στοχασμό, τις εμβαθύνσεις των μεγάλων συγγραφέων, που 

συγκεντρώθηκαν στην αναθεωρημένη γ' έκδοσ:1 του βιβλίου σκέ

πτομαι πόσο ωφέλισαν οι παροτρύνσεις τον ίδιο τον συλλέκτη. 

Εξάλλου ο ίδιος στον πρόλογο της α· έκδοσης χαρακτηρίζει τους 

στοχασμούς πολύτιμους βοηθούς «για την ανθρώπινη συμπεριφο

ρά στην καθημερινή ζωή. Αλλά μόνον βοηθοί. Όχι αφέντες και 

τύραννοι. Να γνωρίζουμε τί είπαν οι μεγάλοι - είτε και οι μικροί -

χωρίς όμως να σκλαβώνουμε τη σκέψη μας στο κύρος τους». 

Ο Κωστής Μελισσαρόπουλος υπακούοντας στη ρήση του Πυ

θαγόρα που πρεσβεύει «να μη βαδίζεις στους εύκολους δρόμους», 

έζησε, στις αλλεπάλληλες εκδόσεις του έργου του, τη σοφία του 

κόσμου. Εμβάθυνε στην ψυχικότητα των συγγραφέων που κορφο

λόγησε και έφτασε πανέτοιμος στο τέλειο ή σχεδόν στο τέλειο. 

Συμπλήρωσε, άλλαξε, έσβησε, ότι κατά τη γνώμη του έπρεπε να 
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φύγει κι έφτυσε ως την τελική μορφή, ίσως ήσυχος - όσο μπορεί 
να είναι ήσυχος ένας συγγραφέας «εν κινήσει». 

Η Μήτις η πιο σοφή γυναίκα «σοφοτέρα θεών και ανθρώ
πων» οδήγησε το χέρι τuυ κ. Μελισσαρόπουλου να βρει το πλά
τος και το βάθος του κόσμου, ό,τι δηλαδή μένει κλεισμένο κι αιώ
νιο από το πέρασμα του ανθρώπου στη γη. Εμελέτησε ο συλλέ
κτης τους αρχαίους, τους μεσαιωνικούς και τους νεώτερους συγ

γραφείς του κόσμου κι έκαμε πράξη εκείνο που ο Δημ. Γαλανός το 

θεωρεί απαραίτητο όταν λέει: «Καθώς η μέλισσα συλλέγει το μέλι 

από πολλά και διάφορα λουλούδια, έτσι και ο φρόνιμος άνθρωπος 

συλλέγει το εξαίρετο και ::φιστο από πολλού .; σπουδαίους άνδρες 

και βιβλία». Η μέθοδός του<: υπήρξ-: απλή. Κατάγραψε ό,τι άρεσε 

σ· εκείνον και που ήταν βέβαιος ότι θ' αρέσει και στους άλλους. 

Κι η μονομέρεια ακόμη αυτών τι,Λ' στοχασμών, εννοούμε την κοι

νωνική μονομέρεια, δεν αφήνει να χαθεί τίποτα α.1ό το υψηλό δί

δαγμα. Θησαυρός συγκεντρωμένος και προσιτός στο βιβλίο αυτό, 

θέτει τον ανθρωπο εμπρός σε απαντήσεις cΞpωτημότων που καθη

μερινό γεννιούνται στην καρδιά του και τον πλουτίζει με ::ιισθήμα

τα. Ο άνθρωπος νιώθει πως δεν είναι μόνος σ· έναν κόσμο που 

συνεχώς ερημώνει, αλλά κοινωνός υψηλών ψυχικών φανερωμά

των που εκδηλώνονται μ' ένα λόγο σύντομο και [1αθύ. Η Μήτις 

του κ. Μελισσαρόπουλου ανοίγει τα μάτια της ψυχής, πλαταίνει τη 

σκέψη, διδάσκει τί και πού βρίσκεται η ευτυχία, η ελευθερία και 

πώς καταχτιέται. Τί είναι θάνατος και τί ζωή. Φύση, πνεύμα, αγά

πη, ΙJλληλεγγύη και τέλος η ευθύνη που βαραίνει τον άνθρωπο 

αναγλυφοn_ ,είται. «Μονάχο όποιος γνωρίζει τον εαυτό τοu, κατέ

χει βάση δικαιώσεως της ολόγυρα ζωής», θα πει ο Φώτος Πολί

της. Μας διδόσει πώς να χρησιμοποιήσουμε το μέγα δώρο που 

μας έδωσε η φύση την επιείκεια. Είσαι επιεικι1ς όταν βλέπεις κο

θαρcΊ τα ανθρώπινα. 

Ο συλλέκτης στον πρόλογο της γ' έκδοσης του rιβλίου του 

μας πληροφορεί: «Όλοι οι αναφερόμενοι r Jγγραφείς έχουν πιο 

μετασπί από τον γήϊνο κόσμο, εκτός από τον Ινδό Ρ. Μίχτα και 

τον συλλέκτη». Με το δικαίωμα που δίνει η φύση τοι έργου, ο 

συγγραφέας θέλει να πει και τη δική του γνώμη για τη γύρω 

πραγματικότητα, όπως ου-, 1 καταστάλαξε στην ώριμη σκέψη του 

(4 7 χρόνια από την έκδοση του πρώτου τcυ βιβλίου). Έτσι ο κ. 

Μελισσαρόπουλος στις σελ. 24 7-261 του βιβλίου του παροθέπι 

στοχασμούς που του γεννήθηκαν στην πορεία της πνευματικής 

του ζωής. Σ' αυτές ομιλεί, κυρίως, για τον άνθρωπο, τον ανθρωπι

σμό, την αλήθεια, τον Θεό, την αγάπη, που σ· αυτι1ν πιστεύει από-
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λυτα. Αντιγράφουμε μερικές σκέψεις του γραμμένες το 1952 και 

περιλαμβάνονται στο θεΌτρικό έργο του «Ο Κομήτης». «Για ν' 

αποκτήσουμε εσωτερική ελευθερία πρέπει ν' απαλλαγούμε από 

την δουλεία των παθών». «Αρχές του Ανθρωπισμού είναι, ο σεβα

σμός των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Του δικαιώματος 

της ατομικής ελευθερίας, της σκέψεως, της ελευθερίας του λόγου, 

της ελευθερίας της συνειδήσεως. Ο σεβασμός της ανθρώπινης 

αξιοπρεπείας, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και η συγγνώμη». Η ει

ρηνική συμβίωση και η συνεργασία σε έργα πολιτισμού. Η δη

μιουργία πνεύματος αδελφοσύνης ανάμεσα σε όλους τους ανθρώ

πους όποια κι αν είναι η θρησκεία τους ή η φυλή τους, όποιες κι 

αν είναι οι πεποιθήσεις τους». «Όποιος θέλει να βαδίσει στο δρό

μο της σοφίας και να ωφελήσει τους συνανθρώπους του, πρέπει 

να έχει ελεύθερη σκέψη και χρηστά ήθη. Διότι η σοφία χωρίς 

αρετή είναι όχι μόνο ανώφελη, αλλά και επικίνδυνη». Ο κ. Μελισ

σαρόπουλος είναι πνευματικός άνθρωπος που μέσα στην καρδιά 

του όλα μετασχηματίζονται και γίνονται αγάπη και ανθρωπισμός. 

