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Προσφώνηση της Προέδρου
RADHA BURNIER
πρός τά νέα μέλη στό τελευταίο
Διεθνές Συνέδριο της Θ.Ε.
Έκ μέρους δλων πού βρισκόμαστε έδώ, εΤμαι εύτυχής πού
σάς καλοσωρίζω στήν Κοινότητα της Θ.Ε. ΕΤναι παλαιό έθιμο, με
τά άπό κάθε διεθνές συνέδριο, ή όργάνωση μιάς τέτοιας συγκέν
τρωσης γιά τήν είσοδο τών νέων μελών στήν 'Εταιρία. ΟΙ περισ
σότεροι άπό μάς πού άνήκουμε στή Θ.Ε. γιά πολλά χρόνια, βρήκα

με δτι αύτό έχει μεγάλη άξία.
Σ' αύτή τή συγκέντρωση ύπάρχει μιά άτμόσφαιρα φιλίας καί
παγκοσμιότητας, πού μάς βοηθάει νά παραμερίσουμε Ιδέες διαχω
ρισμού.
ΟΙ όνθρωποι δέν μπορούν νά άποφύγουν τή φυσιολογική ταύ
τισή τους μέ μιάν ίδιαίτερη όμάδα. Σύμφωνα μέ τό Κάρμα τους
γεννήθηκαν στήν 'Αφρική � τήν Εύρώπη, στήν Αύστραλία � τήv
Ίνδία. 'Ακόμα, ύπάρχει μιά φυσική κληρονομιά καί μιά Ιδιαίτερη
άνατροφή. ΕΤvαι συνδεδεμένοι μέ κάποιους φίλους καί άνήκουν σέ
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μιάν οίκογένεια. Αύτό δμως δέ σημαίνει πώς εΤναι συνδεδεμένοι
μόνο μέ έκείνη τήν οlκογένεια, μ' έκείνη τήν Ιδιαίτερη χώρα ι'j
έκείνοuς τούς προσωπικούς φίλους.
Στήν πραγματικότητα, δλος ό κόσμος εΤναι μιά οlκογένεια καί
δλοι ol άνθρωποι φίλοι μας. Μόνο πού δέν τούς άναγνωρiζοuμε
,
Τ
πως ειναι.
Γεννηθήκαμε σέ μιάν όρισμένη χώρα γιά νά μάθουμε κάτι, όχι
γιά νά αίσθανόμαστε τούς έαuτούς μας χωρισμένους, νομίζοντας
δτι έχι;>uμε Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ι'j προσόντα.
Στή Θ.Ε. μαθαίνουμε πάνω άπ' δλα, νά έλεuθερώνοuμε τούς
έαuτούς μας άπό τόν περιορισμό τών Ιδεών καί τό περιχαράκωμα
της σκέψης, καθώς καί τήν άσύνειδη ταύτισή μας μέ μιά όμάδα
όνθρώπων. Μαθαίνουμε νά τά ξεχνάμε δλα αύτά, ι'j τουλάχιστον
νά τούς δίνουμε πολύ μικρή σημασία.
Ζούμε σ' έ!:ναν άπέραντο κόσμο μέ χιλιάδες διαφορετικούς τύ
πους όνθρώπων. Πρέπει νά μάθουμε νά εϊμαστε χωρίς προκατα
λήψεις, άνοικτοί σέ νέες Ιδέες, συνεργάσιμοι, καί νά θεωρούμε
όλόκληρη τή γη σάν κατοικία μας καί δλοuς τούς άνθρώποuς σάν
όδελφούς μας.
Πρέπει νά σάς προειδοποιήσω δτι μπορεί νά συναντήσετε κάποιους όνάμεσά μας πού δέν έμαθαν νά ζούν έτσι. Αύτό δέ σημαί
νει πώς κάτι δέν πάει καλά μέ τή Θ.Ε. Σημαίνει μόνο πώς κάποιοι
άνθρωποι δέν έχουν άκόμα μάθει. Μερικοί μαθαίνουμε γρήγορα,
άλλοι άργότερα, άλλοι είμαστε περισσότερο άδελφικοί, μερικοί λι
γώτερeι. Σημασία έχει έμείς νά είμαστε έλεύθεροι άπό προλήψεις
καί περιορισμούς.
Μετά μαθαίνοι�με δτι σάν συνέπεια καταστάσεων-δυνάμεων
πού έμείς ol ίδιοι έχουμε δημιουργήσει βρισκόμαστε γεννημένοι
σ· εναν εlδικό χώρο καί συνδεδεμένοι περισσότερο μέ μιάν όρι
σμένη όμάδα όνθρώπων. 'Όμως, άν καί τεράστιος ό άριθμός τών
όνθρώπων καί όπέραντα μακρυά μας, στήν πραγματικότητα ι'\ ζωή
είναι μία ένότης.
'Υπάρχουν άς πούμε, άόρατα, νήματα συμπάθειας πού μας
ένώνοuν μέ δλοuς τούς άνθρώποuς έπάνω στή γη. Καί μολονότι
δέν έχουμε πλήρη συνείδηση αύτού, είμαστε άκόμα συνδεδεμένοι
μέ τό κάθε φυτό, τό κάθε δέντρο, μέ τά άπόμακρα άστρα, μέ τά
ψάρια καί τά πουλιά, μέ τό κάθε τί πού ύπάρχει, γιατί ι'\ ζωή είναι
ΕΝΟΤΗΣ, καί μείς, μέρος αύτης της 'Ενότητας, δπως άκριβώς κάθε
σταγόνα νερού στόν ώκεανό εΤναι έ!:να άναπόσπαστο μέρος αύτού
τού άπέραντοu ύδάτινοu όντος.
Τό νά συνειδητοποιούμε αύτό πού ι'\ ζωή προσπαθεί νά μδς
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διδάξει σέ χώρο καί σέ χρόνο (έννοώ τήν κάθε στιγμή, μέ τήν
όποία καλή ή κακή συνθήκη) εΙναι αύτό καθ' έαυτό ή άρχή της εύ
φυίας, όν όχι της σοφίας.
'Εάν σπουδάζετε τό Σύμπαν, καί ή Θ.Ε. έναθαρρύνει τόν κα
θένα σ· αύτό, θά άντιληφθείτε, δπως οί περισσότεροι έπιστήμονες
έχουν άνακαλύψει, μιάν έκπληκτική διάνοια σέ ένέργεια παντού.
'Οργανωμένη ϋλη σέ λαμπερά πρότυπα, μέ δυνατότητα άνά
πτυξης καί έξέλιξης σέ δλα τά έπίπεδα. Στά μέταλλα, στά ζώα, στά
φυτά, στόν όνθρωπο, σέ όλόκληρο τό Σύμπαν.
Έ μείς οί παλαιότεροι (καθώς άργότερα καί σείς οί νέοι) εϊμα
στε ίδιαίτερα προνομιούχοι γιατί γνωρίζουμε ενα μέρος της σοφής
αύτης διδασκαλίας. Τά άρχαία βιβλία άναφέρουν τή σπουδαιότητα
τού νά είσαι άνθρωπος, γιατί μόνο τό άνθρώπινο όν είναι Ικανό νά
άντιλαμβάνεται τά μυστήρια της φύσης καί νά συνεργάζεται συνει
δητά μέ τίς έν δράσει δυνάμεις της Δημιουργίας.
'Όσο βαθύτερα γνωρίζουμε τήν έσωτερική φύση τών πραγμά�
των, δσο περισσότερο δρούμε έναρμονισμένοι μέ τούς νόμους
της φύσης, τόσο μεγαλύτερη καί ή Σοφία.
'Αλλά έστω καί όν άκόμα ύπάρχει μιά μικρή ένημέρωση γύρω
άπ' δλα αύτά, καί πάλι είναι έξαίρετη εύνοια.
'Όμως, αύτή ή εύνοια μός καθιστό ύπεύθυνους στό νά έξετά
ζουμε άκόμα βαθύτερα τά πράγματα καί νά ένεργοϋμε μέ σύνεση,
δημιουργώντας σέ δλα τά έπίπεδα όρμονία.
Εύχομαι σέ δλους σας μιάν εύτυχισμένη καί γεμάτη πληρότη
τα ζωή.
Μετάφραση Μαργαρίτας Λαμπρινού
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Περfληψις όμιλιών τού fτους 1963/64
εfς Θεοσοφικήν Στοάν ΑΘΗΝΑ

Ή Κάθαρσις
(συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος)
Ή tvvoιa της fιθικης (4.11.1963)
Ώς έλέχθη, ή lννοια της ήθικης lχει χαρακτήρα φuγοκεντρι
κόν της ψuχrϊς τού άνθρώποu. Χαρακτηρίζει τάς έκδηλώσεις τού
άνθρώποu πρός τούς άλλους άνθρώποuς.
'Όσον άφορ(t τό έρώτημα τί εΤναι ήθική ή δοτέα άπάντησις εΤ
ναι δτι αϋτη άποτελείται άπό τούς διαφόρους κανόνας, ol όποίοι
διέπουν καί διακανονίζουν τάς μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις. ΟΙ
κανόνες δμως ο�τοι, ώς τυγχάνει γνωστόν, εΤναι διάφοροι κατά
χώρας καί έποχάς. Τούτο εΤναι γνωστόν άπό τήν Ιστορiαν, έκ πλη
ροφοριών περί τών ήθών τών διαφόρων συγχρόνων λαών, άκόμη
δέ καί έκ προσωπικής άντιλήψεως έκείνων οίτινες lχοuν έπισκε
φθη ξένος χώρας.
Γραμματικώς έπίσης al λέξεις ήθική, ηθος, ι'jθη, προέρχονται
έκ της λέξεως lθος, "'τις σημαίνει lθιμον, συνήθεια. 'Ηθική λοι
πόν, δηλαδή ol κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ τών άνθρώπων,
άποτελούν σuνηθείας, lθιμα, τών διαφόρων λαών κατά τάς διαφό
ρους έποχάς. Ή lννοια λοιπόν της ήθικης εΤναι άκρως ύποκειμενι
κή, διαμορφούται δέ κυρίως έκ παραδόσεων καί έκ δογμάτων
θρησκευτικών.
'Ομοίως έκείνο πού μάς εΤναι γνωστόν, τό όποίον παρατηρού
μεν καί έκ πείρας άντιλαμβανόμεθα, εΤναι δτι μέσα εlς fνα λαόν
κάθε άτομον διάγει ώς έπί τό πλείστον κάποιον ίδιον τρόπον συμ
περιφοράς πρός τούς άλλους, κάποιαν προσωπικήν δηλαδή ήθικήν.
Έν άλλοις λόγοις al έκδηλώσεις του πρός τούς άλλους ήμπορεί νά
συμφωνούν έν δλψ ι'\ έν μέρει πρός τήν κρατούσαν σuμβατικήν
ήθικήν ι'\ καί νά εΤναι άντίθετοι πρός αύτήν, δτε τό άτομον χαρα
κτηρίζεται ώς άνήθικον.
'Εκείνο πού διαμορφώνει τάς έκδηλώσεις κάθε άνθρώποu
πρός τούς άλλους tχει σχέσιν κυρίως πρός τάς έπιδράσεις τού πε
ριβάλλοντος, δηλαδή πρός τήν κρατούσαν σuμβατικήν ήθικήν,
έξαρτάται δέ έκ της νοοτροπίας καί τού χαρακτήρος κάθε άνθρώ
ποu, πού έπηρεάζονται καί έκ της κληρονομικότητας "'ν ο�τος φέ-
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ρει, πρός δέ καί έκ της ψυχικης αύτού καταστάσεως ήτοι έκ της
ψυχικής αύτού Ιστορίας καί τού βαθμού ώριμότητος της ψυχης
του.
Πλήρης λοιπόν ύποκειμενικότης ύφίσταται εlς τήν tvvoιav της
ήθικης. Γενικώς μέν ώς πρός τά ήθη καf τά έθιμα κάθε χώρας καί
έποχrϊς, εiδικώτερον δέ ώς πρός τήν άτομικήν συμπεριφοράν έκά
στου πρός τούς άλλους.
Μόνον λοιπόν ύποκειμενική εΤναι ή ήθική; Δέν ύπάρχει ήθική
άπόλυτος, άνεξάρτητος της άνθρωπίνης ύποκειμενικότητος; 'Ηθική
ή όποία θά ήμπορούσε v· άποτελέσr;� τήν βάσιν της συμπεριφοράς
δλων τών άνθρώπων πρός άλλήλους, άλλά καί τήν βάσιν όργανώ
σεως τών κοινωνιών;
Τό ζήτημα τούτο πρέπει νά έρευνηθό, 'Όπως δηλαδή ώς ή βά
σις της άπολύτου άρετης εΤναι τό άκόλουθον τrj �ύσει πράπειν,
οϋτω θά tδει νά άναζητηθό, καί διά τήν ήθικήν τ,:> άκόλουθον τό
Φύσει συμπεριφέρεσθαι. Τούτο θά άπετέλει τήν βά:.ιιν μιάς ήθικης
άπολύτου, άντικειμενικης. Πού θά έπρεπε νά άναζητηθό ή βάσις
αύτή; Ώς νομίζομεν, μόνον εlς τήν πνευματικήν φύσιν τού άνθρώ
που. Τούτο δέ διότι ή ήθική εΤναι συμφυής πρός τήν νόησιν καί
τήν συνείδησιν, αι'τινες εΤναι Ιδιότητες τών πνευματικών όντων, ώς
είναι ό άνθρωπος.
ΠΝΕΥΜΑ - Έδώ θά έπρεπε νά άνοιχθό μία παρένθεσις.
Όμιλούμεν περί όντων πνευματικών, περί τού άνθρώπου ώς
πνευματικού όντος, περί πνευματικότητος. Τί εΤναι λοιπόν έκείνο
πού άποκαλούμεν πνεύμα;
Κατά τάς φιλοσοφίας, τάς θρησκείας καί τήν έπιστήμην μέσα
εiς κάθε άνθρωπον ύπάρχει �να στοιχείον πού άποκαλείται ψυχή.
ΕΤναι έκείνο τό όποίον τού δίδει τήν ζωήν, πού τόν έμψυχώ
νει.
Κατά τάς δοξασίας τών άρχαίων έσωτερικών Σχολών καί
τών 'Αρχαίων 'Ελλήνων φιλοσόφων δσοι ύπηρξαν μύσται τών
Σχολών αύτών ή καί έπηρεασμένοι άπό τάς Ιδέας των, ή ψυχή
άποτελεί συγκεκριμένον πράγμα της Φύσεως, ούσιαστικόν τι,
ύπάρχον άντικειμενικώς. Τήν ψυχήν δέ ώς έδίδασκον έθεώρουν
παράγωγον, τέκνον τών δύο άϊδίων θείων κοσμικών ούσιών, της
συνεχούς (μονάδος κατά τούς Πυθαγορείους) καί της άτομικης
('Αορίστου Δυάδος).
Ή ψυχή κατά τάς ώς άνωτέρω άντιλήψεις προέρχεται έκ της
έξελίξεως τού άτόμου της άτομικης κοσμικής ούσίας τό συνδρομό
της συνεχούς. 'Αποτελεί σύνθεμα τούτων. Ώς πρερχομένη έκ τού
άτόμου έχει άποκληθη «ψυχή άτομική» r'\ «Ψυχικόν άτομον». Ώς
μορφή εΤναι καί αύτή όπλη, ώς τό άτομον, έξ ο� προέρχεται καί
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συνεπώς, ώς καί έκείvο, άίδιος, άθάvατος, καί αfωvία.
Οϋτω έχουν χαρακτηρίσει τήv ψυχήν ο1 διάφοροι 'Έλληνες φι
λόσοφοι. Θά άvαφέρωμεv τιvάς τούτων: Ό Πυθαγόρειος Φιλό
λαος άπεκάλει αύτήv <ψίγμα», ό δέ έπίσης Πυθαγόρειος Τίμαιος ό
Λοκρός «κράμα τής άμερίστου καί μεριστής κοσμικής ούσίας». Ό
Πλάτων εrς τόv Τίμαιοv γράφει δτι ή ψυχή συνίσταται έκ τής μί
ξεως τώv δύο ούσιώv, ό δέ Νεοπλατωνικός Πρόκλος λέγει: Πάσα
ψυχή μέση τώv άμερίστωv έστi καί τώv περί τά σώματα μερι
στώv».
Κατά τάς άvτιλήψεις τής έσωτερικής φιλοσοφίας ή άτομική,
ώς άvωτέρω, ψυχή, άπό τής συστάσεως αύτής άvελισσομέvη, διά
τής μακράς ζωϊκής κλίμακας, φθάνει κάποτε εrς τήv άvθρωπίvηv
μορφήν.
'Ότι ή ψυχή μετέχει πάσης ζωϊκής ύπάρξεως καί έξελίσσεται
μέχρι τού άvθρώπου σαφώς καταφαίνεται έκ τώv κατωτέρω: Οϋ
τω ό Πυθαγόρας άπεκάλει τήv ψυχήν: «άριθμόv έαυτόv κινούντα».
01 άτομικοί φιλόσοφοι (κατά τόv Άριστοτέληv) έλεγαν δτι: «ή ψυ
χή εivαι τό παρέχον τοίς ζώοις τήv κίvησιv». ΟΙ Πυθαγόρειοι δέ
άπεκάλουv τά ζώα «προγόνους τώv άvθρώπωv».
Ή ψυχή έv το άvθρωπίνΙJ μορφδ λόγψ τής διαπλάσεως τού
άvθρωπίvου όργαvισμού δύναται vά έκδηλοί vόησιv καί διαvόησιv,
vά έχΙJ συvείδησιv έαυτής καί v· άποκτά γvωστικόv περιεχόμενον.
Ή οϋτω νοούσα, συνειδητή, καί μέ γvωστικόv ψυχή, καλείται

ΠΝΕΥΜΑ.

Ό άνθρωπος εΤvαι πνευματικόν όv. Ώς είπομεv καί άλλοτε εύ
ρίσκεται εlς τήv κατωτέραv δμως βαθμίδα τής άπεράvτου πνευμα
τικής κλίμακας, ης τέρμα δέv ύπάρχει. Έχει γευθή ό δvθρωπος
τού ξύλου τής γνώσεως, καλείται δέ, διότι αϋτη εivαι ή μοίρα του,
vά γευθδ καί τού ξύλου τής ζωής. Έξ αύτού τού Ιδίου έξαρτάται ή
πνευματική του άνοδος.
Έάv θά εivαι ή δvοδος αϋτη βραδεία ή ταχεία. Καλείται vά
άκολουθήσΙJ, ώς δv πνευματικόν, τάς έπιταγάς τώv πνευματικών
νόμων. Ν' άποβδ ήθικός κατά τήν άπόλυτον περί ήθικής έννοιαν.
Τούτο θά άποτελέσΙJ τήν βάσιν πάσης ψυχικής αύτού προόδου,
πού θά τού έξασφαλίση κάποτε τήν πνευματικήν του άπολύτρω
σιν.
Ποίοι δμως εiναι ο1 πνευματικοί οί:ιτοι νόμοι ήθικής; 01 άπόλυ
τοι καί όχι συμβατικοί. Εiναι ο1 νόμοι τούς όποίους διεκήρυξαν πά
σα, α1 ύπέροχοι πνευματικοί φυσιογνωμία, τής Ιστορίας οlουδήπο
τε τόπου καί χρόνου. 'Όλοι ο1 μεγάλοι Μυσταγωγοί. Εiναι ο1 κανό
νες πού ό φύσει πορευόμενος άνθρωπος δέον ν· άκολουθ� εlς τάς
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έκδηλώσεις του πρός τούς όμοίους του, οΥτινες εΤναι άδελφοί του.
ΕΤναι ol κανόνες ο1 όποίοι ύπαγορεύονται έκ της έννοίας της καθο
λικής άδελφότητος δλων τών ψυχών.
Ή έννοια αϋτη δέν προέρχεται άπό συναισθηματικήν μόνον
άντίληψιν, άλλά εiναι έννοια αlτιολογουμένη φιλοσοφικώς. Τήν συ
νητήσαμεν πρό όλίγου έν τοίς άνωτέρω έκτιθεμένην. Πάσαι al άν
θρώπιναι ψυχαί, πάσαι al ψυχαί, εΤναι άδελφαί, νεώτεροι η
πρεσβύτεροι, διότι έχουν τούς αύτούς γονείς:
Τάς δύο θείας κοσμογονικός καί κοσμικός ούσίας. 'Εντεύθεν ή
θεία προέλευσις πόσης ψυχής.
Έδώ θό πρέπει νά λεχθδ δτι καί ή πρός τά ζώα άγόπη δέν
άποτελεί όπλώς συναισθηματισμόν. Ώς ψυχαί εΤναι ταύτα al νεώ
τεροι άδελφαί μας πρός τός όποίας έχομεν ύποχρεώσεις.
Ό νόμος της καθολικής άδελφότητος ύπαγορεύει ώρισμένας
ήθικάς άρχάς, πού ό άνθρωπος καλείται v· άκολουθδ καί νό άσκδ
εlς τάς σχέσεις του πρός τούς άλλους. Ή άδελφότης ύπαγορεύει
τήν άγάπην καί τήν δικαιοσύνην. 'Ιδού al δύο βασικοί ήθικαί άρ
χαί.
ΑΓ ΑΠ Η - Ώς καθολική ύποχρέωσις τίθεται αϋτη. 'Αγάπη
πρός δλους χωρίς έξαιρέσεις. Καθολική.
«'Όταν ό άνθρωπος δέν φιλεί τόν άνθρωπον, καθ' δλας τάς
σχέσεις αύτού πρός αύτόν, έχει έρεβος εlς τήν ψυχήν του», έλε
γον ol Πυθαγόρειοι.
Εiναι γνωστόν τό κήρυγμα της άγόπης τού θείου 'Ιησού διά
τού λόγου καί τού παραδείγματός του.
Ό δέ μύστης 'Αλέξανδρος Καλλιόστρο, ταύτα έλεγεν έν τδ
περιφήμψ άπολογίι;ι του:
«'Όλοι ol άνθρωποι εiναι άδελφοί μου. Πόσοι al χώραι μοί εί
ναι άγαπηταί».
«'Αγάπη αύθορμήτως μέ εί'λκυε πρός πάσαν ϋπορξιν».
«Πόθος άκαταμάχητος, αίσθημα βαθύ τών ύποχρεώσεών μου
πρός κάθε τί έπί της Γης καί έν τψ Ούρανψ, μέ ώθούσαν καί μέ
έρριπτον είς τήν ζωήν».
'Όλοι αύτοί τήν καθολικήν άγόπην έδίδαξαν καί έφήρμοσαν.
Ή άγάπη κατά τήν έσωτερικήν φιλοσοφίαν δέν έπιτάσσεται
ώς άόριστος συναισθηματισμός, άλλό ώς ή έμπρακτος άναγνώρι
σις τών φυσικών δικαιωμάτων πάντων έπί της ζωης, τών μέσων
της ζωης, της προόδου καί της έλευθερίας. Ζωηρόν ένδιαφέρον
διά τόν άνθρωπον, βοήθειαν πρός αύτόν, άλληλεγγύην.
'Όταν ή ήθική άρχή της άγόπης άποβδ νόμος της ψυχης τού
άνθρώπου έκδηλούται πλέον έξ αύτης πηγαίως, ώς συναίσθημα
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άγάπης, ώς καλωσύνη, πού προσδιορίζει τήν ωριμον ψυχήν.
Ύπέροχον πρότυπον της καθολικης άγάπης, τήν όποίαν καλεί
ται νά έκδηλοί ό άνθρωπος ώς δν πνευματικόν άξιον τού τίτλου
τόν όποίον φέρει εΤναι ή άγάπη τού έλευθέρου πνεύματος πρός
τούς άνθρώπους. Ή άγάπη αϋτη κατά τήν πνευματοδοξίαν τού
έσωτερισμού έκδηλούται παντοιοτρόπως. Μία τών έκδηλώσεων
τούτων είναι καί ή πνευματική προστασία ης άπολαμβάνει πας άν
θρωπος διά τού προστατευτικού έκάστου πνεύματος ώς έλεγαν ol
άρχαίοι 'Έλληνες ή τού προστάτου άγγέλου της Χριστιανικης πα
ραδόσεως.
Είναι τούτο τό δαιμόνιον, κατά τόν Πλούταρχον, τού Σωκρά
τους, περί τού όποίου όμιλεί εlς τό όμώνυμον βιβλίον του.
Τό πνευματικόν ένδιαφέρον τούτο, διά τόν προηγμένον άν
θρωπον, έκφράζεται έπί ύψηλοτέρου βεβαίως έπιπέδου, μέ τάς εl
κόνας της Έλληνικης Μυθολογίας τάς σχετικός μέ τάς καθόδους
τού μεταμορφουμένου Θεού Διός, τήν κάθοδον της θείας Κόρης
της Έλευσίνος καί τήν κάθοδον τού Ούρανίου 'Ήρωος Προμη
θέως.
'Εκτός της καθολικης άγάπης, μεταξύ τών άνθρώπων, ώς
πνευματικών όντων, έκδηλούνται καί εlδικαί τινες μορφαί άγάπης.
Μία τούτων εiναι ό ψυχικός έρως, δστις έκδηλούται άμοιβαίως
μεταξύ άνδρός καί γυναικός. Ό σκοπός τού έρωτος τούτου εΤναι
άνωτέρας τάξεως τού όργανικού έρωτος, ύπαγορευομένου, ώς εί
δομεν, ώς νόμου της ζωης, καί έχει ώς άποτέλεσμα μίαν ψυχικήν
όνάτασιν τών έρώντων. Ό έρως ο�τος δταν εΤναι εlλικρινής πα
ρουσιάζει μονιμότητα, έν άντιθέσει πρός τόν βιολογικόν έρωτα.
· Ετέρα εlδική μορφή της όγάπης εΤναι ή άνωτέρας τάξεως φι
λία. Ή μορφή αϋτη εΤναι συσχετισμός τις της άγάπης μετά της
έκτιμήσεως καί συνδέει κυρίως όνθρώπους τών αύτών Ιδεολογι
κών έπιδιώξεων.
Άλλη μορφή, εlδική καί αύτή εΤναι τό φίλτρον της μητρός. Εi
ναι πρέκτασις τού ένστίκτου καί θά πρέπει νά άσκηται μετά λόγου
καί χωρίς ύπερβολήν.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 'Ετέρα ήθική αϋτη θεμελιώδης άρχή. Ή δι
καιοσύνη όρίζεται ώς τό άποδίδειν έκάστψ δ,τι φύσει τού άνήκει.
Eivaι κάτι ένεργώτερον της όγάπης. Δέν άπαιτεί άπλώς τήν όνα
γνώρισιν τών φυσικών δικαιωμάτων τών άλλων, άλλά τήν δράσιν
πρός περιφρούρησιν καί παγίωσιν αύτών.
'Όπως καί διά τήν όγάπην, οϋτω καί διά τήν δικαιοσύνην ύψη
λόν ύπόδειγμα εΤναι ή δικαιοσύνη, τήν όποίαν όπονέμει τό θείον
έλεύθεpον πνεύμα. Κατά τάς δοξασίας τών άρχαίων έσωτερικών
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Σχολ�,ν τοΟτο tφορ ύει t,,r του nv uμοτικοΟ νόμου τοΟ άντιnε
ιιοvΟότος. Βόσ ι τοΟ όντιη ηοvθότος κοθορfζετοι ή εlμορμένη όιό
ιιi'ιοαν ψuχι�ν. Τf'ις άnοόfόε 1αι όηλοδή δ,τι τ/Ίς όνήκει nρός έκηοf
όrυοιv κοf β λτfωσιν. Τό όντ11·1 nοvθός εΤvοι ό νόμος τ/Ίς οlτιότη
, ος όnοόιbόμ vος μ τό λόγου, όχι μηχοvικώς δηως εlς τήv κοτw
τ ραν τ/Ίς όνθρωnfνης φύσιν.
Ώς έκ τώv άνωτέρω έμφαfνcτοι, ό ήθικός βίος του άvθρώrιοu
χcιροκτηρfζ ι·οι όιιό τός tκδηλώσεις ούτοΟ nρός τούς όλλοuς τ/Ίς
όγι'ιιιης, ri'Ίς άλληλ γγύης, τf'ις κολωσύvης κοf τ/Ίς όικοιοσύνης. ΑΙ
tκόηλώσ ις ούτοι ά11οτ λοΟv τήν l::μnροκτον όνογνώρισιν κοf 11 ριφρούρησιv τι'Ίς όό λφότητος.
ΤΙ εlvαι καλόv καr τr κακόv (18.11.1963)

