
, I 

Πάψε νά κάνης τό κακό, 

Μάθε νά κάνης τό καλό, 

Καθάρισε τήν καρδιά σου. 

Γκαωτάμα Βούδδας 

ΕΤΟΣ 33ov ΤΕΥΧΟΣ 182 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Χαρ. Τρικούπη 26 

α δροφος, Κωδ. 106 79 Τηλέφ. 3620-702 

Η.Ρ. Blavatsky 
Besant Leadbeater 
Ν. Sri Ram 

)) 

lrving S. Cooper 
An. Besant 
Vivekananda 
Βεvετοϋ Ίλαρίωvος 
Krishnamurti 

Άvτ. Άδριαvοπούλου 
)) 

)) 

Ίω. Βασιλη 
)) 

Κ. Μελισσαροπούλου 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Τό κλειδί της Θεοσοφίας 
Ή 'Ατραπός τοϋ Άποκρυφισμοϋ 
Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα 
Αί βαθύτεροι όψεις της Ζωης 
Ή Μετενσάρκωσις 
Ό "Εσωτερικός Χριστιανισμός 
Κάρμα - Γιόγκα 
Φώς στήv 'Ατραπό 
Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου 

'Άνθρωπος καί Ζωή 
'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 
ΟΙ Νόμοι της Ζωης 
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 
Τά φυσικά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου 

600 
500 
200 
200 
300 
600 
200 
150 
150 

600 
700 
400 
600 
200 

'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός 
Είσαγωγή ατή Θεοσοφία ..... 
ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) 
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' .. 

χαρτ. 300, δεμ.500 
» 500, δεμ. 700
» 600, δεμ. 800

Τά βήματα της Φιλοσοφίας s· ........ .

Έκλογαί άπό τόv Κρισναμούρτι ....... . 
Ό Ίησοϋς ........................ . 
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεών) ...... . 

δεμ. 500 
χαρτ. 300 

» 400
)) 

)) 

300
150 

» «Άγνώστ<f' Θειϊ>» . . . . . . . . . . . . . . » 50
» Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι είς Α' . . . . . . . . » 1 50
» Μεγάλες πράξεις στήv Ιστορία 

τώνΈλλήνωv ...................... » 400 
>> 'Αρχαιοελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 400 

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι χαρτόδετοι 1965, 1971-19Β5 ΙΞκαστος 300 
» » 1986, 1987 » 600

«ΙΛΙΣΟΣ» "Επιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκάστη δεμένη 600
«ΙΛΙΣΟΣ» "Επιλογή 1966-1970 χαρτόδετος 400, δεμένη 600

Τά έξοδα έπί άντικαταβολιj έπιβαρύνουv τόν άγοραστήv. 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 150 

ΣΥΝΔ ΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 1000. Έξωτερ. Δρχ. 1.500, Άεροπ. Δρχ. 2.000 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

1988 

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

ΕΤΟΣ 

ΕΝ το ΠΑΝ . ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΦΥΛΗΣ 

ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 8 ΟΥ

ΔΕΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΒΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 





ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Χαρ. Τρικούπη 26 Κωδ. Ταχ. 106 79, Άθηvαι 

Τηλ. 36.20.702 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Συντακτική Έπιτροπή: Λεν. Άνοστοσιάδου, Κολ. Πσνσγιώτου. Π. Παποσλιώτης 

Διαχειριστική Έπιτροπή: Πολ. Άντζοκος, Άσπο Κωστοβοσίλη, Π. Ποποσλιώτης 

"Ετος 33ον 8 Ίανουαριος-<Ρεβρουάριος 1988 8 Τευχος 1 a;-

1988 

Εύρετήριοv Περιεχομένων 

Τετραετίας 1984-1987* 

Άλβονική ποίησις: 5 ποιήματα 

Παν. Άνογνώστου: Δ. Άνογνωστοπούλου «Κυανούς Τεκτονισμός» 

Τό θερινό 'Ηλιοστάσιο 

)) 

)) 

)) 

Ό όγνωστος Διδάσκαλος Καλιόστρο 

Σύνοψις Έσωτερικης Φιλοσοφίας 

Σπύρος Νάγος 

Διό της Άνογεννήσεως ή Έξέλιξις 

Ή 25η Μαρτίου κοί ol Τέκτονες 

Νικ. Π. Ποράσχης 

Τό Πρωτοελληνικό Πνεύμα 

Ώρομάσδης 

)) Περί Φυσικών Έορτών 

Λένα Άνοστοσιόδου: Ή βασιλεία τού Μεγάλου Φωτός 

Den. 

Ρωμ. 

)) Ή Φυσιολατρείο κοί Χορό στήν όρχοία Έλλάδο 

Balson: Ή πνευματική Διάσταση 

Βομβοκόπουλος: Σκέψεις περί Μυστικισμού 

)) 'Υπερβατική όλήθειο κοί Μυστικισμός 

)) Ό Μωάμεθ κοί τό 'Ισλάμ 

87/337 

84/133 

84/190 

84/283 

85/180 

85/285 

85/372 

86/103 

86/166 

86/297 

87/123 

87/295 

84/67 

84/291 

85/291 

84/18 

84/94 

85/23, 99 

)) 'Αλχημεία κοί Ροδοστουρισμός 

Στ. Βασαρδάνης: Λήμματα Τεκτονικού Χρυσού 

)) Κρισναμούρτι. Μνήμη μιός Μεγάλης Μορφής 

85/169, 243 

86/42 

86/74 
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Στ. Βασαρδάνης: De Profundis 

Στ. Βασαρδάνης: Κοιλάδα τών Ρόδων 

1988 

86/351 

87/255 

Ίω. Βασιλείου: Στή Σικελία όναζητώντας τή Μεγάλη 
Χρ. Βασιλείου: Ό μύθος Κυβέλης καί Άπιδος 

'Ελλάδα 84/123 

86/173 
86/190 

86/311 

» Τό βάθος της Σιωπής 
» Ό άνθρωπος καί τά κατοικίδια
» Δικαιοσύνη καί 'Ελευθερία

An. Besant: Ό Νόμος της Θυσίας 
>> J. Krishnamurti

Π. Βλαχόπουλος: Τό τραγούδι τού 'Ήλιου 
>> Περιγραφή μέ λέξεις
)) 

)) 

)) 

Γενική Δημιουργία 
Ή έμπνευση 
Χρησιμοποίηση της Γνώσης 

Η.Ρ. Blavatskγ: 'Από τή «Μυστική Διδασκαλία» 

ζώα 

Μαρ. Δ. Βλάχου: Πλάτων, ό 'Υπερβατικός Διδάσκαλος 
» Θεός, Σύμπαν, άνθρωπος
>> Συνάντησις μέ τόν Διδάσκαλον

Λόρδου Βύρωνος: Ό Κάϊν (μετ. Άντ. Κοuνόνη) 
Badha Burnier: Krishnamurti 

» Προσφώνηση πρός τό νέα Μέλη 
Άντ. Γαλανάκη-Βοuρλέκη: Μνήμη 

» Κόρινθος 
» Είδωλο στόν καθρέφτη 
» Έάλλω ι') Πόλις 

» Αlώνιο Τοπείο 
Λούλα Γεωργαντό-Πηνιατίδοu: Μορφή Θεού 
Τάκης Γιαννόπουλος: Σκιές 
Αίδ. Ζ. Γοuγοuτός: Είμεθα; 

Γιατί ol όλίγοι; 

87/9 

86/5 

86/143 

84/193 

85/265 

87/51 

87/132 

87/373 

87/281 

86/115 

86/342 

87/21 

86/247, 315, 385 

86/146 

87/209 

84/174 

85/76 

86/133 

85/185 

87/270 

86/385 

87/376 

84/140 

85/116 )) 

)) 

)) 

)) 

Ποία τό κίνητρα της χριστιανικής διαγωγής 
'Ολίγα γιό τόν πολύτιμο Παστέρ 

85/369 

86/300 

86/384 

87/336 

85/369 

86/168 

84/367 

Φροντίδες γιό τό κατοικίδια ζώα 
» Ή όπάθεια τών Στwϊκών καί Νηπτικών

Paul, Amedeus Dianach: 'Ωδή, Ποιητές, Θλιμμένη Κυριακή 
Πuθ. Δροuσιώτης: Μεγάλοι Θεοί 
Κοίτη Έξάρχοu-Διαμαντη: Φθινοπωρινή Συμφωνία 
Αlμ. Ίβοu: Γιλγαμές 

· >> 'Αγροί αΥματος 
» Άνθεστήριον
» ΎδροχοϊκήΈποχή
» Σιδήρειον Γένος
» Τό παράθυρο
» Στό έδώλιο 
>> Ώ έλεuθερία
>> 'Αστρονομία
>> Ό άνθρωπος, ό μεγάλος αύτογνοούμενος
» Βασάλτης 
>> Κυκλαδικό

84/4 

84/65 

84/160 

84/228 

85/4 

85/75 

85/159 

85/242 

86/170 

86/211, 281 

86/337 

87/189 
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>> 'Επάνω στό Μυστήριο τού θανάτου 87/227 
» Ή Έλ. Π. Μπλσβάτσκυ καί τά πρώτα χρόνια της Θεοσο-

φίας 

» ·Από τόν Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ 

Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις 87/159, 212, 

Νίκος Καζανάς: Καθώς φυλλομετράς 
» Σεληνόφως 

Ίπ. Καλογερόπουλος: Ταξίδι στή Γαλάζια πολιτεία 
Χριστ. Καμαρωτάκης: ΟΙ τρείς σκοποί της Θεοσ. 'Εταιρίας 
Παν. Κανελλόπουλος: Μεταφυσικής Προλεγόμενο 
Λουλού Καραβά-Νικολα°ϊδου: Προσκύνημα 

» 'Αναζήτησις 
» Μιά χρυσή τού ··Ηλιου 'Αχτίδα 

Νικ. Καρβούνης: Τό άτομον καί τό Σύνολον 
» Ήρωες καί 'Υπεράνθρωποι 
» 'Εγωκεντρικός 'Ατομισμός 

Μαρ. Καρύδη: Φώς 
» Σκέψεις 

Χρ. Κατσιγιάννης: Σχόλια στό μύθο 
» Σ' tva μικρό φlλο 
» 'Η ξόβεργα 

0. Κιουστελίδης: Τί εΤναι καλό καί τί εΤναι κακό 
» Κάθαρση-·Αρετή-Ήθική
» Τά πρώτα βήματα τού άμυήτου 

» Γιά τήν άναζήτηση τού Διδασκάλου 

Κ. Κοκόροβιτς: Ζωή 

» Φωτιές τ' Άγιαννιού 
Νανά Κοντού: 'Αθήνα 

» 'Ηρώ Κωνσταντοπούλου 
Γ. Κουκουβίνος: Χιροσίμα καί Άουσβιτς 
Δ. Κουλεντιανός: 'Ιώδιο 
Γιάννης Κουτσοχέρας: Άσπρο χέρι-μαύρο χέρι 
Krishnamurti: Ροή καί Διάρκεια 

» Στό Καστρί ( 'Ιούνιος 1933) 
» στα 85 του χρόνια 

» · Η φλόγα της προσοχής 
» Διάλογος μέ τό θάνατο (μετ. Μελισσάνθης) 
» Πραγματικότητα χωρίς 'Ατραπό 
» Στό Σάουνεν τό 1985. 