Σ' αυτό το βιβλίο - και στ· άλλα, βέβαια -·· μια άγρυπνη συνείδη

ση κι ένας πρόθυμος άνθρωπος παραμελεί τη δική του ευτυχία 

γιατί κατάλαβε, από μιας αρχής, πως στον κόσμο μας δεν υπάρχει 

ευτυχία, όταν είναι δυστυχισμένο το σύνολο. 

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗΣ 
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ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΩΡΟΜΑΣΔΗΣ 

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ

Ό Ώρομάσδης rϊ Άχούρα-Μάζδα είναι ό δημιουργός Θεός 
της Περσικής λατρείας. Αύτός καθίδρυσε τήν τάξη καί τούς φυσι
κούς νόμους καί άποκάλυψε στο Ζωροάστρη τόν τρόπο της λα
τρείας του καί τά μυστικά τών Ιεροτελεστειών της θρησκείας του. 

Ή μετά τών θεών πνευμάτων έπικοινωνία τοϋ 'Ιερατείου τοϋ 
Μαδεϊσμοϋ ένεργείται μέ τή μεσολάβηση τοϋ Μίθρα καί όντι
στρατεύεται τήν όρνηση τών δυνάμεων τοϋ 'Αριμάν. 

Ώς κύρια θεότητα του περσικού πάνθεου είναι ό θεός τοϋ 
ούρανοϋ. Τό σώμα του συντίθεται όπό φώς καί όκτίνες, τό μάτι 
του είναι ό 'Ήλιος καί τόν όνομάζουν Κύριον-Άχούρα καί Σοφόν
Μάζδα. Αυτός έκτισε τόν κόσμο «όρατών τε και όοράτων» καί πε
ρί αύτοϋ όμιλεί μιά έπιγραφή σέ κάποιο περσικό βράχο. 

ώς: 

«Θεός παντοδύναμος ό Άχούρα-Μάζδα. Αύτός έκτισε τήν 
γην ταύτην. Αύτός καί τόν ούρανόν έκεί έπάνω. Αύτός καί 
τών όνθρώπων τά γένη. Είναι Θεός της ζωης, της όγνότη
τας, είναι της 'Αληθείας ό Θεός». 

Στα Ιερά δέ βιβλία τοϋ Μαζδεϊσμοϋ, ό μέγας Θεός φέρεται 

«Δημιουργός της γήινης καί της πνευματικής ζωης». 
«Ό πλάσας τα ούράνια σώματα». 
«Δημιουργός της γης, τών ύδάτων καί τών δένδρων». 
«Δημιουργός δλων τών όγαθών πλασμάτων καί δλων τών κα
λών καί άληθινών δημιουργημάτων». 

Είναι ό κατ· έξοχήν όγαθός, αγιος, όγνός, όληθινός «όνθος της 
άλήθειας», «πατέρας της όλήθειας», «τό όριστον τών όντων», «ό 
κύριος της όγνότητος». 

Είναι ό Σοφώτατος, πού κατέχει τά δώρα της θείας εύλογίας: 
ύγεία, πλούτη, άρετές, σοφία, άθανασία καί άπό αύτόν καί μόνο 
προέρχονται, πρός τούς άνθρώπους δλα τά άγαθά. Σύμβολο Ιερό 
είναι ό άλέκτορας ό όποίος άναγγέλει κάθε πρωί τήν έμφάνιση 
τοϋ γονιμοποιοϋ φωτός. 

Το τελειότερο δημιούργημα τοϋ Ώρομάζδη είναι ό όνθρωπος, 
τόν όποίο θεωρεί ώς φωτογενές όν έπί της γης καί βοηθείται όπό 

τά πνεύματα τοϋ Πυρός - Φωτός, νά άνθίσταται κατά τών ένερ-
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γειών τού δαίμονα, τού κακοί! 'Αριμάν. 
Άπό τό φωτογενές αύτό δημιούργημα ό δημιουργός του ζητά: 

'Αφοσίωση στήν άγάπη τού φωτός, στήν «πηγή της άγνότητος» 
καί τα μέσα της μεταμόρφωσής του γιά νά γίνη Θεός Πνεύμα. 

Στό Ιερό βιβλίο του «Γκαθδς» σώζεται ενας ϋμνος πρός τον 
Ώρομάζδη ό όποίος άποδίδεται στο Ζωροάστρη, ό όποίος ηταν 
ήλιογέννητος μυσταγωγός, γιά τόν όποίο γράφεται γιά τή γέννησή 
του: 

«Ό φύλακας 'Άγγελος είχε μπεί μέσα στό Ιερό φυτό Χάσμα 
(δένδρο ζωής) καί μετά διοχετεύτηκε, μαζί μέ τό χυμό τού 
φυτού στό σώμα ένός ίερέα, κατά τή στιγμή πού πρόσφερε 
θυσίες. Σύγχρονα μιά άκτίνα ούράνιας δόξας έμπαινε στόν 
κόλπο μιας νέας, εύγενούς καταγωγής. Ό Ίερέας παντρεύ
τηκε τή νέα. Ό φυλακισμένος 'Άγγελος άναμίχτηκε τότε μέ 
τή φυλακισμένη άκτίνα καί έτσι γεννήθηκε ό Ζαρατού
στρας». 

Καί τώρα παραθέτομε τόν ϋμνο τού Ζαρατούστρα πρός τόν 
Ώρομάζδη = 'Άχουρα-Μάζδα. 

« .. .'ΆσχαΙ Ικετεύω σε Ίνα ή χάρις σου παραστη έν τώ φωτί 
τού ούρανού. 'Ακούσατε διά τών ώτων σας, δ,τι άριστον καί 
άνακαλύψατε διά της διανοίας σας δ,τι τό άγνότερον. Καθ' 
δσον εκαστος άνθρωπος δύναται έξ έαυτού, πρίν έπέλθη ή 
κρίσις ή μεγάλη, έκλέγειν τήν πίστιν ην προτιμά. Δυνηθήτω
σαν ol σοφοί νά ταχθούν παραπλεύρως ήμών! 

Τά δύο ταύτα Πνεύματα είναι δίδυμα, έγκρίθησαν εiς 
ήμέρας παρελθούσας. 'Ό,τι άγαθόν καί δ,τι πονηρόν έν σκέ
ψει καί έν πράξει. 'Όταν τά Δύο ταύτα, προσέρχονται όμού, 
εύθύς έξ άρχης δημιουργούν: τήν ζωήν καί τόν θάνατον, 
συμφώνως μέ τό τέρμα, δπερ όφείλει νά έχει διά τούς πονη
ρούς. Έκ τών Δύο τούτων, ό ύπάρχων κακός έκλέγει τό δτι 
είναι κακόν. Ό ύπάρχων έράσμιος καί άγαθός, οϋ έσθής ό 
Ούρανός, ό μηδέποτε μεταβαλλόμενος, έκλέγει τό δ,τι δί
καιον καί έκείνους έπίσης ών τά έργα άρέσκουν τώ 
Άχούρα-Μάζδα. 