Πρό τοιούτων διλημμάτων συχνά εύρισκόμεθα. Άμφιβολfαι
μtΊς γ ννώvται, rιροβλι�μοτο πολλάκις δύσλυτο τίθενται ηρό ήμών;
Δι' έκείvο τό όrιοίον πρόκειται νά nράξwμεν, δι' δ,τι έηράξομεν, οι·
δσο npάπouv όλλοι.
Τάς κρίσεις μας εlς τάς διαφόρους τούτος nεριστόσεις, τάς
γvώμος nού σχημοτfζομεv, έ11ηρεάζοuv τό διάφορο στοιχείο τ/Ίς
11ροσωι1ικότητος ήμών. Τά σ-rοιχεΤο ταυτο εΤvοι βεβαίως διοφορ
τικά Ις κάθ όvθpwnov, ύηοκεiμεvικά. Κuριώτερο εΤvαι ή νοημο
σύνη πού διαθέτει tκοστσς, ή νσστρο11ίο του, ό χαρακτήρ ούτοίί,
όλλό κοf •� ψuχικι� του κατάστασις, δηλαδή ό βαθμός τ/Ίς ψuχικfΊς
ούτοίί ώριμότητος.
Νοημοσύνη, ώς γνωστόν, εΤvοι τό τίνι τρόηψ ό νους άντιλομ
βόν τοι τό φαινόμενο τl'ις Φύσ ως r"ι τά περιστατικ(1 τ/Ίς ζωfΊς. Δu
var-όv οϋτη νά εΤvοι όνεπτuγμένη, δυνατόν όχι. Ή μόρφωσις β βαfως tvισχύ ι τήv vοημοσύνην.
Νοοτροπrα Τvαι ό τρόπο<, μέ τόν όποΤον tκοστος σκέπτεται.
Αϋτη έξαρτδτοι έκ του π ριεχομένοu τl'ις συν ιδήσεως, έκ τϊίιν
Ιό ών τάς όrιοfος l::x Ί σχημοτfσ ι. Ίδίως έκ τ/Ίς όντιλήψεως f'ιv /::
Χ ι π ρf άp της κοί ήθικί')ς.
Χαρακτήρ πόλιν Τvοι ό τρόπος τοΟ σuμπεριφέρεσθοι έκό
στοu. Δύναται ούτος νό εΤvοι ηρδος κοί εύπροσήγορος r"ι όντιθέ
τwς, βίαιος όπότομος ι'\ σκαιός. ΉμπορεΤ vά εΤvοι εfλικριν(ις r"ι κρυ
ψίνους, όξιοπρεrιής ι'\ δοuλοπρ πής, οlσιόδοξος ι'\ όποισιόδοξος,

κ.ο.κ. Ό χαρακτήρ κάθε όνθρώποu διομορφουτοι όnό πολλούς
ηορόγοvτος. Κυρίως έκ τf'ις vοοτροπfας, πρός δέ έκ τών έrιιδρά
ο ων του n ριβάλλοvτος, έκ τfΊς κληρονομικότητος, έκ τ/Ίς ύγείος,
τοίί κλίματος, κ.ό.
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Ή Ψυχική ώριμότης άποτελεί σημαντικόν στοιχείον της προ
σωπικότητος. 'Όταν αϋτη εΤναι μεγάλη, έκδηλούται πηγαίως μέ τά
διάφορα συναισθήματα.
'Επειδή δμως τά διάφορα ταύτα στοιχεία της προσωπικότητος
τού άνθρώπου εΤναι διαφορετικά εlς �καστον, αl γνώμαι μας καί αl
κρίσεις μας περί τού καλού ι'1 τού κακού εΤναι ύποκειμενικαί.
Έρευνώντες έν τοίς προηγουμένοις τά ζητήματα της άρετης
καί ήθικης, άνεζητήσαμεν καί εϋρομεν τό άπόλυτον τούτων, τό
άντικειμενικόν, εlς τούς νόμους της Φύσεως, της τε ύλικης δσον
καί της πνευματικής. Οϋτω, άκολουθούντες τήν χαραχθείσαν όδόν
καί έπί τού ζητήματος τούτου, τού καλού ι'1 τού κακού, εlς τήν έν
τιj Φύσει πραγματικότητα πρέπει νά προσφύγωμεν, ϊνα σχηματί
σωμεν γνώμην άντικειμενικήν.
Εlς τάς σκέψεις τούτος πολύ θά βοηθηθούμεν έάν προηγου
μένως, έν συντόμψ βεβαίως, έξετάσωμεν τί εΤναι ή Φύσις, ποία εΤ
ναι ή οlκονομία της καί ποίοι ol σιφποί της.
ΦΥΣΙΣ - ΕΤναι τό Σύμπαν, ΕΤναι πάν τό έκδηλωμένον. ΕΤναι ol
έκδηλωμένοι καί λειτουργούντες Κόσμοι. ΕΤναι τό Μέγα Πάν, δ
πως τήν άπεκάλουν ol άρχαίοι. Καί θείον Φύσιν ol άρχαίοι Σοφοί.
Τίποτε τό έκδηλωμένον δέν δύναται νά ύπάρξr;ι ι'1 νά νοηθιj πέραν
της Φύσεως.
Ή σύγχρονος έπιστήμη της 'Αστρονομίας καί δή ή Ραδιοα
στρονομία προσπαθεί νά καθορίσr;ι τά δρια της Φύσεως, τό μέγε
θος αύτης. Μέ τά σημερινά μέσα πού διαθέτει ή έπιστήμη ύπολο
γίζει δτι αl άποστάσεις αl όποίαι χωρίζουν τά δρια αύτης μετρούν
ται εlr, δισεκατομμύρια έτη φωτός, ό δέ πληθυσμός της άποτελεί
ται άπό έκατοντάδες δισεκατομμύρια Γαλαξιών. (Ό ήμέτερος Γα
λαξίας άριθμεί 250 δισεκατομμύρια Ήλίων).
Ή έσωτερική φιλοσοφία άφ' έτέρου θεωρεί τήν φύσιν άπει
ρον έν τψ γίγνεσθαι, τόσον εlς έκτασιν, δσον καί εlς δυναμικός
άνελίξεις. Άπειρον καί άτελεύτητον. ΟΙ Πυθαγόρειοι έλεγον δτι ή
Φύσις εΤναι: «άριθμός παμμέγιστος ές άεί συντελούμενος».
Ή Φύσις εΤναι έρευνητέα παρά τού άνθρώπου. Ό άνθρωπος,
προελέχθη, εΤναι τό μόνον πνευματικόν όν έπί τού πλανήτου μας.
ΕΤναι τό μόνον έπί της Γης όν πού έχει γνωστικήν Ικανότητα. Πη
γάς γνώσεως διατηρεί τά αlσθητήρια καί τόν νούν. Ό νούς μόνον
τά ύπό τών αlσθήσεων διαπιστούμενα κρίνων σχηματίζει τάς άλη
θείς γνώσεις. Μέ τά έφόδια αύτά μόνον τά ύλικά πράγματα της
Φύσεως δύναται νά έρευνήσr;ι καί νά γνωρίση. Τούτο δέ διότι τά
αlσθητήρια πού διαθέτει, τό νευρικόν σύστημα καί ό έγκέφαλός
του, δστις εΤναι τό κυρίως όργανον τού νού εΤναι ύλικός.
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Ό έπιστήμων πάλιν τάς Ιδίας πηγάς γνώσεως διαθέτει, Ισχύει
δμως τό αlσθησιακόν διά καταλλήλων όργάνων καί διευρύνει οϋ
τω τήν κατ' αίσθησιν έμπειρίαν. Οϋτω άποκομίζει γνώσεις εύρυτέ
ρας, περιοριζομένας δμως έπί τών ύλικών πάλιν πραγμάτων.
Τόσον 6 όνθρωπος δσον καί 6 όνθρωπος-έπιστήμων ούδέν
περί τών ύλικών πραγμάτων δύναται νά συλλάβι:J, ούτε δύναται νά
άνατρέχη τά άρχικά αίτια, εlς τόν ένδότερον λόγον τών πραγμά
των.
Μόνον δμως ύλική είναι ή Φύσις;
Έπ' αύτού εΤς φιλόσοφος τού αlώνος μας, βαθέως μεμυημέ
νος είς τάς άληθείας της Φύσεως έλεγεν:
«Ή Θεία Φύσις έχει δύο όψεις: Τήν έξωτερικήν, (ύλικήν)
έρευν(Ι 6 όνθρωπος διά τών αίσθητηρίων καί τού νου. Καί τήν
έσωτερικήν, ήρεύνησαν al 'Εσωτερικοί Σχολαί πάσης Χώρας καί
Έποχης».
Ή ϋπαρξις καί ή λειτουργία έσωτερικών Σχολών (Μυστηρίων)
κατά τούς άρχαίους, τούς μέσους καf τούς νεωτέρους χρόνους
(Άναγέννησιν) καταδεικνύει τού λογου τό άσφαλές.
Ή έσωτερική όψις της Φύσεως μόνον εlς τάς έσωτερικάς
σχολάς ήρευνήθη. 'Υπέροχοι πνευματικοί προσωπικότητες μεγά
λων Μυσταγωγών έσχον καί έτέραν πηγήν γνώσεως. Ύπερτάτην.
Έκ της κοινωνίας αύτών μετά έλευθέρων θείων Συνειδήσεων, έξ
ης κοινωνίας άπεκόμισαν γνώσεις έπί της έσωτερικης όψεως της
Φύσεως καί τών άρχικών αlτίων. Γνώσεις, μέ άνθρωπίνην αίσθη
σιν καί άνθρώπινον λόγον.
Έκ τών γνώσεων τούτων τάς μέν βαθείας, τάς πνευματικός
μόνον διά άλληγοριών, συμβόλων καί μύθων έξωτερίκευσαν. Διότι
είναι φαίνεται, ή φύσις τών άληθειών τούτων τοιαύτη. «'Ίνα ol
βλέποντες μή όρώσι καί ol άκούοντες μή έννοώσι». Εiναι έκείνο
πού ol Πυθαγόρειοι έξέφραζον μέ τήν ρησιν: «Ού τά πάντα τοίς
πάσιν ρητά». Διά τόν λόγον τούτον τίποτε δέν εiναι γνωστόν περί
τών άρχαίων μυήσεων.
Τάς δέ άλλος γνώσεις, τάς μάλλον έξωτερικάς, ώς είναι al κο
σμογονικοί, al κοσμολογικοί, ή ψυχογονία, κ.ά. έξωτερίκευσαν διά
τών διαφόρων φιλοσόφων τών έκ τών έσωτερικών Σχολών, δπως
εiναι έν 'Ελλάδι ol Πυθαγόρειοι, ό 'Εμπεδοκλής, ό Παρμενίδης, ol
"Ατομικοί κ.ά. ΟΙ φιλόσοφοι οδτοι r') μάλλον τά έξ αύτών σωζόμενα
συνιστούν τήν λεγομένην έσωτερικήν παράδοσιν, "'τις διά τούς
μελετώντας αύτήν άποτελεί έτέραν πηγήν γνώσεως.
ΠΟΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Ποίοι δηλαδή είναι ol νόμοι
οϊτινες διέπουν αύτήν (οiκος-νόμοι). Πώς λειτουργεί ή Φύσις.
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Ποίος εfvαι ό ρυθμός αύτης. ΟΙ κυριώτεροι καθ' ι'Jμάς νόμοι της
Φύσεως εfvαι ol όκόλουθοι:
Ή κrvησις. Ή Φύσις δέv εfvαι στατική. Τό πάν έv αύτιj κινεί
ται. Κινήσεις διαπιστώνει κάθε άνθρωπος έκ της καθημεριvης πεί
ρας. ό έπιστήμωv έξετάζωv τό ζήτημα βαθύτεροv, ώς καf ι'ι έσω
τερική φιλοσοφία, όvατρέχουσα εlς τάς πρώτος όρχάς. Ή κίνησις
κατά πρώτον λόγον συνίσταται εlς τήv μεταβολήv θέσεως, βαθύ
τεροv δμως κατά τήv έσωτερικήv φιλοσοφίαv καί εlς τήv μεταβο
λήv καταστάσεως τώv μορφών. Έκ τώv μεταβολών θέσεως καί
τώv μεταβολών καταστάσεως τώv πραγματωv της Φύσεως ό όv
θρώπιvος vούς σχηματίζει τήv lvvoιov τού χρόνου.
Ό άνθρωπος ώς εfπομεv, διαπιστώνει ώρισμέvας κινήσεις έv
τιj καθημεριvιj πείρ9, τήv φαιvομεvικήv κίvησιv τού 'Ηλίου, τής Σε
λήνης, τώv Πλανητών, τού Ούραvίου Θόλου. Κινήσεις εlς τούς
όvέμους, τάς θαλάσσας βροχάς, ποταμούς κ.ά. 'Επίσης τάς κινή
σεις τώv ζώων, τού όvθρώπου καί τόσος άλλος.
Ή 'Επιστήμη πάλιν μελετά τάς κινήσεις της Γης καί άλλων Ού
ραvίωv σωμάτων, τάς μοριακός κινήσεις, τάς κινήσεις τώv συστα
τικών τώv χημικών ότόμωv κ.ο.κ.
Ή έσωτερική δμως φιλοσοφία έπιλαμβάvεται τού θέματος βα
θύτεροv, όvατρέχουσα εlς τόv πρωταρχικόv νόμον της ότομικης
ούσίας της Φύσεως τώv · καθ' tκαστοv ότόμωv τώv φιλοσόφων,
ώv πρώτη Ιδιότης, ώς διδάσκει, εfvαι ι'ι «κίνησις», ι'ι «τροπή» κατά
τούς 'Ατομικούς φιλοσόφους.
Χαρακτηρίζει τό φιλοσοφικόv άτομον ώς «όφ'έαυτού κιvούμε
vοv εfvαι» καί δίδει εlς τόv νόμον τούτον της κινήσεως, έκτός της
έvvοίας της μεταβολης θέσεως καf τήv lvvoιov της παλμικης κινή
σεως (tλξεως καί όπώσεως), �τις συνεπάγεται τήv μεταβολήv της
ποιοτικης καταστάσεως τώv ότόμωv, όλλά καί τώv έξ αύτώv μορ
φών. Προάγεται έπίσης εlς τήv σπουδήv τού νόμου τούτου της κι
νήσεως καf εlς τό ψυχικόν άτομον, ώς καί εlς τάς μάλλον όvελικτι
κάς τούτου καταστάσεις.
Έξ δσωv λοιπόν έξετέθησαv ι'ι κίνησις όποτελεί καθολικόν νό
μον της Φύσεως.
ΑΙ lιμοιβαίαι tπιδρόσεις. 'Έτερος οότος παγκόσμιος καί καθολι
κός νόμος. Διαπιστούται καf παρά της 'Επιστήμης καf ύπό της
Έσωτερικης Φιλοσοφίας.
Ή έπιστήμη διαπιστώνει τόv νόμον τούτον εlς τάς όσκουμέ
vας μεταξύ τώv ούραvfωv σωμάτων tλξεις (παγκόσμιος tλξις), εlς
τάς έπιδράσεις τώv όκτιvοβολιώv τού 'Ηλίου έπf τού πλανήτου
μας.
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Τοιαύτας διαπιστώνει βεβαίως καί έκ της καθημερινής πείρας
ό άνθρωπος (φώς, θερμότης).
Ή έσωτερική φιλοσοφία σπουδάζουσα καί τόν νόμον τούτον
βαθύτερον, διαπιστώνει τάς μεταξύ τών ούρανίων σωμάτων όμοι
βαίας έπιδράσεις, ίδίι;� δέ έπί τού όνθρώπου τάς έπιδράσεις τού
'Ηλίου, Σελήνης καί Πλανητών, θέτουσα τάς βάσεις της όρχαίας
έπιστήμης της "Αστρολογίας. Τάς μεταξύ τών όνθρώπων έπιδρά
σεις, αΥτινες, ώς άρχή ήθικης, λαμβάνει τήν έννοιαν της όγάπης,
πρός δέ καί τάς έπιδράσεις τών έλευθέρων συνειδήσεων πρός
τόν δνθρωπον.
Ό νόμος οίιτος τών όμοιβαίων έπιδράσεων εΤναι φυγοκεντρι
κός καί ένέχει καθολικότητα.
Ή αύτοτέλεια. Ό νόμος οίιτος έχει έννοιαν κεντρομολικήν καί
βάσει της έννοίας τούτης έξασφαλίζεται εlς τάς μορφάς της Φύ
σεως τό αύτοτελές έκάστης. Τούτο διαπιστούται εlς τάς ώργανω
μένας μορφάς της Γης, ώς καί εlς tκαστον τών ούρανίων σωμά
των. Ή έσωτερική φιλοσοφία σπουδάζει καί τήν αύτοτέλειαν της
όνθρωπίνης μορφής, f'ιτις εlς τόν άνθρωπον λαμβάνει τήν έννοιαν
της θεμελιώδους όρχης όρετης, της έλευθερίας.
Οι:ίτοι, έν γενικαίς γραμμαίς, εΤναι ol κυριώτεροι νόμοι της Φύ
σεως, ol όποίοι προσδιορίζουν τήν οlκονομίαν αύτης.
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Ή έπιστήμη έρευνά, όμφιβάλλει,
πολλάκις σιγά. Τούναντίον ή έσωτερική φιλοσοφία άδιστάκτως
όποφαίνεται δτι σκοπός της Φύσεως εΤναι ή τών πάντων όνέλιξις.
Ή οίκονομία της Φύσεως, δλοι ol νόμοι της, τείνουν εlς tva
όποτέλεσμα, εlς tva σκοπόν: τήν έξέλιξιν, δλων τών πραγμάτων
αύτης.
Γραμματικώς έλίσσω σημαίνει τυλίγω, έξελίσσω δέ ξετυλήγω.
'Εξέλιξις λοιπόν σημαίνει τό ξετύληγμα. Τό ξετύληγμα τών λαν
θανουσών (τών τυληγμένων) Ικανοτήτων τών ούσιών καί τών
πραγμάτων της Φύσεως.
Τήν έκδήλωσιν τών δυνάμει Ικανοτήτων αύτών. Οϋτω ούσίαι
καί πράγματα διαρκώς, βραδέως όλλά όσφαλώς, φέρονται όπό
ότελεστέρας εlς έντελεστέρας καταστάσεις. Τά άτομα της άτομικης
ούσίας, έκ τού χάους έρχόμενα διέρχονται προοδευτικώς τάς δια
φόρους έξελικτικάς καταστάσεις, διά νά όποβούν κάποτε άτομα
ψυχικά, ατινα θά όχθούν βραδύτερον εlς καταστάσεις πνευματι
κός, ώv δέν ύπάρχει έξελικτικόν τέρμα. ΑΙ όργανωμέναι έπίσης
μορφαί της ύλικης φύσεως έξελίσσονται.
Τήν έξέλιξιν διαπιστώνει κατά τρόπον όντικειμενικόν ή έπιστή
μη εlς τό φυτικόν καί ζωϊκόν κόσμον τού πλανι'ιτου uac. 'Από τών
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άρχών τού αlώνος μας ή έπιστήμη διαπιστώνει τήν ταυτότητα τών
συστατικών τών χημικών άτόμων, �τερος δέ κλάδος αύτης τό
ένιαίον της ϋλης τών ούρανίων σωμάτων. Έπi το βάσει τών έπι
τευγμάτων τούτων διατυπούται ύποθέσεις καί θεωρίαι περί της
έξελίξεως τών ούσιών της άπροσώπου Φύσεως. Ή έπιστήμη δμως
περιορίζεται εlς αύτά.
Ή έσωτερική φιλοσοφία άποκαλύπτει μέ πηγήν τήν παράδο
σιν, δτι ή έξέλιξις έχει εννοιαν εύρυτέραν καί καθολικήν. Διδάσκει,
ώς πρό όλίγου, έλέχθη, πώς άπό τάς κοσμικός ούσίας προκύπτει
τό ψυχικόν άτομον καί πώς τούτο διά της ζωϊκης κλίμακος έκδηλοί
έν το άνθρωπίν,:ι μορφο πνευματικός Ικανότητας. ΟΙ Πυθαγόρειοι
σχετικώς ελεγον δτι: «τά ζώα είναι ol πρόγονοι τών άνθρώπων»,
ό δέ 'Αναξίμανδρος (6ος αlών) δτι: «ό άνθρωπος έγεννήθη έξ άλ
λοειδών ζώων». Περί δέ της τύχης τού άνθρωπίνου πνεύματος
πέραν της άνθρωπίνης μορφής έδίδασκον δτι ή έξέλιξις αύτού δέν
έχει δρια. «Τά πάντα κατ' άριθμόν γίνονται» έλεγον ol Πυθαγό
ρειοι σχετικώς διά νά καταδείξουν τό άτέρμον της έξελίξεως.
Έξ δσων έν συντόμψ έλέχθησαν περί τών σκοπών της Φύ
σεως, έξάγεται άβιάστως τό συμπέρασμα δη: σκοπός της Φύσεως
είναι ή δημιουργία συνειδήσεων, τούτων δέ ή άποθέωσις.
Οϋτω κλείεται ή περί Φύσεως καί τών σκοπών της άνοιχθείσα
παρένθεσις διά νά έπανέλθωμεν μέ τά έφόδια αύτά εfς τό θέμα
μας: τί είναι καλόν καί τί κακόν.
Ή οfκονομία καί ol σκοποί της Φύσεως συνιστούν έν αύτο �
να ρυθμόν. Ό ρυθμός ο�τος είναι άγαθοποιός. Φέρει τά έν αύτ�
πάντα, ούσίας, μορφάς ύλικάς, ώργανωμένας η μή, ψυχός, καί
πνεύμα εlς πρόοδον, εfς άνέλιξιν.
Ταύτα δμως εlς τόν άνθρωπον άλλάσσουν. Ό άνθρωπος δια
θέτει τό αύτεξούσιον, χάρις εlς τήν πνευματικότητα αύτού. Ό άν
θρωπος διανοείται. 'Εκδηλώνει συνείδησιν. Σχηματίζει γνωστικόν
περιεχόμενον. Έχει γευθη τού ξύλου της γνώσεως. Ήμπορεί λοι
πόν κατά βούλησιν νά κανονίζη τάς σκέψεις του καί τάς ένεργείας
του σύμφωνα μέ τόν ρούν τού ρυθμού της Φύσεως, δτε άγεται
κατά τρόπον συνειδητόν εlς τήν πρόοδον. 'Αντιθέτως ένεργών, έν
δλψ ή έν μέρει, φέρεται εlς στασιμότητα ψυχικήν ή κάποτε καί εlς
όπισθοδρόμησιν.
Καί τώρα, ώς νομίζω, εϊμεθα ώριμοι νά δώσωμεν τήν άπάντη
σιν είς τό τεθέν έρώτημα: Τί εΤναι καλόν καί τί είναι κακόν.
ΚΑΛΟΝ είναι εfς τάς σκέψεις μας, τάς πράξεις μας καί τούς
λόγους μας δ,τι προάγει. Τόν έαυτόν μας ώς ϋπαρξιν πνευματικήν,
ώς καί τούς άλλους άνθρώπους καί τά λοιπά έμψυχα όντα. Ό αν-
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θρωπος πράπει τό καλόν ώς πρός τάς έπιτογάς της άρετης δταν
άκολουθιj τούς νόμους της ζωης (βιολογική άρετή) καί τούς νό
μους τού πνεύματος (πνευματική άρετή, ης βάσις ή έλευθερία).
Ώς πρός δέ τάς έπιταγάς της ήθικης δταν άκολουθιj τούς νόμους
τού πνεύματος (ών βασικήν άξfαν έχουν ol νόμοι της άγάπης καί
της δικαιοσύνης).
Ό άνθρωπος λοιπόν πράπει τό καλόν δταν ol σκέψεις του καί
τά έργα του προάγουν έαυτόν καί τούς άλλους, όργανικώς, νοητι
κώς, Ψυχικώς καί πνευματικώς.
ΚΑΚΟΝ. Είναι τό άντίθετον. 'Όταν al πράξεις, al σκέψεις καί
ο1 λόγοι βλάπτουν έαυτόν ή τούς άλλους.
Ό σώφρων καλείται νά κανονίζΙJ τάς σκέψεις του καί έκδηλώ
σεις του κατά τόν ρυθμόν της φύσεως. Ό ρυθμός ο�τος άποτελεί
τό κριτήριον τού καλού καί τού κακού.
Τό ν' άγαπζΊ έργψ ό άνθρωπος τόν άνθρωπον, άναγνωρίζων
τά φυσικά αύτού δικαιώματα της ζωης, τών μέσων της ζωης, της
μορφώσεως καί της αύτοδιαθέσεως, είναι καλόν, διότι έχει άποτέ
λεσμα τήν πρόοδον τού άγαπώντος καί τ(j;ν άγαπωμένων. Τό νά
είναι ό άνθρωπος δίκαιος, ν' άποδίδΙJ δηλαδή εlς εκαστον δ,τι τψ
άνήκει, είναι καλόν.
Τό νά πληροί τούς νόμους της ζωης είναι καλόν, διότι ol νόμοι
της ζωης έπιτάσσονται ύπό της Φύσεως. Τό v· άρνηται δμως ιϊ νό
άκολασταίνΙJ �π· αύτών είναι κακόν, διότι ό ταύτα πρόπων βλά
πτεται. Τό νά πληροί τούς νόμους της πνευματικής άρετης, νά είναι
δηλαδή έλεύθερος παθών καί προλήψεων, νό είναι ότάραχος τόν
νούν, γαλήνιος τήν ψυχήν, εlλικρινής καί όξιοπρεπής, είναι καλόν,
διότι οϋτω προάγεται ψυχικώς.
Ώς πόρισμα τών έκτεθέντων εfς τό κεφάλαιον τούτο προκύ
πτει δτι: «Φύσει κακόν» δέν ύπόρχει, διότι ό ρυθμός της Φύσεως
ώθεί τά πάντα είς τήν πρόοδον. Τό κακόν ύπάρχει «θέσει», διότι
προέρχεται άπό τάς πράξεις, τάς σκέψεις καί τούς λόγους τού όν
θρώπου, στον ο�τος συμπεριφέρεται άντιθέτως πρός τόν κρα
τούντα έν τιj Φύσει ρυθμόν. Τό κακόν δημιουργούν al άνθρώπινοι
κακίαι, τά πάθη καί έλαπι;ψατα, al προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι.
ΑΙ διάφοροι κακίαι τών όνθρώπων δημιουργούν τάς άθλιότη
τας της ζωης, τάς δοκιμασίας, τούς πόνους καί τός πικρίας ιωί έμ
φανίζουν οϋτω τόν πλανήτην μας ώς κοιλάδα δακρύων. Ένψ ή
θεία Φύσις μέ τήν οίκονομίαν της καί τούς σκοπούς της ώθεί τό
πάν πρός τήν πρόοδον, τήν εύτυχίαν καί τήν έκ τούτης χαράν.
"Ίσως τινές άναζητήσουν κακόν έν τιj Φύσει έπικαλούμενοι τό
καθεστώς της ζούγκλας. Eivaι δμως τό καθεστώς τούτο ό κύκλος
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της ζωης τού πλανήτου μας, δστις μάλιστα προδίδει τήν άτέλειαν
αύτού. Έξετάζοντες δμως τό ζήτημα τούτο βαθύτερον διακρίνο
μεν τελουμένην θυσiαν μή συνειδητήν βεβαίως τών φυτοφάγων
ζώων. Μήπως δμως καi ό ένάρετος όνθρωπος δέν θυσιάζει έαυ
τόν, περιστάσεως τυχούσης, διά τούς 6λλους;
Άλλοι άναζητούν τό κακόν εlς τάς άναστατώσεις τού φλοιού
της Γης, τούς σεισμούς, τάς έκρήξεις τών r')φαιστεiων, τάς πλημμύ
ρας καi τά τοιαύτα, έξ ών καi θύματα άνθρώπινα. Τά φαινόμενα δ
μως ταύτα εΤναι διάφοροι έκδηλώσεις της άπροσώπου Φύσεως
δρώσης μηχανικώς έν τθ άνελiξει τών ούσιών αύτης. 'Εάν ύφί
στανται εlς τάς περιστάσεις τούτης καί θύματα άνθρώπινα, ποίος
γνωρίζει τήν εlμαρμένην έκάστου;
Μερικοί πάλιν άναζητούν τό κακόν εlς τάς νόσους καί τάς έπι
δημίας. Ναi, έδώ ύπάρχει τό κακόν. 'Αλλά τά φαινόμενα ταύτα
όφείλονται εlς τόν άνθρωπον, εlς τούς δρους διαβιώσεως πού tχει
καθιερώσει, καί εlς τόν μή φυσικόν τρόπον ζωης τόν όποίον διά
γει.
(Ή συνέχεια στό έπόμενο τεύχος)