Ν. Κροντηράς: Όχι όλλο πιά 

Δημ. 
}} Ό σκοπός καί ή μορφή της τέχνης 

Κυριάκης: Περί τού Κρισναμούρτι 
}} Περί τού Κρισναμούρτι 
}} Περί τού Pierre Teilhard 
» Περί τού -οντος, τού κακού καί τού θανάτου 

Λούλα Κωνσταντινίδου: Πρωτοχρονιά 
» Ουο Vadis? 
» Χρησμός 
}} Ή άοριστία τού χρόνου 

87/303 
87/353 

282, 355 
86/352 

87/30 
84/334 
84/406 
86/291 
84/258 
85/115 
85/371 

84/75 
85/183 
86/105 
86/377 
87/323 
84/257 
84/340 
85/264 

84/259 
85/297 

86/25 

86/357 

84/393 
85/318 
85/347 
86/314 
86/308 
86/131 
85/377 
85/179 

86/18 
86/79 
86/88 

86/151 
86/154 

87/99 
85/3 

85/289 
84/395 

85/11 

85/379 

87/59 
84/3 

84/66 
84/161 
84/258 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

'Εσπερινή Δέηση 
Άνηφόρισμο 
· Η φωτογραφία 
Εϊταν τό χρώμα 
Κυκλάδες
Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια 
'Οδοιπορικό στό νέο χρόνο 
Άν ϊσως κι· έρθεις κάποτε 
Κρυφό χαμόγελο
Ό κήπος μιάς γυναίκας
Σκληρός καιρός 
Τό Φώς της χαραυγής 
Της πρωτοχρονιάς τό Φώς
Μεγάλη Παρασκευή 
Νιόβη 

Εύφη Λαγοπούλου-Άποστολίδου: Άνέβασέ με 
Βασ. Λαζανάς: Άνταγόρα 

» Κρυναγόρας 
Άνδρ. Γ.Τ. Λασκαράτος: Έν άρχ,j ην ό Λόγος 
Λεων. Λογοθέτης: Τό πρώτο όμάρτημα τού όνθρώπου 
Μηνάς 0. Λογοθέτης: ΟΙ έπτά βαθμοί τών Μιθραϊκών Μυστηρίων 
'Αντρέ Λότε: Μιά παράξενη πρόγνωση της Μπλαβάτσκυ 
Π.Α. Μακρής: Τά δρια της άνθρώπινης σοφίας 
Μαρί Μανούσου: Πρελούδιο 

)) 'Εποχές 
Άννα Μαχαιροπούλου: Τό ρόδο κι' έγώ 
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό όόρατος πνευματικός κόσμος 

)) Έγωϊσμός καί Άλτρουϊσμός 
)) Ή όποψη της Μετενσαρκώσεως 
)) Ή Μετενσάρκωση 
)) Ό Μέγας Κων/νος 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ή όποψη της Μετενσαρκώσεως 
'Ηράκλειτος 
Ό Νικ. Φλαμέλ καί ό όλχημιστικός χρυσός 
Ό όθάνατος κόμης τού Άγ. Γερμανού 
Σωκράτης-Πλάτων-Αριστοτέλης 
Πληροφοριακό σημείωμα γιά τον Κρισνα-
μούρτι 

)) Πολύπλευρος ή έννοια τού Λόγου 
)) Τό τετράφυλλο τριφύλλι 
)) Νίκος Καρβούνης 
)) · Η έξόντωσις τών Άλβιγηνών 

Θάνος Μεσσήνης: Ή σύγχρονη Τεχνολογική έποχή 
Ήλέκτrα Μικρούτσικου: Τά όρατόρια 

)) 'Εντυπώσεις όπό τή Μαγιόρκα 

"Αντα Μπρούμη: Τό πνεύμα της άρχαίας 'Ελληνικής Τέχνης 
)) · Η συγκομιδή 

1988 

84/410 
85/3 

85/82 
85/153 
85/283 
85/348 

86/4 
86/134 
86/134 
86/158 
86/282 
86/352 

87/3 
87/97 

87/374 
86/238 
86/238 
86/307 
87/110 

84/41 
87/137 
85/189 
84/229 

86/22 
86/183 
84/320 

84/10 
84/103 
84/121 
84/145 
84/321 
84/387 
85/145 
85/255 
85/319 
85/349 

86/15 
86/106 
87/225 
87/311 
87/363 
84/181 

84/8 
86/111 
84/243 
84/364 

)) Ή Παναγιά τού "Ηλιου 
)) Τό πνεύμα τής όρχαίας Έλλην. Ιατρικής 

86/37 
86/125, 161 



1988 

» Λογοριασμοί 
» Τό φιλοσοφικό fργο τού Άντ. Άδριανοπούλου 
» Δυό χαρές 

Γιάννης Μπρούμης: Ή πομπή τών Μεγάλων Έλευσινίων 
» Έλευσινιακός μύθος

Έλ. Μπαρμπαγιαννίδης: 'Εσπεράντο 

Πώς άναπτύσσονται ol σωστές άνθρώπινες 
σχέσεις 

>> Τό κάπνισμα
Κώστας Μπούκας: Τό Θείο Φώς 

» 'Η Γαλήνη
Άννα Μπουρατζη-Θώδα: Τό Βλέμμα 

» Φοίβε 'Ήλιε 
Σπύρος Νάγος: Περί Όρφέως καί 'Ορφικών δοξασιών 

» Περίληψη όμιλίας του έν Κυλού Πήρα
» Περί Έλευσινίων Μυστηρίων

Γιοβ. Νερού: Σάν πεθάνω 
Sur Narrayan: 'Από τή σκοπιά 

» Γιά τή σοφία 
» 'Ομηρικά Έπη 84/28, 75, 162, 230, 

Κ. Ούράνης: Θά πεθάνω �να πένθημο τού Φθινόπωρου δείλι 

Νικ. Παλαιολογόπουλος: Μορφαί Έλευθερίας 
Πετρ. Παναγιωτίδη: Σερενάτα 

» Μήπως .... 
» Ήλθες 
» Νειότα μου όμορφα 
» Άς φύγανε
» Πού νά πάω 
» 'Ονειρευόμαστε
» Ό Χριστός 
» Ήλθες 
» 'Όταν
» Φύγανε τά χρόνια

Παν. Παπασλιώτης: Θεοσοφικές άπόψεις γιά τόν Πνευματισμό 
» Ό Νόμος της θυσίας
» Μιά άπάντηση στόν Νίκο Δήμου 
» Ή στιγμή τού θανάτου 

Άγιούτ. Πατβαρντάν: Μήνυμα γιά όλες τίς έποχές 
Δέσποινα Πατρινού: Μπαλάντα 
Κοίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: 'Αγωνία 
Ρωξάνη Παυλέα: 'Αδράνεια 
Σαράντος Παυλέας: 'Αναφορά στόν κύριο Χέοπα 

» Προσέχαμε νά μή φοβόμαστε τό θάνατο 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Είσοδος-ΟΙ φανατικοί-Τό στιλβωτήριο
Ό βασιλέας Άγκάλαος
Σωσίβιο-Τερτυλλιανός-Άγνωστος Χ. 
Ή σιωπή τού 'Ιησού μετουσιωμένη σέ λόγο

Ό κος Σίσωφος
Βακτηρία τού βίου μέ τήν 'Άγια του Κοίμηση

7 

86/354 
87/73 

87/375 
84/109 
84/311 

85/192 

85/393 

86/81 
85/346 
86/196 
85/240 

85/303 
85/221 
85/363 
86/273 
84/319 
85/266 

86/33 
298, 374 

84/288 
84/217 
84/138 
84/297 

85/34 
85/141 

85/168 
85/332 

86/32 
86/109 

87/50 
87/240 
87/398 
84/265 

86/5 
86/99 

87/127 
86/212 
85/214 

85/10 
87/301 

84/3 
84/176 

84/227 
84/373 

85/46 

85/73 
85/167 

85/217 
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» Ό Κος Όδυσσέας-ύπηρχε-Ποιότητα ούρανών 
» Ό οlνοσκόπος Αlθlωνας-Διαδικασία 
)) Ό Νόμος τών άναλογιών 
)) Άναστήσου κι· έρχου στούς 'Εμμαούς 
)) Πειστική Τριάδα-Σύγκριση 
)) Τό δάκρυα 
)) Ό Μεγαλέξανδρος 
)) Ύπερηφόνεια-τό κέλυφος 
)) 'Ένα παιδί Θεός γεννήθηκε πόλι 
)) Ή δίκη τοϋ Τζιορντόνο Μπροϋνο 
)) Τό πορτραίτο της έποχης μου-Τό ναρκοπέδιο 
)) Ή πίκρα τοϋ Ίησοϋ 

Σωνώ Πέτρου-Πλόσση: 'Ανιδιοτέλεια 
Γ.Μ. Πολιτάρχης: Βιβλιοκριτική 
Ν. Sri Bam: Διαφημιζόμενοι Γκουρού καί άληθινοί Διδάσκαλοι 
Έρν. Ρενάν: Ή προσευχή πού έκαμα στήν 'Ακρόπολη 

1988 

85/281 
85/362 

86/3 
86/107 
86/169 
86/239 
86/279 
86/401 

87/4 
87/167 
87/168 
87/396 

87/19 
87/119 
86/135 

85/77 
Χρ. Ριζόπουλος: Ή άπήχηση της Μετενσαρκώσεως στή παγκόσμια 

φιλολογία 
Βασ. Ρόζος: Καθήκον καί ι'Jθικός νόμος 
Έρμ. Σαμπετόϊ: Τό μήνυμα τοϋ 'Ασόκα 
Τόσος Σόντας: "Ανοιξη 1984 

)) ΟΙ μεγάλες ψυχές τοϋ Τράνσβααλ 
)) Γαλήνη 

Εύφρ. Σεραφημίδου: Τό δώρα ηταν tτοιμα 
Γεωρ. Σιέπος: Τό βίωμα 

)) 

)) 

)) 

Ύακίνθια Μυστήρια 
Τό πλήρωμα τοϋ χρόνου-Φωνή 
Καθαρμοί 

Σόλων: ΟΙ τύραννοι 
Στ. Σταμάτης: Ή άκουστική τοϋ άρχαίου Έλλην. θεάτρου 
Κώστας Στεφανόπουλος: Γαλήνη 

)) Στό δρόμο τοϋ γυρισμοϋ 
Νίκος Σωτηρίου: Καζαντζάκης, ό άξεδίψαστος της έλευθερίας 
Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκόκου: Στόφφα 

)) 

Καίτη Ταμπαλη: Ό έλεήμων 
Νίκος Τέντας: Χρυσή 

Στοχασμοί 

)) Εϋα Πόλμερ-Σικελιανοϋ 
)) Ρουμανική ποίηση 
)) Πυθαγόρεια Χρυσά "Επη 

85/83 
86/187 
84/195 
84/392 
84/394 
86/351 
87/126 
84/257 

85/35 
85/270 

87/34, 91 
84/127 
84/176 
84/194 
84/318 
87/417 

84/4 
87/302 
84/128 

84/6 
84/7 

84/73 
85/6 

)) Τό νέα βιβλία 
)) 'Ωδή τοϋ μαύρου άδελφοϋ 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Χιροσίμα 
Έν άνθρώποις εύδοκίQ 
Τό νέα βιβλία 

84/57, 129, 209, 280, 354 
85/154 
85/294 
85/345 

'Ημέρα Κυρίου 
Ή 'Ισότητα 
Εύμορφία 
'Επί Γης Εlρήνη 

85/48, 117, 195, 271, 353, 395 
86/160 
86/192 
86/309 
86/340 
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>> Ή Έλληνολοτρείο τού Βικτ. Ούγκώ 

>> Τά νέο βιβλίο 86/67, 139, 198, 240, 

>> 'Αλκυονίδα 'Ώρα

>> Ή οlωνίο πορεία 

>> Όπτάμενος ούτοίς

>> ... Κέκλυτοι Τέκτονος υlός 

>> Ή Εlρήνη στόν 'Αρχαιολογικό Λόγο 

>> 'Αναστάσιος Πολυζω'ί'δης

>> Τά νέο βιβλίο 87/53, 114, 193, 271, 

Γ. Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλειο τής φύσης στόν άνθρωποκεντρισμό 

Σάκης Τίντος: Ή εύχή τού Πατέρα 

Δημ. Τσιμπούκης: Πέτρου Γράβιγγερ ό Πυθαγόρας 

Δημ. Τσινικόπουλος: Ή δυνατότητα κοί σκοπιμότητα τού θαύματος 

Αlκ. Τσόπελο: Ό 'Ιορδάνης έστράφη πρός τά 'Οπίσω 

» Στ· δγιό σου τό κάλεσμα 

>> Δελφοί
» Μήν περιμένεις
>> Έτος Εlρήνης 1986 

>> 'Ελάτε 

Γ. Φτέρης: Ή έπίδροσις τού Όρφέως έπί τού ΧριστιονισμοL 

Κατίνα Χοτζηδημητρίου: Τό πνεύμα τού άρχοίου θεάτρου 

Geme Witman: 'Απολογία 

'Αγάπη (άπό τήν Κοινή Διαθήκη) 

Γιά νά κυριολεκτούμε 
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86/366 

301, 378 

87/31 

86/202 

86/203 

87/397 

86/243 

87/377 

339, 410 

84/344 

84/290 

85/200 

87/399 

84/106 

84/242 

85/21 

86/341 

87/5 

87/239 

85/155 

85/231 

84/427 

84/361 

84/139 

84/141 Στο 50 χρόνιο άπό τή μετάσταση τών Leadbeater 

'Αποκόμματα 84/51, 135 

Άπό τά Πρακτικά τού 'Υπάτου Συμβουλίου τού 33ου τής 'Ελλάδος 

(1872-1917) 84/199, 271 

Ό Ταγκόρ κοί ι') Πνευματική άγωγή 

'Αφιέρωμα στήν παγκόσμιο ι')μέρο τών 

Ό όρομοτιστής Μάρτιν Λούθερ Κίγκ 

Διοσωθείσοι άρχοίοι τρογωδίοι 

84/417 
ζώων 84/341. 85/327, 86/311, 87/331 

85/111 

85/241 

Εύρετήριον 'Ομιλιών εlς Γνώμονα κοί Πυθαγόρα-Γνώμονα 

Εύρετήριον 'Ομιλιών εlς Τεκτονικόν Δελτίον 

85/53 

85/123 

85/203 

85/339 
Εύρετήριον 'Ομιλιών εlς Πυθογόρον 

Κωστή Μελισσοροπούλου «'Αρχαιοελληνικά» 

Ή έορτή τού Λευκού Λωτού τής Θ.Ε. έν Ε. 