ΟΙ άπατηθέντες καί λατρεύσαντες τούς Δέβας δέν δύ
νανται νά διακρίνουν καλώς. 'Εξέλεξαν τό κακόν πνεύμα καί 
συγκροτήσαντες συμβούλιον μεταξύ των, έστράφησαν πρός 
τήν άρπαγήν, Ί'να οϋτω καταστήσουν τήν ζωήν τού άνθρώ
που δοκιμασίαν. Άλλ' ή δύναμις προσέρχεται εiς τούς άγα
θούς καί μετά της δυνάμεως προσέρχονται ή Σοφία καί ή 
'Αρετή. Μάζδα, θά έλθη ό χρόνος καθ' δν τά έγκλήματα τών 
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πονηρών θά τιμωρηθούν. 
Τότε θά έκδηλωθη ή δύναμίς σου, άνταμείβουσα τούς 

δικαίους, έκείνους οί όποιοι έδέσμευσαν τό ψεύδος καί τό 
παρέδωκαν στόν Θεόν - 'Αλήθεια. 

Ώ Άχούρα-Μάζδα, ώ Θεέ - 'Αλήθεια, εύλόγησον ήμάς 1 

'Έστωσαν τά πνεύματά μας πάντοτε δπου κατοικει ή Σοφία! 
Έκει θά ϊδωμεν τήν πτώσιν τού όλεθρίου ψεύδους». 

Οί μυούμενοι βαπτίζονταν διαδοχικά στό πύρ καί τό νερό μέ 
άνάλογη προπαρασκευή κάθαρσης, προκειμένου νά τούς έπιδει
χθει ό άκτινοβόλος Θεός, ό Μέγας Θεός τού Φωτός ό Περσικός 
'Απόλλωνας. 

Μεσάζοντες - τελπουργοί, μεταξύ πιστών καί λατρευομένων, 
ηταν τό Ίερατειο, τό όποίο τελούσε σπονδές, διαχέοντας τό λάδι 
στό έδαφος, τό γάλα καί τό μέλι καί κρατούσαν τό μυστικό της 
διασύνδεσής τους μέ τά «χρυσά πνεύματα» τού Ώρομάζδη, μέ τή 
μεσολάβηση τού Μίθρα, τού 'Απόλλωνα των Περσών. 

Θεών αίνείται τόν άνώτατον 
δι' άποκρύφων μυστηρίων 
δστις όρίζοντα άπώτατον 
πληροί άκτίνων ούρανίων. 

Θ�όν αίνείται τόν λαμπρότατον 
Μίθραν, 'Απόλλωνα ιϊ 'Ήλ1ον,, 
οστ1ς τό φέγγος τό θειότατον 
δωρεί είς πόσον τήν Ύφήλιον. 
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Ευφροσύνη Σεραφειμήδου 

Τα δώρα ήταν έτοιμα 

Τα δώρα ήταν έτοιμα γύρω μας 
λίγος μόχθος και αλληλοβοήθεια, 
αγάπη, καλωσύνη, 
και, η ζωή Παράδεισος 
και, τα «επί γης ειρήνη ... » 

Κι εμείς, εμείς οι άμυαλοι' 
το φονικό μαχαίρι 
τροχίζουμε ολημερίς, κι αδιάκοπα στο χέρι 
από τα νειάτα τόχουμε κι ως τα γεράματά μας 
ματώνουμε αστόχαστα τ' αδέλφια, τα παιδιά μας ... 

Αχ. πότε θα το κλείσουμε για πάντα στο Μουσείο 
για τις μελλούμενες γενιές μάθημ' αποφυγής 
να γιατρευτή η γάγγραινα της φοβερής πληγής; 
Κάναμε πια τη κόψη του σατανική. Και φτάνει 
μια μαχαιριά, συθέμελη τη ζήση να ξεκάνη ... 

Γ. Α. Βακάλης 

'Όλοι εϊμαστε ίΌοι 
μπροστά στή φύση. 
Ή άνισότητα 
είναι κατόρθωμα 
τοϋ άνθρώπου. 

�Ισότητα 

1987 
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Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

('Ομιλία στή Θεοσοφική Στοά «ΗΛΙΟΣ») 
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Ό θάνατος είναι ενα φαινόμενο τόσο συνηθισμένο, τόσο κοι
νό πού, άλήθεια, είναι παράξενο πόσο ξένοι καί περιδεείς αίσθανό
μαστε δταν τό άντιμετωπίσουμε άπό κοντά. Αύτή ή παράδοξη, έν 
τέλει, στάση άπέναντι στό θάνατο όφείλεται στήν άγνοια καί τό 
φόβο. 'Άγνοια γιά τή φύση καί τίς αίτίες του καί φόβο γιά τίς 
συνέπειές του. 'Ακόμη, στήν ίδέα της άπαγκίστρωσης καί της άπο
κοπης άπό τή ζωή, άπό τήν κατάσταση, δηλαδή, πού τόσο στενά 
εϊμαστε προσκολλημένοι. Στήν πραγματικότητα, ό θάνατος δέν εί
ναι παρά ενας σταθμός σέ ενα άπό τά πολλά ταξίδια, άν αύτά τά 
ταξίδια δέν τά δούμε μέσα στά περιορισμένα δρια της γήϊνης 
ζωης, άλλά μέσα στή συνολική ζωή τού έκδηλωμένου όντος. 'Από 
φυσιολογική άποψη, ό θάνατος σημαίνει τήν όριστική άποκοπή 
τού φυσικού σώματος άπό τά ύπόλοιπα στοιχεία τού όντος. 'Από 
ψυχολογική άποψη σημαίνει τή μεταφορά της συνειδήσεως άπό ε
ναν φορέα σέ άλλον. 

'Όπως γνωρίζουμε, τό διπλό αίθερικό είναι ό φορέας της Pra
na, της ζωτικότητας. Μέσω τού διπλού αίθερικού ή Prana άσκεί 
μία δύναμη πού έλέγχει καί συντονίζει τίς πολυάριθμες μικρές 
ζωές άπό τίς όποίες άποτελείται ό άνθρώπινος όργανισμός. Στη 
διάρκεια της φυσικής ζωης, αύτές οί μικρές ζωές, τά λεγόμενα 
στοιχειακά τού φυσικού σώματος, δρούν καί κινούνται σάν όργα
νωμένος στρατός. 'Όταν άποκοπεί όριστικά ή χορδή πού συνδέει 
τό αίθερικό μέ τό φυσικό σώμα, έπέρχεται ό θάνατος. Τότε, οί 
ζωικές μονάδες τού φυσικού όργανισμού, άν καί ζωντανές, 
παύουν νά δρούν ώς όργανωμένο σύνολο καί τό σώμα θεωρείται 
νεκρό. Αύτή ή διαδικασία έχει παρατηρηθεί καί περιγραφεί άπό 
πολλούς διορατικούς (δηλ. ό άποχωρισμός τού αίθερικοϋ). 