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΝΙΟΒΗ
Μήν κλαίς άλλο πιά Νιόβη.
Κοίταξε
γύρω σου καί πέρ' άπό τό χρόνο,
ol πόλεμοι σκοτώνουν όλοένα
τά παιδιά σου.
'Απόβαλε
αύτό τό Ιερό πένθος
της συντριβής καί τού θανάτου.
ΟΙ νέοι καιροί έπιβάλλουν,
'Άγια Μάνα όρθια νά σταθείς
μέσα κι lξω- άπό τά τείχη
καί νά βροντοφωνάξεις:
«Όχι άλλος πόλεμος. ·οχι.
Φτάνει πιά».
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Τό τετράφυλλο τριφύλλι
Τά έγγόνια μαζεύτηκαν γύρω της καί fι καλή γιαγιά όρχίνησε
μέ τή σπινή-γλυκειά φωνή της:
7
Ωρες καί ώρες μακριά όπ' τήν πολιτεία ηταν lνα μέρος �συχο
κ· έρημικό. Άνθρωποι, σκυλιά, πρόβατα, δέν περνούσαν όπό κεί
κάτω. Φανταχτερά λουλούδια δέν ύπηρχαν. Μόνον όγριολούλουδα
καί τριφύλλι φύτρωναν έκεί πέρα.
Ό τόπος όπομονωμένος κ· έρημικός. Γύρω βασίλευε μιά όσά
λευτη fισυχία. Σπάνιο νά περάσει όπό κεί ψυχή ζωντανή. Κανένας
δέ φρόντιζε γιά τό μέρος αύτό. Τό γρασίδι δέν τό πότιζε, παρά fι
βροχή τού καλού Θεού-καί fι γιαγιά έκαμε τό σταυρό της.
Τό τριφύλλι δμως φύτρωνε πυκνό-πυκνό καί μέσα στ· άλλα
συνηθισμένα τριφύλλια ξεχώριζε lνα μεγαλύτερο, μέ τέσσερα κα
ταπράσινα φύλλα, lνα όληθινό τετράφυλλο τριφύλλι.
Ό κόσμος μέσα στήν πολιτεία-πλούσιοι, φτωχοί, όρχόντοι,
λαός-Ψάχνανε όλομερίς στά μεγάλα καί ώραία περιβόλια, στά
πλούσια ποτιστικά λειβάδια, νά βρούν lνα τετράφυλλο τριφύλλι,
καί έκείνο ηρθε καί φύτρωσε σ· αύτό τό όπόμερο καί έρημικό μέ
ρος.
Τόσοι καί τόσοι λαχταρούσαν νά βρούν τό τετράφυλλο τρι
φύλλι, όλλά κανένας δέν τό έβρισκε, γιατί κανένας δέ φαντάστηκε
νά πάει στό έρημικό καί �συχο έκείνο μέρος νά τό ζητήσει.
Κάποτε πέρασε, πιό πέρα, όπ' τό δρόμο, lνα ώραίο άμάξι μέ
τέσσερα άλογα. Καλοντυμένοι όφέντες κι όμορφες όρχόντισες κά
θονταν μέσα στ· άμάξι. 'Αλλά τ· άλογα έτρεχαν γρήγορα-γρήγορα,
πέρασαν σάν όστραπή σηκώνοντας σύννεφα σκόνης, καί τό άμάξι
χάθηκε, χωρίς κανένας μέσα όπ' αύτό νά κοιτάξει κατά τό όπόμε
ρο μέρος πού φύτρωνε τό τριφύλλι.
Μιάν άλλη μέρα lνα ζευγάρι όγαπημένων έφτασε ώς έκεί κά
τω, ψιθυρίζοντας λόγια όγάπης. ΟΙ δυό έρωτευμένοι θά 'βλεπαν ί
σως τό τετράφυλλο τριφύλλι, όλλά μιά μεγάλη συχαμερή μύγα,
πέταξε ξαφνικά μπροστά τους βουΤζοντας καί τό ζευγάρι τών όγα
πημένων, κοιτάζοντας τή βοερή μύγα, διάβηκε καί έφυγε χωρίς νά
τό Ιδεί.
Καί ό κόσμος δλος μέσα στήν πολιτεία έψαχνε στά περιβόλια
καί στά ποτιστικά λειβάδια νά βρεί τό τετράφυλλο τριφύλλι, άλλά
κανένας δέν τό βρισκε, γιατί κανένας δέ συλλογίστηκε νά τό ζητή
σει σ· έκείνο τό έρημικό κι όπόμερο μέρος.
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Μιάν όλλη πάλι φορά ενας άμέριμνος βοσκός πέρασε άπό κεί
κάτω. Αύτός μπήκε μέσα στό χωράφι, ξαπλώθηκε πάνω στό τρι
φι'ιλλι, εiδε τό τετρ(',φυλλο, άλλά δέν τού έκαμε τήν παραμικρή έν
τύπωση, οϋτε καί ήξερε τή σημασία του, κ· έτσι έφυγε χωρίς νά
τό κόψει.
Καί 6 κόσμος δλος έψαχνε πάντα μέσα στήν πολιτεία νά βρεί
τό τετράφυλλο τριφύλλι, άλλά κανένας δεν τόβρισκε, γιατί κανένας
δέ σκέφτηκε νά τό ζητήση έκεί.... πού.... βρισκόταν....
Τά τελευταία αύτά λόγια τά εΤπε ή γιαγιά άργά-άργά καί σιγα
νά, μέ τά μάτια μισοκλεισμένα. Έπειτα έγυρε τ' άσπρο της κεφάλι,
κι άποκοιμήθηκε.
- Λοιπόν, γιαγιά, δέν τό βρήκε κανένας τό τετράφυλλο τριφύλλι;
'Αλλά ή γιαγιά δέν έδωσε καμμιάν άπάντηση. Κοιμόταν. Τά
έγγόνια λυπήθηκαν νά ξυπνήσουν τήν καϋμένη τή γιαγιά. 'Έπειτα
καί τό παραμύθι δέν ηταν τόσο καλό. Δέν έλεγε οϋτε γιά γενναία
βασιλόπουλα, ούτε γιά όμορφες βασιλοπούλες, οϋτε γιά νεράϊδες
ή γιά ληστές. 'Άφησαν, λοιπόν, τήν καλή γιαγιά νά κοιμάται, κι άρ
χισαν τά παιχνίδια καί τά τρεχάματα. Ύστερα άπό λίγο, λησμόνη
σαν δλως διόλου τήν κουραστικ11 Ιστορία μέ τό τετράφυλλο τρι
φύλλι, πού κανένας δέν τό βρισκε, γιατί κανένας δέ σκέφτηκε νά
τό ζητήσει στό έρημικό καί �συχο μέρος πού φύτρωσε.
(Δημοσιεύτηκε στό «Νουμά», 7 Νοεμβρίου 1920)
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
« Έπιθαvάτιες Έμπειρrες>>
Ή σημ ρινή 'Αμερική δέν κατέχει τήν πρωτοπο ,)fo μόνον στόν
τομέα τi"\ς έπιστημονικης κοf της τ χνολογικης έρει,νας, όλλό κοf
σ· �νον όλλο τομέα έκ διαμέτρου όντfθετον, πού εlνοι ή μ ταφυ
σική έρευνα. Έnιστήμονες δι θνοϋς κύρους έχουν έπιδοθη μέ πό
θος, θόλεγε κανείς, τό τελευτο7ο χρόνιο στή μελέτη παράξενων
Ψυχικών έμπ ιριών. Πρόκ ιται γιό τfς έμπειρfες έκείνες, τfς μετο
φερόμ νες όπό ότομα, πού όφοϋ εΤχον πορομ fv ι γιό �να μικρό
χρονικό διάστημα «κλινικώς νεκρό)) κατόρθωσαν νό έnιστρέψουν
κοf πόλι στή ζωή, χάρις σέ κάποιο τεχνητή άναζωογόνηση.
Μιό πρόσφατη έρευνα στfς Η.Π.Α. έχει άποκαλύψει τό κατα
πληκτικό γεγονός δτι: Όκτώ έκοτομμύριο Άμερικονοf έχουν γνω
ρίσει στό χείλος τοϋ θανάτου τους άπfστευτες ψυχικές έμπειρfες,
έμπειρf ς πού στάθηκαν Ικανές νό μ ταμορφώσουν σέ βάθος όλό
κληρη τή ζωή κοf τήν ϋnορξή τους. Ψυχίατροι καf ψυχολόγοι, για
τροί, βιολόγοι κοf φυσικοί όπ· δλο τόν κόσμο όναλύουν κοf μ λε
τοϋν συστηματικό σήμ ρο τfς έμnειρf ς ούτές. πού έρχονται νό ρί
ξουν �να καινούργιο φώς στό μεγάλο όγνωστο πού περιμένει τι)ν
άνθρώπινη ϋnορξη μετά τόν φυσικό θάνατό της.
Ό συν ργότης τοίί γνωστού rrεριοδικοίί Paris Matcl1. σέ μιό
.
n ριοδεfο του στfς Η.Π.Α., όνέλοβ νό συναντήσ ι τούς έπιστήμο
νες τούς rrιό άφοσιωμένους στήν κίνηση αύτή, κοf τό rrροϊόν της
μακροχρόνιος έρ υνός του έχ ι συγκεντρωθη στό rrολύ άrrοκολυ
rrτικό βιβλίο του «Ή Μαύρη πηγή)) . Θό rrοροθέσουμε όπό τό σχ
τικό όρθρο τοίί έγκυρου rrεριοδικοϋ 11ι .
Τό σημ 7ο τό rrιό συγκλονιστικό άπό τήν έρευνά του ούτή,
έκε7να rroύ δπως ό ι·διος ό συγγραφεύς Ισχυρίζεται «κάνουν τόν

( 1) ι<Porls Mίltch)) 13 6 86.
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άνθρωπο τού δυτικού κόσμου νά άναθεωρήσει τίς σημερινές του
Ιδέες έπάνω στό φαινόμενο Ζωή-Θάνατος. Γιατί σύμφωνα μ· αύτά
ό θάνατος παύει πλέον νά εΤναι θάνατος».
«Έπί πέντε όλόκληρα χρόνια-λέγει ό άρθρογράφος-κατόρ
θωσα νά διατρέξω τίς ύπόγειες διαβάσεις της πιό παράξενης έπι
στημονικης κίνησης πού θά μπορούσε νά φαντασθη κανείς στήν
έποχή μας. Της κίνησης γιά τήν έκ νέου άνακάλυψη άπό τόν δυτι
κό άνθρωπο τών άπρόσιτων όχθών τού θανάτου».
Ή μοίρα μάς έπιφυλάσσει κάποτε πολλά άπρόοπτα-συνεχiζει
ό συγγραφεύς. Γιατί έκείνο πού στήν άρχή τόν εΤχε τραβήξει πρός
τίς Η.Π.Α., δπου τό φαινόμενο έγγίζει σήμερα, δπως εrπαμε, tνα
έπίπεδο σχεδόν έπίσημο, ηταν τό γεγονός δτι κάποιος σοφός έπι
στήμων όνόματι Ronald Siegel, διατεινόταν δτι εΤχε άνακαλύψει
«τή βιοχημική έρμηνεiα όρισμένων έκστασιακών όραματισμών,
περιγραφόμενων άπό άτομα πού εΤχαν έπανέλθει στή ζωή ϋστερα
άπό tναν σύντομο κλινικό θάνατο». Σύμφωνα μέ τήν άποψη του
αύτή: «Μιά ύπέρμετρη δόση άπό φυσικές έκκρίσεις στόν έγκέφα
λο κατά τήν ώρα τού θανάτου, θά μπορούσε νά προκαλέσει σέ δ
λους μας τούς παράδοξους αύτούς έκστασιακούς όραματισμούς».
Δυστυχώς, δπως πολύ σύντομα μπόρεσε νά διαπιστώσει, ό Τδιος ό
Siegel δέν εΤχε παρακολουθήσει καμμιά περίπτωση, παρόμοιου
όραματισμού. Ό συλλογισμός του ήταν καθαρά θεωρητικός, "'
μάλλον Ιδεολογικός, καί σύμφωνα μέ τήν όμολογία του δέν άπέ
βλεπε μέ τή θεωρία του παρά μόνο στό νά καταπολεμήσει «τήν ά
νοδο τού σκοταδισμού στή σύγχρονη έπιστήμη». 'Εζήτησε άπό
τόν Siegel νά τού ύποδείξει μερικά άπό τά ηιό άναγνωρισμένα
όνόματα τού «έπιστημονικού αύτού σκοταδισμού» καί μέ τή λίστα
αύτή στό χέρι, άρχισε νά διατρέχει τίς Η.Π.Α. πρός κάθε κατεύ
θυνση, άνακαλύπτοντας έκπληκτος μέσα στά πανεπιστήμια, στά
νοσοκομεία, στίς κλινικές, πρόσωπα άπόλυτα σοβαρά, άφοσιωμέ
να μέ πάθος στή μελέτη τών ψυχικών αύτών φαινομένων, τίς έμ
πειρίες καί τίς άποκαλύψεις πού μάς έρχονται μέσα άπό τίς έπιθάνατιες ωρες.
"Όλα δεrχνουν σάν ό μελλοθάνατος νά ξαναζεί (ιπό τήν <ιρχfι όλό
κληρη τή ζωή του.

ΟΙ σύγχρονοί μας αύτοί έπιστήμονες ζητούν νά δώσουν μιά
άπάντηση στό πιό άγωνιώδες έρώτημα δλων τών έποχών ώς πρός
τήν τύχη της άνθρώπινης συνειδητότητας κατά τήν ώρα τού θανά
του ή καί μετά άπ' αύτόν, μέ βάση τίς άφηγήσεις τών άτόμων
έκείνων, πού άφού έψαυσαν γιά fνα κάποιο διάστημα τήν άγνω
στη αύτή περιοχή, κατόρθωσαν νά έπιστρέψουν καί πάλι στή ζωή
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μεταμορφωμένοι άπό τήν άπiστευτη, έμπειρiα τους. Ή κοινή δια
πίστωση πάνω στό έρώτημα αύτό εΤναι δτι κατά τήν ϋστατη στιγ
μή δλα δείχνουν σάν ό μελλοθάνατος νά ξαναζεί άπό τήν άρχή
όλόκληρη τή ζωή του. «πρiν περιπέσει στό πεδίο μιός άλλης πραγ
ματικότητας έλιγμένης θά έλεγε κανείς στό βάθος τών πραγμά
των, δπου καf άρχiζει ό όραματισμός καf ή έκσταση».
ΟΙ πρωτοπόροι της έρευνας αύτης εΤναι άσφαλώς ol ψυχία
τροι. Ό πιό γνωστός άνάμεσά τους ό Raymond Moody. Καθηγη
τής της φιλοσοφίας καί της Ιατρικης ό Moody, ξαναφέρνει στό
προσκήνιο πανάρχαιες δοξασίες καί μύθους:
Τό άνθρώπινο όν φαίνεται νά βιώνει κατά τήν ώρα τού θανά
του του μιά καταπληκτική έμπειρiα, πού ol σύγχρονοι άνθρωποι
όπό τόν φόβο � τόν πανικό τού θανάτου. δέν εΤναι σέ θέση νά
άποκρυπτογραφήσουν. Ό Moody έχει όνομάσει τήν έμπειρία αύτή
«'Επιθανάτια έμπειρία» 111. 'Αλλά καi άλλοι έξ ίσου διάσημοι ψυχία
τροι έρχονται νά συναντηθούν μέ τόν Moody στό πεδίο αύτό. Ό
Russel Noyes έπί παραδείγματι, καθηγητής στήν Ιατρική σχολή
τού Πανεπιστημίου της lowa City, έπιχειρεί νά συμπεριλάβει, τίς
«έπιθανάτιες έμπειρίες» στό κλασσικό πλέον σχημα τού φροϋδι
κού Ψυχισμού. Μέ τόν τρόπο αύτόν ol «έπιθανάτιες έμπειρίες» έ
χουν γίνει τελευταία ενας εΤδος σφίγγας, θέτοντας στόν έρευνητή
δλα τά αlνίγματα της σύγχρονης έπιστήμης, άπό τή νευρολογία καί
τήν κυπαρική βιολογία, ώς τήν ψυχολογία τού βάθους καί τή
θεωρητική φυσική.
Ή τεχνολογία βέβαια έχει παίξει ενα ρόλο τομης σ· δλες αύτές
τίς έρευνες. έφόσον μέ τή χρήση τών νέων τεχνικών της άναζωο
γόνησης καί της έπαναφορός της λειτουργίας της καρδιάς. έπανέρ
χονται στή ζωή άτομα μέσα όπό βαθύ κώμα, άτομα πού πρίν όπό
είκοσι χρόνια θά νόμιζε κανείς έτοιμα γιά κάποιο νεκροτομείο. Άς
δούμε ενα τυπικό πεpιστατικό «έπιθανάτιας έμπειρίας».
'Ημίφωτα πού ξανοίγονται πρός �vav f1λιο γνήσιας χαράς.

Θά έχουμε ίσως- δλοι μας δεί έκείνες τίς αίθουσες της «Έντα
τικης» μέ τό όπαλό πράσινο φώς, τό βόμβο όπό τό πήγαινε-έλα
τού όvεμιστήρα, τούς θορύβους τού όπορροφητήρα γύρω όπό τήν
τραχειοεκτομή, καί τό μικρό πρασινωπό ecran τού ήλεκτροκαρδιο
γράφου. 'Όπου ξαφνικά ... Δέν βλέπει τώρα κανείς παρά μόνο μιό
γραμμή όριζόντια. Ή καρδιά αύτης της γυναίκας έχει σταματήσει,
δλα δείχνουν νά έχουν τελειώσει γι· αύτήv έδώ καί μερικά λεπτά.

( 1 ). Near Death experience.
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Ό χειρούργος, ώστόσο έπιμένει. 'Εφαρμόζει τούς μεταλλικούς
δίσκους τού «Defibrillateur» έπάνω στό στήθος της νεκρής. Καί
νά, τό σώμα της γυναίκας σέ λίγο άναπηδό. Πέντε, δέκα λεπτά η
καί περισσότερα. ...'Η καρδιά ξαναρχίζει τή λειτουργία της, ή νεκρή άφυπνίζεται... Εiναι συγκλονιστικό. 'Αλλά τό πράγμα γίνεται
άκόμη πιό συγκλονιστικό δταν ή νεκραναστημένη άρχίζει νά τά
βάζει μέ τούς σωτήρες της: «Δέν ηθελα νά ξανάρθω, δέν ηθε
λα...» έπαναλαμβάνει άπελπισμένη. Μάταια προσπαθούν νά τήν
καθησυχάσουν. Κυπάζει γύρω της, διακρίνει μιά νοσοκόμα: «Δέν
ηθελα νά ξανάρθω... δέν ηθελα....». Άπό πού αύτή ή γυναίκα δέν
ηθελε νά έπιστρέψει; 'Όταν έχει πιά ήρεμήσει, άρχίζει νά άφηγεί
ται πράγματα παράλογα. 'Ότι είχε περάσει μέσα άπό ήμίφωτα
άφάνταστα εύχάριστα καί φιλικά, γιά νά φθάσει στή συνέχεια μέ
σα σ· ενα φώς, εναν ηλιο άπό καθάρια καί γνήσια χαρά. «Ήμουν
τόσο καλά, πολύ πιό καλά άπό έδώ... 'Ήμουν σέ μιά κατάσταση
μακαριότητας...».
Σ' δλη τήν κατοπινή της ζωή θά μείνει πεπεισμένη γιά τήν
πραγματικότητα της έμπειρίας αύτης καί ό φόβος τού θανάτου θά
έχει έκλείψει όλοκληρωτικά άπ' αύτήν.
Στήν άρχή ol έπιστήμονες άρνούνταν νά δώσουν προσοχή στά
«παραληρήματα», δπως τά χαρακτήριζαν, τών παράξενων αύτών
νεκραναστάσεων. Καί εiναι μόλις κατά τά τελευταία χρόνια πού έ
χει άρχίσει μιά σοβαρή συζήτηση καί μιά άνταλλαγή άπόψεων.
Άπό τό 1 982 συγκεκριμένα τό φαινόμενο της «έπιθανάτιας έμπει
ρίας» έχει καταλάβει μιά θέση σχεδόν έπίσημη στήν πέραν τού
'Ατλαντικού έπιστημονική άναζήτηση. Μιά έρευνα πού άρχίζει τόν
ϊδιο αύτόν χρόνο στίς Η.Π.Α. έρχεται νά μός πληροφορήσει δτι
«όκτώ έκατομμύρια 'Αμερικανοί δηλώνουν δτι φέρνουν άνεξάλη
πτη μέσα τους τήν άνάμνηση της έπιθανάτιας έμπειρίας τους, ϋ
στερα όπό μιά κατάσταση κώματος ιϊ κλινικού θανάτου». 'Οκτώ
έκατομμύρια ότομα μιλούν μέ βαθειά συγκίνηση γιά τήν άνάμνηση
μιός όνέκφραστης αί'σθησης, ένός βιώματος όγνωστου στό χείλος
τού θανάτου τους. ΟΙ λεπτομέρειες της έρευνας αύτης, πού έρχον
ται νά έπιβεβαιώσουν σέ εύρύτερη κλίμακα έκείνο πού δεκάδες
σοβαροί έρευνητές είχαν ήδη άνακαλύψει πρίν άπό χρόνια, έχουν
συγκεντρωθη στό βιβλίο «Adventures in lmmortality» < Mc. Graw
& Hill, New York>. 11 ι.
'Οργανωμένοι πλέον σήμερα σέ μιά διεθνή 'Ένωση γιά τή με-

( 1) Adventures in lmmortality: Περιστατικό στό χώρο της Άθανασίος.

1987

το

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

231

λέτη τών έπιθανάτιων καταστάσεων, μέ εδρα τό Πανεπιστήμιο
τοϋ Connecticut, έρευνητές-έπιστήμονες άπ' δλα τά μήκη καί τά
πλάτη της γης, καταλήγουν στό συμπέρασμα δτι ol μέχρι σήμερα
άντιλήψεις ώς πρός τήν άνθρώπινη συνειδητότητα, ώς πρός τή
ζωή καί τόν θάνατο γενικά, θά πρέπει νά άναθεωρηθοϋν όλοκλη
ρωτικά κάτω άπό τό φώς τών άποκαλύψεων τών «έπιθανάτιων
έμπειριών» καί τών όραματιστών τού θανάτου.
'Ένα παράξενο ταξiδι σέ πέντε σταθμούς
Ό πιό μεθοδικός άπό τούς έρευνητές-έπιστήμονες, ό ψυχοκοι
νωνιολόγος Kenneth Ring, έχει έπιχειρήσει τή χάραξη ένός τυπι
κοϋ διαγράμματος της «έπιθανάτιας έμπειρίας».
Πρόκειται γιά ενα παράξενο ταξίδι -μάς λέγει- χωρισμένο σέ
πέντε σταθμούς:
Πρώτος σταθμός: <Μαρτυρία τοϋ 50% περίπου τών έπανελθόν
των όπό τόν θάνατο>. Τό ότομο έχει τήν έντύπωση δτι πετάει μέ
σα σ· ενα σκοτεινό χώρο. Νιώθει αφάνταστα όνάλαφρο καί γαλή
νιο.
Δεύτερο σταθμός: <Μαρτυρία τοϋ 37% τών έπανελθόντων>. Τό
ότομο βλέπει έξαφνα τόν έαυτόν του· έξω άπό αύτό τό ίδιο. Μέ
τήν αίΌθηση δτι έχει ύψωθη πρός τήν όροφή, παρατηρεί σέ μιά
κατάσταση τέλειας όδιαφορίας τούς γιατρούς καί τό προσωπικό
τοϋ νοσοκομείου νά άσχολοϋνται γύρω άπό τό όψυχο σώμα του.
Τρίτος σταθμός: <Μαρτυρία τοϋ 23% τών έπανελθόντων>. Τό ό
τομο νοιώθει σάν νά άναρροφάται μέσα σέ μιά τεράστια σκοτεινή
σήραγγα. 'Έχει τήν έντύπωση δτι προχωρεί μέσα της μέ μιά ταχύ
τητα άσύλληπτη. Ή κατάσταση της έσωτερικης του γαλήνης έντεί
νεται.
Τέταρτος σταθμός: <Μαρτυρία τοϋ 16% τών έπανελθόντων>- 'Έ
να φώς όρχίζει νά χαράζει στό βάθος τοϋ σκοτεινοϋ τοϋννελ.
'Εφόσον τό πλησιάζει, τό ότομο έχει τήν έντύπωση, δτι τό
φώς αύτό άναδίνει μιά όγνή καί γνήσια άγάπη, τr1ν ούσία θόλεγε
κανείς της όγάπης, εΊvαι αύτό τό ίδιο ή άγάπη.
Πέμπτος σταθμός: <Μαρτυρία τοϋ 10% τών έπανελθόντων>. Τό
ότομο είσχωρεί στό έσωτερικό τοϋ φωτός... 'Αρχίζει τότε νά όπο
κτά τήν έντύπωση δτι συγχωνεύεται μέ τό σύμπαν, συνειδητο
ποιώντας ταυτόχρονα τήν καθολική όγάπη καί τήν καθολική γνώ
ση.
Ή πρώτη όντίδραση φυσικά πολλών έπιστημόνων ηταν τό νά
σηκώσουν μέ εfρωνεία τούς ώμους. 'Εκείνοι, έν τούτοις, πού είναι
άποφασισμένοι νά προσεγγίσουν καί νά έξηγήσουν τό φαινόμενο,

232

ΙΛΙΣΟΣ

1987

έπιστρέφουν άπ' αυτο συγκλονισμένοι.. Δέν εfχαν πράγματι ποτέ
πλησιάσει κάτι τό τόσο πειστικό. Μερικοί προσπαθούν μάταια,
παρ· δλα αύτά, νά άποδείξουν δτι δλη αύτή ι'ι Ιστορία δέν εΤναι πα
ρά ενα άσχημο άστείο. 'Ένας άπ' αύτούς, ό Michael Sabom, καρ
διολόγος στήν 'Ατλάντα, είναι άποφασισμένος νά έλέγξει τήν άκρί
βεια τών «έπιθανάτιων έμπειριών» μεταχειριζόμενος διάφορα τε
χνάσματα, ώστε νά έπιφέρει σύγχιση στούς δηθεν νεκραναστημέ
νους όραματιστές.
Γιατί, άν ol έμπειρίες πού άναφέρονται είναι φύσεως μυστικι
στικής καί συνεπώς ύποκείμενες σέ έρμηνείες άφηρημένες περιέ
χουν, ώστόσο ενα στοιχείο, ενα περιστατικό πού μπορεί εύκολα
νά έλεγχθιϊ. Είναι έκείνο κατά τό όποίο τό · «έπανακάμψαν» άπό
τήν περιοχή τοϋ θανάτου άτομο διατείνεται δτι είχε ύψωθη έξω
άπό τό σώμα του. πρός τήν όροφή της αlθούσης, παρατηρώντας
άπό πάνω δλα τά συμβαίνον.τα γύρω άπό τό σώμα του, τό Ιατρικό
έπιτελείο στήν προσπάθειά του νά τό έπαναφέρουν στή ζωή κ.λπ.
01 λεπτομέρειες πού τοϋ δίδονται εΤναι άπόλυτα πειστικές, ώς
πρός τίς κινήσεις, τίς χειρονο.μίες τών γιατρών ή τών νοσοκόμων,
τά λόγια πού είχαν άνταλλάξει καθ' δλο τό διάστημα της έξωσω
ματικης άπουσίας του. Στό σύγγραμμά του «'Αναμνήσεις άπό τόν
θάνατο» ό Sabom οίχνει μιά προειδοποίηση πρός τούς δύσπι
στους καί σκεπτικιστές συναδέλφους του: Άν έπιμένουν στόν
σκεπτικισμό τους. άς μήν έπιχειρήσουν νά μελετήσουν τό φαινό
μενο της «έπιθανάτιας έμπειρίας)).
Μέ τόν Ι<iαιpό μιά έξειδίκευση στίς έρευνες έχει άρχίσει. Βλέ
πουμε όρισμένους έρευνητές νά εlδικεύονται στή μελέτη έμπει
ριών, πού συνδέονται μέ άποτυχημένες αύτοκτονίες <έμπειρίες
περιορισμένες συνήθως στόν 1 ό σταθμό>. Άλλοι πάλι μελετούν
τήν έξοδο άπό τό σώμα, τήν εϊσοδο στή σκοτεινή σήραγγα ή τό
ξετύλιγμα της ζωijjς τοϋ νεκραναστημένου μέσα σέ έλάχιστα μό
νον λεπτά. Ό Ψυχίατρος Kenneth Rίng-γιά τόν όποίο ήδη
μιλήσαμε-άφοοιώνεται όλοκληρωτικά στή μελέτη τοϋ 5ου σταθ
μού της «έπιθανάτιος έμπειρίας», έκείνον κατά τόν όποίον τό άτο
μο έπιστρέφει άΤ1Jό τήν περιοχή τοϋ θανάτου μέ τήν έντύπωση δτι
είχε είσχωρήσει οτό έσωτερικό ένός άσύλληπτου καί δυσπερίγρα
πτου φωτός άπό άγάπη.
Τό πιό άξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα μέ τή διαπίστωση τοϋ
Ring, δτι τά έπιστρέψαντα άπό τήν έμπειρία αύτή άτομα έχουν
ύποστη μιά βαθύτατη έσωτερική μεταμόρφωση, μιά άλλαγή, τρι
πλής φύσεως: Φυσική, Ψυχική καί νοητική.
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Πιό tλαφρύς κι'. iιπό τόν iιytρa, fνοιωθε νά πετάει πάνω σ' lva
στρώμα iιπό κενό.