Ή Υδρυση τής 0. Στοάς «'Απόλλων» 

Μετάστασις Κρισναμούρτι 

Κρισναμούρτι 1895-1986 

Άπό τή Σοφία τού Χολίλ Γκιμπράν 

Ή Θεοσοφική Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Εlς μνήμην 84/358,428, 86/138,246,309,402, 

85/305, 86/226, 87/169 

86/29 

86/74 

86/209 

87/45 

87/327 

87/68,69,204,346,419,420 

• Τάν Δεκέμβριο 1983 έξεδόθη εύρετήριον περιεχομένου ΙΛΙΣΟΥ έτών 1956-

1983, τό όποίον άποστέλλετοι εύχορίστως δωρεάν σέ δσους τό ζητήσουν. 
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ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ 

Τό ν· όγκαλιάζης τό Σύμπαν μέ τήν σκέψιν καί τό συναίσθημα 
καί νά αίσθάνεσαι τό θερμό όγκάλιασμά του, αύτό εiναι ή εύτυχία. 

Τό νά αίσθάνεσαι τήν ώμορφιά της φύσεως, τήν όγνότητά 
της, τό φως της, νά τά καταλαβαίνης βαθειά, αύτό εiναι ή εύτυχία. 

Τό νά χαίρεσαι τήν ώμορφιά τουΉλίου νά όπορροφάς μέ δ
λους σου τούς πόρους τό φως των όκτίνων του καί νά φωτίζης μέ 
αύτές τήν ψυχήν σου, αύτό εΙναι ή εύτυχία. 

Τό νά βλέπης τήν όρμονία, πού συνέχει τό πάν, ν· όκούς, τή 
μουσική των άστρων, καί νά αίσθάνεσαι τόν έαυτό σου όρμονικό 
πρός αύτά, αύτό εiναι ή εύτυχία. 

Τό νά μπορης ν' όπολαμβάνης, σάν μιά ύπέροχη συμφωνία 
τόν ψυθιρισμό τού δάσους, τόν παφλασμό τού κύματος, τό σφύ
ριγμα τού όνέμου καί αύτή τή στιγμή να μή ζητάς τίποτε άλλο, αύ
τό εiναι ή εύτυχία. 

Τό νά αίσθάνεσαι τή ζωή σου γιομάτη, ώσάν νά τά έχεις δλα 
καί νά μή σού λείπη τίποτε, νά μή ζητάς τίποτε, αύτό εΙναι ή εύτυ
χία. 

Τό νά αίσθάνεσαι τόν έαυτό σου έλεύθερο, νά μή έξαρτάσαι 
όπό πουθενά καί όπό κανένα, νά μπορης νά κινησαι έλεύθερα χω
ρίς έμπόδια καί φραγμούς, αύτό εΙναι ή εύτυχία. 

Τό νά αίσθάνεσαι τήν ϋπαρξί σου μέσα είς τήν αίωνιότητα, νά 
αίσθάνεσαι τήν ήδονή πού αίσθάνεσαι μόνο μέ τήν αίσθησιν, δτι 
ζης, δταν έχης τήν βαθειά αίσθησι της ζωής, αύτό εΤναι ή εύτυχία. 

Τό νά χαίρεσαι πάντοτε τή χαρά της παρούσης στιγμής, χωρίς 
σκέψεις, χωρίς μέριμνες, αύτό εΤναι ή εύτυχία. 

Τό νά αίσθάνεσαι, δτι εiσαι μιά ϋπαρξις θεϊκής καταγωγής μέ 
προοπτική όπέραντης πνευματικής σταδιοδρομίας, αύτό εΙναι ή εύ
τυχία. 

Τό ν' όπολαμβάνης τή ζωή μέ δλες τίς αίσθήσεις σου, τήν 
ώμορφιά της, τήν θειότητά της, αύτό εΙναι ή εύτυχία. 

'Αρμονία πρός τή φύσι, όρμονία πρός τό περιβάλλον, όρμονία 
έσωτερική μεταξύ σκέψεως καί συναισθήματος, αύτό εΙναι ή εύτυ
χία. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Περίληψις όμιλιών τοϋ tτοuς 1963/64 

εlς Θεοσοφικήν Στοάν ΑΘΗΝΑ

"Η Κάθαρσις 
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος) 

Περί τής δικαιοσύνης (6.4.1964) 

Βασική καί αϋτη ήθική άρχή ώς ή άγάπη. 'Ηθική άρχή, διότι 
άναφέρεται είς τάς έκδηλώσεις τοϋ άνθρώπου πρός τούς όλλους 
άνθρώπους. Είναι δμως, ώς έλέχθη, κάτι τό ένεργότερον τής άγά
πης. Διότι άγάπη μέν είναι ή άναγνώρισις των φυσικών δικαιωμά
των πάντων (έχει κάτι τό στατικόν), έν� δικαιοσύνη είναι ή άπό
δοσις έκάστ� δ,τι φύσει τ� άνήκει (έχει κάτι τό δυναμικόν).

Ή δικαιοσύνη, δπως καί ή άγάπη, δταν άποβδ Ιδιότης (νόμος)

τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, έκδηλοϋται ώς συναίσθημα τοϋ άν
θρώπου. Δι' αύτό καί ό άδ. Άντ. Άδριανόπουλος ώριζε τήν δι
καιοσύνην: «ώς συναίσθημα τοϋ άνεπτυγμένου πνεύματος καί συ
νεπώς νόμον τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, δστις άπαιτεί ν· άπο
δίδεται είς εκαστον, δ,τι φύσει τ� άνήκει». 

Καλείται δηλαδή ό πεφωτισμένος όνθρωπος ν· άποδίδr:) έκά

στ� δ,τι ύπό τής Φύσεως τ� άνήκει. κατά τό ύπόδειγμα τής δι
καιοσύνης τής Φύσεως, τής τε άπροσώπου, δσον καί τής πνευμα
τικής. Κατά τό πρότυπον τής Φύσεως, δπερ είναι άδιάβλητον, έπι
τάσσεται ή δικαιοσύνη καί ούχί κατά τάς έπινοήσεις τοϋ άνθρωπί
νου νοϋ. 

Δικαιοσύνη τής άπροσωπου Φύσεως είναι τά παρ· αύτής καί 
των νόμων της παρεχόμενα είς πάσας τάς άνθρωπίνας ψυχός. 'Ή
τοι όργανισμός, διά νά ένερνδ δι' αύτοϋ ή ψυχή καί τά μέσα συν
τηρήσεως τοϋ όργανισμοϋ. Ή Φύσις παρέχει τό γάλα τής μητρός 
είς τόν όνθρωπον κατ· άρχάς, ϊνα συντηρηθδ έν ζωδ, τό φως, τόν 
άέρα, τό ϋδωρ καί τά λοιπά άγαθά αύτής, ϊνα διατηρήται έν ζωδ
καί ύγεία. 

Καθήκον λοιπόν άνήκει είς τόν όνθρωπον δπως, κατά τό ύπό
δειγμα τής Φύσεως, συντελδ είς τήν άναπαραγωγήν, παρέχων είς 
ψυχός τό μέσον ένεργείας, περιφρουρεί δέ ένεργώς τά φυσικά δι-
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καιώματα παντός άνθρώπου έπί της ζωης καί των μέσων της 
ζωης, τόσον δι' άτομικης ένεργείας αύτού, δσον καί διά θεσπί
σεως νόμων ύπό της Πολιτείας, οί όποίοι θά προστατεύσουν τά 
δικαιώματα των πολιτών άπό πάσης έπιβουλης. Ώς παράδειγμα έ
στω ή παρεχομένη σήμερον άμοιβή της έργασίας. Αϋτη παρέχεται 
άναλόγως τού άποδιδομένου έργου, έν½J ή κατά δικαιοσύνην άμοι
βή θά ητο άνάλογος των πραγματικών άναγκών τού έργαζομένου. 

Ό άδ. Άντ. Άδριανόπουλος, γράφων περί της δικαιοσύνης, έ
λεγεν: «Ή δικαιοσύνη έφαρμοζομένη είς τάς άνθρωπίνας σχέσεις 
άπαιτεί άναγνώρισιν των δικαιωμάτων δλων των άνθρώπων άνευ 
διακρίσεως φύλου, τάξεως, φυλης καί χρώματος καί τήν παγίωσιν 
καί περιφρούρησιν αύτών διά κοινωνικών καί πολιτικών νόμων, οί 
όποιοι ν' άποκλείουν τήν καταπάτησιν των φυσικών δικαιωμάτων 
οίουδήποτε άνθρώπου». 

Πέραν της κατά τά άνωτέρω άσκήσεως της δικαιοσύνης κατά 
τό ύπόδειγμα της Φύσεως, είς τόν πεφωτισμένον όνθρωπον, τό11 

ίδεολόγον, προβάλλεται ώς ύπόδειγμα καί ή δικαιοσύνη της πνευ
ματικης φύσεως, δηλαδή τού ύπεράνω ήμών δρώντας θείου 
Πνευματικού Κόσμου. 

Έξετάσωμεν τό ζήτημα τούτο βαθύτερον. Πρός τούτο δμως 
άπαραίτητον είναι ν' άνοιχθθ κάποια σχετική παρένθεσις: 

Κατά τάς άρχαίας έσωτερικάς παραδόσεις είδική Πνευματική 
Άρχή έφορεύει έπί τού νόμου τού άντιπεπονθότος, τόν όποιον 
συνδυάζει πρός ετερον πνευματικόν νόμον, τόν της μετενσαρκώ

σεως. Τό άντιπεπονθός είναι ό νόμος της αίτιότητος έφαρμοζόμε
νος είς τήν άνθρωπίνην φύσιν, δηλαδή είς τόν κόσμον των άν
θρώπων. Ό νόμος της αίτιότητος, δηλαδή αϊτιον καί αίτιατόν, αϊ
τιον καί άποτέλεσμα, λειτουργεί καθ' απασαν τήν Φύσιν μηχανι
κώς. Καί είς τήν άπρόσωπον καί εiς τήν ώργανωμένην καί τήν άν
θρωπίνην, τού άνθρώπου θεωρουμένου ώς βιολογικού όντος. Είς 
τόν όνθρωπον δμως, θεωρούμενον ώς όν έμψυχον καί δή πνευ
ματικόν, ό νόμος της αίτιότητος λαμβάνει μορφήν πνευματικήν καί 
άσκείται, ώς έλέχθη, ύπό Άρχης Πνευματικης μετά λόγου καί δι
καιοσύνης. Οϋτω oi Πυθαγόρειοι τό άντιπεπονθός ώνόμαζον συ
νεκδοχικώς δικαιοσύνην. 