· Ο Θάνατος, γενικά, συνίσταται σέ μία έποναλαμβανόμενη δια
δικασία άπεκδύσεως. Τό άθάνατο μέρος του άνθρώπου άπορρί
πτει, τό ενα μετά τό άλλο, τά έξωτερικά του ένδύματα καί - δπως 
ή πεταλούδα άπό τή χρυσαλίδα - άναδύεται διαδοχικά περνώντας 
σέ μιά ύψηλότερη κατάσταση συνειδήσεως. Αύτή ή άπόδραση 
άπό τό σώμα καί ή ένοίκηση της συνειδητής όντότητας εϊτε στό 
άστρικό εϊτε στό νοητικό σώμα, μπορεί νά κατορθωθεί καί στή 
διάρκεια της γήϊνης ζωης. 'Έτσι, ό όνθρωπος μπορεί νά έξοικειω
θεί μέ τήν άσώματη κατάσταση καί νά άποβάλει δλους τούς φό-
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βους πού περικλείει τό όγνωστο. Μπορεί νά διαπιστώσει ό ϊδιος, 
δτι ή ζωή δέν έξαρτάται άποκλειστικά άπό τή λειτουργία τού φυσι
κού σώματος. Καί τότε, πώς ενας όνθρωπος πού έχει δοκιμάσει 
αύτή τήν έμπειρία, μπορεί νά φοβάται τήν όριστική άπόρριψη τών 
ύλικών του φορέων καί τήν άπελευθέρωση τού άθάνuτου έαυτού 
του άπό τή σάρκινη φυλακή του; 

Στήν καθημερινή ζωή, σέ στιγμές κρίσης, είναι συνηθισμένο 
γιά ενα ότομο πού έχει όποιοδιΊποτε είδος διαισθήσεως, νά διαπι
στώσει, μέ τόν ενα η τό1ι όλλο τρόπο, τήν παρουσία κάποιου και
νούργιου εϊδους δυνάμεων η μιά αϊσθηση έσωτερικης παρορμή
σεως. Μοιάζει σάν ή συνείδηση, στό διάστημα αύτης της έντά
σεως νά άνέρχεται σ' ενα έπίπεδο, δπου ή Ικανότητα ιωί ή κατα
νόηση αύξάνονται πέρα άπό τό κανονικό. Ή στιγμή τού φυσικού 
θανάτου, άπό ψυχολογική όποψη, δέν άπέχει πολύ άπό μιά τέτοια 
στιγμή κρίσεως, δπου έχουμε μιά μετακίνηση άπό μιά φάσΊ ύπάρ
ξεως σέ μιάν όλλη. Είναι τό τέλος ένός κύκλου, κατά τόν όποiον ό 
συνολικός όνθρωπος έκτείνεται στόν κόσμο της ύπάρξεως ο rόν 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στό τέλος τού κύκλου της ένσαρκώ
σεως είναι άναμενόμενο δτι ό όνθρωπος μπορεί νά άντιληφθεi 
πράγματα, κλειστά γι' αύτόν ύπό κανονικές συνθήκες. 
'Ένας λόγος περισσότερο γι· αύτό, έπειδή δλες του ol ένέργειες, 
μή έκδηλούμενες πλέον πρός τά έξω, στρέφονται πρός τά μέσα 
ένισχύοντας αύτή τήν άντιληπτική φάση. 

Αύτό συμβαίνει πολλές φορές. Τίς στιγμές τού θανάτου, οί όν
θρωποι συχνά γίνονται γαλήνιοι, άτάραχοι, μακάριοι, ίδίως δταν 
όδηγούνται στό θάνατο οργά, ϋστερα άπό γηρατειά η άσθένεια. 
"Αν μπορούν νά μιλήσουν, λένε γιά τήν παρουσία τους άνάμεσα 
σέ άγαπημένα τους πρόσωπα, πού έχουν πεθάνει πρίν άπ' αύτούς. 
'Ακόμα μπορούν νά μάς πούν γιά τό Χριστό η γιά κάποιον δγιο 
πού βρίσκεται μεταξύ τους καί τούς κάνει νά α 1σθάνονται άσφα
λεiς. Συχνά, αύτά πού άντιλαμβάνονται μπερδεύονται άνάμεσα σέ 
άνθρώπινα στοιχεία καί ύπερανθρώπινα η μή-άνθρώπινα στοιχεία, 
άλλά τά όράματά τους μπορούν νά άναλυθούν καί νά κατανεμη
θούν σέ δύο τάξεις. 

· Η αϊσθηση δτι κάποιος ξαναβρίσκεται σέ έπαφή μέ άνθρώ
πους πού άγαπούσε, είναι ενα έπίπεδο έμπειρίας πού άνήκει στήν 
προσωπικότητα καί τήν ψυχή μάλλον, παρά στό πνεύμα. Δέν θά η
ταν βέβαια φρόνιμο νά προσπαθήσουμε νά δογματίσουμε ώς πρός 
τήν «πραγματικότητα» αύτης της έποψης. 'Όμως, αύτό πού έχει 
σημασία έδώ, είναι δτι τό ότομο αίσθάνεται τή σχέση του μέ τούς 
νεκρούς. Σέ θεωρητικό έπίπεδο μπορεί νά πεi κανείς δτι, άπλώς 
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άντιλαμβάνονται τίς ϊδιες τους τίς σκέψεις γιά τούς νεκρούς. 'Ή 
άκGμη hτι αίσθάνονται μία προσωπική έπαφή, ή όποία δέν είχε 
πάψει πο, έ, άλλά πού δέν είχαν συνείδηση, δπως συμβαίνει μέ τά 
όνειρα, έφ' δσον ηταν σέ έγρήγορση στή φυσική ζωή. 'Ένα όπό 
τά δύο η καί τά δύο μαζί φαίνονται πιό πιθανά όπό τήν ίδέα δτι ol 
νεκροί συγγενείς μαζεύονται στήν αϊθουσα τού μελλοθάνατου καί 
τόν περιμένουν. Έν πάσει περιπτώσει ή έντύπωση είναι προσωπι
κή δσο καί παρηγορητική. 

Ή όλλη τάξη τών όραμάτων είναι θεωρητικά διαφορετική καί 
προέρχεται άπό ενα έπίπεδο ύπάρξεως πέραν της προσωπικης ψυ
χης. Θεοί, αγιοι, όγγελοι εiναι άρχετυπικές μορφές. Ό «τόπος κα
τοικίας» τους είναι ό πνευματ1κός κόσμος καί ή ψυχή μπορεί νά τίς 
γνωρίσει καί νά τίς αίσθανθεί μέ όνειρα καί όράματα πού έχουν 
μιά δύναμη μεγαλύτερη άπό τίς συνηθισμένες φανταστ1κές είκό
νες. Έάν άναδύονται μέσα άπό τό ότομο ϋ έάν έμφανίζονται όπ' 
έξω κι έρχονται άπό τόν κόσμο τους γιά νά τό βοηθήσουν δέν έ
χει καί τόση σημασία, δταν συνειδη, οποιήσει κανείς δτι στόν 
πνε1ιματ1κό κόσμο δέν ύπάρχει «Έγώ» καί «μή Έγώ» άλλά δλα εί
ναι ένωμένα. οί είκόνες, πάντως, έρχονται άπ' «έξω», έφ' δσον εί
σέρχονται στό πεδίο της διάνοιας άπό ενα 51αφορετικό έπίπεδο. 