Θά παραθέσουμε tνα περιστατικό -άπό τiς πολλές περιπτώσεις
πού ό άφοσιωμένος έρεuνητής έχει μελετήσει.
Πρόκειται γιά τό άτομο πού όνομάζεται Tom Sawyer. Ε1ναι t
να ζωντανό, ύπαρκτό άτομο πού κατοικεί στό Rochester, στήν πε
ριοχή της Ν. Υόρκης, στiς όχθες της λίμνης Ontario. 'Ένας όμορ
φος, ξανθός, άνδρας τριάντα έτών, πατέρας δύο παιδιών. ΕΤναι μη
χανουργός καi τό έργαστήριο του βρίσκεται άκριβώς δίπλα άπό τό
σπίτι του. Κάποιο άπόγεuμα, ένώ ό Tom έπιδιωρθώνει τό όμάξι
του, πεσμένος κάτω άπ' αύτό, ι'ι μηχανή ξαφνικά χαλνό καί πέφτει
έπάνω του. Τρείς τόννοι χάλυβα έπάνω στό στέρνο του. Ό Tom
προφταίνει νά βγάλει tνα φοβερό βόγγο. Ό tνας άπό τούς γuιούς
του πού τόν άκούει τυχαία τρέχει φωνάζοντας, ξεσηκώνει τούς
γείτονες: Ό πατέρας κάτω άπό τό καμιόνι! ... ΟΙ βοήθειες δέν θά
φθάσουν πρίν άπό δέκα τουλάχιστον λεπτά. Δέκα πολύ σκληρά
καί άποφασιστικά λεπτά γιά τόν άτυχο Tom. Μιά σιδερένια μπάρα
φλεγόμενη τού συνθλίβει τό θώρακα καί τό ύπογάστριο. Ό άγριος
πόνος, ι'ι άσφuξiα, τό τέλος πού φθάνει...
'Όταν ol τρείς τόννοι τού χάλυβα έχουν σηκωθιϊ άπό τό στέρ
νο του, ό Tom Sawyer μοιάζει νεκρός. Είναι νεκρός μέσα στό
άσθενοφόρο, πού τόν μεταφέρει τρέχοντας πρός τό νοσοκομείο.
Δέν άναπνέει, ι'ι καρδιά του έχει σταματήσει. 'Ωστόσο κανείς δέν
ξέρει άκόμη καί δλοι άγωνίζονται γύρω του.
Ή καρδιά τού Tom Sawyer δέν θά ξαναχτυπήσει παρά μόνον
ϋστερα άπό εrκοσι όλόκληρα λεπτά. Εrκοσι λεπτά, τά πιό άπίστεu
τα σ' δλη του τή ζωή, τά πιό καθοριστικά γιά δλη του τή ζωή.
'Εξωτερικά ι'ι όψη του ηταν όψη νεκρού. 'Εσωτερικά δμως...
'Έξι χρόνια μετά τό τρομερό περιστατικό, γερός πιά, ό Tom
Sawyer διηγείται τήν Ιστορία του, μέ φωνή πνιγμένη κάθε τόσο
άπό tvα λυγμό πού μάταια προσπαθεί νά συγκρατήσει. Άς τόν
άκούσοuμε:
Άπό τή στιγμή πού τό στέρνο του εΤχε άπαλλαγη άπό τό σιδε
ρένιο βάρος, ό Tom ένοιωσε νά βυθίζεται έξαφνα σέ μιά αfσθηση
άγνωστης εύχαρίστησης μιά γαλήνη καί μιά έλαφράδα άπόλuτη
διαπερνούσαν τό εΤναι του. Πιό έλαφρύς κι· άπό τόν άγέρα, ηταν
σάν νά πετούσε πάνω σ' tva στρώμα άπό κενό, tνα στρώμα
άφάνταστα άναπαuτικό. Μιά κατάσταση τέλειας μακαριότητας. Καί
τότε ξαφνικά ό Tom βλέπει άπό κάπου ψηλά τόν ίδιο τόν έαuτό
του πεσμένον έκεί πάνω στό δάπεδο τού μηχανουργείου, περιτρu
γuρισμένον άπό κόσμο, τό αiμα νά τρέχει άπό τό στόμα του...
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Βλέπει δλη τή σκηνή άπό ψηλά, τό κόκκινο άσθεvοφόρο νά γλι
στράει στό δρόμο, τό φορείο vά βγαίνει έσπευσμέvα άπό μέσα, τά
παιδιά του γύρω άλλόφροvα. Ό Tom τά βλέπει δλα αύτά μέ κάθε
λεπτομέρεια σάv μιά άόρατη κινηματογραφική μηχανή νά τά κατα
γράφει. Άπό ποϋ δμως; Στήv άρχή άπό tva σημείο τρία περίπου
μέτρα πάνω άπό τό έδαφος, ϋστερα άπό πιό ψηλά, πέντε, δέκα,
έκατό μέτρα....

································································································
··· · ······ ····································· ·················································

Σάv μιά παληά άvάμvηση βυθισμένη στά fγκατα τού ε1vαι του vά
ξεπροβάλει καί πάλι στό φώς.
Κάποτε ol γήϊvες εfκόνες σταματοϋv. Ό Tom νοιώθει τώρα vά
tλκεται πρός tva σκοτεινό, άξεδιάλυτο χάσμα, κάτι τό όγvωστο
τόv τραβάει δλο καί πιό έντονα μέσα του. Πετάει μέ μιά ταχύτητα
άσύληπτη, γαλήνιος πάντα καί εύτυχής, κι· άρχίζει ν' άvαρωτιέται
όv μπορεί νάνοι άκόμη ζωντανός ή όv έχει πεθάνει. Συμπεραίνει
πώς vαί, θά πρέπει vά έχει πεθάνει... Τότε άρχίζει vά χαράζει άπ'
τά βάθη τό φώς. Στήν άρχή σάv tva όστρο, tva σημείο στόν όρί
ζοvτα, ϋστερα σάv tvaς ηλιος. 'Ένας τεράστιος ι')λιος, πού ή έκτυ
φλωτική του λάμψη ώστόσο δέv τόv έvοχλεί, άvτίθετα τοϋ είναι
εύχάριστο νά τόv κυπάζει, κι· δσο τόv πλησιάζει, τόσο περισσότε
ρο έχει τήv έντύπωση vά τόv άναγvωρίζει. Σάv μιά πολύ παληά
άvάμvηση, κρυμμένη στά έγκατα της μνήμης του νά ξυπνάει καί νά
φωτίζει τό είναι του. «Κι' ηταv άφάνταστα γλυκειά, γιατί ηταv μιά
άvάμvηση άγάπης». Έξ όλλου-πράγμα άπίστευτο-τό παράξενο
έκείvο φώς έμοιαζε v· άποτελείται αύτό τό ίδιο άπό άγάπη, άπ' τήν
ούσία της πιό γνήσιας καί καθάριας άγάπης. Αύτό ηταv τό μόνο
πού ένοιωθε τώρα, χωρίς vά είναι κοιμισμένος, άvτίθετα μέ μιά
προσοχή καί μιά ένέργεια άπόλυτη, πού ποτέ όλλο τε δέv είχε
γνωρίσει.
'Όσο πλησιάζει πρός τό φώς, τό όσπρο, καί χρυσαφένιο, τόσο
τό φαινόμενο έvτείvεται. Κι' δταv τελικά εfσχωρεί μέσα του, είναι
ή έκσταση, ή άπερίγραπτη, ή άvέκφραστη... Κι' έvώ τοπία παραμυ
θένια ξετυλίγονται άτέλειωτα μπρός του, έχει τήν παράξενη έντύ
πωση δτι αύτός ό ίδιος είναι τά τοπία έκείvα, τά δάση, ό όvεμος.
κι· έκείvο τό άσημέvιο ποτάμι, μέ τίς μυριάδες τά ψάρια πού τρε
μόπαιζαν μέσα του.
Τότε ή ζωή του όλόκληρη σάv vά ξεπρόβαλε έξαφνα μπρός
του κατά tva τρόπο παράξενο, μιά έντύπωση δτι θυμόταν τά πάν
τα ταυτόχρονα καί μέ τήv παραμικρή λεπτομέρεια.

1987

το

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

235

Ύπάρχει lva τεράστιο άπόθεμα ζωής πού ύπνώττει άκόμη μέσα
μας;
Ένώ ό Tom Sawyer άφηγείται δλα αύτά, άναλύεται κάθε τό
σο σέ κλάμμα. «Τό κυριώτερο, ώστόσο-λέγει-τό πιό ούσιαστικό
δέv γίνεται νά περιγραφή μέ λόγια. Γιατί πρόκειται γιά κότι τό
πρωτόγνωρο, κάτι πού δέν συμβαίνει έδώ σ· αύτή τή ζωή ....».
«Άγαπώ τή γυναίκα μου καί λατρεύω τό δυό παιδιά μου. 'Έ λοι
πόν, δλοι αύτή ή όγάπη, παρμένη στό maχimum της έντασής της,
δέν άποτελεί παρά εvα έλάχιστο τμήμα της άγόπης πού ένοιωθα
μέσα σέ κείνο τό φώς. Μιά άγάπη όλοκληρωτική, χωρί·ς σύνο
ρα....»
Ό Tom Sawyer δέν θά ξαναγίνει πιά ποτέ δπως πρίν άπό τό
μοιραίο περιστατικό. Έχει ύποστη μιά ριζική όλλαγή. Μιά έκφραση
παράξενη φωτίζει τό πρόσωπό του. Έχει άρχίσει vά ένδιαφέρεται
μέ πάθος γιά τίς φυσικές έπιστημες, Ιδιαίτερα γιά ;rήν κβαντική μη
χανική. Ό άσημος μηχανουργός τού Rochester έχει άvακαλύψει
τόν Μaχ Plank καί τόv Niels Bohr, σοφούς πού ούτε κόν ύποψια
ζόταv τήν ϋπαρξή τους ως τότε. Τό βρίσκει. ώστόσο έντελώς φυ
σικό, έφόσοv δπως διατείνεται, μπρός στήv παρουσία τού φωτός
«έγνώριζε τά πάντα, γιατί κατά εvο τρόπο παράξενο ηταv αύτός ό
ϊδιος τά πάντα».
"Εξ χρόνια τώρα μετά τό περιστατικό έτοιμάζεται vά πάρει εvα
δίπλωμα φυσικής καί ή πίστη του δέv έχει έξασθενήσει καθόλου.
Στό παvεπιστήμιο-λέγε1-δέν έκανε τίποτε άλλο άπό τό vά ξαναβρί
σκει «σέ δόσεις» τή γνώση πού είχε άποκτήσει «σφαιρικά δταv εί
χε εfσχωρήσει μέσα στό φώς.
ΟΙ Γιόγκις τής Ίνδίας άσκούνται σ' tsλη τους τή ζωή γιά τήν άπό
κτηση τού περίφημου αύτού φωτισμού.
ΟΙ έργασίες ol πιό πρόσφατες γιά τήv όvαζήτηση κάποιας έρ
μηνείας έπάvω στά όναρίθμητα αύτό περιστατικά, φέρνουν τούς
έρευνητές έπιστήμοvες στά ϊχvη της 'Ινδικής φιλοσοφίας. Ό πέμ
πτος σταθμός της έπιθανάτιας έμπειρίας, ή καθολική δηλαδή άγά
πη καί γνώση, ή έκσταση καί ή μακαριότητα, είναι καταστάσεις
πολύ γνωστές στήν παράδοση της Βεδικής 'Ινδίας. ΟΙ Γιόγκις τήv
έχουν όνομάσει «ξύπνημα της Κουvταλίνι» καί είναι ό τεχνικός δ
ρος αύτού πού έπιδιώκουv συχνά σ· όλόκληρη τή ζωή τους.
Σύμφωνα μέ τήν 'Ινδική παράδοση ή Kundalini είναι μιά πύρι
νη δύναμη, εvα τεράστιο άπόθεμα ένεργείας, πού ύπνώπει στό
κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης, στό κέντρο άκριβώς της λε-
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κάνης. Ή λέξη Kundalini εΤναι σανσκριτική καί σημαίνει «συσπει
ρωμένη στόν έαυτό της». Γιά τόν λόγο αύτόν έχει συμβολισθη μέ
ενα κουλουριασμένο φίδι, έτοιμο νά ξετυλιχθιϊ καί ν· άνέβει κατά
μήκος της σπονδυλικής στήλης. ΕΤναι τό φίδι της ζωής, έφόσον
σύμφωνα μέ τίς πεποιθήσεις της 'Ινδίας ή ένέργεια της Kundalini
είναι τό θεμέλιο καί αύτή ή Τδια ή βάση της ζωής. ΕΤναι τό μυστη
ριώδες ρευστό, τό γνωστό στήν Κίνα σάν «Chi», στήν Ίαπωνlα
σάν «Ki», «Baraka» στόν Σουφισμό, ενα πεδίο ένεργείας άγνωστο
άκόμη στήν έπιστήμη της σύγχρονης Δύσης. Ήταν, ώστόσο, άνέ
καθεν γνωστό στούς μυστικούς δλων τών έποχών, καθώς καί
στούς άλχημιστές, καί συναντούμε τόν πανάρχαιο συμβολισμό του
στό κουλουριασμένο φίδι τού Κηρυκείου τού Έρμη.
Έκείvο πού έvτυπωσιάζει εlvαι ιΊ ψυχική άvάταση τώv (ιτόμωv
πού έπιστρέφουv άπό τήv «tπιθαvάτια έμπειρiα)).

ΟΙ Γιόγκις της 'Ινδίας γνωρίζουν έδώ καί χιλιάδες χρόνια τόν
τρόπο γιά τήν άφύπνιση της Kundalini. Έκτιναζόμενο πρός τά πά
νω τό πυρώδες ρευστό της, διασχίζει τό σώμα, ζωογονόντας στό
πέρασμά του ενα όλόκληρο δίκτυο άπό ύπνώπουσες διώρυγες τά Nadis - καί άποκαλύπτοντας στή βαθύτερη άνατομία τού άν
θρώπου τήν παρουσία ένός λεπτού αlθερικού σώματος πιστού άν
τιτύπου τού φυσικού σώματος. ( 1)
Σύμφωνα μέ τήν 'Ινδική παράδοση έκεϊνος στόν όποϊον άφυ
πνίζεται ή Kundalini μπορεί νά γίνει ένας ύπεράνθρωπος.
Στήν πραγματικότητα γίνεται ενας άληθινός, ένας άφυπνισμέ
νος άνθρωπος. Ό άφυπνισμένος αύτός άνθρωπος έμφανίζει σέ
μεγάλο βαθμό κοινά σημεία μέ τά άτομα πού έπιστρέφουν άπό
τήν «έπιθανάτια έμπειρία» τού 5ου σταθμού.
'Εκείνο πού έντυπωσιάζει περισσότερο, δπως εrπαμε, εΤναι ή
Ψυχική άνάταση καί ή βαθειά έσωτερική μεταμόρφωση έκείνων
πού έπιστρέφουν άπό τήν έμπειρία τού σταδίου αύτού.
Άλλά καί ή άφύπνιση της Kundalini δέν πραγματοποιείται φυ
σιολογικά πάρα μόνο στούς Γιόγκις πού έχουν φθάσει σέ ύψηλό
έπίπεδο αύτογνωσίας, ήθικού έξαγνισμού καί έσωτερικης πειθαρ
χίας.
Γιατί χωρίς τήν ώρίμανση αύτή, ή πρόωρη άφύπνιση της τρο
μερής αύτης δύναμης θά μπορούσε νά όδηγήσει σέ άποτελέσματα

( 1) Nadis: τά αfθερικά νεύρα, τό αfθερικό νευρικό δίκτυα.
ΕΤναι τό περίφημο lνεργητικό δίκτυο τών βελονιατών.
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άντiθετα, σέ διανοητική παράκρουση καi σ· αύτόν άκόμη τόν θά
νατο.
Μ8'nως ol όραματιστές τού θανάτου μάς άποκαλύπτουv μελλοντι
κές tξελικτικές καταστάσεις της όvθρώπιvης Uπαρξης;

Τό 1982 ό ψυχίατρος Kenneth Rίng-έρευνητής τού 5ου στα
δίου της «έπιθανάτιας έμπειρiας ►► -έρχεται σέ συνεργασία μέ τό
Kundalini Reshearch Center τού Toronto, προκειμένου νά μελετή
σει τή σχέση τών άποτελεσμάτων της άφύπνισης της Kundalini μέ
τίς «έπιθανάτιες έμπειρίες ►>. 01 Γιόγκις άσκούνται σ· δλη τους τή
ζωή μέ έμμονή, μέ μακροχρόνια άγωγή καl κοπιαστική πειθαρχlα
γιά τήν έπίτευξη τού περίφημου αύτού φωτισμού. Kal Ιδού δτι κά
ποια δλλα άτομα, χωρίς καμμιά άγωγή καi κανένα. σύστημα έχουν
τό δικαίωμα στό fδιο αύτό θαυμαστό έπίτευγμα, μόνο και μόνο μέ
τό νά έχουν ψαύσει τήν περιοχή τού θανάτου, τά δτομα αύτά ύπο
λογίζονται σήμερα μόνον στiς Η.Π.Α. σέ όκτώ περlπου έκατομμύ
ρια <άπό τά όποία 1 1/2 έκατομ. τού 5ου σταδίου>. Μέ τiς συνε
χείς δμως τελειοποιήσεις της τεχνητής άναζωογόννησης της καρ
διάς κατά πόσο θά πρέπει νά έχουν πολλαπλασιαστή σ· tνα έγγύ
τατο μέλλον;
ΟΙ έρευνητές έπιστήμονες καταλήγουν νά διερωτηθούν: Μή
πως λοιπόν ol όραματιστές μας, μέ τίς έπιθανάτιες έμπειρίες τους,
μός άποκαλύπτουν μελλοντικές άνθρώπινες κατακτήσεις, έξελικτι
κές καταστάσεις της άνθρώπινης φύσης, δπου θά έχουν άπελευ
θερωθη δυνάμεις λανθάνουσες, παρόμοιες μέ έκείνες της άφύπνι
σης της Kundalini; Μήπως μός άποκαλύπτουν τά πρότυπα τού
μελλοντικού άνθρώπου;
Ό μελλοντικός δvθρωπος θά όvομάζεται «Homo Noeticus))

Ζούμε σέ μιά στιγμή άποφασιστική της κοσμικής μας έξέλιξης.
Μιά στιγμή πολύ πιό ένδιαφέρουσα άπό τή Νεολιθική έποχή, πρίν
άπό 1 Ο ι'j 1 2 χιλιάδες χρόνια. 01 περίφημες «έπιθανάτιες έμπει
ρίες» δέν ε1ναι άπλώς tνας μηχανισμός πού έγγίζει πρός στιγμήν
·μόνο τούς θνήσκοντες. άλλά πού προαναγγέλλει τή μεταπήδηση
της άνθρώπινης συνειδητότητας άπό τήν παρούσα κατάσταση σέ
μιά έπόμενη έξελικτική φάση, δπου θά άρχίσουν νά ένεργοποιούν
ται πνευματικές Ικανότητες πού σήμερα ύπνώπουν.
Ό μελλοντικός αύτός άνθρωπος δέν θό όνομόζεται πλέον
«Homo Sapiens» ι'j «Homo Faber» - λέγει ό φιλόσοφος John
White-θά όνομόζεται «Homo Noeticus». Έχει έπιλέξει ό fδιος τόν
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όρο αύτόv πρός τιμήν τού Pierre Teilhard de Chardin. Γιpτί «Noe
tique» στήv τεγιαρδιαvή όρολογία σημαίνει έκείνον πού έπικοινω
νεί μέ τή συνείδησή του. Σύμφωνα μέ τόν μεγάλο έπιστήμονα καί
σοφό Pierre Teilhard de Chardin, ή άνθρωπότητα θά περάσει μελ
λοντικά σέ μιά νέα φάση πολιτισμού, σέ μιά διάσταση συνειδή
σεως πού θά ξανοίξει έμπρός της πεδία νέα καί άγνωστα. Ή συνε
χώς εύρυνόμενη καί όλοκληρούμενη» αύτή συνειδητότητα θά
«ύπερανθρωπίσει» τόν άνθρωπο, θά τόν όδηγήσει πέραν τού άν
θρώπου.
Ό κόσμος καί ή ζωή έξελίσσονται πρός μιάν όλοκλήρωση,
σύμφωνα μέ μιά σκοπιμότητα καί μιά βαθύτατη ένυπάρχουσα έν
νοια. Ό Θεός είναι ή μεγάλη δύναμη πίσω άπ' δλα τά πράγματα,
μόνον δμως μέσα στόν άνθρωπο ή θεία ζωή μπορεί νά γίνει σάρ
κα. Ό άνθρωπος, κύριος σήμερα στόν κόσμο της «Βιοσφαίρας»,
θά μεταπηδήσει αύριο σ· ενα άνώτερο πεδίο ζωης, πού είναι ό κό
σμος της «Νοοσφαίρας». 'Εκεί τό άτομο, συνειδητοποιώντας τόν
έαυτό του, θά ξεπεράσει τόν έαυτόν του καί τόν γαιοκεντρισμό
του. Γιατί ό άνθρωπος είναι ενα αfώvιο γίγνεσθαι καί ό 'Αληθινός
άνθρωπος δέν ύπάρχει άκόμη. Θά ύπάρξει.
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ΕΛΑΤΕ
Ελάτε φίλοι μου,
όπλα εμείς δεν έχουμε,
με πέννα και με λόγο πολεμάμε,
που τις χορδές της λύρας μας δονεί
και τις ψυχές μερώνει.
Ο λόγος είναι δύναμη
και μέσα απ· της Αγάπης το κανάλι
Φωνή Θεού, Φωνή ωής,
Ζ
που τις ανθρώπινες ψυχές δονεί
φέρνει το Θεό στη Γη
και σε καινούργιους Ουρανούς τον άνθρωπο.
Ελάτε, ποτέ δεν ειν' αργά,
καθένας με το δικό του πετραδάκι
ψηφί-ψηφί σε σχήμα και σε χρώμα
τ' ανθρώπου την αρχέτυπη
να φτειάσουμε Εικόνα
κι έναν καινούργιο κόσμο
να χτίσουμε ξανά
που από κοιλάδα οδύνης
κοιλάδα Αγάπης να γενεί
Δικαιοσύνης και Ειρήνης
Άπό τό βιβλίο «'Άχρονες Στιγμές>►
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·υταν
'Όταν ol άνθρωποι
γίνουν καλύτεροι
1<αί ι'ι 'Αγάπη πλημμυρίσει
τήν καρδιά τους.
'Όταν ol πόλεμοι
καί ol σκοτωμοί
σταματήσουν
καί ol άνθρωποι
βλέπουν άδέλφια τους
δλους τούς συνανθρώπους.
'Όταν δλοι άγωνιζόμαστε
γιά τό καλό της 'Ανθρωπότητας
Γιά μιά Παγκόσμια εlρήνη
γιό τήν 'Ελευθερία μας
γιό τή Δικαιοσύνη
τότε ό 'Ήλιος
πόλι θό λάμψη
καί θό διώξη
τό μαϋρα σύννεφα
καί μιό Μέρα
θ' άρχίση νό γλυκοχαράζη.
Άπό τό βιβλrο «Στό ταξεrδι της Ζωής>>
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Κωστή Μελισσαροπούλοu

Τό Βιβλίον της Σοφίας

Μ Η Τ 1 Σ
Γ' έκδοση όνοθεωρημένη 1986

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
Άρχαίων 'Ελλήνων σοφών 400 (Θαλής, Γlιπακός, Βίος, Σόλων,
Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλείτου,
Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αισχύλου, Σοφοκλ11, Εύριπί
δοu), 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, Πλά τωνος, 'Αρι
στοτέλους, Δημοσθένους, Πύρρωνος, Μενάνδροu, 'Επικού
ρου, Πλοuτάρχοu, Έπικτήτοu, Μόρκοu Αύρηλίοu, Πλωτίνου,
Γlρόκλοu κοί πολλ:.iJν nλλων.
Ξένων: 530 'Ανατολικών (Λόο-Τσέ, Κομφοuκiοu, Βούδδα), Έρμη
τικ6, Κοινής Διαθήκης, 'Ινδικών, Σοοδή, Έρόσμοu, Θερβάντες,
Σαίξπηρ,

Καρτεσiοu,

Σπινόζα,

Βολταίροu,

Ροuσσι,;J,

Κ6ντ,

Τζέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, 'Ίγκερσολ, Ρε
νάν, 'Ίψεν, Τολστόϊ, Μπλαβάτσκu, Σuρέ, Νίτσε, Φλcιμμοριών,
Μπέζαντ, Μπερξόν, Ταγκόρ, Βιβεκανάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ,
Σβάϊτσερ, Τσβόϊχ, Σρi Ράμ, Κρισνcιμουρτι καi ολλων.
Νεοελλriνων: 430 Κοραή, Ρήγα Φεραίου, Δημ, Γαλανού, 0, Καίρη,
Διον. Σολωμcϋ, Ά_ Λcισκαράτοu, Έμ, Poiδou, Γlλ Δρακούλη,
Σπ. Νάγοu, Άντ. Άδριcινοπούλοu, Π_ Γιωτοπούλοu, Ν_ Κcιρ
βούνη, Ν_ Καζαντζάκη, κ_ Βορναλη, Ίω. Βcισιλή, Θρ. Βλησίδη,
Ν_ Λούβορι,

φ_

Πολίτη, Δ, Ίωοννίδη, Κ_ Κιτρινιάρη, Ίω. Θεο

δωρακοπούλοu, Ε, Παπανούτσοu, Ί_ Μ_ Πανcιγιωτοπούλcu, Π_
Κανελλοπούλου καί όλλων,

Χαρτόδετοv Δρχ, 500
Δεμένον Δρχ. 700
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Έκυκλοφόρησε σ· εvαv κομψό τόμο

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

"Αρχαιοελληνικά
'Επιλογές άπό τά Όμηρικά ·Έπη
Έπιλογn όπό τήv 'Ιλιάδα
'Επιλογή όπό τήv 'Οδύσσεια

Μεταφράσεις
Πυθαγόρειο Χρυσό Έπη
Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος

Περιληπτικές 'Αφηγήσεις
Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί Έρωτος
Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού
Πλάτωνος Άξίοχος rj περί Θανάτου
Πλάτωνος 'Απολογία Σωκράτους
Πλό �ωνος Φαίδων rj περί Ψυχής
Ό Πλάτων γιό τήν Παιδεία <Νόμοι -Ποι,ιτεiα>
Ό καταποvτισμύς τής Άτλαvτίδος <Τίμαιος>
Π ,ου όρχου Έmό Σοφών Συμπόσιον

Τιμάται Δρχ. 400
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

Η ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ*
Αστασία, τε, φίλη πάντων φιλόκωμ' ερατεινή,
Ειρήνην χαίρουσα, βίον ζηλούσα βέβαιον·
αεί γαρ το πλέον στυγέεις, ισότητι δε χαίρεις....
Ατάραχη, φίλητων πάντων, γλεντοκόπα, αγαπητή
που χαίρεσαι στήν Ειρήνη, επιθυμώντας βίο σταθερό·
γιατί πάντοτε συ μισείς το υπερβολικό, καί χαίρεις
στην ισότητα....