Διά τού συνδυασμού των νόμων τού άντιπεπονθότος καί της 
μετενσαρκώσεως καθορίζεται ύπό Πνευματικής 'Αρχής ή εlμαρμέ
νη έκάστου άνθρώπου, έκάστης άνθρωπίνης ψυχής. Δηλαδή δίδε
ται είς έκάστην άνθρωπίνην ψυχήν, δ,τι τθ άνήκει διά νά βελτιωθθ 
καί νά προοδεύσr:Ί, δοκιμασίαι rϊ γίνεται άναγνώρισις των άγαθών 
πράξεων. Έδώ δέ πρέπει νά άναζητηθθ ή έξήγησις των διαφόρων 
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άτυχιών ιϊ εύτυχίας είς τήν ζωήν τών όνθρώπων, ητις όλλως μένει 
χωρίς έξήγησιν. 

Γραμματικώς ή λέξις άντιπεπονθός είναι μετοχή τοϋ ρήματος 
άντιπάσχω πού σημαίνει: παθαίνω δ,τι έπραξα. Ή δέ λέξις ε1μαρ
μένη προέρχεται έκ τοϋ ρήματος μείρομαι, τόν όποίον σημαίνει: 
λαμβάνω μερίδιον ιϊ έκ τοϋ όπροσώπου ρήματος εϊμαρται, είναι 
πεπρωμένον. Ε1μαρμένη λοιπόν είναι τό πεπρωμένον, έκ της μοί
ρας διδόμεvον, τό άναπότρεπτον. 

Κατά τήν Έλληνικήν Μυθολογίαν τήν έφαρμογήν της είμαρμέ
νης άσκοϋν αί Μοίραι. Αί Μοίραι είναι έτέρα Άρχή Πνευματική. 
Αυται κατά τήν παράδοσιν είναι _τρείς. Ή 'Άτροπος (ό-τρέπω), ητις 
έφορεύει έπί τοϋ παρελθόντος, τό όποίον δέν όλλάσσει. Ή Λάχε
σις (λαγχάνω λαμβάνω διά λαχνοϋ) ή όποία καθορίζει τό μέλλον. 
Ή Κλωθώ (κλώθει), πού ρυθμίζει τό παρόν. 

Ή είμαρμένη ώνομάζετο καί άνάγκη (άνάσσω), ητις είναι ή 
άφεύκτως έπιφέρουσα όποτέλεσμα αiτία. 

Κατά τήν Μυθολογίαν έτέρα Πνευματική Άρχή είναι ή Νέμε
σις, ητις ώνομάζετο καί 'Αδράστεια (ά-δράπομαι), πού σημαίνει: 
όφευκτος. Αϋτη ητο τιμωρός τών ύβριστών της Φύσεως, δηλαδή 
τιμωρός τών άντιφυσικών πράξεων. Στοργική Άρχή έπαναφέρου
σα είς τήν φυσικήν όδόν. 'Εθεωρείτο κόρη της νυκτός, έπειδή τό 
έργον της ησκει έπί τών όνθρώπων. Δι' αύτό παρίστατο κρατοϋσα 
τροχόν (τόν τροχόν τών γεννήσεων). 

'Άλλη Πνευματική Άρχή, κατά τήν όρχαίαν παράδοσιν, ητο ή 
Θέμις (τίθημι, θεσμοί) Κόρη τοϋ Ούρανοϋ καί της Γης, συμπάρε
δρος τών 'Ολυμπίων. Αϋτη ητο ή θεία Μοίρα τών Μυστών καί 
τοϋ 'Ελευθέρου Πνεύματος. 

Ό νόμος τοϋ άντιπεπονθότος είναι άπό τών όρχαιοτάτων χρό
νων γνωστός είς τούς Ίνδουϊστάς καί τούς Βουδιστάς. Ή 'Έλενα 
Μπλαβάτσκυ δέ ώριζε τοϋτον ώς νόμον της όνταποδοτικης δικαιο
σύνης, ώς νόμον έχοντα όλάθητον δικαιοσύνην, σοφίαν καί νοη
μοσύνην καί ώς αύστηρόν έπανορθωτήν τοϋ κάθε κακοϋ, ώς νό
μον ίσορροπίας, πού άνταμείβει καί τιμωρεί μέ όπόλυτη όμερολη
ψία. 'Επίσης ώς νόμον πού ρυθμίζει καί καθορίζει χωρίς λάθη σέ 
κάθε ένσάρκωσι τίς iδιότητες της όλλης πού θά τήν διαδεχθδ. 

Κλείοντες τήν όνοιχθείσαν παρένθεσιν, έπαναλαμβάνομεν δτι 
ή θεία πνευματική δικαιοσύνη προβάλλεται ώς ύπόδειγμα εiς τόν 
άνώτερον όνθρωπον νά βοηθό τούς συνανθρώπους του πρός 
πρόοδον νοητικήν καί ψυχικήν, κατ· ώχράν βεβαίως όπομίμησιν 
αύτης. Νά μεταδίδΙJ δ,τι χρήσιμον γνωρίζει, ίδίως έπί θεμάτων 
iδεολογικών. Τοϋτο είναι καθήκον του πρός τούς όμοίους του. ΑΙ 
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ίδέαι καί αί γνώσεις δέν όποτελούν κτήμα ούδενός, όφού καί αύ
τός τάς εχει λάβει όπό άλλους. Έδώ καταφαίνεται πόσον όνήθικος 
είναι ή άντίληψις περί της λεγομένης «πνευματικής ίδιοκτησίας». 

Ό πεφωτισμένος άνθρωπος καθήκον έχει νά μεταδίδΙJ είς 
τούς άλλους τάς άρχάς όρετης καί ήθικης ούχί μόνον διά λόγων, 
άλλά καί δι' έργων. Ή πραγματοποίησις τούτου είναι βεβαίως έρ
γον δύσκολον, πλήν έκεί πρέπει νά τείνr:ι ό πραγματικά «πνευματι
κός» άνθρωπος. 

Τό ύπόδειγμα έπίσης της θείας Νεμέσεως προβάλλεται είς τόν 
άνώτερον άνθρωπον, δταν, εϊτε κατ' έπάγγελμα, ώς δικαστής, εϊτε 
ώς ένορκος, καληται ν· άιτοδώσr:ι δικαιοσύνην. Νά εiναι έπιεικής 
είς τάς όνθρωιτίνας άδυναμίας, αύστηρός δμως είς τά κατά της 
Φύσεως άδικήματα, δπως π,χ. είναι ή στέρησις της ζωής ιϊ ή δια
στροφή των νόμων της ζωής. Νά είναι αύστηρός πλήν δμως πρέ
πει νά έχr.� ύπ' όψιν δτι αί έπιβαλλόμεναι ποιναί δέον νά είναι έπα
νορθωτικαί, άποβλέπουσαι είς τήν βελτίωσιν τού κολαζομένου καί 
ούχί πρός έκδίκησιν. Ή ποινή δέ πρέπει νά σέβεται τήν ζωήν τού 
άμαρτήσαντος όπωσδήποτε. 

Άνακεφαλαίωσις (18.5.1964) 

Τό θέμα δπερ έξητάσθη έφέτος έν τθ Στο(! μας, τό θέμα της 
καθάρσεως, εύρίσκεται μέσα είς τά πλαίσια της έν γένει προσπα
θείας μας, ή όποία εiναι ή μελέτη τού όρχαίου έλληνικού πνεύμα
τος. Τό θέμα είναι μέγα, όχι μόνον είς σπουδαιότητα, όλλά καί είς 
έκτασιν. Ώς _έκ τούτου δέν ήμπορεί νά θεωρηθθ ώς έξαντληθέν. 

-� - Καί έπομένως θά χρειασθθ ν' όσχοληθώμεν μέ αύτό καί είς τό
μέλλον.

Ή κάθαρσις, ό έξαγνισμός, όποτελεί ζήτημα θεμελιώδες καί 
βάσιν άπαραίτητον διά πάσαν σοβαράν καί εfλικρινη προσπάθειαν 
βελτιώσεως της ψυχής κάθε όνθρώπου, πού έπιθυμεί κάποιαν μεί
ζονα πνευματικήν αϋριον. 

Κατά τάς άρχαίας παραδόσεις, έλληνικάς καί ξένος, ό έξαγνι
σμός άπετέλει προϋπόθεσιν άναγκαίαν διά τήν όπελευθέρωσιν 
τού άνθρωπίνου πνεύματος όπό τήν περίπτυξιν της ϋλης, τήν 
άπαλλαγήν αύτού άπό τού τροχού των γεννήσεων καί τήν πραγ
ματοποίησιν της πνευματικής έλευθερfας τού όνθρώπου. Πάντα τά 
άρχαία Μυστήρια, έξ δσον γνωρίζομεν, τήν κάθαρσιν εiχον θέσει 
ώς τό μέσον πρός έπίτευξιν τού σκοπού. Ή οίκονομία των συνο
ψίζετο είς τήν διλογίαν; «κάθαρσις-όποθέωσις». Έξ δσων δέ πλη
ροφορούμεθα περί των συJ:,Ιβολισμών των Μυστηρίων, πρό των 
μυήσεων έγίνοντο λούσεις δι' ϋδατος, τήν κάθαρσιν όλληγορού-
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σαι. 'Επιγραμματικώς δέ ό Πλάτων είς τόν «Φαίδωνα» φέρει τόν 
Σωκράτην, όλίγοv πρό τού θανάτου του, λέγοντα δτι: « ... ό κεκα
θαρμένος καί τετελεσμένος μετά Θεών οίκήσει» μετά θάνατον. 

'Εκείνο δμως τό όποίον έτονίσθη άπ' άρχης καί ύπογραμμίζε
ται πάλιν είναι δτι δταν όμιλούμεν περί καθάρσεως δέν έννοούμεν 
τήν περί της καθάρσεως θεωρίαν άλλά μόνον τήν έφαρμογήν. Ή 
θεωρία αύτή καθ' έαυτήν, χωρίς πρόξιv, όποτελεί φιλολογίαν καί 
δή φιλολογίαν έπικίνδυνον, διότι έξάπτει τόν έγωϊσμόν καί έπομέ
νως όδηγεί είς άποτέλεσμα άντίθετον. 

Διατί άπαιτείται δμως ή κάθαρσις; Διατί τίθεται αϋτη ώς 
προϋπόθεσις άπαραίτητος πάσης πνευματικής προόδου; Διότι ώς 
όνθρωποι, ώς άνθρώπιvαι ψυχαί, προερχόμεθα έκ τού σκότους, έκ 
τού ζωώδους. Συνεπώς φέρομεv άτελείας, φέρομεν ρύπον. Πρός 
δέ διαβιούντες ώς όνθρωποι έπηρεαζόμενοι άπό ϊό περιβάλλον 
πού δέν άποτελείται βέβαια όπό φιλοσόφους έναρέτους, όλλά όπό 
άνθρώπους μέ κακίας πάσης μορφής. Τό δέ περιβάλλον αύτό παί
ζει άτυχώς ρόλον είς τήν διαμόρφωσιν της νοοτροπίας μας καί τού 
χαρακτήρος μας. 