Ή άκριβής μορφή μέ τήν όποία ενα παγκόσμιο άρχετυπο γί
νεται άντιληπτό, είναι προσωπικό θέμα καί καθοr>ίζεται άπό τίς 
σκεπτικές-άντιληπτικές συνήθειες της άτομικης διάνοιας. 'Έτσι, ε
νας Χpιστιανός μπορεί νά άντιληφθεί ενu συγκεκριμένο άρχέτυπο 
ώς τόν 'Ιησού, ενας Βουδδιστής ώς Βούδδα, ενας όλλος ύς τόν 
Διδάσκαλο πού τοΟ είναι άφοσιωμένος κ.λ.π. Αύτό σέ καμμιά πε
ρίπτωση δέν άναιρεί -:-ήν άvεεάρτητη ϋπαρξη πνευματικών 5οντο
τήτων. Αύτό πού κάνε� αύτές τίς όντότητες νά είναι δ,τι είναι καί 
τούς δίνει τή δύναμη στόν ψυχικό κόσμο, εiναι ή πνευματ1κή τους 
ποιότητα: Μοιάζει σάν ή πνευματική άρχετυπική τους ούσία νά 
παίρνει φαινομενική μορφή σύμφωνα μέ τό διανοητικό χαρακτηρα 

αύτού στόν όποίον έμφανίζονται. 'Έτσι, μπορούμε νά πούμε δτι 

τό θνησκον πρόσωπο γίνεται πιό συνειδητά άνοικτό στή δική του 

πνευματική φύση άποκομίζοντας άπ' αύτήν μιά αίΌθηση δυνάμεως 

καί προστασίας, μιας συντροφιάς σ' αύτό πού άλλοιώς φαίνεται νά 

είναι ή μεγάλη μοναξιά τού θανά rou. 
Πρέπει .:'Jκόμη νά σημειωθεί, πώς ύπάρχει παντού ή παράδοση 

δτι ύπάρ;_:::JUν όδηγοί, πού περιγράφονται σάν όγγελοι, καί πού 
πρακολουθούν τόv όvθρωπο σέ στιγμές δπως ή γέννηση, μιά βα
ρειά άσθέvεια η ό θάνατος. Ή έμπειρία έχε1 έπιβεβαιώσει σέ με
γάλο βαθμό αύτή τήν παράδοση, δπως καί τή ρευστότητα της 
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μορφής πού τέτοιο όδηγοί γίνονται άντιληπτοί. 
'Όπως εϊπαμε, τό διπλό αίθερικό είναι τό λεπτό άντίγραφο τού 

άδρού φυσικού σώματος. 'Επειδή ένεργεί ώς άποθήκη ιϊ φορέας 
της Prana, της ζωϊκης άρχης, στή διάρκεια της γήϊνης ζωής, ό άπο
χωρισμός του άπό τό σώμα συνδέεται μέ μείωση δλων τών 
ζωϊκών λειτουργιών, έστω κι αν δέν έχει άποκπεί άκόμη ή χορδή 
rrou συνδέει τά δύο σώματα. Ή άποκοπή της χορδής σημαίνει καί 
τόν όριστικό φυσικό θάνατο. 'Όταν τό διπλό αίθερικό έγκαταλεί
ψει τό σώμα δέν άπομακρύνεται, άλλά συνήθως περιίπταται πάνω 
άπ' αύτό. 

Τήν ώρα της διαδικασίας τού θανάτου, πού τό αίθερικό άπο
σύρεται άπό τό σώμα μαζί μέ τίς άνώτερες άρχές, καί άκόμα καί 
άμέσως μετά τήν άποχώρηση, άπόλυτη ήσυχία άλλά καί αύτοέλεγ
χος πρέπει νά έπικρατεί στήν αϊθουσα τού θανάτου. Γιατί αύτή 
τήν ώρα, όλόκληρη ή ζωή περνά άστραπιαία μπροστά άπό τό 
'Εγώ, δπως έχουν βεβαιώσει καί άρκετοί πού έφθασαν στό κατώ
φλι τού θανάτου, στήν κατάσταση τού κλινικά νεκρού, καί έπέ
στρεψαν στή ζωή. 'Ένας Διδάσκαλος έχει γράψει σχετικά: 

«Τήν τελευταία στιγμή πρίν άπ' τό θάνατο, όλόκληρη ή ζωή 
μας άντανακλάται στή μνήμη μας καί άναδύονται άπό τίς ξεχασμέ
νες γωνιές της, είκόνα μέ είκόνα. δλα τά περασμένα γεγονότα, τό 
ενα μετά τό αλλο. Ό ανθρωπος μπορεί πολλές φορές νά φαίνεται 
νεκρός, δμως άπό τή στιγμή τού τελευταίου παλμού της καρδιάς, 
μέχρι τή στιγμή πού καί ή τελευταία σπίθα της ζωϊκης θερμότητας 
έγκαταλείψει τό σώμα, ό έγκέφαλος σκέπτεται καί τό 'Εγώ ξαναζεί 
μέσα σ· αύτόν τόν έλάχιστο χρόνο όλόκληρη τή ζωή του. Μιλάτε 
ψιθυσριστά. δσοι παραστέκεστε στή νεκρική κλίνη, καί σεβαστείτε 
τήν έπίσημη παρουσία του θανάτου. 'Ιδίως κάνετε άπόλυτη ήσυ
χία. άκριβώς τή στιγμή πού ό θάνατος άκουμπά τό χέρι του πάνω 
στό σώμα, γιά νά μή διακόψετε τόν ησυχο κυματισμό της σκέ
ψης». 

Έξ αλλου στό «Κλειδί της Θεοσοφίας» διαβάζουμε:
«Στήν έπίσημη στιγμή τού θανάτου κάθε ανθρωπος. άκόμη κι·

αν ό θάνατος είναι ξαφνικός. βλέπει όλόκληρη τήν προηγούμενη 
ζωή του νά περνάει έμπρός του. μέ τίς μικρότερες λεπτομέρειες. 
Γιά μιά στιγμή τό προσωπικό γίνεται ενα μέ τό άτομικό. Είναι δ
μως αύτή ή στιγμή άρκετή γιά νά του δείξει όλόκληρη τήν άλυσίδα 
τών αίτίων πού έχουν λειτουργήσει στή διάρκεια της ζωής του.