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρωταρχική επιδίωξη της αρχαιοελληνικής σκέψης ήταν η
εναρμόνια εξισορρόπηση μοίρας και δικαιοσύνης, με υπέρβαση
του εντεταγμένου σε κοσμική τάξη ατόμου. Έτσι η διαλεκτική
τους πρόβαλε το καθήκον σαν θετική ενέργεια προσέγγισης της
αλήθειας με ειλικρινή διάλογο που σκόπευε στην βαθμιαία άμ
βλυνση των διαφορών. Ο ορφικός Ύμνος για τη Δικαιοσύνη, ύ
στερα από 14 αιώνες, διατηρεί αμείωτη την αρχική του αίγλη για
βίο σταθερό και φωτεινό, σ' όλες τις διαχρονικές ανελίξεις της
ιστορικής πορείας. Πράγματι η δικαιοσύνη-ισότητα είναι το στέρεο
βάθρο της παγκόσμιας και ατομικής ειρήνης. Ο λόγος του σύγχρο
νου φιλοσόφου Μπέρτραντ Ράσσελ: «πρέπει να γίνει διανοητικά
και συναισθηματικά αντιληπτό από όλους μας πως αποτελούμε ό
λοι μιαν οικογένεια και πως κανενός μας η ευτυχία δεν μπορεί να
οικοδομηθεί πάνω στη δυστυχία του άλλου», διατηρεί σε εγρή
γορση τον ειρηνόφιλο στοχασμό. Γιατί ειρήνη «δεν σημαίνει
απλώς απουσία πολέμου, αλλά, πρωτίστως, συμφωνία μεταξύ των

συνειδήσεων» δίδαξε ο Σπινόζα.
Είναι κατόρθωμα της ανθρώπινης θέλησης η ειρήνη. Μάλιστα
σήμερα που ζούμε τόν τρόμο άμεσης απειλής ενός πυρηνικού
ολοκαυτώματος, η κατανόηση των ανάλογων ηθικών αντιλήψεων

• Συμμετοχή της Στοάς «Φίλιππος» στο διεθνές έτος Ειρήνη 1986.
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των φιλοσόφων, θεουργών και μυστών της αρχαιότητας μπορεί
να υποστηρίζει προτάσεις θέσπισης κανόνων συμπεριφοράς που
ν' αποκλείουν την χρήση της βίας, σ· όλες τις ανθρώπινες σχέσεις.
«Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί... » Δεν εξυμνεί τον πόλεμο ο
Ηράκλειτος, καίτοι είναι νόμος φυσικός. Αντίθετα τον ανυψώνει σε
κοσμικό στοιχείο αναγκαίο για έναν ενοποιημένο κόσμο από τον
οποίο και προέρχεται η «ωραιότερη αρμονία», η ειρήνη.
Οι «Καθαρμοί» του Εμπεδοκλή στοχεύουν στην ψυχική αγωγή
του ανθρώπου σαν προϋπόθεση ειρηνικής διαβίωσης όλων των
όντων στη φύση:
«Ήσαν δε κτίλα πάντα και ανθρώποισι προσηνή θήρες τ' οιωνοί
τε, φιλοφροσύνη τε δεδήει: Ήταν όλα τα πλάσματα ήρεμα προς
τους ανθρώπους και τα θηρία και τα πτηνά, και είχεν ανάψει η
φλόγα της φιλίας».
Η ιδέα της ειρήνης, με την σκέψη του Αντιφώντα γίνεται κο
σμοπολίτικη. Είναι ο πρώτος εκφραστής «Ειρηνιστικού κινήματος»
με τη δοξασία πως ο άνθρωπος υπερέχει της έννοιας του πολίτη
κάθε κράτους. «Φύσει πάντα πάντες ομοίως πεφύκαμεν και Έλλη
νες και βάρβαροι».
Ο της «ομονοίας ξύμβουλος» Ισοκράτης, στο έργο του «περί
Ειρήνης», θεωρεί την ειρήνη ως την υψηλότερη αξία του ανθρώ
που: «Λέγω, λοιπόν, ότι πρέπει να κάνουμε την ειρήνη όχι μόνο με
τους Χίοuς, τους Ρόδιους και τους Βυζαντινούς, αλλά με όλους
τους ανθρώπους».
Ο Πλάτωνας είναι αντίθετος σε κάθε επιθετική πολιτική. Υπο
στηρίζει ότι όλοι πρέπει να διάγουν «τον κατ· ειρήνην βίον» και να
συμπεριφέρονται νομοταγώς: Διότι τους πολέμους τις επαναστά
σεις και τις μάχες τίποτε άλλο δεν προξενεί παρά μόνο το σώμα
και οι επιθυμίες». Η ανθρωποκεντρική διδασκαλία του προτάσσει
σαν κύριο μέλημα της αθάνατης ψυχής, την επί του σώματος κυ
ριαρχία, για να περιορίσει τις απαιτήσεις του στις αναγκαίες λει
τουργίες. Στό πλαίσιο αυτό βασική εργασία κάθε πολιτείας είναι η
θεσμοθέτηση νόμων με τους οποίους θα προβάλλει όσες πνευμα
τικές και ηθικές αξίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ει
ρήνης. Μονάχα με τη δημιουργία ενός πανανθρώπινου πολιτισμού
το άγος του πολέμου μπορεί να εκλείψη. Η πολιτική σκέψη του
Αριστοτέλη θέλει τον νομοθέτη ικανό για εξεύρεση όρων υπεύθυ
νης συμμετοχής του ατόμου και της κοινωνίας σε «αγαθόν βίον
και εις την ευδαιμονίων η οποία αρμόζει εις αυτούς>> .
Και θεωρεί κυριώτερο όρο τη δικαιοσύνη: «Ώσπερ γαρ τε
λειωθέν βέλτιστον των ζώων άνθρωπός εστιν, ούτω και χωρισθέν
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νόμου και δίκης χείριστον πάντων».
Την ειρηνική συνύπαρξη των λαών διακήρυξε περίτρανα η
Στωική Σχολή. Είναι γνωστή η φιλάλληλη διδασκαλία του Ζήνωνα
πως «όλοι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ζουν χωριστά σε κράτη
και κοινωνίες με διαφορετικό δίκαιο, αλλά να είναι σύντροφοι και
συμπολίτες θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ζωής και μια πολι
τειακή τάξη».
Η στωική σκέψη εντάσσει το άτομο ισότιμο μέλος στην κοι
νωνία του ανθρωπίνου γένους. Είναι το μέγα άλμα από το «ατομι
κό» ή «εθνικιστικό» πλαίσιο, σε μια «οικουμενική» διάσταση. Το ά
τομο γίνεται πρόσωπο καταξιωμένο με την αμοιβαία κατανόηση.
Είναι ο ελεύθερος πολίτης ενός παγκόσμιου κράτους όπου το λο
γικό είναι μέρος του κοσμικού λόγου για να νιώθει «τον εαυτό του
από τη φύση συγγενή με όλα τα λογικά όντα» Όλα τα βλέπει
ομογενή κι ομότιμα να σκέπτονται κάτω από τον ίδ;ο φυσικό και
λογικό νόμο, θεωρεί σαν φυσικό τους προορισμό να ζει το ένα για
το άλλο». Οι στωικοί οραματίστηκαν πρώτοι την πρώτη παγκόσμια
κοινότητα ειρήνης, στην οποία ο άνθρωπος οφείλει «συζήν θεοίς».
Ανάλογη και η απάντηση του Σωκράτη «κόσμιος» όταν ρωτή
θηκε αν είναι Αθηναίος ή Κορίνθιος. Γιατί η αρετή συνίσταται σε
μια θέληση που βρίσκεται σε συμφωνία με τη φύση. Ολόκληρο το
ανθρώπινο γένος αποτελεί ενιαίο σύνολο εντεταγμένο στην παγ
κόσμια Ενότητα, με σκοπό την ευδαιμονία που παρέχει η ζωή της
αρετής.
Οι ειρηνιστικές αντιλήψεις της αρχαίας Ελλάδας μπόλιασαν θε
τικά όλες τις μέχρι σήμερα ιστορικές μεταβολές και διαμόρφωσαν
τα πλαίσια μιας παιδαγωγικής Ειρήνης, στηριγμένης στις έννοιες
ευνομία, δικαιοσύνη, ισοτιμία. Οι Σπονδές, οι Συνθήκες, οι Όρκοι
και οι Αμφικτιονίες στήριζαν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη τη φιλία.
Και είναι ιστορική αλήθεια πως στο Ιερατείο των Δελφών
ανήκε η πρωτοβουλία της Αμφικτιονίας, θεσμού Ειρηνοδοσίας,
στο όνομα του Αμφικτίονα αδελφού του Έλληνα. Αλληγορία αντά
ξια ενός Μαντείου που διαφύλαπε πιστά μια θρησκευτική παρά
δοση η οποία ήθελε την Ειρήνη θυγατέρα του Δία και της Θέμιδας
κι αδελφή της Ευνομίας και της Δίκης. Δικαιοσύνη και Αγάπη ήταν
η μυστική διδασκαλία των αρχαίων μας Ιερών.
Ό Ιεροφάντης των Ορφικών Μυστηρίων έλεγε στους μύστες:
«Αγαπάτε-διότι το παν αγαπά-αλλ- αγαπάτε το φως, ουχί το σκό
τος». Κι ακόμη: «Ο επί της γης καθοδηγών υμάς θείος σπινθήρ
ενυπάρχει υμίν. Ούτος καθίσταται, δας εν τω ναώ, αστi)ρ εν τω
ουρανώ. Ούτω μεγαλύνεται το φως της Αλήθειας....». Και η αλή-
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θεια Ειρήνη είναι. Η εσωτερική αφύπνιση οδηγεί στη σοφία. «Η
αυτογνωσία και η γνώση της τάξεως του παντός φέρει τη μετα
στροφή και θανατώνει τις κατώτερες ορμές» λέγει ο εξ Απαμείας
Ποσειδώνιος. Η μύηση την ειρήνη θρόνιαζε στο εγώ και τον κό
σμο. Γιατί μονάχα ο μυημένος συντονίζεται με το Σύμπαν!
Οι αρχαίοι έλληνες προσπάθησαν να εμπεδώσουν την Ειρήνη
μεταξύ θνητών και αθανάτων. Στο πνεύμα και στην καρδιά κάθε
ανθρώπου. Και την τραγούδησαν γλυκά με παιάνες σαν του
Βακχυλίδη:
Γιά τους θνητούς γεννά η μεγάλη ειρήνη πλούτη
και τραγουδιών γλυκόφωνους ανθούς
Τα σιδερένια
χερούλια των ασπίδων αραχνιάζουν
σκουριά σκεπάζει
τα δίκοπα σπαθιά, τις λόγχες των δοράτων.
Ευφρόσυνα συμπόσια είναι γεμάτοι οι δρόμοι,
και παιδικοί ξεχύνονται, σαν φλόγες, ύμνοι.
Διαρκέστερες, όμως, απ' τις ειρηνοφόρες φλόγες των βωμών ήταν
οι καταστρεπτικές πυρκαγιές του πολέμου. Ο λυρικός λόγος του
Ευριπίδη εκφράζει επιγραμματικά τον καημό και την αιώνια ελπίδα
των θνητών:
Ειρήνη, θεά βαθύπλουτη και πολυζηλεμένη,
αχ, πόσο αργείς ναρθείς και πως σε περιμένω!
Έννοια εσωτερική, παρόμοια με την αρχαιοελληνική-Ορφική,
έχει η ειρήνη στην εβραϊκή ιερή και μυστική σκέψη.
Εβραϊκά Σαλόμ σημαίνει τον ευλογημένο από τον Θεό άνθρω
πο. Ακόμη την κατάσταση σωτηρίας από κάθε κακό.
Ο εβραϊκός εσωτερισμός είναι απόλυτα θεϊκός. Ο Ισραήλ
θεωρεί την ειρήνη αποκλειστικό καρπό του συνδέσμου του με τον
Θεό. Χωρίς Θεό ή σε οποιαδήποτε αντίθεση με το θεό, ειρήνη
δεν μπορεί νά υπάρξει. Μάλιστα η αποστασία του ανθρώπου και η
καταπάτηση του θείου νόμου, θεωρήθηκε ως κύρια αιτία της ελ
λείψεως ειρήνης στον κόσμο: «Εάν θέλητε και εισακούσητέ μου,
τα αγαθά της γης φάγεσθε- εάν δε μη θέλητε, μηδέ εισακούσητέ
μου, μάχαιρα υμάς κατέδεται» (Ησ. α 19).
Η μάχαιρα έγινε ρυθμιστής του ανθρώπινου βίου. Φυσικό
αποτέλεσμα της παρακοής. Ο εξόριστος Αδάμ επιδιώκει συνδιαλ
λαγή με το Θεό. Οι προφήτες αναζητούν την ειρήνη στην ανάπτυ
ξη φιλικής σχέσης με τον Θεό. Ακόμη στην ειρηνική συνύπαρξη
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τιι"✓ λαών. Επαγγέλονται πως χωρίς προσωπική αλλαγή και χωρίς
δικαιοσύνη απέναντι στους φτωχούς και τους καταπιεζόμενους η
ειρήνη αποτελεί χείμαιρα. Η ζωή της αμαρτίας και του εγωισμού
υπουδουλώνει τον άνθρωπο στο κακό και φαλκιδεύει την ελευθε
ρία του.
Η ειρήνη φυγαδεύεται. Με σοφία το Ταλμούδ (Σαμπάτ 31 α)
κωδικοποιεί αυτήν την αλήθεια: «Ό,τι είναι μισητό σε σένα, μην
το κάνεις στον συνάνθρωπό σου».
Είναι λαός μαρτυρικός οι Εβραίοι. Δίκαια ο ΗσαΤας προσεύχε
ται: «Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν». Η ειρήνη στον
εβραϊκό μυστικισμό είναι πάντα δώρο Θεού. Και σωτηρία στην
προσδοκώμενη μεσσιανική εποχή: «Ανατελεί εν τοις ημέραις αυ
τού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης». (Ψαλμός Ο α' 7) ή «Και έ
σται τα έργα δικαιοσύνης ειρήνη» (Ησ. λβ' 17).
Στην εποχή του αναμενόμενου Μεσσία δεν θα εκφέρεται μό
νον ο λόγος ειρηνικά: «Και οι γλώσσα, οι ψελλίζουσαι ταχύ μαθή
σονται λαλείν ειρήνην» (Ησ. λβ' 4) αλλά «και συγκόψουσι τος μα
χαίρας αυτών εις άροτρα και τος ζιβύνας αυτών εις δρέπανα. Και
ου λήψεται έθνος επ' έθνος μάχαιραν και ου μη μάθωσιν έτι πο
λεμείν».
Για τον μεγάλο Ιουδαίο ποιητή και προφήτη της Ειρήνης
ΗσαΤα, ο Μεσσίας θα είναι ο «Άρχων της Ειρήνης» (Ησ. στ' 6).
Αυτή η μεσσιανική ανθρωποσωτηρία στη χριστιανική ηθιι<ή
μεταβάλλεται σε προσωποποιημένη θεϊκή αρετή: «Αυτός γαρ (ο
Χριστός) έστιν η ειρήνη ημών» (Απ. Παύλος: Εφ. β 14).
Πρώτες οι ουράνιες δυνάμεις, με το αγγελικό άσμα: «Δόξα εν
υψίστης Θεψ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», ευαγγελί
ζονται την ειρήνη στο πρόσωπο του θεανθρώπου Ιησού.
Η ειρήνη ταυτίζεται με το Χριστό, ο οποίος ζει, κηρύπει, πε
θαίνει και ανασταίνεται για να κερδίσει ο Θεός την ψυχή του αν
θρώπου με την ειρήνη! Η εντολή της αγάπης για τους εχθρούς
μας, είναι μια αποκλειστική ιδιαιτερότητα του Ιησού. Η κρίση του
Τερτυλιανού (de idololatria) πως ο Χριστός «αφοπλίζοντας τον Πέ
τρο, αφόπλισε κάθε στρατιώτη» διαμορφώνει μια νέα συμπεριφο
ρά φιλαδέλφειας η οποία αποκλείει οριστικό τη βία.
Το κήρυγμα του Γλυκυτάτου Ναζωραίου αποσκοπεί στην συμ
φιλίωση με το Θεό, την απαλλαγή από την προπατορική ενοχή, τη
σωτηρία από τη φθορά και το θάνατο με την ανάσταση ψυχής και
σώματος, τη θέωση, και την εμφύτευση της ειρήνης στο άτομο
και τον κόσμο. Η θεϊκή μας υιοθεσία: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι
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αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται», την ειρήνη έχει αλάθητη σφραγίδα
αναγνώρισης.
Η ειρήνη αποτελεί καθήκον για κάθε χριστιανό, που την πραγ
ματοποιεί με τη βοήθεια της θείας Χάρης, πρώτα μέσα του με την
αυτογνωσία και τη μετάνοια καί ύστερα στο κοινωνικό περίγυρο
με την άσκηση της δικαιοσύνης και της αγάπης. Η απάρνηση της
εθνολατρείc. -,, της επιθυμίας κυριαρχίας και των ιδεολογιών βίας,
σε συνδυασμό με τον απεριόριστο σεβασμό του ανθρώπου και
της ανθρωπότητας, αποτελούν το σωτήριο κήρυγμα της χριστιανι
κής βιοτικής. Έτσι ο χριστιανός δεν δέχεται την ειρήνη σαν κατά
σταση παύσης πολέμου ή ισορροπίας τρόμου, αλλά σαν αξία
θεουργική που ενώνει όλους σ' ένα μF τον Ένα! Με το Χριστό η
ανθρώπινη φύση γίνεται «άμαχη, ειρηνική και αστασίαστη προς το
Θεό και τον εαυτό της». (Μάξιμος Ομολογητής). Ο ανακαινισμένος
με T'lV αγάπη κι ι τη συγγνώμη άνθρωπος γεύεται την ειρήνη ως
καρπό του αθανάτου πνεύματος: «ο δε καρπός του πνεύματος ε
στιν, αγάπη, χαρά, ειρήνη...» (Απ. Παύλος: Γαλ. ε 22).
Γι' αυτό η Χριστιανική Εκκλησία εύχεται «ειρήνη πάσιν» και
συνεχώς μας προτρέπει να δεόμαστε «εν ειρήνη» και «υπέρ ειρή
νης» σύμπαντος κόσμου, παράλληλα με την ικετήρια αίτηση: «Τα
έθνη πράυναν».
Άνωθεν δίδεται η ειρήνη. Όταν ο Θεός φεύγει από τον κό
σμο 1ιαίρνει μαζί του και την ειρήνη. Κι όταν έρχεται η δικαιοσύνη
του, ειρήνη γίνεται: «Καρπός δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται τοις
ποιούσιν ειρήνην» (Ιακ. γ. 18). Η «ειρήνη που είναι αχώριστα συν
δεδεμένη με τη δικαιοσύνη, είναι θείο πράγμα· εάν η καθεμιά
υπάρχει χωρίς την άλλη εξαφανίζει (καταστρέφει) το κάλλος της
αρετής.
Η ειρήνη τη δικαιοσύνη συγκεκριμένη θείόν εστιν χρήμα- ει
δε θατέρα άνευ της ετέρας ειη, λυμαίνεται το της αρετής κάλλος»,
γράφει ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης. Η χριστιανική ηθική ενεργοποιεί
τις πνευματικές δυνάμεις με αγάπη, συγγνώμη και δικαιοσύνη, και
καταδικάζει κάθε μορφή ανταγωνισμού, χωριστικότητας και πολέ
μου. Ο χριστιανικός ανθρωπισμός είναι μια διαρκής «Παιδεία Ειρή
νης» γιατί τόσο στην εκκλησιαστική λειτουργική όσο και στην μυ
στηριακή τελεστική διδάσκει πως ειρήνη είναι η έλευση και η πα
ραμονή της Αγίας Τριάδος μέσα στον άνθρωπο. Μόνο, σαν Υιοί
Ειρήνης, «εσμέν τέκνα Θεού!».
Η παγκοσμιότητα της ειρήνης αποτέλεσε ιερή δοξασία όλης
της Ανατολής. Με λακωνικότητα έχει διατυπωθεί σαν χρυσός κα-
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νόνας της ανθρωπότητας απ· τον Βραχμανισμό (Μαχαβαράτα
5: 1517): «Μην κάνεις στους άλλους εκείνο που θα σου προξενού
σε πόνο αν οι άλλοι το έπραπαν σε σένα», τον Κομφουκιανισμό
(Ανάλεκτα 15.23): «Μην κάνεις στους άλλους ό,τι δεν θα ήθελαν
να κάνουν σε σένα εκείνοι» μέχρι τον Ισλαμισμό (Σουνόν): «Κα
νείς σας δεν είναι πιστός, μέχρις ότου επιθυμήσει για τον αδελφό
του αυτό που επιθυμεί για τον εαυτό του». Η αγάπη στηρίζει την
ειρήνη. Πάντα καλύτερη απ· την πολεμική και την κατάκριση είναι
η κατανόηση η οποία γεννά τη συμπάθεια και την ανοχή με τη δη
μοκρατική αρχή: όλα τα λουλούδια πρέπει να ανθίζουν! Ειδικώτε
ρα ο Βούδας πίστευε πως η κατάκτηση γεννά την εχθρότητα και
δίδασκε τον σεβασμό σε κάθε όν: «Ο σοφός πρέπει να ζει όπως η
μέλισσα μαζεύει το νέκταρ απ· το άνθος, χωρίς να καταστρέψει το
χρώμα και το άρωμά του». Η αρμονία γαλουχεί την φυσική ισορ
ροπία με τον θείο αφορισμό: «Ειρήνη σε όλα τα όντα».
Η πιό αγνή έκφραση της θεοσοφικής κοσμαντίληψης είναι ο
μυστικός KRISHNAMURTI: «Για να φέρουμε τάξη και ειρήνη, πρέ
πει να αρχίσουμε από τον εαυτό μας και όχι από την κοινωνία, όχι
από το Κράτος, γιατί ο κόσμος είναι ο εαυτός μας. Δια της αυτοε
πιγνώσεως θα εύρει κανείς ότι μέσα εις τον εαυτόν του υπάρχει
το σύνολον». Κι ακόμη: «χωρίς αρετή δηλ. χωρίς την απελευθέ
ρωση από την επιθυμία δεν μπορεί να υπάρξει κατανόηση, ειρήνη.
Αρετή είναι η απελευθέρωση από την επιθυμία». Πόσο, όμως, έ
χουμε απελευθερωθεί από κάθε-ισμό; Δικαιολογημένα ο ιστορικός
της εποχής μας Άρλοντ ΤοΟμπη εκφράζει φόβους για αυτοκτονία
της ανθρωπότητας, μιά καί«στο βάθος της ψυχής μας δεν έχουμε
απαρνηθεί τον πόλεμο». Σ' αυτό το βάθος κατέρχεται η τεκτονική
αλήθεια λαμπρή σαν το φως των ιερών του κόσμου αναμφίλεκτη
και ειλικρινής σαν νόμος φυσικός. Σε καταστατικό όρθρο της Με
γάλης Στοάς της Ελλάδας υπάρχει θεσπισμένη η αρχή ότι ο Τεκτο
νισμός «καταδικάζει την βία» και πως οι τέκτονες «εργάζονται
προς προαγωγήν της ειρήνης». Η ελεύθερη τεκτονική συνείδηση
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι: «το Σύμπαν είναι πατρίς του τεκτο
νισμού» και την Διακήρυξη του 1775, η οποία ορίζει πως χρέος
του τέκτονα είναι «να αγαπά τον όμοιόν του, να εργάζεται ακατα
παύστως δια την ευδαιμονίαν της ανθρωπότητας και να επιδιώκει
την βαθμιαίαν και ειρηνικήν χειραφέτησίν της». Κάτι ανάλογο έγι
νε δεκτό στο Συνέδριο της Γενεύης, το 1902: «Ο ελευθεροτεκτο
νισμός εννοεί όπως πόσα διαφορά μεταξύ κρατών, ομάδων και
ατόμων, λύεται πάντοτε δι' ειρηνικού τρόπου και διαιτησίας». Γι'
αυτό δικαιολογείται η υπερηφάνεια του μακαριστού έλληνα τέκτο-
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να Αλέξανδρου Τζαζοπούλου: «ο τεκτονισμός υπήρξεν η πρώτη
απόπειρα εγκαρδίου συνεννοήσεως μεταξύ των λαών». Και τούτο
γιατί ο Τεκτονισμός είναι ένα παγκόσμιο κέντρο Ανθρωπισμού ό
που ο άνθρωπος ελεύθερα μυσταγωγείται κατά του απεριόριστου
εγωισμού και υπέρ ενός προοδεύοντος πολιτισμού. Είναι η παγκό
σμια ηθική δύναμη η οποία καθημερινά υλοποιεί τη διακήρυξη του
Παρισιού ( 1929):
«Είμαστε κομισταί ειρήνης» και ότι οι τέκτονες οφείλουν «να
καταστήσουν ισχυράν κάθε νόμιμον επιρροήν και να κατευθύνουν
όλος των τος προσπαθείας, προς ισχυροποίησιν της καλής θελή
σεως και προς εγκαθίδρυσιν εις τα καρδίας των ανθρώπων όλης
της γης της ενδόξου κυριαρχίας της αδελφικής αγάπης.....» Αρχή
κατορθωτή γιατί είναι «το ανθρώπινο πνεύμα εν τω συνόλω του
το συνειδητόν εγώ της Γης». Τόσον οι Τεκτονικές διακηρύξεις, ό
σο και τα «Τυπικά» συμβάλλουν αφυπνιστικά στην αποδοχή του
ιδανικού: «Ειρήνη, Αγάπη και Χαρά» με την μεταβολή του εντός
μας Ναού σε Παγκόσμιο Ιερό του Πνεύματος και του Κάλλους.
Δεν είναι μόνο οι φιλάλληλες δεήσεις: «Η ειρήνη να βασιλεύει
επί της γης» και «.. απέλθωμεν εν ειρήνη», αλλά μια ατελεύτητη
μυητική αγωγή με άξονες την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την
αρετή: «ό,τι η αρετή ήνωσεν, ο θάνατος δεν θα χωρήσει» ή «η δι
καιοσύνη ν' ανυψώσει την ψυχήν ημών». Μόνον με την αρετή και
την δικαιοσύνη δικαιώνεται το ύπατο τεκτονικό ιδεώδες: «ΕΣΤΕ Ε
ΛΕΥΘΕΡΟΙ», με πρωταρχικό καθήκον την υπεράσπιση των Λαών
από κάθε μορφής τυράννους. Είναι αυτονόητο πως η ελεύθερη
πνευματική ωρίμανση κάνει υπεύθυνη την ανθρώπινη πράξη. Η
έλλειψη ελευθερίας δημιουργεί την αδικία. Μόνο η ελευθερία
κυοφορεί την αξιοπρέπεια του ατόμου. Η ειρήνη είναι ένας ανα
βαθμός της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ειρήνη
χωρίς ελευθερία δεν νοείται. Κι αν ποτέ υπάρξει ο άνθρωπος θα
μεταβληθεί σε σκλάβο της πιο υποκριτικής-γι αυτό απάνθρωπης
νομενκλατούρας. «Σε εποχή ειρήνης, χωρίς ελευθερία, ο άνθρω
πος εκμηδενίζεται και η κοινωνική δικαιοσύνη καρατομείται». Την
ειρήνη, δια της ελευθερίας, που είναι η επίγνωση της ανθρώπινης
θειότητας, επιδιώκει ο Τεκτονισμός. Εδραία η πίστη του: ο άνθρω
πος αποτελεί μέσα στη φύση αυτόνομη συνειδητή ατομικότητα
που εξελίσσεται αρμονικά όταν απόλυτα προσαρμοσθεί με τις επι
ταγές των φυσικών νόμων. Και αγνή η προσευχή του:
Επίβλεψον επί των έργων ημών!
Πλήθυνον την αρμονίαν και την φιλίαν
μεταξύ ημών και μεταξύ όλων των ανθρώπων! ...
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Η τεκτονική μυστηριακή παράδοση συμβάλλει θετικά στηv
ανέγερση του Παγκόσμιου Ναού της Ειρήνης γιατί έξακολουθεί να
πρεσβεύει την αρχή του 1740, της Μεγάλης Ανατολής της Γαλ
λίας: «Ο κόσμος είναι όλος μία μεγάλη Δημοκρατία, εις την οποίαν
έκαστον έθνος είναι μία οικογένεια και έκαστον άτομον έν τέκνον
της».
Η Δημοκρατία και η θέληση για δημιουργική ζωή είναι οι πιό
δυνατές πηγές ενέργειας. Έτσι στη φύση των όντων ο άνθρωπος
οντώνεται, αφού στο πνευματικό του βλέμμα αποκαλύπτεται ο κό
σμος. Η ανθρώπινη συνείδηση καταξιώνεται βαθμιαία με προσω
πικό ηθικό άθλο. Με συνεχή λάξευση. Με ακέραιη συνείδηση
εξανθρωπίζεται η ιστορία και ο ανθρωπισμός εξακτινώνεται σε
εσωτερικό φωτισμό!» Στην ελεύθερη δραστηριότητα των προσώ
πων αποκαλύπτεται η ιδιαιτερότητα του Ανθρώπου, ενώ στις ατο
μικές ροπές της συνειδήσεώς του βασίζεται το όλο οικοδόμημα
του πολιτισμού μας».
Αλλά το έλλογο όν, το πολιτικό, κατά τον Αριστοτέλη, ο άν
θρωπος οδοιπόρος Homo viator του Γκέλεν, θα γίνει ο πολτοποιός
της ιστορίας του, αν μεταβληθεί σε μαζοψυχή δηλ. σε res publica,
ον χωρίς ελευθερόφρονη θέληση και ατομική αξιοπρέπεια. Ειδικά
στις μέρες μας που πληθαίνουν οι φίλοι της ειρήνης και λιγο
στεύουν οι υπέρμαχοι της ελευθερίας και που η ειρηνοφιλία γίνε
ται ειρηνοκαπηλεία από τους αρνητές του καθήκοντος κεκράκτες
ψευδεπίγραφων δικαιωμάτων, η επιστροφή στα αρχαία ιερά καί
τις μυητικές διδασκαλίες θα προσδώσουν στον συνθηματολογικά
παραπληροφορημένο άνθρωπο ηθική αυτονομία, ελεύθερη βούλη
ση και πνευματική αυτάρκεια. Δηλαδή την σωτηρία του. «Αν το
διαστημόπλοιο γη δεν ξαναβρεί τους ηθικούς και πνευματικούς
προσανατολισμούς του, θα συντριβεί στους βράχους της παρα
φροσύνης», τόνισε εμφατικά ο πατέρας της αστροναυτικής Φον
Μπράουν.
Δυνατότητα πραγματοποιήσιμη σύμφωνα με την διακηρυγμέ
νη απ· τον Κομφούκιο αλήθεια:
Με την ισχύ της θελήσεως ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτόν
του.