Είς τό σημείον δμως τούτο, δικαίως δύναται νά προβληθd μία 
άπορία: Διατί όραγε oi πρώτοι άνθρωποι πού δέν είχαν δυσμενές 
άνθρώπινον περιβάλλον διά νά τούς έπηρεάσι;� όπέβησαν κακοί; 
Ένι.ίJ προηγουμένως είς τήν κατάστασιν τού ζώου βιούντες ώς 
ψυχαί ησαv ένάρετοι; 'Αφού τό ζώον είναι ένάρετον, δοθέντος δτι 
τό ένστικτον τό όγει είς τήν πλήρωσιν τών νόμων της ζωής; Βε
βαίως τό ζώον, ώς έλέχθη, είς τό περί όρετης κεφάλαιον, είναι 
ένάρετοv, άλλά μόνον ώς βιολογικόν είδος, ούχί δέ ώς όν πνευμα
τικόν, διότι στερείται πνεύματος, δηλαδή νοητικών λειτουργιών, 
συνειδήσεως, γνωστικού περιεχομένου καί αύτεξουσίου. Oi πρώ
τοι λοιπόν άνθρωποι έκ τού ζωώδους προερχόμενοι, μέ τό γνω
στικόν ύποτυπώδες, τό vοητικόν πρωτογενές, τήν συνείδησιν 
άδιάπλαστον καί τό αύτεξούσιον νηπιώδες, μοιραίως ήκολούθησαν 
τήv ζωώδη τακτικήν, ητις μόνον τήν άσκησιν τών νόμων της ζωής 
τοίς ύπηγόρευεν, ούχί δέ τήν όσκησιν πνευματικών όρετών ή κα
νόνων ήθικης. 'Εντεύθεν τό κακόν ένεφαvίσθη είς τό όνθρώπινον 
γένος άπ' άρχης καί διαιωνίζεται, ώς εϊδομεν, διά τού έπηρεασμού 
τού όνθρωπίνου περιβάλλοντος. Μήπως λοιπόν, καί τούτο διά vά 
σκεφθώμεν βαθύτερον, έδώ πρέπει νά όvαζητηθd τό περίφημον 
προπατορικόν άμάρτημα; 'Ίσως. 

Ό όνθρωπος ώς πνευματικόν όν είναι ότελής, φέρει ρύπον 
ψυχικόν. Δέν κατηλθεν έκ τού ούρανού ή όνθρωπίνη ψυχή, διότι 
ή πατρίς της δέν ύπηρξεν ό ούραvός. Δέv προέρχεται ή όνθρωπίνη 



16 ΙΛΙΣΟΣ 1988 

ψυχή άπό τήν τελειότητα, άλλά άπό τήν άτέλειαν. Κανένα πράγμα 
της Φύσεως δέν ήμπορεί νά άχθδ άντιθέτως πρός τόν παvτοδύνα
μον νόμον της έξελίξεως, πολλψ δέ μείζον ή άνθρωπίνη ψυχή. Έκ 
τού σκότους πρός τό φώς είναι ό ρούς της Φύσεως, ούχί δέ καί 
άντιθέτως. 

Συνηθίζεται νά λέγεται ύπό τινων δτι ή έκ τού ούρανού πτώ
σις είναι ή μοίρα της άνθρωπίνης ψυχής. Άλλά τότε πού είναι ή 
θεία δικαιοσύνη, ή όποία μέ τό άντιπεπονθός έκπαιδεύει τάς άν
θρωπίνας ψυχός πρός πρόοδον; Ποίος δίκαιος Θεός θά μετεχειρί
ζετο οϋτω τά πλάσματά του; Οίκτρά παρεξήγησις. Φοβερά πλάνη. 
Παρερμηνείαι μερικών θείων άλληγοριών της άρχαίας μας πνευ
ματοδόξου παραδόσεως άναμφιβόλως ώδήγησαν είς τήν περί 
πτώσεως θεωρίαν. Ίσως ή κάθοδος της θείας Κόρης της Έλευσί
νος, ίσως ή κάθοδος τού ούρανίου ηρωος Προμηθέως. Άλλά είς 
τάς άλληγορίας τούτος κρύπτονται, ώς λέγεται, τά βαθύτερα πνευ
ματικά γεγονότα, τά όποία τόσον έχουν παρερμηνευθδ διότι δέν 
κατενοήθησαν. Πράξεις ήρωϊκαί, πράξεις άγάπης τού ούρανίου 
πνεύματος είναι al κάθοδοι έκείναι. Διά νά έπανέλθουν δμως αί 
συνειδήσεις αδται είς τήν ούρανίαν αύτών πατρίδα, ην μέ μόχθον 
πνευματικόν κατέκτησαν, έδέησε νά κατέλθΙJ ό 'Ελευθερεύς Διό
νυσος έκ τού ούρανού ή νά άποκαθηλώσr:� έκ τού Καυκάσου τόν 
Προμηθέα ό ηρως της Γης, 'Ηρακλής. 

Έξετάζοντες έφέτος τό ζήτημα της καθάρσεως έτονίσαμεν δτι 
ύπόδειγμα έναρέτου καί ήθικού βίου διά τόν δνθρωπον, λαμβανό
μενον ώς είδος βιολογικόν καί ώς όν πνευματικόν, είναι al λει
τουργίαι, οί νόμοι της Φύσεως. Είναι ol νόμοι πού διέπουν τήν 
Φύσιν μέσα είς τήν όποίαν εύρίσκεται καί ό πλανήτης μας καί 
ήμείς οί άνθρωποι ώς όντα αύτης. Καλείται λοιπόν ό άνθρωπος νά 
προσαρμοσθδ μετά λόγου είς τούς νόμους της Φύσεως έάν έπι
θυμδ τήν πνευματικήν του πρόοδον. 

Έξηγούμεθα έπί τού σημείου τούτου άναλυτικώτερον: 
Ή θεία Φύσις λειτουργεί έπί τδ βάσει νόμων καθολικών, στα

θερών καί άμεταβλήτων. ΟΙ νόμοι οδτοι παρουσιάζουν Ιδιάζουσαν 
έντασιν καί ίδιάζοντα χαρακτήρα είς κάθε πεδίον της Φύσεως. Ώς 
παράδειγμα φέρομεν τόν νόμον της κινήσεως, περί τού όποίου 
ώμιλήσαμεν έν τοίς άνωτέρω. 

Ό νόμος οδτος όλλην έντασιν καί χαρακτήρα έχει είς τήν 
άπρόσωπον Φύσιν, δλλην, έντονωτέραν εlς τήν ψυχήν καί μάλλον 
έντονον είς τό πνεύμα. 

'Αντιθέτως πρός τό άμετάβλητον τών φυσικών νόμων, al μορ
φαί της Φύσεως, τά πράγματα αύτης, μεταβάλλονται. Καί al μορ-
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φαί της άπροσώπου Φύσεως καί τά έμβια όντα καί ό όνθρωπος. 
Αί δέ μεταβολαί συνίστανται είς τήν έκδήλωσιν πάντοτε λανθα
νουσών ίκανοτήτωv τών μορφών, δηλαδή είς τήν συνεχή τούτων 
άνέλιξιν. 

"Ας όμιλήσωμεν διά παραδειγμάτων: ΑΙ μορφαί της Φύσεως 
διακρίνονται είς άπλας καί συνθέτους. 'Απλοί μορφαί είναι τά ότο
μα της άτομικης ούσίας (τά ότομα τών φιλοσόφων), δτινα συγκρο
τούν τάς συνθέτους, ύλικάς μορφάς καί τά έξ αύτών (τών άτόμων) 
ψυχικά ότομα. Είς τό όπλούν αύτών αί μορφαί α�ται όφείλουν τό 
άΤδιοv αύτών. 'Έκαστον ότομον της άτομικης ούσίας, έλθόν έκ τού 
δυνάμει είναι είς τό έν ένεργείι;ι είναι, διέρχεται διά πολλαπλών 
άνελικτικών καταστάσεων, ας έν συντομίι;ι έξέφρασεν ό 'Εμπεδο
κλής διά τών δρων γη, ϋδωρ, άήρ καί πύρ (κατάστασις άκτινοβό
λος) καί άποβαίνει βραδύτερον, τ(Ί συνδρομ(Ί της συνεχούς ού
σίας, ότομον ψυχικόν. Τούτο άνελισσόμενον διά της μακράς κλίμα
κας τών ζωϊκών μορφών φθάνει είς τήν όνθρωπίνην μορφήν, ώc 
καί πέραν αύτης, όνελισσόμενον όπείρως είς έπίπεδα πνευματικά 
είς τόν όπειρον χρόνον. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ώς έλέχθη, ό 
νόμος της κινήσεως, ο�τιvος ή έκδήλωσις φέρει τό ότομον έκ τού 
-δυνάμει είς τό έν ένεργείι;ι είναι, έν άρχ(Ί, ότονος, έντείνεται κατό
πιν έμφανίζων παραγώγους αύτού Ικανότητας, αϊτιvες χαρακτηρί
ζουν τάς έκδηλώσεις αύτού είς τά μνημονευθέντα έπίπεδα (ψυχι
κόν, πνευματικόν).

ΑΙ σύνθετοι μορφαί της Φύσεως, άνελισσομένων τών άτόμων
τά όποία τάς συνθέτουν, τ(Ί συνεκτικ(Ί δυνάμει της ένεργείας, ητις
άποτελεί νόμον της συνεχούς ούσίας, άνελίσσονται καί αύταί μέ
χρι ώρισμένης καταστάσεως, άποσυντίθενται δμως κατόπιν τ(Ί 'έπι
δράσει τού νόμου της ένεργείας, δστις όπό τινος καταστάσεως
δρ<';Ί όποσυνθετικώς, ϊνα έκ τών άτόμων της μορφής συντεθ(Ί όλλη
μορφή τελειοτέρα. Δρώσιν δηλαδή είς τάς συvθέτους μορφάς δύο
παράγωγοι νόμοι τού νόμου της ένεργείας έναλλάξ, ό συνθετικός
καί ό άποσυνθετικός, ή φιλότης καί τό νείκος κατά τήν όρολογίαν
τού 'Εμπεδοκλέους. Αί έναλλαγαί α�ται συνθέσεων καί όποσυνθέ
σεων τών μορφών είναι έκδηλοι είς τά έμβια όντα, δπου ό θάνα
τος διαδέχεται τήν ζωήν καί ή ζωή τόν θάνατον. Ή όνέλιξις τών
συνθέτων μορφών δέν είναι συνεχής κατά μορφήν, όλλά κατά εί
δος (ζωϊκόν ή φυτικόν). Τούτο διαπιστούται όντικειμεvικώς ύπό
της έπιστήμης, ητις μελετ<';Ί τάς όνελίξεις τών διαφόρων είδών.

Ώς έλέχθη, ol νόμοι της Φύσεως εΤναι σταθεροί, έμφανίζον
τες, διά τών παραγώγων αύτών νόμων, ώρισμένων χαρακτήρα είς
τά διάφορα έπίπεδα.
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Οί φυσικοί νόμοι είς τό άνθρώπινον έπίπεδον έκφράζονται ώς 
άρχαί άρετης καί ώς άρχαί ήθικης. Τούς νόμους τούτους, τάς άρ
χάς τούτος, καλείται ό πεφωτισμένος άνθρωπος νά έφαρμόζΙJ είς 
τήν ζωήν του, ώστε ν' άποβοϋν οδτοι νόμοι, ίδιότητες της ψυχής 
αύτοϋ, νά έκφράζονται δηλαδή ώς συναισθήματα. Οϋτω ό φυσι
κός νόμος της αύτοτελείας λαμβάνει τήν έννοιαν της άρχης της 
έλευθερίας, ό τών έπιδράσεων της άγάπης, ό της αίτιότητος της 
δικαιοσύνης. Αί άρχαί αδται ύπαγορεύονται έκ τών φυσικών νό
μων καί ώς έκ τούτου έκφεύγουν της άνθρωπίνης ύποκειμενικότη
τος. 

Κλείοντες τό λήγον έτος έχομεν νά τονίσωμεν δτι διά τούς φι
λοσοφοϋντας έχει μεγίστην σημασίαν τό ηθος. Ό ένάρετος καί 
ήθικός βίος. Φιλοσοφία χωρίς έξαγνισμόν, χωρίς ηθος, φιλοσοφία 
μέ κακίας, άποτελεί φιλολογίαν άσκοπον καί βλαβερόν, διότι άπο
τελεί ύποκρισίαν. 

'Εξαγνισμός, τό ύπογραμμίζομεν καί πάλιν, δέν νοείται ή άρνη
σις τών νόμων της ζωής, διότι τοϋτο θά μας έφερεν έκτός τοϋ 
ρυθμοϋ της Φύσεως, άλλά ή άποβολή τών διαφόρων κακιών. 

'Έτερον σημείον χρηζον προσοχής είναι καί τοϋτο: Προβαλλό
μενοι φιλοσοφικοί θεωρίαι καί διδασκαλίαι χωρίς ηθος, χωρίς άγά
πην, έλευθερίαν καί δικαιοσύνην, είναι παραπλαvητικαί, συσκοτί
ζουν τόν νοϋν καί ρυπαίνουν τήν ψυχήν. 