Βλέπει καί. πλέον. άντιλαμβάνεται τόν έαυτό του δπως είναι.
άπαλλαγμένον άπό τήν κολακεία καί τήν αύταπάτη. Διαβάζει τή 
ζωή του σάν θεατής, παρατηρώντας τή σκηνή πού τώρα έγκατα
λείπει». 
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'Υπάρχει ή πίστη, δτι ή μελλοντική προγεννητική κατάσταση 
καί ή γέννηση τοϋ άτόμου πλάθονται η έπηρεάζονται σημαντικά 
άπό τήν τελευταία έπιθυμία πού μπορεί νά έχει τή στιγμή τοϋ θα
νάτου. Θά ηταν βεβαίως όδικο, όν ή μελλοντική ζωή τοϋ ότόμου 
καθορίζετο άπό μιά έπιθυμία τυχαία πού θά έκδήλωνε τήν τελευ
ταία στιγμή της ζωης του. Αύτή δμως ή έπιθυμία δέν είναι καθό
λου τυχαία, άλλά έξαρτδται άπό τή μορφή τών έπιθυμιών, τών πα
θών κ.λ.π. πού είχε τό ότομο σέ όλόκληρη τή ζωή του. ΟΙ κυρίαρ
χες τάσεις καί τοπές, oi ίσχυρότερες νοητικές συνήθειες έπιβε
βαιώνουν αύτή τή στιγμή τήν κυριαρχία τους καί έντυπώνονται ώς 
χαρακτηριστικά πού μέλλουν νά έμφανιστοϋν ώς «έμφυτες ίδιότη
τες» στήν έπόμενη ένσάρκωση. Γι' αύτόν άκριβώς τό λογο - γιά 
νά μήν άποτελέσει δηαλδή ή τελευταία μας έπιθυμία δυσμενή πα
ράγοντα γιά τή μελλοντική μας πρόοδο - πρέπει νά προσέχουμε 
καί νά έλέγχουμε τίς σκέψεις καί τίς έπιθυμίες μcς σ' όλόκληρη τή 
γήϊνη ζωή μας. 

Τή στιγμή τοϋ θανάτου οί νοητικές είκόνες της περασμένης 
ζωης συναθροίζονται έμπρός στό δημιουργό τους, κατασκευάζουν 
τή συνολική είκόνα αύτης της ζωης καί όποτυπώνονται στό 
'Αστρικό Φως, καθορίζοντας, δπως εϊπαμε, τά χαρακτηριστικά πού 
θά έμφανιστοϋν στήν έπόμενη ζωή. Αύτή ή άποτύπωση τών άπο
τελεσμάτων της γήϊνης ζωης, ή καταγραφή τών καρμικών άρ
χείων, είναι μιά πολύ έπίσημη καί βαρυσήμαντη διαδικασία, γιά νά 
διαταράσσεται άπό τούς άκατάλληλους γιά τή στιγμή θρήνους τών 
συγγενών καί τών φίλων. 

'Όταν ό όνθρωπος πεθάνει ή πέμπτη άρχή του παύει νά έχει 
συνείδηση καί άποκόβεται άπό κάθε άνάμνηση, έσωτερική rϊ έξω
τερική. Εϊτε ή παραμονή του στό Kama Loka πρόκειται νά διαρκέ
σει λίγες ώρες rϊ χρόνια, εϊτε ύπέστη φυσικό rϊ βίαιο θάνατο σέ μι
κρή rϊ μεγάλη ήλικία, εϊτε τό Έγώ ηταν καλό, κακό η άδιάφορο -
ή συνείδησή του τόν έγκαταλείπει άμέσως. 'Όταν ή ζωή όποσυρ
θεί καί άπό τό τελευταίο μόριο της έγκεφαλικης ϋλης, δλες οί άντι
ληπτικές του Ικανότητες σταματοϋν, τουλάχιστον γιά κάποιο διά
στημα, άνάλογα μέ τό ότομο, γιά νά έπανέλθουν άργότερα στό 
Έγώ η στό κέλυφος σέ πολύ βέβαια άτελέστερο βαθμό. 

Ή στιγμή λοιπόν τοϋ φυσικοϋ θανάτου είναι έΞνα πολύ σημαν
τικό γεγονός καί φαίνεται δτι προσφέρει κάποιες ίδιαίτερες εύκαι
ρίες στήν άποχωρούσα ψυχή. Σ' αύτή τήν πίστη έχουν τήν ρίζα 
τους δλες οί τελετουργίες καί οί προσευχές γιά τόν όνθρωπο πού 
πεθαίνει. Στό Θιβέτ γίνεται έπίσημη καί λεπτομερής κατήχηση 
στόν θνήσκοντα άκόμη καί στο νεκρό, γιά τό τί πρέπει νά άναμέ-
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νει καί τί πρέπει νά προσπαθήσει καί νά έπιτύχει. Σέ όλλους τό
πους τά πράγματα είναι συνήθως πιό άπλά, άλλά οί τελετές καί τά 
έθιμα έχοι ι δλα σκοπό νά βοηθήσουν τό ότομο τίς ώρες τού θα
νάτου. Πολλές βέβαια απ' αύτές τίς τελετές έχουν ύποβιβαστεί καί 
παραμορφωθεί. Πάντως, έστω καί τηλεπαθητικά, σκέψει'> καλής 
θελήσεως, στοργής καί έλπίδας τήν ώρα τού θανάτου, μπορούν 
πράγματι νά έχουν μεγάλη άξία γιά έκείνον πού περνάει σέ μιά 
καινούργια φάση ύπάρξεως. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

Ό δρόμος, πού άκολουθεί 6 όνθρωπος γιά νά κατακτήσει τή 
γνώση, είναι σήμερα φανερό δτι άrτοτελεί τήν όρθολογική σειρά 
σκέψης. Ή τεχνολογική έποχή υας, μέ τούς κομπιούτερ, μέ τήν 
ήλεκτρονική παντοδυναμία, βασίζεται στόν όρί:,ολογισμό, πού τίς 
βάσεις του θεμελιώσανε ο; άρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι (Σωκρά
της, Πλάτων κ.λ.rτ.). 'Ακόμη καί στά Σχολεία σήμερα κάθε τύπου 
διδάσκεται ή όρθολογική σκέψη, όχι μόνο στά Μαθηματικά, άλλά 
καί σ· αύτή τή Λογοτεχνία. "Ας άφήσουμε τίς Φυσικές Έπιστημες, 
πού ή έρευ·ισ καί ή άνακάλυψη άποτελούν όρθολογικές δομές. 
Άπό τήν πρώτη τάξη τού Δημοτικού Σχολείου άρχίζει αύτή ή με
θοδολογία. 'Όταν στό Δημοτικό Σχολείο στίς πρώτες τάξεις βάζουν 
τό πρόβλημα « 5 καί ... ϊσο 7, ποίος άριθμός πρέπει νά άντικατα
στήσει τίς τελείες», δέν είναι τίποτα όλλο παρά μιά έξάσκηση στήν 
όρθολογική μεθοδολογία. 

'Όμως 6 όρθολογισμός είναι κάποια σειρά κρίσεων, έννοιών, 
πού ή μία συνεπάγεται τήν όλλη. 'Επεξεργάζεται κάτι όλλο, πού 
δέν έχει σχέση μ' αύτή τή μεθοδολογία. Αύτό τό κάτι, πού άποτε
λεί rτήδημ:::1 πρός τά έμπρός, πέταγμα στό καινούργιο είναι ή ΕΜ

Π Ν ΕΥΣΗ. Αύτή δίνει στήν έρευνα, τή δύναμη γιά νά άνεβούμε τά 
σκαλοπάτια, πού 6δηγούνε στά πιό ψηλά έπίπεδα της γνώσης. Ή 
έμπνευση άποκαλύπτει στόν έρευνητή καινούργιες διαστάσεις καί 
τού σύξάνει τή δημιουργικότητά του μέ τήν πnρουσίαση σημαντι
κού έργου. 