Με την ισχύ της αγάπης ο άνθρωπος αλλάζει τους άλλους.
Με την ισχύ της σκέψης ο άνθρωπος αλλάζει τον κόσμο'
Για να μη διαταραχθεί ποτέ η αρμονία-ειρήνη φύσεως και ψυχής μια και φως της Ιστορίας θα γίνει η Ελευθερία. η Δικαιοσύνη
Ισότητα και η Αδελφότητα.....
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ΣΚΙΕΣ
Σκιές oi μορφές τών άνθρώπωv πού φύγαν.
Αίφvίδια μπρός στά μάτια μου περνούν
κι αναβοσβήνουν για λίγο τα φωτοστέφαvά τους.
Τούς βλέπω v· άvατέλλουv όπό παλιές έπιστολές,
μισοσχισμέvα όλμπουμ καί κίτρινα, σβηστό βιβλία,
μέσα όπό φράσεις ύπογραμμισμέvες
καί σκέψεις γραμμένες στά περιθώρια
'Αμήχανη, συστρέφεται ή μνήμη μου
Τόσα χρόνια πού έζησαν δίπλα μου όλοζώvταvοι,
μοιάζει vό λόμψανε γιό εvα πρωϊνό
vό ξάπλωσαν εvα μεσημέρι μόνο v' όναπαυτούv
όπό πολέμους χρόνων κι όπό καιρών πλημμυρίδες
Τόσα χρόνια δέv πρόλαβα καλά-καλό
οϋτε τό πρόσωπό τους v' όποτυπώσω μέσα μου
Νά έμφαvίσω στό έργαστήριο της μνήμης τώρα δέv μπορώ
μιά έγκάρδια, καθαρή φωτογραφία τους.
Άπό τό βιβλίο << 'Ελεγείες))
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως

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

'Εκδίδεται άπό τό tτος 1956
Διευθυντής Κωστής Μελισσαρόπουλος
ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί.
··Εχουν δμως έκδοθrϊ έπιλογαί Περιεχ. rόμων, ώς έξης:
Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
8' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Γ' Τόμος έπιλογης π;::ριεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1 965
'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 600
Δ' Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 600
»
»
»
»
» χαρτόδ..Ξτος δρχ. 400
Συνιστώμεν είς δσους ά11απούν τό εργοv τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά
Ε
σουv τούς τόμους τώv ' πιλογών, εί'τε εχουν εί'τε δέν εχουv τού
τόμους τού ΙΛΙΣΟ Υ, διότι μέ τίς έπιλογές θά εχουv ευχρηστη KC
συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή.

Oi χαρτόδετοι τι,μοι 1965, 1971-1984 εκαστος δρχ. 300.
Oi χαρτόδετοι τόμοι 1985-6 εκαστος δρχ. 500

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

1982
1983
1984
1985
1986

))
))
))
))
))

400
456
434
408
408
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Έρευνα στην «Υπόθεση Ντήναχ►► του βιβλrου

«ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ►►

Του Σταύρου Βασαρδάνη
Από «Παραψυχολογική Γωνία))
Παραψυχολογική Έρευνα
στην ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

Φθινόπωρο του 1922. Έρχεται στήν Αθήνα από τη Γερμανό
φωνη Ελβετία ο Φιλόλογος Πάουλ Αμαντέους Ντήναχ. Γεννήθηκε
πιθανώς-σ'ένα χωριό της Ζυρίχης.
Σκοπός να διδάξει γερμανικά και γαλλικά σε Έλληνες φοιτη
τές. Στην Ελλάδα ήλθε «από νοσταλγία» καθώς του άρεσε να λέει
στους μαθητές του. Τι ενοούσε τώρα με τη φράση «από νοσταλ
γία» σε κανένα δε μπορούσε, ή δέν ήθελε να εξηγήσει. Μπορεί
ούτε και ο ίδιος να μην το ήξερε. Μπορεί ακόμη, για να μιλήσου
με σε «παραψυχολογική» γλώσσα, σε κάποια προηγούμενη βίωσή
του να έζησε στην Αθήνα το θαύμα του Χρυσού Αιώνα του Περι
κλή και της Ασπασίας και να το νοστάλγησε. Ποιός ξέρει; Αυτό
υποψιάζεσαι διαβάζοντας ένα εδάφιο του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, στη
σελ. 696, β' έκδοση της «Κοιλάδας των Ρόδων».
«Αν η Αθήνα είναι η Ομορφιά και το θαυμαστό σπιθοβόλημα
του αρχαίου πνεύματος, που δεν άφησε θέμα που να μην το αγγί
ξει ούτε ερώτημα άφησε που να μην το θέσει...»
Ο μεγάλος Λουκρήτιος θα μας πει τον πρώτο αιώνα π.Χ. (9755 π.Χ.) στό ποίημά του «Περί της φύσεως των πραγμάτων» (DE
RERUM NATURA): «Υπάρχουν τόσα πράγματα γύρω μας Οράτιε
που δέν τα γνωρίζουμε». Τήν ίδια ακριβώς σκέψη θα μας την πει
τον 206 αιώνα (1904-1967) ο Πατήρ της ατομικής βόμβας Ρόμ
περτ Οπενχάϊμερ: «Σήμερα η επιστήμη μας αποδείχνει πως το
σύμπαν είναι πιό παράξενο απ· όσο μπορούμε νά το φανταστού
με». Κι' ός μήν ξεχνάμε πως μέσα σε αυτό το «παράξενο» σύμπαν
ζούμε. Δηλαδή «λειτουργούμε», σαν μία βιο-ψυχοπνευματική Μο
νάδα του.
Ο Πάουλ Αμαντέους Ντήναχ λοιπόν πέθανε από φυματίωση
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το 1924 σε ηλικία 38 χρονών, στο ταξίδι επιστροφής του στην
πατρίδα, καθ' οδόν. Πιθανώς σε κάποια από τις ακτές της Α. Ιτα
λίας (Μπρίντεζι, Μπάρι, Αγκόνα, Ρίμινι;). Θα μας πει ο μεταφρα
στής των χειρογράφων του καθηγητής κ. Γ. Παπαχατζής που παρά
τίς έρευνες του δεν κατάφερε να το εξακριβώσει. Πριν φύγει ο
Ντήναχ χάρισε (1924) στον μαθητή του φοιτητή τότε της νομικής
κ. Γ.Π. τα χειρόγραφά του, παύ τα είχε επιγpάψει «πρώτο και δεύ
τερο τετράδιο» και «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» γραμμένα στα Γερμανικά με
την ευχή όταν μεγαλώσει να αξιωθεί να τα μεταφράσει στην Ελ
ληνική γλώσσα. Εδώ, μήπως θα μπορούσε να υποπτευθεί κανείς
κάποιο «παραψυχολογικό σημείον επαφής» (μυστική έλξη) ανάμε
σα στον Ντήναχ και τον μαθητή του Γ.Π.; Ο κ. Παπαχατζής έγινε
αργότερα Πρύτανης της Π.Α.Σ.Π.Ε., αντιπρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικράτειας, καθηγητής της Φιλοσοφίας, του πολιτισμού και
σήμερα είναι πρόεδρος της εταιρείας διοικητικών μελετών. Ο κ.
Γ.Π., «καλή τη μοίρα» βεβαίως, το μετέφρασε (17 χρόνια το μετέ
φραζε) και μας το παρέδωσε σε Κριτική έκδοση (1972 και 1979
β' έκδοση), να το διαβάσουμε.
Έτσι έφτασε ως εμάς το παράξενο αυτό βιβλίο και δεν κείτε
ται κάπου ξεχασμένο. Είναι 832 σελίδες μεγάλου σχήματος (έργο
ζωής). Διαβάζοντάς το βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα γεγονός ΑΠ 1ΣΤΕΥΤΟ ! Από τα χειρόγραφα τα μεν «δύο τετράδια» είναι κανονι
κά κείμενα. Μιά νεανική αισθηματική ιστορία της νεότητας του
Ντήναχ που τηνε ζει και τον συγκλονίζει στην πατρίδα του την Ζυ
ρίχη, με την Άννα.
Είναι μια ιστορία που συνηθίζουμε να τη λέμε «Μεγάλη Αγά
πη» και που στη μοντέρνα υπαρξιακή εποχή μας είναι σχεδόν...
ανύπαρκτη.
Η μεγάλη αγάπη λοιπόν της νεότητος του Ντήναχ στην πατρί
δα του είχε κακό τέλος. Τήν Άννα την παντρεύουν οι γονείς της μ'
έναν πλούσιο Ελβετό και πεθαίνει. Πριν πεθάνει ή Άννα παρακα
λεί τους γονείς της να καλέσουνε τόν Ντήναχ να τον δει για τε
λευταία φορά. Και τον καλούνε. Και αποχαιρετιούνται με την Υ
ΠΟΣΧ ΕΣΗ να ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ.
Την υπόσχεση αυτή την πιστεύουνε ΒΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ.
Ο Ντήναχ αρρωσταίνει τώρα από απελπισία για το χωρισμό.
Και πέφτει σε 12μηνο ληθαργικό ύπνο, σε μιά κλινική της Ζυρί
χης, επιθυμώντας να πεθάνει, για να πάει να συναντήσει την Άν
να.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Να ανα-
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φερθώ στον περίφημο Μύστη της Ανατολής ΜΟΡΥΑ. Στο έργό
του «ΟΜ». Εκεί στη σελίδα 134 (έκδοση Τρισήλιον 1980) αναφέ
ρονται τα εξής: «Ο λήθαργος αποτελεί μιαν ιδιαίτερη απροσδιόρι
στη κατάσταση μεταξύ ύπνου και θανάτου. Η καρδιά σχεδόν στα
ματά, το σώμα είναι ακίνητο και το πρόσωπο παίρνει μία σχεδόν
υπεργήινη έκφραση. Εν τούτοις ο άνθρωπος όχι μόνο είναι ζωντα
νός αλλά επιστρέφει στην εγρήγορση, για ένα δικό του λόγο τόν
οποίο ουδείς γνωρίζει. Η πτώση κάποιου σε λήθαργο είναι
απροσδόκητη και οι περιστάσεις αυτής της μεταβατικής κατάστα
σης ποτέ δεν είναι δυνατόν να γίνουνε γνωστές από τούς γύρω
του.
Στη γλώσσα ΜΑΣ (SIC) αποτελεί μια παρατεταμένη εκβολή
του «λεπτοφυούς σώματος». Αυτή η κατάσταση δεν είναι ασθέ
νεια και πρέπει να θεωρείται σαν «υπερφυσική έντασ·η» του οργα
νισμού σχετική με την λεπτοφυή κόσμο. Μπορεί να είναι αποτέλε
σμα υπερκοπώσεως, φόβου, σόκ από λύπη ή απρόσμενης χαράς».
Αυτά μας λέει ο μεγάλος Θηβετιανός Μύστης ΜΟΡΥΑ στο έρ
γο το «ΟΜ» στη γλώσσα της αρχαίας σοφίας της Ανατολής. Δεκτά
ίσως για κείνους που πιστεύουν σε όλα και τα ερευνούν (τούς
αληθινούς ... «σκεπτικιστές») απαράδεκτα δε και αποριπταία για την
από καθέδρας σημερινή Δυτική ρεαλιστική επιστήμη.
Πιθανώς η νέα επιστήμη της παραψυχολογίας που διδάσκεται
σήμερα στα πανεπιστήμια, ερευνώντας στο εργαστήριο αυτά τα....
«λεπτοφυή» θέματα να μας προσφέρει μια πύλη επιστημονικής
διεξόδου κάποτε. Κλείνει η παρένθεση.
Το Μάιο του 1922 συνέρχεται ο Ντήναχ από το λήθαργο.
'!:'ρχεται στην Αθήνα «από νοσταλγία» στα 1923-24 καθώς το εί
παμε και γράφει στη Γερμανική γλώσσα τα «δύο τετράδια» (κανο
νική αφήγηση της Μεγάλης του Αγάπης) και το «Σελίδες ημερολο
γίου», που είναι και το ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κομμάτι του Έργου ή «Κοιλά
δα των ρόδων» και παραδίνει τα χειρόγραφα στον τότε μαθητή
του φοιτητή κ. Γ. Παπαχατζή.

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ»
ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ»
Άς αρχίσουμε τώρα την παρουσίαση του Βιβλίου με τρόπο
αντίθετο από τό συνηθισμένο, αφού καί τό βιβλίο είναι τελείως.....
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ. Θα πούμε δηλαδή πρώτα τη βιβλιογραφία πάνω
στό έργο, αναφέροντας ονόματα Ελλήνων διανοουμένων που το
μελέτησαν. Ο καθείς βεβαίως από τη δική του γωνία θέασης.
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Και είναι λοιπόν, αυτά τα ονόματα των JΞλλήνων διανοουμέ
νων: ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Μελλοντολογικές ενοράσεις,
για την εξελικτική πορεία του Δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. (ΙΛΙ
ΣΟΣ έτος 21ο, τεύχος 120 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1976). ΔΗΜΗ
ΤΡΗΣ ΓΙΑΚΟΣ. Ένα βιβλίο ενόρασης και προφητείας. (ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
15 Ιουλίου 1980 σ. 1031). ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Νεώτερα
προφητικά κείμενα
1984
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ. 1984 (και τα δύο είναι ανάτυπα από το περιοδικό
Παρνασσός του ομώνυμου φιλολογικού συλλόγου. Τόμος 23&26).
ΤΕΡΠΟΣ ΠΥΛΙΔΗΣ (σοφιστής). ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΤΑΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΛΑΡΑΣ, ΑΝΑ
ΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ (βιβλιοκριτικές εργασίες) ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΥΚΑΡΑ
(Αληθινή εικόνα της μελλοντικής Δυτικής Ευρώπης» (Περιοδικό
«ΣΠΟΥΔΑΙ» ανωτάτης βιομηχανικής σχολής Πειραιώς τόμος 20,
τεύχος 2. Και στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ τόμος 11, αριθμός 1 & στη σ.
7 49-758 της «Κοιλάδας των Ρόδων» β' έκδοση). ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑ
ΣΑΡΔΑΝΗΣ (ο γράφων) Σκέψεις για την Κοιλάδα των ρόδων του
Πάουλ Ντήναχ. Ανάτυπο από το περιοδικό «Παρνασσός» τόμος,
27 έτος 1985). Του ιδίου: Τεκτονικό δελτίο «Πυθαγόρας» τόμος
2ος, Νο 9. του ιδίου Περιοδικό ΙΛΙΣΟΣ, (ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟ
ΠΟΥΛΟΥ) 1986, τεύχος 170. Του ιδίου Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (επι
φυλλίδα) Φύλλα 25-26-27/4/85.
Αυτοί είναι οι Έλληνες που μελέτησαν το Βιβλίο, καί έγραψαν
γι' αυτό.
Είναι λοιπόν το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Πάουλ Αμαντέους Ντήναχ
η ζωή του καθώς την «ζεί» το έτος... 3905-6 μετά Χριστόν!
Πρώτη λογικr'ι και επιστημονική αντίδραση του σημερινού αν
θρώπου και της σημερινής επιστήμης, βεβαίως... ΦΑΝΤΑΣΙΑ.
Στην επιεικέστερη περίπτωση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ φαντασία. Ως
γνωστόν είναι αδύνατο να «ζήσει» κανείς το... μέλλον! Ωστόσο
φαίνεται πως είναι πιθανό να υπάρχουν μερικές «τρύπες» σε αυτή
τη λογική-επιστημονική σημερινή θέση. Καθώς υπάρχουνε βε
βαίως οι γνωστές Μαύρες τρύπες στη δομή του σύμπαντος, ας
πούμε, που τόσος λόγος και τόση συζήτηση και έρευνα γίνονται
στις υψηλές επιστημονικές και φιλοσοφικές κορυφές στο χώρο
του Επιστητού.
Εμείς εδώ και τιλ.!ρα, θα εξετάσουμε μερικές από αυτές τις
«τρύπες», στο φιλοσοφικό επίπεδο βεβαίως, επειδή δεν εϊμεθα ει
δικοί επιστήμονες για να μιλήσουμε για τις τρύπες του εξωτερικού
διαστήματος.
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Και ας αρχίσουμε λοιπόν από τα αρχαία χρόνια.
Ο μεγάλος Λουκρήτιος καθώς το αναφέραμε και προηγούμε
να, θα μας πει το 97-55 π.Χ. στο ποίημα του ΟΕ RERUM NATURA
(Περί της Φύσεως των πραγμάτων):
«Υπάρχουνε τόσα πράγματα Ορότιε γύρω μας που δεν τα
γνωρίζουμε».
Και ο Ρόμπερτ Οπενχόϊμερ, το ξαναλέμε, ο Πατήρ της ατομι
κής βόμβας θα μας πει το ίδιο στον 20ό αιώνα ( 1904-1967): «Η
Επιστήμη μας δείχνει τώρα πόσο απίθανα παράξενο είναι το σύμ
παν». Θα τολμούσα να μεταφέρω τον επιστημονικό αυτό στοχα
σμό του Οπενχόϊμερ στο φιλοσοφικό χώρο με την εξής σκέψη:
«Η επιστήμη της παραψυχολογίας μας αποδείχνει σήμερα πως
το εσωτερικό ανθρώπινο σύμπαν είναι πολύ πιό παράξενο απ' όσο
θα μπορούσαμε να το φανταστούμε». Ή όν προτιι,.;τε θα έλεγα απλούστερα- μερικές φορές, η Λογική των πραγμι:'·των είναι δια
φορετική από τη Λογική των ανθρώπων.
Και ο Τεγιόρ ΝτεΣαρντέν θα μας πει επίσης: «Σε διαστημική
κλίμακα και η σύγχρονη επιστήμη το αποδείχνει, μόνο το φαντα
στικό έχει ελπίδες να είναι και πραγματικό»
Και ο σοφός επιστήμονας-συγγραφέας Άρθουρ Κλαρκ θα μας
πει: «Για να γνωρίσουμε το δυνατό θα πρέπει να προχωρήσουμε
στο αδύνατο».
Και ο διάσημος φυσικομαθηματικός καθηγητής Τζών ΤέΊλορ
θα μας πει επίσης:
«Για την επιστήμη δεν είναι καθόλου επιστημονικό να υπο
στηρίζει ότι υπάρχουνε προβλήματα που δεν θα βρούνε ποτέ τη
λύση τους».
Και ακόμη ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ Σερ
Άρθουρ Στόνλεϋ Έντιγκτον, κορυφαίος αστροφυσικός, στο έργο
του «χρόνος-χώρος-βαρύτητα» θα μας πεί: «Τα γεγονότα υπάρ
χουν κόπου μέσα στο χρόνο και μεις πάμε και τα συναντούμε».
Και ακόμη, ο Φυσικός Ρίτσαρντ Ρόϊμαν (βραβείο Νόμπελ
1965) θα μας πεί:
«Στη φυσική το ποζυτρόνιο ορίζεται σαν ηλεκτρόνιο που κινεί
ται στο χρόνο προς τα πίσω, δηλ. πρός το παρελθόν». (Άντριου