'Ένας Μύστης τοϋ αίώνος μας έγραψε σχετικώς: «Ό έχων έν 
τ6 ψυχ6 του άγάπην φωτίζεται. 'Όπου ύπάρχει άγάπη άπό έκεί 
έκπορεύεται καί τό φώς της γνώσεως. 'Όπου διαφημίζεται ώς 
ύπάρχον φώς καί δέν έξωτερικεύεται άπό έκεί άγάπη πρός τήν άν
θρωπότητα, πρός τήν πρόοδον αύτης, έκεί δέν ύπάρχει πράγματι 
φώς, άλλά έστία παραπλανώσα τόν άνθρώπινον νοϋν». 
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥ ΛΕΝΤΙΑΝΟΣ 

·Ανάμνηση άπό lvα ταξffiι

Τή γνώρισα τό περασμένο καλοκαίρι στό Λονδίνο, σέ σπίτι φι
λικό. Βρισκόμαστε 'Εκείνη, δυό - τρείς 'Έλληνες, μιά 'Ισπανίδα, 
δυό Πακιστανοί, μιά Γαλλίδα ... 

Ή Μαρία ηταν Περσίδα. Σπούδαζε Ψυχολογία σ' ενα βρεπα
νικό Πανεπιστήμιο καί τέλειωνε τώρα τό διδακτορικό της. Σημα
διακή ή μέρα. της συνάντησης 1 5η Αύγούστου. 

"Αν ήσουν χριστιανή, θά σού εύχόμαστε τά «χρόνια πολλά», 
της πέταξα κάποια στιγμή, χαριτολογώντας. 

Χαμογέλασε. Γιά νά συμπληρώσει σέ λίγο: 
- Δέχομαι τίς εύχέςΙ Ναί, γιορτάζω' Γιατί είμαι, σχεδόν, χριστια
νή.

Χαλασμός τά λόγια της. Φιλιά, χειροκροτήματα ... Μετά ύψώ
σαμε τά ποτήρια μέ τό κόκκινο γαλλικό κρασί «στήν ύγειά της». 

'Εκείνο, δμως, τό «σχεδόν» μέ προβλημάτιζε. Στά πρώτα χρό
νια της Θρησκείας μας ύπηρχαν οί κατηχούμενοι. Στά τωρινά, ή εί
σαι χριστιανός, ή δέν είσαι. Τό «σχεδόν» τί όραγε μπορούσε νά 
σημαίνει; Παρακάλεσα νά μού τό πεί. 
- Γεννήθηκα στό 'Ιράν, σέ οίκογένεια μουσουλμανική. ΟΙ γονείς
μου, τ· άδέλφια μου, δλοι είναι πιστοί στόν Προφήτη. Έγώ πέρα
σα μέχρι καί τή μέση έκπαίδευση κοντά σέ μιά χριστιανική 'Ιερα
ποστολή. 'Έτσι μέ τόν καιρό γνώρισα τό Χριστιανισμό, άπό τήν έκ
κλησία τους, άπό τά βιβλία, άπό τίς συζητήσεις. Αίσθάνομαι άληθι
νή χριστιανήι

Ήταν μιά «έκ βαθέων» έξομολόγηση, πού δμως δέν μέ Ικανο
ποιούσε. 'Εκείνο τό «σχεδόν» ... 
- Πές μου, Μαρία, γιά τό Χριστό τί πιστεύεις;

'Ένας ό Θεός, είτε 'Αλλάχ τόν πείς, είτε 'Ιεχωβά, είτε διαφορε
τικά. Ό Χριστός ηταν Προφήτης. Προφήτης ηταν καί ό Μωάμεθ. 
Σεβαστοί καί ol δύο. Γέλασε, ένώ τά μεγάλα μαύρα άνατολίτικα 
μάτια της στάζανε είλικρίνεια καί καλωσύνη. Νά, λοιπόν, έκείνο 
πού ζητούσα. Καί μού τό έδινε τόσο φυσικά! 

'Αλλά, άκολουθώντας καί τούς δυό, δέν έναντιώνεσαι στή μο
ναδικότητα; Δέν νομίζεις δτι έτσι είσαι μισή - χριστιανή, μισή -
μουσουλμάνα, πού σημαίνει νά μήν σ· αισθάνονται δική τους ούτε 
ol μέν, ούτε ol δέ; "Ετσι δέν αύτοφυλακίζεσαι στή μοναξιά σου; 
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Τό πρόσωπό της σοβάρεψε άπότομα. "Αν φορούσε τή φορε
σιά της πατρίδας της, θά φάνταζε άκόμη πιό μυστικοπαθής. 'Όμως 
καί μέσα στό όπλό μαύρο της φόρεμα, όν τό σύγχρονο κορίτσι με· 
ταμορφωνόταν σέ σύμβολο ένός πελαγωμένου, τυραννισμένου 

λαού. Ή άπάντησή της δέν δεχόταν άντίλογο. 
- Ναί, ϊσως, άλλά πώς νά στό πώ; Τούς άγαπώ καί τούς δύο.

'Εγκαταλείποντας τά θεολογικά, μιλήσαμε λίγο γιά τήν πατρίδα
της, γιά τίς σπουδές, γιά τό Λονδίνο, άκόμη καί γιά τή ζέστη της 
'Αθήνας, πού αύτές τίς μέρες βρισκόταν στό φόρτε της. 

Κάποτε σηκώθηκε, πρώτη άπό τή συντροφιά. Έπρεπε νά φύ
γει. Είχε, λέει, καί διάβασμα. Μού δπλωσε τό χέρι της διάφανο, 
μεταξένιο. 
- Χρόνια Πολλά, Μαρία! Της ξανάπα. Καί ... καλή πατρίδα!

Μέ κοίταξε μέ θλίψη. Δέν ηταν δάκρυ έκείνο στά μάτια, όν η
ταν θά τόβλεπα. 'Έξω είχε κιόλας σουρουπώσει. Μά φάνταζε τόσο 
ήρεμο, τόσο είρηνικό έκείνο τό βράδυ ... 

«Δαρείου καί Παρεισάτιδος γίγνονται παίδες δύο ... ». Λάθος 
μάς τόχανε διδάξει. Είχαν καί μιά θυγατέρα-, τή Μαρία! 

ΠΑΝΑΓ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ 

'Ένας άπό τούς γενικούς νόμους της Πραγματικότητας εΤναι ή 
κίνηση, πού άπ' αύτή πηγάζει ή μεταβολή. 

Είναι αύτό πού πολύ σοφά διατύπωσε έδώ καί δυόμιση χιλιά
δες χρόνια ό 'Ηράκλειτος: «Πάντα ρεί». 'Αλλά αύτή ή αlώνια μετα
βολή δέν εΤναι κάποιο ρεύμα, πού τρέχει μ· fva κανονικό ρυθμό 
μόνο. χωρίς συγκρούσεις. Γιατί ή πηγή, της κίνησης καί μεταβολής 
είναι ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ. Μέσα άπ' αύτά ύπάρχει ό συμπαντικός χώ
ρος μέ τίς άπειρες ποικιλίες του καί ή ζωή στόν Πλανήτη μας. 

'Όμως τό πιό σημαντικό εΤναι δτι «τα άντίθετα εΤναι συμπλη
ρωματικά» CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA. Τήν άλήθεια αύ
της της σκέψης μπορούμε να τή βρούμε δπου καί νά στρέψουμε 
τό βλέμμα μας: 
α) Δύο άντίθετες πολιτικές παρατάξεις εΤναι συμπληρωματικές με
ταξύ τους. Γιατί άποτελούν τό σύνολο rης πολιτικής ζωης τού τό
που, γιά τήν κίνηση πρός τήν εύημερία καί πρόοδό του. β) Τά άν-
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τίθετα στόν πνευματικό χώρο εΤναι συμπληρωματικά μεταξύ τους 
γιατί δημιουργούν τό σύνολο κάθε πετάγματος στίς πιό καινούρ
γιες ίδέες. γ) Στόν φυσικό κόσμο ό θετικός κι' άρνητικός ήλεκτρι
σμός συμπληρώνονται μεταξύ τους, γιά νά δημιουργηθεί τό ήλεκ
τρικό ρεύμα πού εiναι φορέας της τρίτης δύναμης (ήλεκτρομαγνη
τικης). 'Έχουμε πολλά άντίθετα σ· uύτόν τόν χώρο δπως «ϋλη-άντί 
ϋλη» πού εiναι συμπληρωματικά γιά τήν άρμονία στή φύση. δ) Στά 
Μαθηματικά συναντάμε παντού τά «άντίθετα συμπληρωματικά». 
'Όπως έχουμε «θετικοί-άρνητικοί άριθμοί», «άρτιοι-περιποί άριθ
μοί», «δύο συμμετρικά σχήματα» κ.λπ. 

Ώς τόσο γεννιέται τό έρώτημα: «Γιατί δύο άντίθετα εΤναι συμ
πληρωματικά;» Παρ· δλο πού πολλές φορές βλέπουμε νά μάς πο
λιορκούν τά κακά καί νά συμπιεζόμαστε άπό διάφορες καταστρο
φικές δυνάμεις, ύπάρχει παντού μία συμμετρία καί Ισορροπία. Βλέ
πουμε το κακό νά έρχεται πάνω μας, γιατί κατεχόμαστε πάντοτε 
άπό άνεκπλήρωτες έπιθυμίες. Ένώ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, πού 
βρισκόμαστε κι' έμείς μέσα σ· αύτή, έργάζεται με νόμους συμμε
τρικούς καί ίσορροπίας. 'Αλλά γιά νά πραγματωθούν αύτές ol δύο 
καταστάσεις πρέπει νά έμφανισθούν ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ καί μέ τήν 
ενωσή τους νά συμπληρώσουν τά μεταξύ τους κενά. Αύτό, πού 
πολύ παραστατικά ol Κινέζοι μάς τό παρουσιάζουν με το ΓΙΝ και 
τό ΓΙΑΝ ΓΚ, «τό φωτεινό καί τό σκοτεινό». ΕΤναι τά δύο άντίθετα, 
πού δλοι ol άνθρωποι άνεξάρτητα φυλής καί χρόνου αίσθάνονται 
πάντοτε. 

Ή μέρα καί ή νύχτα εΤναι δύο άντίθετα, πού ό καθένας μας 
γνωρίζει καθαρά δτι εΤναι συμπληρωματικό της ήμέρας σέ 24 ώ
ρες. Εiναι τό ΓΙΝ καί τό ΓΙΑΝΓΚ, πού τό ενα μπαίνει στό άλλο, γιά 

νά άποτελέσουν τό πιό συμμετρικό σύνολο σ· άπλότητα κι' ένότη

τα. Ή γέννηση κι' ό θάνατος, εΤναι δύο άντίθετα, πού είμαστε συ
γρόνως θεατές καί συμμέτοχοι. Κι' δμως αύτά τά δύο τελευταία 
όντίθετα όλληλοσυμπληρώνουν τή ζωή στή συνέχειά της. ΕΤvαι τό 

φωτεινό καί τό σκοτεινό, ή 'Ανατολή καί ή Δύση, τό Ζενίθ καί τό 

Ναδίρ, τό θερμό καί τό ψυχρό. Αύτός ό ΔΥΙΣΜΟΣ στά ΑΝΤΙΘΕΤΑ 

πού μέ τήν συμπληρωματική τους δύναμη δίνουν τήν κίνηση, καί 

μεταβολή, εΤναι ή βάση της ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ άπεραντωσύνης τού 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ. 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

- CH ώραιότητα τών νεκρών μας -

Είναι ώραίοι ol νεκροί μας 
μέσα στή νέα τους διάσταση μέ έκπληκτη όψη 
σάν βρέφη δειλά περασμένοι. 
Μές στήν έλευθερία τοϋ νέου τους σχήματος 

καί τόν καταιγισμό στό νέο τους φώς 
πού κάνει νά πνίγεται μές στό σκοτάδι αύτό 

τό γήϊνο φώς. 

Μεγαλωμένοι αίφνίδια μπρός μας, σάν ηρωες. 
Μέ τό στεφάνι ένός έπαθλου γύρω άπ' τό μέτωπο 
σκληρά κερδισμένου 
καί τό χαμόγελο πίσω άπ' τά χείλη μιάς γνώσης 
πού ό πατέρας θάνατος τούς έχει μέ δρκο αύστηρό 
έμπιστευμένη. 