Οί διάφορες έφευρέσεις, oi έπιστημονικές άνακαλύψεις καί 
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λογοτεχνικές δημιουργίες όφείλονται στήν 'Έμπνευση. 'Αλλά γεν
νιέται τό έρώτημα: «Πώς έρχεται ή 'Έμπνευση καί σέ ποιές στιγ
μές της άνθρώπινης ζωής»; 

Ή 'Έμπνευση δέν έρχεται δποτε θέλουμε. Δηλαδή στίς στιγ
μές της έργασίας μας η στό γραφείο η στό έργαστήριο. 'Έρχεται
ξαφνικά τή στιγμή, πού άναπαυόμαστε, σέ στιγμές ήρεμίας, κι όχι 
σέ στιγμές πνευματικής καί σωματικής ύπερέντασης. Ή 'Έμπνευση 
έρχεται τή στιγμή, πού βρισκόμαστε στίς άρχές της ϋπνωσης. Δί
νει φώς στόν 6νθρωπο, πού έχει προβληματιστεί καί προσπαθεί 
νά βγεί άπό όρισμένα σκοτάδια. Τότε τού δημιουργείται μία άπερί
γραπτη χαρά καί ίκανοποίηση μ' αύτό τό φώς της 'Έμπνευσης. 

'Έχουμε πολλούς διανοητές σ· bλες τίς έποχές, πού διακρίνον
ται γιά τό πρωτότυπο έργο τους καί τούς λένε όναμορφωτές. · Η 
'Έμπνευσή τους πάνω στά προβληματισμένα θέματά τους δίνει 
φτερά γιά νά πετάξουν ψηλά. Ή Σφίγγα της Αίγύπτου, πού έχει 
κεφάλι γυναίκας, κορμό ταύρου, νύχια λιονταριού καί φτερά όετού 
συμβολίζει γενικά τόν πνευματικό 6νθρωπο. Μία όπό τίς ίδιότητές 
του εΤναι καί 11 ΕΜΠΝΕΥΣΗ, πού συμβολίζεται στή Σyίγγα μέ τά 
φτερcι τού άετού, δηλαδή τό ξαωνικό πέταγμα στά πrό ψηλά πνευ
ματικά έπίπεδα. Γι' αύτό ό Διαλογισμός εΤναι μία όσκηση γι· αύτό 
τό πέταγμα. Ό Διαλογισμός πραγματώνεται μέ τήν χαλάρωση της 
σωματικής καί πνευματ;κης μας ύπόστασης. 'Έπειτα έρχετασr ό όρ
θολογισμός καί έπεξεργάζεταr αύτά πού παρουσίασε ή 'Έμπνευση. 
κ,· έτσι μ' αύτό τόν συνδυασμό ή προχώρησή μας στή γνώση καί 
ό φωτισμός της στερεώνεταr καί γίνFΤαι σταθμός πνευματικός γιά 
τήν ύπαρξιακr1 μας όγω11ία. 

Είς μνήμην 

'Αντί μνημοσύνου ή άδελφr1 Μαρία !:.ι Βλάχου όπέστειλεν 
ύπέρ της Θεοσοφικης · Εταιρίας έν · Ελλάοι L.ψL χμάς 5.000 είς μνή
μην τού συζύγου της Δημητρίου. 

'Ομοίως ό κ. Κ. Μελισσαρόπουλος δρχ. 2.000. 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κωδ. 106 79, εί
ναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν είς 
τι1v διεύθυνσιν: « Κω στην Μελισσαρό
πουλοv·. Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, Άθήνας». Άποστολαί 
μέ τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιι1σουν ιϊ νά μάς δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Ίω. Κορομηλάς, Καλαμάτα 
Δημ. Λουμής, Σύρος 
Θεοδ. Τσουλιάς, 'Ιωάννινα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Δημ. Βλάχος, Άθήναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Με τη σειρά λι1ψεως) 

Άντ. Έπ. Σπηλιω1όπουλος: Ό Μοναχι
κός δρόμος (ποιήματα). Άθήνα 
1987. 

Έπιμέλεια Σωζ. Θωμοπούλου: 'Ελληνι
κή 'Εβραϊκή Βιβλιογραφία (Αύτοτε
λείς έκδόσεις 1 71 6-1985). Άθήνα 
1987. 

Ζάχος Σαμολαδάς: Γιά μιά νέα Ιδεολο
γία. Θεσ/νίκη 1980. 

» » Γιά μιά ένωμένη 
διανόηση. Θεσ/κη 1986. 

Γ. Μ. Πολιτάρχης: Άφρική - Ή έρη
μος. Τό 'Ελληνικό βιβλίο. 

Γ. Μ. Πολιτάρχης: Τέσσερα Ποιήματα. 
Άθήvα 198 7. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Εύφορίων. Έκδ. Τασ. Παπαϊωάννου
Μπενοπούλου-Μαιναλιώτη (Όκτ.

Δεκ.) 
Περίγραμμα. Διευθ. Δανάη Παπαστρά

του (Όκτ. Δεκ.) 
Έμείς. Διευθ. Δημ. Δασκαλόπουλος 

(Δεκ.) 
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος. 

Ύπεύθ. Ρούλα Παπαδημητρίου 
Πνευματικές Σελίδες. Διευθ. Άλ. Βασι

λείου (Γεν.-Φλεβ.) 
Πνευμcιτικιi Κύπρος. Ύπεύθ. Κ. Χρυ

σάνθης (Γεν.-Φλεβ.) 
Χρονικό. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ ( Ίαν.

ΦεJ3p.) 
Ίσραηλικό Νέα. Έκδ. Δ. Νικολα'ί'δης 

(Ίαν.-Φεβρ ) 
Τό κουτί τής Πανδώρας. Διευθ. Κατ. 

Τσαλίκη-Κοτσιώλη (Ίαν.-Φεβρ.) 
Φιλύρες. Διευθ. Άγγ. Πανωφοροπού

λου (Ίαν.-Φεβρ.) 
. Σύγχρονη Σκέψη. Άρχια. Γ. Χαλατσάς 

(Φεβρ.) 
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Φεβρ.

Μάρτ.) 
Νέα Άκρόπολη. Διευθ. Γ. Πλάνας 

(Μόρτ.-Άπρ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Μόρτ.-Άπρ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της Θεοσοφικης Έτσιρίας 

έ.ν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηvαι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστης Ν. Μελισααρόπουλος 

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3. Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 1 50 

Μάnτιος-Άπρίλιος 1987 

Εύφορiων. Έκδ. Τασία Παπαϊωάννου

Μπενοπούλου (Μάρτ.-Άπρ.) 

Δσυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Άπρ., 

Μάϊος) 

Πνευματική Κύπρος. Ύπεύθ. Κύπρος 

Χρυσάνθης (Μάρτ.-Μάης) 

Ό Φυσιολάτρης (Μάϊος-Ίούν.) 