Τόμας: «πέρα από το Φράγμα του χρόνου»).
Ο μεγάλος Μύστης, ποιητής Μωρίς Μέτερλινγκ θα μας πει
ακόμη στο «γαλάζιο πουλί» πως: Ό χρόνος δεν είναι παρά ένα
αιώνιο παρόν. (L' ETERNEL PRESENT).
Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν επιστήμονες (μαζί με τους
μύστες). και μάλιστα μεγάλοι επιστήμονες θετικών επιστημών, που
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μας πληροφορούν πως δεν είναι καθόλου επιστημονικό να απορρί
πτουμε όσα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στον 200 αιώνα. Και
πιθανώς αυτοί οι επιστήμονες να μην έχουν άδικο.
Σαν απλό παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω πως αν τολμού
σε κανείς να ομιλήσει πριν από μερικές δεκαετίες στους τότε επι
στήμονες περί... τηλεοράσεως θα εθεωρείτο τουλάχιστον θρασύς
παραδοξολόγος ή και ανισόρροπος. Εν τούτοις σήμερα όλοι βλέ
πουμε τηλεόραση� Καθώς το ξέρουμε στις ανεπτυγμένες χώρες
διδάσκεται σήμερα στα Πανεπιστήμια η επιστήμη της παραψυχο
λογίας. Η επιστήμη αυτή ερευνά στο εργαστήριο το παράξενο αυ
τό πράγμα που το ονομάζουμε «χρόνο» και το θέλουμε γραμμικό.
Δηλαδή παρελθόν-παρόν-μέλλον. Ενώ φαίνεται πως αυτό το
πράγμα, δηλ. ο χρόνος δεν είναι ακριβώς έτσι καθώς το θέλουμε.
Δηλαδή δεν είναι παρελθόν-παρόν-μέλλον, αλλά είναι κάτι άλλο.
Ίσως το «ETERNEL PRESENT» ας πούμε, του Μύστη ποιητή Μέ
τερλινκ. Όπου: «Τα γεγονότα υπάρχουνε κάπου μέσα στο χρόνο
και εμείς πάμε και τα συναντούμε» καθώς θα μας τό λεγε ο «θετι
κότατος» αστροφυσικός, καθηγητής του Πανεπ. του Κέϊμπριτζ Σερ
Άρθουρ Στάνλεϋ Έντιγκτον, στο έργο του «χρόνος-χώρος-βα
ρύτητα».
Νομίζω, στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως η φι
λοσοφία συναντάται με την επιστήμη. Μήπως θα μπορούσαμε λοι
πόν να δεχθούμε σαν γεγονός ότι, σε σπάνιες βέβαια στιγμές, έ
νας προικισμένος-ευαίσθητος άνθρωπος τύπου π.χ. Ντήναχ, θα
μπορούσε ίσως βρισκόμενος σε κατάσταση καταληπτικού ύπνου,
καθώς συνέβη με τον συγγραφέα μας (Ντήναχ), να σπάσει το
φράγμα του χρόνου, να περάσει σε μιαν άλλη διάσταση (άχρονη
ανώτερη-ή «λεπτοφυές πεδίον» αν προτιμάτε στή γλώσσα των
Μυστών) και να «ζήσει» το μέλλον; Και αν ακόμη δεν θα θέλαμε
να δεχθούμε αυτή τη θέση σαν θετική, ός μη την απορρίψουμε.
Τουλάχιστον ασυζητητί. Επειδή, νομίζω, πως αν την απορρίπταμε
θα ήτανε σαν να αποκλείουμε την επιστήμη του μέλλοντος να
μπορέσει να λύσε, θέματα που η σημερινή επιστήμη δεν είναι ικα
νή να τα λύσει. Και αυτή η θέση της απόρριψης βεβαίως, θα ή
ταν.... αντ1επ1στημονική, όχι μόνον καθ' ημάς, αλλά κα, κατά τη
γνώμη διαπρεπών θετικών επιστημόνων φυσικομαθηματικών κα3ηγητών (Τζών Τέιλορ,· Σέρ Άρθουρ Έντιγκτον και άλλων).
Στην επόχή μας άλλωστε η επιστήμη της παραψυχολογίας κα
θώς το ξαναείπαμε, ερευνά στις προχωρημένες χώρες στα πανεπι
στήμια, αυτά τα προβλήματα της υφής του χρόνου, και του χώρου,
στο εργαστήριο. Αλλά και σε πολλά μυητικά έργα, ιδίως Μυστών
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της Ανατολής, (το επαναλαμβάνουμε) βρίσκουμε στοιχεία που συ
νάδουν προς τις σημερινές επιστημονικές προχωρημένες απόψεις
περί χρόνου-χώρου.
Ας μη ξεχνούμε ότι η σημερινή επιστήμη γνωρίζει πως ο αν
θρώπινος εγκέφαλος δεν χρησιμοποιεί όλα τα βιο-ηλεκτρο
μαγνητικά του «κυκλι;ψατα». Μιά μικρή μόνο περιοχή του ευρί
σκεται /σήμερα/ εν ενεργεία. Ίσως ένα 1Ο τοις εκατό.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των «κυκλωμάτων» του «υπνώτει».
Δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Δεν έχει ακόμη «ξυπνήσει». Η αν
θέλετε εις την γλώσσαν των μυημένων δεν έχει ακόμη «ανάψει».
Πιθανώς ένα μέρος του να ξυπνάει με το «Νύμπελβιρχ» την Άμε
ση Γνώση της «Κοιλάδας των Ρόδων», στο μέλλον. Σήμερα ο εγ
κέφαλος του ανθρώπου (το ξαναλέμε) ερευνάται από την επιστήμη
της παραψυχολογίας σε όλο τον κόσμο. Ιδίως στη Σοβιετική Ένω
ση, στην Αμερική, στην Ιαπωνία και αλλού. Ίδε δοκίμιό μου ΣΚΕ
ΨΕΙΣ Κεφ. «Ο Εγκέφαλος» Στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει μιά έρευ
να, με την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών του Άγγελου Τανάγρα το
1923. Σταθεροποιήθηκε με το Διεθνές Συνέδριο που έγινε στην
Αθήνα το ·1930, που πήρανε μέρος διαπρεπείς επιστήμονες απ· ό
λο τον κόσμο.
Μέλη της σπουδαίας αυτής Εταιρείας, ήτανε τότε ο Ακαδη
μαϊκός Παύλος Νιρβάνας, ο Καθηγητής Θεόφιλος Βορέας, ο Έφο
ρος Αρχαιοτήτων Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, οι καθηγητές του Πα
νεπιστημίου της Αθήνας Μ. Κατσαράς, Σπ. Λιβιεράτος και Βλαδ.
Μπένσης, ο Πρόεδρος της αντιφυματικής Εταιρείας Π. Παμπούκης,
η ευεργέτιδα της Εταιρείας· Αλεξάνδρα Χωρέμη, κόρη του ΙΞμμ.
Μπενάκη και άλλοι γνωστοί επιστήμονες και διανοούμενοι. Επίτιμα
δε μέλη της Εταιρείας - που είχανε αποδεχθεί την εκλογή τους ήταν ο Άλμπερτ Άϊνστάιν, η Μαρία Κιουρί, ο 1. Μάξγουελ, ο Σερ
Όλιβερ Λοτζ, ο Ιμάνουελ Μπέρξον, και ο Σίγκμουντ Φρόυντ. Ίδε
περιοδικό ΤΟ ΑΝΕΞΗ ΓΗΤΟ. Τεύχος Νοεμβρίου 1986. Ή Εται.}εία
πήγαινε καλά ως τον 8. Παγκόσμιο Πόλεμο. Ύστερα ήρθε η Κα
τοχή. Οι Ναζί. Τα μαύρα χρόνια. Και η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών
διαλύθηκε. Ο Τανάγρας αρρώστησε. Το Ψυχικό του ΦΩΣ άρχισε
να σβύνει. Και στις 3 Φεβρουαρίου του 1971, παρέδωσε το πνεύ
μα εις τον Θεόν.
Ο Ντήναχ καθώς το ξέρουμε -για να επανέλθουμε- συντριμέ
νος από το θάνατο της Άννας, αρρωσταίνει στη Ζυρίχη από «λη
θαργικό ύπνο» και μένει σ· αυτή την κατάσταση απ' το Μάϊο του
1921 ως το Μάϊο του 1922.
Στο σημείο αυτό νομίζω πως είναι ανάγκη να τολμήσουμε να
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χρησιμοποιήσουμε την παραψυχολογική γλώσσα, για να «δομήσω
με», να δόσωμε μορφή, στον «μύθο» της ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΡΟ
ΔΩΝ. Επειδή η θετική επιστημονική γλώσσα της εποχής μας δεν
μας προσφέρει ατραπό για μια, τέτοια δόμηση.
Ας απελευθερωθούμε λοιπόν για λίγο από τα δεσμά της επι
στήμης της εποχής μας. Και ας προχωρήσωμε -αν θέλετε- στην
επιστήμη του Μ ΕΛΛΟΝΤΟΣ. Την εφαρμοζομένη Ψυχολογία. Δεν
βλάπτει νομίζω.
Στη διάρκεια λοιπόν του ληθαργικού ύπνου του συγγραφέα
μας το «λεπτοφυές σώμα» (η ψυχή του αν θέλετε) αφήνοντας το
υλικό σώμα του, φεύγει και ψάχνει να βρει την Άννα στον άχρονο
χώρο του «Ανωτέρου πεδίου» ή αν προτιμάτε των ψυχών. Έτσι
φτάνει στο έτος 3905 μετά Χριστόν, μιαν Άνοιξη.
Εκείνη τη στιγμή, ο Ανδρέας Νόρθαμ, επιστήμονας φυσικός
ειδικευμένος σ' έναν κλάδο εφαρμοσμένων φυσικών επιστημών,
ηλικίας 28 ετών, θα τραυματιστεί, βαριά στο κεφάλι σε τροχαίο
δυστύχημα, σ' έναν απ· τους αυτοκινητόδρομους της 8. Ιταλίας.
Θα μεταφερθεί ο Νόρθαμ σε νοσοκομείο εκείνης της εποχής και
θα πεθάνει. Όμως εκείνη την εποχή, η επιστήμη είναι πολύ προ
χωρημένη.
Ο καθηγητής Μόλσεν και το Ιατρικό επιτελείο του, επειδή δεν
υπήρχαν αλλιώσεις στον εγκέφαλο, θα μπορέσουνε να ξαναφέ
ρουν στη ζωή, ύστερα από τον κλινικό του θάνατο, τον Νόρθαμ.
(σ. 126 β' έκδοση και σ. 278-284 β' έκδοση της «Κοιλάδας των
Ρόδων» Είναι ανάγκη οι σελίδες αυτές του βιβλίου να διαβαστούν
με προσοχή).
Τη στιγμή λοιπόν αυτή ίσως, η «ψυχή» του Ντήναχ, ψάχνον
τας να βρει την Άννα, μεταβιώνεται (εισβάλει) στο υλικό σώμα
του Νόρθαμ και «ζει» στη μακρυνή εκείνη μελλοντική εποχή. Από
τις πρώτες στιγμές της ανάρωσης του ο Νόρθουμ του 3905 μετά
Χριστόν έχει «ξεχάσει» κάθε τι από την προηγούμενη ζωή του, έ
χοντας κενό μνήμης. Δεν είναι πιά ο Νόρθαμ, φυσικά, αφού μέσα
του έχει εισβάλλει το ενεργειακό σώμα, το «λεπτοφυές σώμα»,
του Ντήναχ. Έχει αδρώτατες και πολύς καθαρές εντυπώσεις και
πληρέστατες αναμνήσεις βεβαίως, ότι είναι ο Πάουλ Αμαντέους
Ντήναχ και ότι ζει σ· έναν χωριό της Ζυρίχης της Ελβετίας το έτος
1921 μ.Χ. (σ. 121-122-123-124-125- της «Κοιλάδας των Ρό
δων» β' έκδοση).
Όταν ο Ντήναχ συνέρχεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης από
το -λήθαργό- του στις 21 ΜαΤου του 1922 το παραψυχολογικό
φαινόμενο, προβολής μέσα στο χρόνο του ενεργειακού «λεπτο-
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φύους» σώματος του. ΝΤΗΝΑΧ-ΝΟΡΘΑΜ, τελειώνει. Και ο Νόρ
θαμ του 3906 μ.Χ. πεθαίνει βεβαίως επειδή το «λε1ποφυές σώ
μα» (Η ψυχή) του Ντήναχ έχει εγκαταλείψει το σώμα του Νόρθαμ
(του 3905 μ.Χ.) και έχει επανέλθει στο υλικό του σώμα στην Ζυ
ρίχη. Αυτή θα μπορούσε να είναι ίσως η υπόθεση «Πόουλ Ντή
ναχ» νομίζω.
Βεβαίως σε «παραψυχολογική» γλώσσα, επειδή, καθώς το ξα
ναείπαμε η θετική από καθέδρας, επιστημονική γλώσσα της επο
χ(1ς μας δεν προσφέρεται σήμερα, για να δώσει κόποια ουσιαστι
κή μορφή, σ' έναν παρόμοιο μύθο.
Αυτό λοιπόν συμβαίνουν στο Βιβλίο «Κοιλάδα των Ρόδων». Η
ιστορία αυτή βεβαίως, φαίνεται να είναι πολύ ωραία για να είναι...
αληθινή. Αν όμως ένας προχωρημένος, στο χώρο της Γνώσης
«μυημένος» διαννοητής, διαβάσει με «Σπουδή» την· «Κοιλάδα των
Ρόδων» καταλήγει στο συμπέρασμα πως είναι ίσως η μόνη όποψη
που θα μπορούσε να είναι ΑΛΗΘΙΝΗ. Αλλιώς όλο αυτό το συγ
κλονιστικό βιβλίο θα ήτανε ανεξήγητο. Τόσο επιστημονικά όσο και
φιλοσοφικό. Η άποψη ότι τα κείμενα του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ του
Ντήναχ είναι επιστημονική φαντασία ενός πολύ μορφωμένου
πνεύματος του έτους 1924, δεν φαίνεται να μπορεί να ευσταθή
σει επιστημονικό για έναν «ώριμο» μελετητι1 του βιβλίου.
Πάσχει περισσότερο από την παραψυχολογική. Επειδή για να
ευσταθήσει μιά τέτοια άποψη θα πρέπει να δεχτούμε πως ένας
διανοητής του έτους 1923-24 που ζει και γρόφει καθώς ο Ντή
ναχ, θα είχε τη δυνατότητα να κατέχει τις γνώσεις που περιέχει
αυτό το βιβλίο. Πράγμα αδύνατο για οποιονδήποτε ανθρώπινο εγ
κέφαλο, είτε του 1924 (Ντήναχ), είτε ακόμη και σημερινό. Ακόμη
και αν είχε σπουδάσει και μετασπουδάσει σε όλα τα τότε γνωστά
και τα σημερινά Πανεπιστήμια του κόσμου. Θα του ήτανε αδίινατο
να φέρει «είσω των ορίων γνώσεως» της εποχής μας, τις γνώσεις
που περιέχει η «Κοιλάδα των Ρόδων», ακόμη και αν ο εγκέφαλος
του ήτανε τύπου... Αϊνστάϊν! Δίχως την πρόσκτηση του «Νύμπελ
βιρχ» (Άμεση Γνώση).
Και βεβαίως, η όποψη αυτή, νομίζω, πως είναι πολύ πιό απί
θανη, από την άποψη περί φαινομένου παραψυχολογικής «προβο
λής» στο μέλλον. Δηλαδή «βίωσης». Όχι μόνο για την επιστι1μη
της «παραψυχολογίας», αλλά και για την Επιστήμη των Πιθανοτή
των.
Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί να παραθέσω την όποψη
ενός Μύστη της Αρχαίας Ανατολικής Σοφίας, του ΜΟΡΥΑ, που τη
διαβάζω στο περίφημο έργο του «ΟΜ» και ξαφνιασμένος βλέπω,
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πόσο συνάδει προς τη σύγχρονη επιστημονική θέση, ότι «για την
επιστήμη, δεν είναι καθόλου επιστημονικό να πιστεύει πως υπάρ
χουνε προβλήματα που δεν θα βρούνε ποτέ τη λύση τους «Διαβά
ζω λοιπόν: «Αυτός που έχει κλίση στην άρνηση δεν είναι δυνατόν
να αποκληθεί επιστήμων. Η επιστήμη είναι ελεύθερη, έντιμη άφο
βη. Η επιστήμη μπορεί ακαριαία να μεταβάλει και να φωτήσει τα
προβλήματα του Σύμπαντος. Η επιστήμη είναι ωραία και επομένως
άπειρη. Η επιστήμη δεν είναι δυνατόν να ανεχθεί απαγορεύσεις,
προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες. Η επιστήμη μπορεί να βρει το με
γάλο, ακόμη και όταν αναζητά το μικρό. Ρωτήστε τους μεγάλους
επιστήμονες πόσες φορές οι καταπληκτικότερες ανακαλύψεις έ
χουνε γίνει κατά τη διάρκεια πειραμάτων ρουτίνας. Τα μάτια ήταν
ανοιχτά και ο εγκέφαλος χωρίς σκόνη.
Η ατραπός εκείνων που γνωρίζουν πως να ερευνούν ελεύθε
ρα, είναι η ατραπός του Μέλλοντος. Στην πραγματικότητα η μάχη
εναντίον της άγνοιας είναι τόσον επείγουσα όσον εκείνη που διε
ξάγεται ενάντια στην αποσύνθεση και στη διαφθορά... Η μάχη με
την άγνοια είναι η μάχη με το χάος» (ΜΟΡΥΑ έργον «ΟΜ» σ.
213-214 έκδοση «ΤΡΙΣΗΛΙΟΝ» 1980) ... Εδώ ας μου επιτραπεί να
προσθέσω το Λατινικό: ORDO ΑΒ CHAO.
Μένει κανείς κατάπληκτος μπροστά στη συμφωνία θέσεων
ανάμεσα στην Αρχαία Ανατολική Σοφία και στους σύγχρονους
«Φωτισμένους» επιστημονικούς εγκεφάλους. Και αυτό μας δίνει
την υποψία πως στους καιρούς μας συντελείται, ίσως, ένας ευτυχι
σμένος Υμέναιος ανάμεσα στο Ανατολικό και Δυτικό ΠΝΕΥΜΑ,
που θα καταφέρει να μας βγάλει (αργότερα βεβαίως) απ· το νέο
Μεσαίωνα, στον οποίο βαδίζουμε, αφελείς, αμαθείς και ανεύθυνοι
αερολογούντες περί ωραίων ιδεολογιών. Και να μας οδηγήσει σε
μια νέα Αναγέννηση, μέσα στην οποία θα γίνει δυνατόν να ανα
πτύξουμε τις «ανθρωπιστικές και «ψυχολογικές» επιστήμες και να
μεταλλαχθούμε, στον ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, τον ΗΟΜΟ OCIDENTALIS
NOVUS της «Κοιλάδας των Ρόδων» τον φωτισμένο από το ΛΙΙ\ι1ΠΕΛΒΙΡΧ δυτικό ανθρώπινο (άμεση γνώση) («Κοιλάδα των Ρό
δων») β' έκδοση σ. 820 λέξη Νίμπελβιρχ) Τότε θα μπορέσουμε,
βεβαίως, να λύσουμε τα δύσκολα προβλήματα μσς, να βγούμε απ'
το χάος, και να πετύχουμε την «Επί Γης Ειρήνη και εν ανθρώποις
Ευδοκία», νομίζω.
Και στ' αλήθεια δεν έχουν άδικο οι αφορώσες στον 20ό αιώ
να μας δυσμενείς αντιλήψεις, της μακρινής εκείνης μελλοντικής
εποχής. Εννοούνε, σίγουρα την υλική ευημερία των εκβιομηχανι
σμένων περιοχών της Ευρώπης και της Αμερικής συνάμα με τη
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φ τώχεια εσωτερικού βίου. εσωτερικής ψυχικής ευαισθησίας, την
έλλειψη εσωτερικής καλλιέργειας της προσωπικότητας του μέσου
ανθρώπου (της μάζας) το «κενό ψυχής, της εποχής μας. Τις αντιαι
c θητικές γραμμές π.χ. του LECORBUSIER, και των άλλων Μαίτρ
και των οπαδών του της αρχιτεκτονικής του 20ου μας αιώνα, τους
τρελλούς ρυθμούς χορών (ρόκ. πόπ. ντίσκο, κλπ.) Κάθετη πτώση
στην ποίηση, στο λυρικό λόγο, στις εικαστικές τέχνες (όρο Πικάσ
σο κλπ) στο αισθητικό εν γένει κοινοβfωμα, στη μουσική (όρο ...
Γιάννης Ξενάκης), στο ρομαντικό συναίσθημα που τόσον ομορφαί
νει την ερωτική σχέση. (Βλέπε ανάτυπο μελέτης μου για την «Κοι
λάδα των Ρόδων» στα περιοδικά Παρνασσός Τόμος ΚΖ 1985. ΙΛΙ
ΣΟΣ τεύχος 170/1986 και βιβλίο μου ΣΚΕΨΕΙΣ Κεφ. «Η Τέχνη»).
Αυτό λοιπόν το σπάσιμο του φράγματος του χρόνου και το
πέρασμα του Ντήναχ στο μέλλον σαν Νόρθαμ, πιστεύω ότι ανε
βάζει τα κείμενα αυτά στο επίπεδο μια ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, που γίνε
ται τούτη τη φορά, αντί στο νησί της Πάτμου από τον Ιωάννη, γί
νεται υπό την σκιάν του ιερού βράχου της Ακροπ6λεως από τον
ευαισθητοποιημένον αυτό παράξενο Ελβετό φιλόλογο, τον Πάουλ
Αμαντέους Ντήναχ. Και ας μου επιτραπεί προσωπικά να διαισθά
νομαι ότι πρόκειται περί «Σημείου-Ντοκουμέντου». Και η «Αποκά
λυψη» αυτή δεν είναι γραμμένη στη δύσκολη και απρόσιτη γλώσ
σα του θρησκόληπτου Ιωάννη, με χαμένα τα κλειδιά της ερμη
νείας της. Αλλά είναι γραμμένη στη σύγχρονη γλώσσα που μιλάμε.
Στ' αλήθεια είναι συγκλονιστικό και «απίστευτο» το γεγονός!
Βεβαίως η σημερινή επιστήμη της Καθέδρας απορρίπτει την
«Βίωση». Μόνο η νέα επιστήμη της παραψυχολογίας. το ξαναλέω,
θα μπορούσε νομίζω να μας δώσει μία Ατραπό Διόδου. Η ανθρώ
πινη επιστήμη άλλωστε, καθώς το είπαμε, δεν τελειώνει στο Σή
μερα. Γιατί αν δεχτούμε πως η επιστήμη της εποχής μας είναι ολό
κληρη Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, τότε μοιάζει σαν να τη σκοτώνουμε.
Στο μακρυνό εκείνο μέλλον που απεικονίζεται στα κείμενα της
«Κοιλάδας των Ρόδων» πολλές και πολύτιμες αλήθειες που βρί
σκονται σήμερα εκτός των ορίων γνώσεως του ανθρώπου. θα έ
χουν «μεταχθεί» «είσω των ορίων γνώσεως», με την έρευνα βε
βαίως της Επιστήμης. Νομίζω άλλωστε πως η Επιστήμη σαν σύνο
λο δεν είναι δημιουργία του ανθρώπου. Υπάρχει η ΕΠΙΣΤΗΜΗ και
δε
κρατά στη ζωή το άπειρο σύμπαν. Και είναι κι· αυτή άπειρη-Ο
ανε
ιγά,
σιγά-σ
ύπτει,
άνθρωπος απλώς προσπαθεί να την ανακαλ
και βρί
βαίνοντας μιά κλίμακα προς τη «ΓΝΩΣΗ», προς το ΦΩΣ,
ο «προ
σκοντας τους νόμους της. Με δυό λόγια θέλω να πω πως
ει ότι πάσα
χωρημένος» διανοητής, ο Επιστήμονας-Μύστης, γνωρίζ
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επιστήμη προέρχεται άνωθεν». Αυτό το γνωρίζει ο ΗΟΜΟ OCCI
DENTALIS NOVUS της «Κοιλάδας των Ρόδων», επειδή του αποκα
λύπτεται με την πρόσκτηση της «άμεσης γνώσης» (του Νίμπελ
βιρχ). Στις έξη του δικού μας Σεπτέμβρη του έτους 3382 μετά
Χριστόν, ή αν προτιμάτε, το έτος 986 της Νέας χρονολογίας. Τότε
συμβαίνει το «γεγονός» (σ. 807 της «Κοιλάδας των Ρόδων» β'
έκδοση, και σ. 654).
«Ο νέος άνθρωπος» της «Κοιλάδας των Ρόδων» ΕΙΔΕ ΚΑΙ
ΞΕΡΕΙ, μετά την πρόσκτηση της Άμεσης γνώσης. Ενώ η επιστήμη
του ΗΟΜΟ SAPIENS του σημερινού δηλαδή ανθρώπου, δεν «εί
δε» και δεν «ξέρει». Παρά μόνο «ψάχνει να βρει». Και ψάχνει μέ
σα σ· ένα χάος απόψεων, μέσα σε σύγχυση ιδεών, μέσα σε πολέ
μους και τρόμους, και ποταμούς αιμάτων, προσπαθώντας να λύσει
τα προβλήματά του.
Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το τραγικό Μεγαλείο του. Ο Αγώ
νας του ενάντια στο Χάος. Είναι ο «Προμηθεύς δεσμώτης» του
Αισχύλου.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο Ντήναχ-Νόρθαμ θεώμενος
την εποχή μας του 20ου αιώνα, από το μακρυνό εκείνο μέλλον
του 3905-6 μετά Χριστόν, όπου «ζεί» μεταβιωμένος, σαν Νόρ
θαμ, μιλάει για την Ευρώπη στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του και μας λέει:
«Ο κατατρεγμός της ιστορικής σου μοίρας άρχισε σύγκαιρα με
τα δικά μου, λέει χρόνια, εξαιτίας των ιδίων σου των παιδιών.
Στον πόλεμο του 1914 (εννοεί τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο)
κατατροπώθηκαν οι λαοί της Ευρώπης, οι μοναδικές Μεγάλες δυ
νάμεις και ηθικά Μεγάλες έως τότε, κείνον τον καιρό. Ηπήθηκαν
πέρα για πέρα, πέφτοντας στον γκρεμό της εμφύλιας σύγκρου
σης» (σ. 484 και επ. β' έκδοση της «Κοιλάδας των Ρόδων»).
Εδώ ο Ντήvαχ-Ανδρέας Νόρθαμ του 3906 μ.Χ. είναι φανερό
ότι χαρακτηρίζει τον Α αλλά και Β. Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί, σαν
«εμφύλια σύγκρουση» των λαών της Ευρώπης. Ο Ντήναχ βεβαίως
του 1923-24 δεν τον έζησε τον β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί πέ
θανε το 1924, τον ξέρει όμως και τον κρίνει σαν Νόρθαμ του
3906 μ.Χ. από την διδασκόμενη «προϊστορία» στα πανεπιστήμια
της τότε εποχής. Και πολύ σωστά αποκαλεί τους δύο αυτούς πο
λέμους «εμφύλια σύγκρουση» των λαών της Ευρώπης.
Εκείνη την εποχή το 3906 μ.Χ. η άποψη αυτή είναι επιστημο
νικά ντουκουμεvταρισμέvη βεβαίως από το Ινστιτούτο Αίδερσεν.
Και καθώς το ζούμε σήμερα, αυτός ο «εμφύλιος» συνεχίζεται «εν
ψυχρώ». Ως γνωστόν, ύστερα από τον β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο
κόσμος καταλήγει στον τρομερό χωρισμό του Πλανήτη μας σε Α-
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ΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ. (Γιάλτα 1945). Ή αν θέλετε επί το... πολιτι
κότερον σε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ.
Και ύστερα απ· αυτόν τον νέο Μεσαίωνα στον οποίο μπαίνει
πλανήτης
ο
μας, φαίνεται πως ξανανατέλει μια νέα Αναγέννηση
στην Κεντρική Ευρώπη, στην «Κοιλάδα των Ρόδων» μετά την
πρόσκτηση του ΝΙΜΠΕΛΒΙΡΧ (της άμεσης γνώσης) από τον ΗΟ
ΜΟ 0CCIDENTALIS N0VUS. (περιγραφή του Πάουλ Ντήναχ της
R0SERNES DAL στη σ. 696 β' έκδοση. Βλέπε μελέτη μου στο πε
ριοδικό «Παρνασσός» τόμος ΚΖ 1985), και περιοδικό ΙΛΙΣΟΣ τεύ
χος 1 70/1 986.
Σπουδαίο ρόλο για τη δημιουργία της ΝΥ EP00UE (Νέας επο
χής) φαίνεται πως παίζει η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (Μυστών)
που έρχεται και εγκαθίσταται στους Ροδώνες της Κ. Ευρώπης το
2894 μ.Χ. (ιδ. Κ.Ρ. σελ. 806 β' έκδοση). Από αυτούς παίρνει τη
σκυτάλη το ξακουστό σε επιστημονικό κύρος Ινστιτούτο ΑΙΔΕΡ
ΣΕΝ.
Ο Ντήναχ δεν αποδέχεται βεβαίως τη γνωστή πρόρηση του
Σπένγκλερ η του Τζώρτζ Όργουελ. ότι ο νέος Μεσαίωνας. που
μπαίνει η Ευρώπη υστερα απ· τον πόλεμο του 14 θα είναι οριστι
κός, επειδή, σαν Νόρθαμ «γνωρίζει» ότι είναι πρόρηση λανθασμέ
νη, «αβαθής».
Ο Ντήναχ ήταν ένας αληθινός Ευρωπαίος. ΔΥΤΙΚΟΣ με τη βα
θειά έννοια του όρου και λάτρευε το Δυτικοευρωπαϊκό Πνεύμα με
μιάν άκρατη έφεση. αληθινή δίψα ψυχής. Αυτή η βαθειά του πίστη
στην Ευρώπη τον ενέπνευσε να γράψει και, θα τολμούσα να πω,
να «ζήσει» τη νέα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Ευρωπαϊκού Πνεύματος. σ·
εκείνα τα μακρυνά μελλοντικά χρόνια του 40ου αιώνα μετά Χρι
στόν. Και να μας δώσει έτσι το απίστευτο Η ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ της
«Κοιλάδας των Ρόδων».
Και τώρα σαν επίλογο ας συνοψίσουμε με λίγα λόγια αυτή την
παράξενη «υπόθεση Ντήναχ». Της «Κοιλάδας των Ρόδων». σ· ένα
τελειωτικό μοντέλο σκέψης χρησιμοποιώντας. το ξαναλέμε. την
«παραψυχολογική» γλώσσα. επειδή η θετική επιστημονική θέση
δεν μας προσφέρει σήμερα ατραπόν διόδου.
Το Μάϊο του 1921 λοιπόν, σ· ένα χωριό της Ζυρίχης της Γερ
μανόφωνης Ελβετίας, αρχίζει ένα σπάνιο παραψυχολογικό φαινό
μενο, με «διάμεσο» τον Γερμανό Φιλόλογο Πάουλ Αμαντέους
Ντήναχ που πέφτει σε ληθαργικό ύπνο. από Σοκ λύπης, για το θά
νατο της Άννας. Το φαινόμενο κρατάει ένα χρόνο, ως το Μάϊο
του 1922. που ο Ντήναχ «ξυπνάει». Έρχεται στην Αθήνα «από
νοσταλγία». Επειδή αισθάνεται την ανάγκη να γράψει αυτά που έ-
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ζησε στη διάρκεια του ληθάργου. Και γράφει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.
(Το θέμα αναλύεται λεπτομερώς στα προηγούμενα αυτής της έ
ρευνας).
Φαντασίες θα μου πείτε. "Ίσως. Ή «όνειρα» αν θέλετε, εαρει
νής Νυκτός. Αλλά τι είναι φαντασία; Έχει γίνει καμιά σοβαρή επι
στημονική έρευνα πάνω στην έννοια «Φαντασία»; Αντίθετα, θα
μπορούσαμε, να επικαλεσθούμε σπουδαίους εγκέφαλους, διαπρε
πείς επιστήμονες, που θα μας πούνε: «σε διαστημική κλίμακα και η
σύγχρονη επιστήμη το αποδείχνει, μόνο το φανταστικό έχει ελπί
δες να είναι και πραγματικό». (Τεγιάρ ντε Σαρντέν). Ή ακόμη αν
θέλετε να επαναλάβουμε τη θέση του πατέρα της ατομικής βόμ
βας Ρόμπερτ Οπενχάϊμερ, πως: «η σύγχρονη επιστήμη μας αποδεί
χνει τώρα πως το Σύμπαν, μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, και
του οποίου ο άνθρωπος αποτελεί ένα «στοιχείο», είναι πολύ πιό
παράξενο απ' όσο μπορούμε να το φανταστούμε». Βεβαίως κανείς
δε θα τολμούσε να αρνηθεί την αξία της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Αυτός που
θα αρνιότανε το σεβασμό σε αυτή τη φοβερή ανθρώπινη περιπέ
τεια που την λέμε ΕΠΙΣΤΗΜΗ, θα ήτανε «αβαθής» θα ήθελα μόνο
να πώ ότι επιστήμες δεν είναι μόνο οι «Θετικές» ή οι «θεωρητι
κές». Επιστήμες είναι και οι «Ανθρωπιστικές» Επιστήμες. Και ιδιαί
τερα αυτές που ασχολούνται με την εφαρμοσμένη ψυχολογία. Δη
λαδή με τον άνθρωπο. Που άρχισαν ωστόσο να ερευνώνται τώρα
τελευταία στο εργαστήριο. Οι Επιστήμες που ασχολούνται με το
αρχαίο εκείνο (Ελληνικό-Δελφικό) «Γνώθι σαυτόν», που φαίνεται
πως η «προοδευτική» Εποχή μας το έχει ξεχάσει. Αυτός είναι ο
λόγος που στην «υπόθεση Ντήναχ» της Κοιλάδας των Ρόδων,
ακολουθώ την «παραψυχολογική ατραπό», για να δώσω τον <<μύ
θο». Επειδή ούτε οι «θετικές» ούτε οι «Θεωρητικές» επιστήμες
της (εποχής μας) θα μπορούσαν να μας δώσουνε τη δυνατότητα,
να δομήσουμε κάποια μορφή στον «Μύθο», του παράξενου αυτού
βιβλίου.
Προσωπικά λοιπόν τολμώ να πάρω τη θέση πως βρισκόμαστε
μπροστά σε ένα παραψυχολογικό «Ντοκουμέντο». Μιαν ΑΠΟΚΑ
Λ ΥΨΗ αν θέλετε που συνέβη το 1923-24 υπό την σκιάν του Ιε
ρού βράχου της Ακρόπολης. Απίστευτο βεβαίως... Θαύμα ίσως.
Αλλά καθώς το ξέρουμε στην Ελλάδα την μικρή αυτή... ΜΕΓΑΛΗ
χώρα που τηνε κατοικούμε αιώνες τώρα, φαίνεται πως συμβαί
νουν κατά καιρούς τέτοια «θαύματα». Παραδείγματος χάριν: Προ
σωκρατικοί Φιλόσοφοι, Δελφοί, οι μεγάλοι τραγικοί ποιητές μας, ο
Σωκράτης, ο «Χρυσούς αιώνας» του Περικλή και της Ασπασίας
....και τόσα άλλα .....Δεν είναι «θαύματα» αν αναλογισθούμε πως ο
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υπόλοιπος γνωστός κόσμος πάνω στον πλανήτη μας, εκείνη την
εποχή, βρισκότανε στο σκοτάδι; Δεν είναι «θαύμα» η έκκλαμψη
εκείνη του ΦΩΤΟΣ που οι ακτίνες του φτάνουνε ως την εποχή μας
για να φωτίσουνε (που και πού βεβαίως) τον νέο ΜΕΣΑΙΩΝΑ που
μας προσεγγίζει «βοή θεσπεσείη» καθώς θα έλεγε ο Όμηρος; (Ί
δε βιβλίο μου ΣΚΕΨΕΙΣ, κεφ. «Ο ΜΕΣΑΙΩΝ»).
Νομίζω λοιπόν πως δεν θα έβλαπτε να δεχτούμε, και να ερευ
νήσουμε την υπόθεση «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, του Πόουλ Αμαντέους
Ντήναχ της «Κοιλάδας των Ρόδων», από όλες τις πλευρές.
Αλλά και σαν φαντασία ακόμη, αν θέλετε να τη δεχτούμε. Και
σαν... υπαρξιστές επιθυμούντες να θέσουμε «τον δάκτυλον επί τον
τύπον των ήλων», σίγουρα θα όξιζε τον κόπο να διαβάσουμε αυτό
το παράξενο βιβλίο, επειδή περιέχει απίθανες επιστημονικές και
φιλοσοφικές και παραψυχολογικές γνώσεις, της μακρυνής εκείνης
μελλοντικής ανθρώπινης εποχής. Αλλά και πέρα απ' όλ' αυτό επει
δή, είναι ένα βιβλίο ίσως μοναδικό στη διεθνή βιβλιογραφία. Και
ακόμη, είναι γραμμένο με εξαίρετη ομορφιά λόγου.
Σκοπός αυτής της μικρής εργασίας μου δεν είναι να «αποδεί
ξω» ότι η υπόθεση ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Πάουλ Ντήναχ της «Κοιλά
δας των Ρόδων» είναι βίωση. Στο σημερινό επ;στημονικό επίπεδο
που βρίσκεται ο πλανήτης μας αυτό δεν είναι εφικτό. Απλώς, προ
τείνω να μην την απορρίψουμε πριν την ερευνήσουμε με προσο
χή.
Και θέλω ακόμη να προκαλέσω το ενδιαφέρον των ειδικών
επιστημόνων της παραψυχολογίας. Αλλά και των θετικών και θεω
ρητικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Και ακόμη των ελευθέ
ρων διανοητών, για μιό επιστημονική έρευνα στον τόπο μας ή στο
εξωτερικό. Με μια μετάφραση σε ξένη γλώσσα του βιβλίου. Ας γί
νει η μετάφραση από το κρότος, το Υπουργείο Πολιτισμού, ή από
κάποιο κρατικό εκδοτικό οργανισμό. Να ερευνηθεί αυτό το παρά
ξενο βιβλίο και από τους ξένους, από χώρες όπου η υποδομή έ
ρευνας στο χώρο της «πληροφορικής», του Επιστητού είναι πιό
προχωρημένη. Επειδή θεωρώ το βιβλίο αυτό χρήσιμο για τους αν
θρώπους. Και πριν τελειώσω ας μου επιτραπεί να πω πως δεν εί
μαι ούτε Ρομαντικός ιδεαλιστής, ούτε υπαρξιακός Υλιστής, Είμαι...
και τα δύο. Δηλαδή «Ελεύθερος».
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ΑΙΩΝΙΟ ΤΟΠΕΙΟ...
Αίώνιο τοπείΌ δίχως φθορά, δίχως άναζήτηση
τ· όλλου προσώπου πού ύπηρξες,
ι'jρεμο, βέβαιο κι' αίώνιο,
ζεστό συγκρότημα άπό κατοικημένα βουναλάκια
μέ τούς χρωματιστούς κύβους-τά παράθυρα
μέσα στήν πράσινη άποθέωση τών πεύκων
καί κάτω στά πόδια ή γαλάζια άπεραντωσύνη,
δλο μορφές ν' άλλάζει, τά χρώματα της "Ιριδας
νά παίρνει, αίώνια κι' αύτή, θάλασσα, θάλασσα
άγαπημένη κι' έχθρική, πλούτος καί τάφος
τοϋ άνθρώπου, έρωτας καί μίσος,
δρόμος γιά τή μεγάλη φυγή,
θάλασσα πλασμένη γιά τ' όνειρο...
Πλήρες τό αίώνιο τοπείο είν' έδώ ι
κ· ol άνθρωποι μικροί, φθαρτοί, έφευρετικοί,
δλο πασκίζουνε γιά τή δική τους αίωνιότητα!
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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