'Ωραίοι κι' έπίσημοι 
στήν άποξένωσή τους τήν άγεφύρωτη κι· άσπλαχνη 
σέ προσανατολισμούς άλλους στραμμένοι. 
Μέ τά φορέματά τους τ' άχνά καί τόν πέπλο 
άπό κλωστές λησμονιάς 

πού ό μνηστήρας θάνατος - όβρός καί περίφροντις -

τούς έχει ύφασμένους. 

Κάποτε 

σάν μιά βροχή, tνας άνεμος πύρινος 
άναταράζει τά πράα νερά τους 
κι· άρχίζουν ξάφνου νά ψαύσουν τίς γήϊνες πληγές. 
Άναθυμοϋνται, φλογίζονται, όρμοϋνε - πουλιά 
τρομαγμένα ξεπέφτουν στά χωρικά ϋδατά μας. 
Μάς είδοποιοϋν, μάς φωνάζουν, μάς γνέφουν ... 
Δέν τούς άκοϋμε, όπλώνουν τά χέρια, μάς διαπερνοϋνε, 
τούς προσπερνούμε, σκοντάφτουμε πάνω τους 
κι' άδιάφοροι πάλι σάν ξένοι χανόμαστε. 

1988 



1988 

Κάποτε 
μές στή φελούκα του ϋπνου μας μετατοπιζόμαστε 
πλέουμε όνύποπτοι πάνω στά χωρικά ϋδατό τους. 
Τούς όνταμώνουμε, κλαίμε - γελάμε μαζί τους 
κι· εϊμαστε πάλι σάν πρώτα, σάν τίποτα νά μήν έχει 
άλλάξει 
μέ τήν ϊδια άσύνορη άγάπη ένωμένοι. 
Γιά νά χωρίσουμε ξάφνου, βαθειά άπορημένοι 
μόλις συρθουμε πρός τήν όντίπερα όχθη. 

23 

Άπό τή συλλογή 

« Όρε ίο Κρύσταλλος καί Βασόλτης». 

ΝΙΚΟΣ Φ. ΠΡΕΚΑΣ 

Στά σύνορα της ζωής 

Γέρικο δένδρο, πού χυμούς 
δέν έχει, στά κλαδιά! 
ό όνθρωπος, δταν περνά 
τήν τρίτη ήλικία· 
δλο τό βάρος τής ζωής 
φορτώνεται ή καρδιά 
καί ψάχνει γιά παρηγοριά, 
στου κόσμου τήν κακία Ι 

Πλησίασε τά σύνορα 
μέ προσοχή καί τάξη, 
χαρά δέν βρίσκει πουθενά, 
«τήν έχουνε ... σκοτώσει»! 
Τώρα, ή ψυχή του όναζητά 
φτερά, γιά νά πετάξει 
μήπως τουλάχιστον αύτή 
προλάβει, καί ... γλυτώσει ι ... 

Άπό τό βιβλίο «Στό σύνορα της ζωής» 
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ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

CO CΗλιακός συμβολισμός 
διά μέσου τού χρόνου 

Κλύθι, μάκαρ, πανδερκές έχων αlώνιον δμμα 
Τιτάν χρυσαυγής, 'Υπερίων, ούράνιον φώς 
αύτοφυής, άκάμας, ζώων ήδεία πρόσοψι. 

1988 

Μέ τούς στίχους αύτούς άρχίζει ό ϋμνος πρός τόν 'Ήλιον της 
'Ορφικής ποίησης έδώ καί περισσότερο άπό 3500 χρόνια, σύμ
φωνα μέ τούς ύπολογισμούς τοϋ άστρονόμου Κ. Χασάπη, καί ί
σως, μόνο άπό αύτό τόν ϋμνο, φαίνεται δλος ό συμβολισμός τοϋ 
γενεσιουργού της ζωής στή γη. 

Ή θέση τοϋ 'Ηλίου στό συμβολισμό, έν γένει, είναι έξέχουσα 
άφοϋ ό όνθρωπος, άπό τά πρώτα του βήματα, διέγνωσε τή μεγά
λη σπουδαιότητα τοϋ 'Ήλιου στήν ϊδια του τήν ϋπαρξη. 

Δύο πανάρχαια ήλιακά σύμβολα, ή τελεία μέσα σέ κύκλο καί 
τό τετράγραμμα, ή περίφημη σβάστικα, ύπάρχουν σέ πλήθος 
άγγείων ιϊ όλλων έγχαράκτων σχεδίων σέ όλόκληρο σχεδόν τόν 
άρχαίο κόσμο. Ή τελεία μέσα σέ κύκλο είναι τό άστρονομικό καί 
άστρολογικό σύμβολο τοϋ 'Ηλίου, δηλαδή της άστείρευτης πηγής 
ένέργειας πού γεννάει καί συντηρεί τή ζωή. Συμβολίζει άκόμη τή 
γονιμότητα της δύναμης γιά άναπαραγωγή πού άσταμάτητα δη
μιουργεί καινούργιους κόσμους. 

Στό άπόκρυφο, κατά Θωμά, Εύαγγέλιο, στήν παράγραφο 50 
λέει: «"Αν σάς ρωτήσουν «Άπό ποϋ ηρθατε; «άπαντηστε «Ήρθα
με άπό τό φώς δπου τό φώς γεννιέται τό ίδιο μόνο του .... καί φα
νερώθηκε στήν εfκόνα του». Ό ίδιος μυστηριακός συμβολισμός, 
δηλαδή, άφοϋ τό φώς είναι κατ' έπέκταση τό ίδιο τό πνευματικό 
φώς, γιατί ό 'Ήλιος σάν σύμβολο έχει τή διπή έννοια. 

Τό σύμβολο αύτό, της τελείας σέ κύκλο, είναι άνάλογο μέ τό 
σύμβολο ένός νοητού κύκλου μέ τίς άκτίνες γύρω-γύρω. Είναι τό 
σύμβολο της Ισχύος, τό σύμβολο, δηλαδή, πού είχε καί ή Μακεδο
νική δυναστεία. Μιά ζωγραφιά της Παλμύρας, έπίσης, παρουσιάζει 
τό Διόνυσο μέ τό ίδιο στέμμα τό άκτινωτό, τό ίδιο τό έμβλημα τοϋ 
'Ήλιου. Δέν πρέπει νά λησμονιέται ή ήλιακή σχέση-ταυτισμός τοϋ 
Διονύσου, δπως θά φανεί καί πιό κάτω. Τό ίδιο έμβλημα-διάκριση 
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χρησιμοποιεί καί ή Χριστιανική θρησκεία στεφανώνοντας τό Χρι
στό καί τούς άγίους. Παρόμοιο σύμβολο, πού όπωσδήποτε δέν 
μπορεί νά είναι τυχαίο, ύπάρχει σέ πήλινο τηγανοειδές σκεύος της 
Πρωτοκυκλαδικης 11 περιόδου, άπό τή Νάξο, τού 2800-2300 π.Χ. 
Τό σκεύος αύτό βρίσκεται στό 'Εθνικό Μουσείο στήν προθήκη 
54 μέ άριθμό 6140Α. Ή τελεία στόν κύκλο, τέλος, συμβολίζει τήν 
άρρενα άρχή καί ό κύκλος τή θήλεια άρχή. Μέ άλλα λόγια ό συμ
βολισμός της έννοιας «αύτοφυής» τού .'Ορφικού ϋμνου. 

Τό τετράγραμμο, σύμβολο έπίσης παγκόσμιο, άφού έχει βρε
θεί σέ πλήθος χωρών, είναι τό καθαρό ήλιακό σύμβολο της ίσορ
ροπίας, τού άναλλοίωτου καί της παντοδύναμης Ισχύος. 

«Μέ χρυσή λύρα κατευθύνεις τήν άρμονική πορεία κοσμοκρά
τορα, πού κάτω άπό rϊχους αύλού διευθύνεις τό Σύμπαν, πού προ
χωρείς άνάμεσα στό πύρ, πού περιστρέφεσαι σέ κύκλο, Φώσφο
ρε, πού παρέχεις ζωή, καρποφόρε παιάνα, άειθαλή, άμίαντε πατέ

ρα τού χρόνου, άθάνατε Ζεύ». 
ΟΙ στίχοι αύτοί άπό τόν 'Ορφικό ϋμνο τού ηλιου λένε δτι άκρι

βώς συμβολίζει τό τετράγραμμο, δηλαδή τήν άτέλειωτη περιδινού
μενη μεταβολή, αύτό τούτο τό γίγνεσθαι. 

Τά σύμβολα αύτά, καί τά δύο, δείχνουν τήν έξέχουσα, έξελιγ
μένη μονοθεϊστική άντίληψη τών πανάρχαιων κατοίκων αύτού τού 

τόπου. Δείχνουν δτι ό 'Ήλιος δέν λατρεύτηκε αύτός ό ϊδιος, άλλά 
χρησιμοποιήθηκε σάν σύμβολο της άρχης τών πάντων. Μέ άλλα 
λόγια αlώνες πρίν τή γέννηση τού σημερινού πολιτισμού, ol πρό

γονοί μας είχαν δώσει άσύλληπτα δείγματα φιλοσοφικής σκέψης, 

σέ γνώσεις πού δύσκολα μπορεί κανείς νά πιστέψει δτι είχαν, άλ

λά πού τά ίδια τά κείμενα καί ή χρονολόγησή τους, δέν άφίνουν 

καμιά άμφιβολία δτι τίς είχαν. 
Ό 'Ήλιος κοσμογονικά είναι ή άστείρευτη πηγή ένέργειας, τό 

άρρεν δημιουργικό στοιχείο τών κόσμων, ή ένεργητική έκδήλωση 

της θεότητας στήν ϋλη γιά τή δημιουργία τών μορφικών κόσμων. 

Αύτός ό κοσμογονικός συμβολισμός τού 'Ήλιου φαίνεται καθαρά 

μέσα άπό τήν άρχαία κοσμογονία καί θεογονία, Ιδιαίτερα τών · Ελ

λήνων. Ή ταύτιση τού 'Ήλιου μέ τό Δία, τόν 'Απόλλωνα, τό Διόνυ

σο: 
Σύ ώ λαμπρέ Δία, Διόνυσε, πατέρα 
τού πόνου, πατέρα της γης, σύ ώ 'Ήλιε 
πού έγέννησες τά πάντα, 

άναφέρει τό 'Ορφικό άποσπασμάτιο. VII. 
Ή ίδια ταύτιση άργότερα μέ τό Μίθρα, δέν είναι τίποτ· άλλο 

παρά ή γνώση της παντοδυναμίας τού ύπέρτατου όντος διά μέσω 

τού 'Ήλιου. 
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Ό Wemyss θεωρεί τόν 'Ήλιο ώς τό έμβλημα της θείας άλή
θειας, μιά άλήθεια πού περικλείει, άποκαλύπτει καί έκδηλώνει μιά 
όλλη. 

Σέ δλους τούς λαούς της γης ό 'Ήλιος λατρεύτηκε είτε ώς 
Θεός ή ώς έκδήλωση της θεϊκης δύναμης, στούς πιό άναπτυγμέ
νους δπως ύπηρξαν oi κάτοικοι τού Αfγαιακού χώρου. 

'Αλλά καί ό Χριστιανισμός δέν ξέφυγε, άφού βεβαίως στά μέ
τρα της έποχης πού άναπτύχθηκε δέν ηταν δυνατόν νά ξεφύγει, 
γιαυτό καί άποκαλεί τό Χριστό ώς 'Ήλιον της Δικαιοσύνης. 'Ακόμη, 
στήν ίδια παράγραφο 50 τού κατά Θωμά Εύαγγελίου άναφέρεται: 
«Άν σάς ρωτήσουν ποιοί εΤστε άπαvτηστε»: «Είμαστε oi γιοί Τού 
(τού φωτός δηλαδή) oi έκλεκτοί τού ζωντανού πατέρα». Δηλαδή 
τό φώς κυρίαρχο σέ κάθε ύπερβατική έκδήλωση της ζωης. 