Σκέψη καί Τέχνη. Διευθ. Διαμαντης 

Φλωράκης (Μάης-Ίούν.) 

Λογοτεχνική 'Επιθεώρηση. Έκδ. Ν. 

Νικολα'ίδης (Τεύχος 6ον) 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζης 

( 1/5/86, 15/5/86) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίvος 

Δr,άμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Άλέξ. Κολποvδίνος 

Ήρcικλειοv: Βαα. Βασιλείου 

Ίωάvvιvα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Έλ. Τσιτσάπουλος 

Λαμία: Άvτ. Τριανταφύλλου 

Λάρισσα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πcιτρcιι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άv-. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σcιββcις 

Σύρος: Π. Ζαραφωvίτης 

Χαλκίδα: Γ. Τσcιγκαρούλης 

Χcιvιcι: Έμμ Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άvδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία καί Πάφος: Θεοφ. Ποvαγιώ

του. 

2 'Οθωvος. Τ.Τ. 102. τηλ. 474815 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακcισης 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 1.000 
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Ά π ρ ί λι ο ς  

1 Ο Παρασκευή 

14 Τρίτη 
21 Τρίτη 
23 Πέμπτη 
27 Δευτέρα 

28 Τρίτη 
30 Πέμπτη 

Μ άϊο ς 

Παρασκευή 
4 Δευτέρα 

5 Τρίτη 

7 Πέμπτη 

8 Πupασκευή 

1" Τρίτη 

14 Πέμπτη 

1 5 Παρασκευή 
18 Δευτέρα 
19 Τρίτη 

28 Πέμπτη 

29 Παρασκευή 

'Ι ο ύ νιο ς 

Δευτέρn 

2 Τρίτη 

4 Πέμπτη 

9 Τρίτη 

11 Πέμπτη 

Ι Λ Ι Σ Ο Σ  1987 

Συνεδριάσεις Στοών 
Άπρίλιος - Μάϊος - 'Ιούνιος 1987 ωρα 8 μ.μ. 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΗΛΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΑΘΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Π. ··Αvτζακας «Κρισναμούρτι» 
Κ. Ήλιάδης «Ίστορiα Σουφισμού» 
Ν. Παπαγεωργάκης «Άριθμοσοφiα» 

Χ. Κατσαρδης «Αlρέσεις 'Ισλάμ Α'» 

Άvτ. Άδριαvοπούλου « Περi Πνευματι

σμού)) 
Κ. Ήλιάδης «Σουφικά 'Ανάλεκτα)) 
Γ. Σιβρης «Ό ρόλος τού Μαθητού καi Δι
δnσκc \QU)) 

Π. ··Αvτζακας «Κρισναμούρτι)) 

·Αvτ. Άδριαvοπούλου « Περi έλευθέρας

έρεύvης))
Π. Πc.πασλιώτr� «Συγκέντρωσις της Σκέ

ψεως Γ'»
Ν. Σωτηρίου <<"Από τό μυστικό βάθος της

Προσωκρατικής σκέψεως))

Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  

Λ Ω ΤGΥ

Λ Ε Υ Κ Ο Υ

0. Καφετζόπουλος «Τά μυστήριο Βρεπα

vώv καi Γαλατών Δρυϊδών))
Α. Τριαvταφυλλό,rουλος «Μικρόκοσμος -
Μακρόκοσμος Γ'))
Π. Άvτζακας «Κρισvαμούρτl))
·Αvτ. Άvδριαvοπούλου «Περί διανοίας>)

0. Καφετζόπουλος <<
°

Η Σταύρωση τοί 
Κουετσαλκοάτλ στό Μεξικό)) 
Γ. Σιβρnς «Ή Μοίρα καi ή Πρόvοιω) 

Π. ··Αvτζακας «Κρισναμούρτι» 

Άvτ. Άδριαvοπούλου «Ό χnρακτήρ τού 

πραγματικού άvθρώποω) 
Ν. Παπαγεωργάκης «Φιλοσοφική διερεύ

νηση: ποιός έπλασε τόv κόσμω) 

Χρ. Καμαρωτάκης )) Περί Άποκρύφου 'Ια
τρικής Δ')) 

Π. Παπασλιώτης «Ή Μητρική οψη της 

Θεότητας)) 

Ίφ. Χατζηδημητρiου «Ή γυvαiι-α στήv 
·Αρχαία ΑϊγυπτΟ))



Βιβλία Κρισναμούρτι 
είς Β1βλιοπωλείον Καστανιώτου 

Όδός Ζωοδόχου Π η γης 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συvδρομη 1987 δρχ. 1.000 
·Όσοι δεν μπορούν vά πληρώνουν δρχ. 1.000,

ας στέλνουν δρχ. 800 η 600 μόνον 
Έξωτερικοϋ $ 12, άεροπορικώς $ 15 

,Εγγράψετε νέους συνδρομητitς 

«Έ πι λ ο γα i)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 
Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 
tκάστη δεμένη πρός δρχ. 600 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 600 

Αί συvδρομαί ij άvτίτιμοv βιβλίων .vά άποστέλλωvται μέ ταχυδρομικηv ij 

τραπεζικηv έπιταyηv -δχι μέ έvτοληv- έπ' όvόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

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

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

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

Τη� 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 
Τό φιλοσοφικό έργο του 'Αντωνίου Άδριανοπούλου 73 
Σπ. Κ. Νάγου: Περί κοινωνικής ήθικης 84 
Ό Δεκάλογος του όρρώστου 87 
Γιώργος Β. Σιέπος: Καθαρμοi (συνέχεια όπό τό προηγούμενο 
τεύχος) 91 
Λούλα Κωνσταντινίδου: Μεγάλη Παρασκευή 97 
Άπό τό βιβλίο του Κρισναμουρτι <;01 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
ΣΤΟ ΣΑΑΝΕΝ το 1985» 99 
'Ανδρέας Γ.Τ. Λασκαράτος: Έν όρχιj ην ό Λόγος 11 Ο 
Σαράντος Παυλέας: Ή δίκη του Τζιορντάνο Μπρουνο 111 

Νίκος Ά. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 114 

Γ. Μ. Πολυτάρχη: Βιβλιοκριτική 120 
Παν. Άναγνώστου: Ώρομάσδης 123 
Εύφρ. Σεραφειμίδου: Τά δώρα ηταν !Ξτοιμα 126 
Παν. Παπασλιώτης: Ή στιγμή του θανάτου 127 
Παν. Βλαχόπουλος: Ή έμπνευση 132 
Μεταξύ μdς 134 
Συνεδριάσεις Στοών 0. Ε. έν 'Ελλάδι 136 

Στά προσεχή τεύχη 

Μηνά Λογοθέτη: Oi έπτά βαθμοί τών Μιθραϊκών Μυστηρίων 
Σταύρου Βασαρδάνη: Παραψυχολογική Έρευνα στήν Κοιλάδα τών ρόδων 
Νίκου Τέντα: Ή είρήνη στόν όρχαιοελληνικό λόγο καί τήν Μυστηριακή παράδό
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