IRVING S. COOPER: «Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣIΣ)> Μελέτη
«Η απειλητική πρόοδος του υλισμού και το γεγονός ότι οι άν
θρωποι δεν αισθάνονται πλέον τη θεία παρουσία πουθενά μέσα
στον κόσμο, έχει οδηγήσει τον πολιτισμό σε μια επικίνδυνη κρίση.
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι κάθε φορά που η φλόγα της πνευ
ματικής γνώσεως ταλαντεύεται και χλωμιάζει, η ηθική των λαών
εξασθενεί και παρά το γεγονός ότι η διάνοια μπορεί να είναι ζωη
ρή και ανεπτυγμένη, ο πολιτισμός της εποχής φέρεται ακατάσχετα
προς την παρακμή».
Η εποχή μας έχει όλα τα «σημεία» της παρακμής. Αλλά και την
δύναμη να έχει επίγνωση των γενεσιουργών αιτίων και κυρίως,
την πίστη, ότι μπορεί ο άνθρωπος του εσωτερικού προβληματι
σμού να στηρίξει μίαν παγκόσμια αδελφοσύνη με την αγνότητα
και την αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος κάθε μυστικής ατραπού ξέρει
πως πίσω από τα φαινόμενα του κόσμου υπάρχει συγκεκριμένος
σκοπός που μας δείχνει αποκαλυπτικά τον δρόμο προς τη θεότητα
και την αθανασία.
Σ' αυτό, άλλωστε, κατατείνει και η αισιόδοξη προοπτική της
μετενσάρκωσης που εξακολουθεί να έχει μεγάλη αποκριτικότητα
στους κραδασμούς των φιλάλληλων μυστικών ευχών μας.
Τί είναι όμως η Μετενσάρκωση και τι βασικά πρεσβεύει, ανα
λύεται στην ειδική μελέτη του 1. COOPER με τρόπο πρακτικό και
με συγκεκριμένες αναφορές στον μηχανισμό λειτουργίας της και
τις λογικές της αποδείξεις. Έτσι τη Μετενσάρκωση ορίζουν Οντό
τητες ενσυνείδητες και αθάνατες που μέσω σωμάτων επικοινω-
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νούν με τη φυσική ζωή για να γνωρίσουν όλες τις εμπειρίες της.
Πιό απλά: όλοι οι άνθρωποι είμαστε οντότητες ενσυνείδητες και
έξω από το φυσικό μας σώμα το ίδιο και μέσα σ· αυτό, και είμα
στε το ίδιο και μετά το θάνατό μας καθώς και πριν από τη γέννη
σή μας. Γι' αυτό και σκοπός της Μετενσάρκωσης είναι η εκπαίδευ
ση και η εξέλιξη των μορφών με τις ακόλουθες βασικές αρχές:
Οι ψυχές δεν έχουν φύλο. Η ψυχή-συνείδηση είναι τέλεια από
την ίδια της τη σύσταση όπως ακριβώς ο σπόρος είναι τέλειος.
Οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα οφείλονται στη διαφορά ηλι
κίας των ψυχών τους.
Κάθε ενσάρκωση οδηγεί την ατομικότητα προς ένα ανώτερο
επίπεδο εξελίξεως.
Σκοπός της _ζωής είναι η ανάπτυξη των λανθανουσών δυνατο
τήτων μας.
Διορατικότητα είναι η φωνή της περασμένης εμπειρίας και Με
γαλοφυ'ία
' η μνήμη των περασμένων ζωών.
Και όλα γίνονται αυτονόητα αν κυριαρχήσει η πίστη πως μέσα
σε κάθε ψυχή κατοικεί το άπειρο. Και αληθινά με την αποδοχή της
αλήθειας πως « ...οι ηθικές μας ικανότητες, ο χαρακτήρας μας, η
φυσική μας, εμφάνιση, καθώς και όλα τα σημαντικά γεγονότα, κά
θε ενσαρκώσεως, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα των πράξεων
μας, των επιθυμιών και των σκέψεών μας κατά τις προηγούμενες
ενσαρκώσεις μας. Επομένως η μοίρα μας δεν μας έχει επιβληθεί
από έξω, αλλά είναι το συσσωρευμένο αποτέλεσμα των παρελ
θόντων αιτίων». Άρα είναι πράξη δικαιοσύνης η εξόφληση κάθε
οφειλής στο φυσικό πεδίο.
Η εσωτερική Διδασκαλία της Μετενσάρκωσης αποδίδεται πει
στικά από τον 1. COOPER. Και ο ελληνικός λόγος της μεταφρά
στριας Αιμιλίας Ίβου συνηχεί με τις δονήσεις των χαρισματικών
ψυχών.

ΤΙΤΟΥ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ: ((ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Α' ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ» Μελέτη.
« ... Το τεκτονικό οικοδόμημα που θεμελιώθηκε στα χρόνια της
Αναγέννησης κι ανδρώθηκε στα χρόνια του διαφωτισμού είναι
φτιαγμένο σε μεγάλο ποσοστό από υλικά που κόσμησαν παρό
μοιους αλλά και αρχαιότερους ναούς. Μ' αυτήν την έννοια, ο Συμ
βολικός Τεκτονισμός. που είναι κατασκεύασμα μόλις τριών αιώ
νων, είναι και ταυτόχρονα πανάρχαιο».
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Πρόθεση του Τίτου Θεοκτίστου δεν είναι η θεωρητική προ
σπέλαση στις ρίζες του Τεκτονισμού, καίτοι η σχετική αναφορά εί
ναι απόλυτα κατατοπιστική στη βραχύλογη εκτύληξη του ιστορικού
γεγονότος.
Είναι πιό ουσιαστική: κατηχεί τον εισαγμένο στήν παγκόσμια
Αδελφότητα μαθητή με τη γλώσσα της Σοφίας, που, δοσμένη με
το Κάλλος του ιδεώδους, μεταλάσσει τη Γνώση σε Ισχύ για να εί
ναι δημιουργική η συμμετοχή στη γεμάτη εκπλήξεις Κορύμβεια
πορεία.
Ο λόγος του στοχεύει το καίριο: «Η Σοφία ανήκει μόνο στο
Θεό» ή «ο ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, δεν δογματί
ζεται. Πιστεύει στην Πατρότητα του Θεού και την Αδελφότητα ό
λων των Ανθρώπων.
Κι αγκαλιάζει όλους», για να γίνει κατανοητή και αποδεκτή η
αλήθεια: «Μακάριος αυτός που έχει μάθει να ξεχωρίζει». Και η με
λέτη του Τ. Θεοκ. συμβάλλει αποτελεσματικό σ· αυτό γιατί ερμη
νεύει απλό τα σύμβολα του Α.' Βαθμού, ώστε η κατάρτιση του
μαθητή να είναι σύμφωνη με τις υψηλές αξιώσεις, του Τάγματος:
«Πάντα να θυμάστε: η Αρετή, το Αγσθό, δεν είναι ξερή πληροφό
ρηση, στείρα γνώση». Μόνο σαν φωτιστεί η γνώση γίνεται βίωμα
και πράξη το αγαθόΙ
Έχει το χάρισμα της απλότητας η διδασκαλία του Τ.Θ. Καί την
ικανότητα να κρατά στο ύψος της αρμονίας την στοχαστική έμ
πνευση: «... η πορεία για τον Μύστη ήταν, είναι ουσιαστική, κοινή,
μία. Ξεκινά με το στάδιο της «κάθαρσης». Ακολουθεί η περίοδος
της «αναζήτησης». Και τελικό έρχεται η «εύρεσις». Ο μαθητής ξε
κινά με την κάθαρση του εσωτερικού του κόσμου».
Η μαγεία του Τεκτονισμού τον εσωτερικό μας κόσμο διακονεί.
'Όπως και το εκλαϊκεμένο πόνημα του Τ. Θεοκτίστου, που με επι
μέλεια κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις «ΔΙΟΝ-Φιλικής Εταιρείας 29
Θεσσαλονίκη 54621 », για τους έλληνες τέκτονες μαθητές.

ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ-ΘΩΔΑ: «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΛΟΓΑΣ»
Ποιήματα
Σε θέλω!
κιονόκρανο των αδύτων μου
κι υπέρμαχο άστραμμα
στον ουρανό της καρδιάς
Είναι τόσο το φως
σ· αυτή μου την έκσταση,
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τόσος ο κραδασμός
που το σκοτάδι τρομαγμένο
θάβει σε σπηλιές τα στοιχεία του.
Ξανθός χείμαρρος στον λευκορόδινο βράχο της αυγής αστρά
φτει και πυρπολεί ο στίχος της Άννας Μπ.-Θώδα. Δεμένη με τη
φλόγα της ερωτικής στιγμής καλπάζει την έμπνευση στο ουρανό
των ματιών μας όπου γίνεται ήλιος. Πολύχυμος και πολυδάκρυτος
μαζί. Η φλογερή σιωπή του, φυτεύει, πάντα, σε μυστικούς, της
μοίρας κήπους, ανεμονανούριστους πανσέδες:
Είναι κεράσι το πρώτο φιλί.
Έχει λάμψεις βαθειές που ριζώνουν
και οι μνήμες πολλαπλασιάζουν τη γλύκα του
Είναι η ερωτική ιαχή ακριβώς στο χάραμα της νιότης μας. Το
πρώτο ρίγος μακάριας νύχτας σε κόρφους σφριγηλούς. Η θυελλι
κή αρμονία της ωριμότητας που συνεχώς μεταλαβαίνει φως. Η με
γάλη έκρηξη της ύπαρξης είναι που ιππεύει τον ίλιγγο για να κουρ
σέψει σε γυμνό φεγγάρι τις πασχαλιές της ανατριχίλας του. Πάντα
με τη λέξη λουσμένη σε λευκοφώς διαλύει την ομίχλη της αμφιβο
λίας, το έρεβος αινίγματος σκοτεινού. Με καρυάτιδα μνήμη στήνει
ιαμβικούς χορούς σε βακχικές γιορτές. Και βουβαίνεται διαμάντι
φωτεινό στο φαράγγι του βοριά. Εκεί δραπετεύει ο λυγμός σάρ
κας προδομένης από τον χρόνο, πληγωμένης από την απόσταση:
Η απόσταση είναι ένας τάφος.
Η επιτύμβια στήλη
γράφει και τα δυό μας ονόματα
Είναι εκρηκτική η ερωτική ποίηση της Άννας Μπουρατζή
Θώδα. Γνήσια σαν δημιουργικό ρίγος στη μήτρα της Άνοιξης. Γό
νιμη σαν σπόρος σε στέρφα γή. Το εμβατήριο των ηφαιστείων εί
ναι για τον θρίαμβο της ένθεης φλόγας. Εκείνης που σαρκώνει με
φως την παπαρούνα της χλόης και ματώνει τους φλεγόμενους
στεναγμούς στο πύρινο καρτέρι του ήλιου. Για να ξαναβρούν τ'
αστέρια το δρόμο τους και οι λέξεις τη φλογόσχημή τους έκφρα
ση.
Είναι, κοντολογής, η αληθινή ερωτική ποίηση η οποία στήνει
ηλιογέφυρες στον ελληνικό Παρνασσό για να περάσει αλώβητος ο
Οδυσσέας του μεγάλου νόστου που θρέφει με καημούς την αγρύ
πνια της σάρκας:
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Αγαπημένε!
Κρύσταλλα και φτερά η φωνή σου
κουρσεύει την απόσταση.
χορεύει ο παλμός της
με θαμπώνει το χρώμα
κι εγώ
θωριά λυγμού
στην αυγή της Λαμβώτιδας
ακουμπώ τ· όνειρό μου.
Είναι η κραυγή που γονιμοποεί διαχρονική την ελληνική δη
μιουργία ...

ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ: «ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ)) Ποιήματα
Ήρθε γυμνή
θνησιγενής στο συναπάντημα του χρόνου
κι η χαλκοχίτωνη αιχμή του πεπρωμένου
σφαγίαζε την ημερότητα του πρωινού
στη στέγη του εκκολαπτόμενου ερωδιού
Η Εύα της Ελ. Χωρεάνθη φέρνει. ένα κανίσκη έρωτα για τους
ετοιμοθάνατους κι ένα δισάκι αγριοφράουλες για κείνους που τους
ληστέψανε το φως. Έναν λόγο πεισιθάνατο για την επώδυνη οι
κειότητα των λογισμών και τον επιούσιο θηλασμό της αθωότητας:
στο κορμί μου κάθε αυγή
ένας ανθός πεθαίνει
μ· ένα δεμάτι ρόδα στην ποδιά
Ακόμη κι ένα βέβαιο μεταφυσικό ρίγος αναμετρά τους μύριους
τάφους του κορμιού με την εσωτερική γαλήνη του όρθρου των
ψυχών. Η εύοσμη ανάσα της μυρτιάς μεταβάλλει τη γήινη μνήμη
σε αιμάτινη φλογέρα για το πένθιμο εμβατήριό της προδομένης
ανεπανάληπτης στιγμής:
Κανείς δεν μέτρησε τον πόνο μου
χιλιάδες οι νεκροί και τόσος νόστος
Ένας Θεός πεθαίνει καθημερινά στη μυστική ανθοφορία της
έφηβης ώρας καθώς βιάζεται από τις σάπιες μέρες. που στιγματί
ζουν τον κάθε αιώνα. Ο χρόνος γεννοβολά τότε τη μεγάλη νύχτα
του την πικρή σιωπή του ανθρώπου...
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Είναι διαχρονική η ποίηση της Ελ. Χωρεάνθη.
Και προφητική:
Ο θάνατος θαρθεί απ' τη θάλασσα,
ο θάνατος θαρθεί απ' τη Δύση...
Τρυγητής της ιστορίας πάντα ο θάνατος.
Ο έρωτας της ανανέωσης!
Της Αναγέννησης!
Έχει μια πρόσθετη ικανότητα η ποιήτρια: χαίρεται το αναπάν
τεχο με ιστορική νομοτέλεια. Και το ερμηνεύει με τη γυμνωμένη
ανάσα του φονιά-χάδι στην αγρύπνια της εσπέρας.
Αλλά υπάρχουν και στιγμές απελπιστικά μοναχικές. Είναι εκεί
νες που δεν αγγίζουν τη φλεγόμενη ύπαρξη γιατί έπαυσαν να τη
θωρούν:
... Είναι ασέληνες οι νύχτες εδώ πέρα
κι ο πόθος μου που να χωρούσε
καλύτερα που είσουν μια στιγμή.
Όπως και μερικές ρόδινες οι οποίες βλασταίνουν άνοιξη στα
μάτια των πουλιών:
Ήταν ολόγυμνη εκεί
ένα δονούμενο όνειρο.
Ανοίγει το ρόδι των αισθήσεων με μυστικό φως ο λόγος της
Ελ. Χωρ. Για να γίνει το ποθεινό προσωπικό της βίωμα λαμπρή,
καρποφορία της μοίρας...

ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΚΟΥΛΟΥΚΗ (Γ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ): «ΔΑΚΡΥ ΚΑΙ
ΦΩΣ)) ΚΑΙ «ΔΙΚΑ ΣΑΣ)) Ποιήματα
Βαρύς έγινε ο κόσμος σα βράχος
απότομος! Πως ερημώνεται!
Η κραυγή αποκαλύπτει ακόμη μίαν αποδεκτή διαπίστωση: ο θά
νατος που μοιράζεται ίσα αδελφώνει τους ανθρώπους. Στην εποχή
μας τα κρίνα του Ευαγγελισμού έχουν μαραθεί...'Οχι. δεν είναι με
ταφυσικός στοχαστής ο Γιωρ. Κουλούκης. Ένας πραγματιστής
ποιητής είναι, ανοιχτοσύνορος σαν την αγκαλιά της μάνας. Γι' αυτό
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και δένει του κόσμου τις πληγές με το μαντήλι της. Και με το θρή
νο της συνθέτει το μοιρολόγι του ανθρώπου:
Μάταια ερευνούσα το σκοτάδι
Η αδικία γινότανε μέσα στο φως
Εμφυσημένο ζυμάρι της γης η ζωή. Μα οι στίχοι του Γ. Κου
λούκη είναι σύμβολα ελευθερίας. Ο ανασασμός του ανθρώπου και
ο Πολύκαρπος σπόρος της δημιουργίας, παλμοδοτούν το φως που
μάχεται το σκότος, να γίνει το γαλάζιο όνειρο, στο μάτι της αιω
νιότητας, προσδοκία του λαού μας και των ομαίμων του:
Μ' έλξη αμοιβαία κρατιούνται τ' άστρα
Οι άνθρωποι με μαγνήτη αγάπης
Ελευθερία και αγάπη γονιμοποιούν τη δημιου,;γική σκέψη του
ποιητή. Είναι, πράγματι, ο αγνός δάσκαλος της ελl ηνικής παράδο
σης που κρατάει στους ώμους του γαλάζιο τον οι,ρανό της Ελλά
δας και στην αγκαλιά του ένα ξανθύ φως για την αυγή του μέλ
λοντος μας:
Αυτό το ψίχουλο μην το πατάτε,
μεταλαβαίνουν τα πουλιά
τ' αγιασμένο σώμα της Πατρίδας μου.
Η έμπνευση του Γ. Κουλ., είναι πάντα φλογισμένη. Και τελικά
πικρή στο αναμέτρημα του πόνου:
Αγόρι μου, αγόρι μου...
κι ανατριχιάζει η Γη που κατεβάζουν
τόση Άνοιξη τόσον ανθύ στο μνήμα
Είναι ο Γ. Κουλ., ένας αληθινός ποιητής με όραση παναθρώπινη.
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τού «'Ιλισού». Χαρ. Τρι
κούπη 26, ο· όροφος Κωδ. 106 79, ε!
ναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 1Ο - 1
Τηλ. Γραφείων 3620.702
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν ι'j τραπεζικήν έπιταγήν εlς
τήν διεύθυνσιν: «Κωστην Μελισσαρό
πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας>) . Άποστολαί
μέ τραπεζικός έντολάς μός δυσκο
λεύουν πολύ.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε)) ι'j «άγνωστος)) . Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς εlδοποιήσουν ι'j νά μός δώσουν
τός διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Μάνια Λιβητικού

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τή σειρά λήψεως)
Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: Τό Κρά
σπεδο (Ποιήματα). 'Αθήνα 1987.
Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδη: Στό ταξεί
δι της Ζωής (Ποιήματα). 'Αθήνα
1987.
Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδη: 'Επιλογές
(Ποιήιιατα). 'Αθήνα 1987.

Φιλολογική Κύπρος: · Δώρημα στόν
Χρυσόνθη.
Λευκωσία
Κύπρο
1987.
Θεόκτιστος Λαϊνός: Θανάσης Στεργιό
πουλος. Ό λυρικός ταξιδιώτης καί
ξεναγός. 'Αθήνα 1987.
Κώστας Καρούσος: Στίς παραμέτρους
τών όριζόντων (Ποιήματα). 'Αθήνα
1987.
Ρούλα Παπαδημητρίου: Θεσσαλονίκη,
Φωτεινές μνήμες. Θεσ/κη 1985.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βόρειας 'Ελλά
δας. Άρ. 168.
'Ηπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Γ. Κόκκινος
( Ίαν.-Μαρτ.)
Σκαλίζοντας τίς ρίζες μας. Λαογραφικό
λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθ. 0.
Κ. Τρούπης (Μάρτ.-Μάης)
Εύφορίων. Έκδ. Τασ. Παπαϊωάννου
Μπενοπούλου-Μαιναλιώτη (Άπρ.
Ίούν.)
Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνόκης
(Άπρ.-Ίούν.)
Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Ν. Παπα
γεωργίου (Μάϊος)
Σμύρνα (Μάϊος)
Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ
(Μαϊος-Ίούν.)
Γ}νευματικές Σελίδες. Διευθ. Άλ. Βασι
λείου (Μάης-Ίούν.)
Μεταξύ μας. Ύπευθ. Γ. 'Αποστολίδης
(Ίούν ο ος)
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Ίούν.)
Ό Φυσιnλάτρης. (Ίούλ.-Αύγ.)
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Ίούν.,
Ίούλ.)
Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατ.
Τσαλίκη-Κοτσιώρη (Μάϊος)
Σμύρνα (Ίούν.-Ίούλ.)
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ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλος
Ήpάκλειον: Βοσ. Βασιλείου
'Ιωάννινα: Μιχ. Πpοπiδης
Καβάλο: Μιχ. Παράσχου
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβpος
Κομοτινή: Έλ. Τ σιτσόπουλος
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου
Λάpισαο: Ίο. Φελλούς
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουpίδης
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Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης
Σέppοι: 'Ανέστης Σάββας
Σύρος: Π. Ζαpοφωνίτης
Χαλκίδα: Γ. Τοογκοpούλης
Χανιά: Έμμ. Νοδοpάκης
'Αμμόχωστος: Άνδp. Τοόκκος
Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου
Λευκωσία κοi Πάφος: Θεοφ. Ποναγιώ
του,
2 Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 74815
Τουρκία: Έλευθ. Κοpοκάσης
Τουρκία: Έλευθ. Κοpοκάσης

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ,,
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας
έν 'Ελλάδι
Xop. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79
'Εκδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσοpόπουλος
'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη
152 37
Τιμή τεύχους Δρχ. 150
'Ιούλιος-Αύγουστος 1987

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 1.000
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Βιβλία Κρισναμούρτι
είς Βιβλιοπωλείον Κασταvιώτου
Όδός Ζωοδόχου Πηγής

ΙΛΙΣΟΣ
Συνδρομή 1987 δρχ. 1.000
'Όσοι δέv μπορούν vά πληρώνουν δρχ. 1.000,
ας στέλνουν δρχ. 800 η 600 μόνον
Έξωτερικοϋ Δρχ. 1.500, άεροπορικώς Δρχ. 2.000

,Εγγράψατε νέους συνδρομητάς
<(Ε Πι λ Ο γα ί» ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β' Τριετίας 1959-1960-1961
Γ Τετραετίας 1962-1965
έκάστη δεμένη πρός δρχ. 600
Δ' Πενταετίας 1966-1970
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 600
ΑΙ συνδρομαί 11 άvτίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικήν 11
τραπεζικήν έπιταγήν -δχι μέ έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου
Χαρ. Τρικούπη 26, α· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
σελ.

Radha Burnier: Προσφώνηση πρός τά νέα Μέλη
Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις
Κωστής Μελισσαρόποuλος: Τό τετράφυλλο. τριφύλλι
Αlμιλία Ίβοu: 'Επάνω στό Μυστήριο τού Θανάτου
Αlκ. Τσόπελα: 'Ελάτε
Πετρ. Παναγιωτίδη: 'Όταν
Νίκος Τέντας: Ή Εlρήνη στόν 'Αρχαιοελληνικό Λόγο
Σταύρος Βασαρδάνης: Κοιλάδα τών Ρόδων
Άντιγ. Γαλανάκη-Βοuρλέκη: Αlώνιο τοπείο
Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία
Μεταξύ μας

Στά προσεχή τεύχη
Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις
τ-ης Θεοσοφίας
Αlμιλfα Ίβου: Ή 'Έλ. Μtτλαβάτσκυ καί τά πρώτα χρόνια
έορτών
ν
Φυσικώ
Πάνος Άναγνώστου: Περί
νών
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ή έξόντωσις τών Άλβιγω
Νίκος Καρβούνης
»
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