'Εκείνο δμως πού είναι σημαντικό στόν ήλιακό συμβολισμό, 
καί συγχρόνως έκπληκτικό, είναι τό γεγονός δτι oi 'Ορφικοί ήξεραν 
τήν πορεία τού 'Ήλιου στό ζωδιακό κύκλο καί γνώριζαν δτι στά 
χρόνια τους ή έαρινή Ισημερία συνέβαινε δταν ό 'Ήλιος βρισκόταν 
στόν άστερισμό τού Ταύρου. Στόν ϋμνο της Μητέρας τών Θεών 
λέγουν: 

«Είθε θεά άρχόντισσα νά έλθεις έδώ γιά νά εύχηθούμε σέ 
σένα, σεβαστή θεά, άφού ζεύξεις γρήγορο δρμα λεόντων, πού 
σκοτώνουν τούς ταύρους ... » και στόν ϋμνο της Ρέας άναφέρεται 
πάλι «Σεβαστή Ρέα, θυγατέρα τού Πρωτόγονου μέ τίς πολλές 
μορφές, σύ πού τό Ιερό δρμα σου όδηγεί τό λιοντάρι πού φονεύει 
τόν ταύρο». 
(λίς ταυροφόνος iερότροχον δρμα κταίνει) 

Εiναι ξεκάθαρος ό συμβολισμός της ήλιακης πορείας. Σύμφω
να μέ τούς ύπολογισμούς τού άστρονόμου Κ. Χασάπη, ή έαρινή 
ίσημερία συνέβαινε στόν άστερισμό τού Ταύρου στήν περίοδο 
άπό τό 3629-1841 π.Χ. Συνεπώς ό 'Ήλιος μέχρις της Έαρινης 
τροπης συνεχώς άνέρχεται στόν όρίζοντα καί περνώντας στόν 
άστερισμό τού Ταύρου διαβαίνει στό Βόρειο 'Ημισφαίριο, γιά νά 
φθάσει στή θερινή τροπή, στόν άστερισμό τού Λέοντος. Δηλαδή 
τό δρμα τού 'Ήλιου στή θερινή τροπή σύρεται άπό τούς λέοντες 
πού σκοτώνουν τούς ταύρους. Ή έαρινή δμως αύτή τροπή τού 'Ή
λιου άποτελεί στήν ούσία τή βάση δλης της Μυστηριακής διδα
σκαλίας, ή άποθέωση της όποίας έγινε στά 'Ελευσίνια Μυστήρια. 
Ό συμβολισμός είναι προφανής. Ό χειμώνας-θάνατος κατανικάται 
άπό τήν όνοιξη-ζωή, δηλαδή ή άνάσταση τού Διόνυσου, της Κό
ρης, τού Μίθρα, τού Χριστού, ή άvοιξιάτικη άνάσταση της ζωης, ό 
φόνος τού Ταύρου άπό τό Λέοντα τού Θερινού ήλιοστασίου. Αύτό 
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τό συμβολισμό χρησιμοποίησαν γιά νά δώσουν τή μυστηριακή δι
δασκαλία της έναλλαγης τών έποχών καί έπέκεινα της ύπερβατι
κης γενεσιουργου δύναμης, του 'Ήλιου-γενήτορα, του 'Ήλιου
Θεου. Γι' αύτό καί στόν άρχαίο κόσμο τά δύο ζώα, ταυρος καί 
λέων, είχαν κυρίαρχη καί έξέχουσα θέση, καί Ιδιαίτερα ό ταυρος 
στίς Μυστηριακές λατρείες του Μινωικου καί Μυκηναϊκου κό
σμου. 

'Ηλιακός βασιλεύς - Θεός ό Μίνως. Σύμβολό του ό Ταυρος. 
Ή μυθολογία τόν διέσωσε ώς Μινώταυρο. Τί όλλο άπό φόρος θυ
σίας ηταv οί νέοι καί νέες πού θυσιάζονταν στό Λαβύρινθο; ΟΙ άν
θρωποθυσίες στήν Κρήτη είναι γεγονός, πού μόλις πρίν 6 χρόνια 
δημοσιεύτηκαν. 'Αλλά καί ol άνθρωποθυσίες στόν αίμοβόρο 
'Ήλιο-Θεό των 'Ίνκας του Περου είναι έπίσης γεγονός. 'Αργότερα 
στή θέση τώv άνθρώπων θυσιαζόταν ό ταυρος, δrτως θαυμάσια 
τό άποδίδει καί ό στίχος τών Λιθικών: 

« Κι έφ' δσον ζουοε ό όκακος πατέρας μου πάντοτε έφερε tva 
μόσχο στό βωμό». 

'Ολόκληρη έποχή σημαδεύτηκε άπό τό συμβολισμό τών κερά
των του ταύρου. Ό διπλός πέλεκυς. τό σύμβολο της Μινωικής 
ίσχύος, δέν είναι τίποτ· όλλο άπό ήλιακό σύμβολο της έποχrϊς του. 
Είναι ή άπεικόνιση τών κεράτων του ταύρου, δπως τό ϊδιο, άνε
στραμμένο, είναι καί τό γράμμα Α, πού καί σήμερα στά άραβικά τό 
ίδιο τό γράμμα Άλέφ είναι συνώνυμο του βοός. 

Ή θυσία του ταύρου συμβολίζει τήν άναγέννηση της ζωής 
πού ό ζείδωρος 'Ήλιος έπιτυγχάνει άνερχόμενες στό Βόρειο 'Ημι
σφαίριο. 

Ή έπίδραση της παρουσίας του 'Ήλιου στόν Ταυρο ήταν βα
θειά ριζωμένη, γιατί βάστηξε πολλούς αίώνες, περίπου δεκαοκτώ 
καί όλλους τέσσερις περίπου, δταν ό 'Ήλιος βρισκόταν στό κενό 
άστέρων διάστημα, μεταξύ του Ταύρου καί του Κριου, έτσι πού ή 
παρουσία του 'Ήλιου στό έαρινό ήλιοστάσιο στόν άστερισμό του 
Κριου δέν έγινε τόσο έμφατικά άντιληπτή, καί δέν άπόκτησε τήv 
έξέχουσα θέση του Ταύρου, στή χιλιετηρίδα της κλασσικής 'Ελλά
δας. 'Αναφέρονται βεβαίως σποραδικά συμβολισμοί του Κριου, ο

πως ό 'Ερμής ό Κριόφιλος, ώς προστάτης τών ποιμένων καί ό 
Θεός Κριός τώv Πελοποννησίων. 

'Όμως μέ τήν έλευση της πρώτης χιλιετηρίδας μετά Χριστόν, 
δηλαδή μέ τήν έξέλιξη της Χριστιανικής περιόδου, τό θρησκευτικό 
σύμβολο της ήλιακης ίσχύος, του Ταύρου, άπλά άντικαταστάθηκε 
άπό τό σύμβολο του 'Ιχθύος, πού σημάδεψε τήν έποχή μας. Ήταν 
τουτο φυσικό' Ή χριστιανική θρησκεία εΤvαι κι αύτή μιά μυστη-
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ριακή θρησκεία, ϊσως η καλλίτερα σίγουρα συνέχεια τώv μονοθεϊ
στικών θρησκειών τώv προηγούμενων χιλιετιών καί βεβαίως είχε 
άνάγκη συμβόλων πού θά έπαιρναν τή θέση τώv παλαιών. Άφού 
λοιπόν περί τήv πρώτη έκατοvταετία μ.Χ., ή έαριvή Ισημερία όρχι
σε vά γίνεται δταv ό 'Ήλιος βρισκόταν, καί βρίσκεται άκόμη, στόv 
άστερισμό τώv 'Ιχθύων, τί ίδαvικότερο άπό τό vά συμβολισθεί ό 
«Θεός-'Ήλιος-Ταύρος» μέ τό «Θεός-Χριστός-Ίχθύς». Ό συμβολι
σμός είναι πλέον προφανής. Ό παvτεπόπτης Θεός, συμβολίζεται 
καί πάλι διά τού ήλιακού δίσκου πού τώρα στήv έποχή της άvά
στασης της ζωής βρίσκεται στούς Ίχθείς. 

Ποιός ξέρει όραγε τί κοσμογονική άλλαγή περιμένει τήν άv
θρωπότητα σέ 100-200 χρόνια πού άρχίζει ή έποχή τού Ύδρο
χόου; 

Γιά 5000 χρόνια, δσο μπορούμε πρός το παρόν v· άvιχvεύ
σουμε, ό όvθρωπος στηρίζει τή Μυστηριακή του λατρεία στόv 'Ή
λιο, τό Φώσφορο, τό αίώvιοv όμμα. Στόv 'Ήλιο πού έκτός άπό τό 
ύλικό φώς συμβολίζει καί τό πνευματικό φώς, τό Προμηθεϊκό φώς 
πού έδωσε στήv άvθρωπότητα τή δυνατότητα της νοητικής άvά
πτυξης. 

Στόv Τεκτονισμό ό 'Ήλιος έχει κυρίαρχο θέση. Ό 'Ήλιος συμ
βολίζει τήv όρμοvία καί τό λόγο, έκφράζει τήv άvωτέρα πνευματι
κή κατάσταση, είναι ή λογική πού φωτίζει τή διάνοια. 

Μυστηριακά, άκόμη, συμβολίζει τόv ϊδιο πανάρχαιο συμβολι
σμό της άvαγέvvησης της ζωής, άφού τά δύο ήλιοστάσια, τό θερι
νό καί τό χειμερινό, πού έχουν έξέχουσα θέση στόv Τεκτονισμό 
αύτή τή θέση έχουν, δηλαδή τήv έναρξη της άνόδου τού ήλιακού 
δίσκου στόv όρίζοvτα καί τήv έναρξη της καθόδου του. 

Ό 'Ήλιος τέλος συμβολίζει τήv άπόλυτη έξουσία, είναι ό κυ
ρίαρχος της ζωής, μεταφορικά καί κυριολεκτικά, εΤvαι, ή πηγή τού 
πνευματικού φωτός, αύτό πού άvαζητεί στή Μυσταγωγική του 
διαδρομή ό Τεκτονισμός. 
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Ή άρχαία έλληνική έσωτερική φιλοσοφία εΤχε τόv ϊδιο σκοπό 
μέ τή Θεοσοφία καί ήταν ό άvτίλλαλος τώv Μυστηρίων έκείνης 
της έποχης, τά όποία μέ εfδικό άπόκρυφο τρόπο βοηθούσαν τίς ώ
ριμες ψυχές της γης, γιά νά γίνουν κατάλληλες, vά χειραφετήσουν 
μέ τή σειρά τους τίς κατώτερες, στήν έπιτάχυvση της έξελικτικης 
τους πορείας. 

Τά Μυστήρια της άρχαιότητας χάνονται στήv προϊστορία της 
καί μόνον άντίλλαλος αύτώv έχει διασωθεί άπό άκριτομύθιες, λό
γω της έπιβαλλομένης σιγής τών δσωv μυήθηκαν σ· αύτά, δπως 
τώv 'Ορφικών, Καβειρίωv, 'Ελευσινίων καί άλλων. Τά Μυστήρια, 
ύπηρξαv Ιερές θεσμοθεσίες καί λειτουργούσαν κατά θεία νομοτέ
λεια, τώv όποίωv τήv τυπική διαδικασία, γνωρίζουν ol Ιεροφάντες 
Μυσταγωγοί καί δεχόνταv πρός μύηση, άνθρώπους διακρινόμε
vους γιά τήν άρετή καί τό ήθος τους, κατόπιν εfδικών δοκιμασιών. 

Ή μύησή τους δέ, ήταν προοδευτική σέ βαθμούς καί άποκα
λύπτονταv στούς μυούμεvους, μέ σύμβολα καί άλληγορίες, ή Σο
φία θείων όντων η θεία Σοφία, προκειμένου νά έπιταχύνεται μέ τή 
Γνώση αύτή έvσυvείδητα τό έξελικτικό καί μεταμορφωτικό fργο 
τών ψυχών της Γης. 

Έκ τών σωζομέvωv, εΤvαι βέβαιο, δτι κατά τίς μυήσεις καί 
μυητικές διδασκαλίες, άποκαλύπτονταν άλήθειες περί κοσμογονίας, 
ψυχογοvίας, καί Θεογονίας, γιά τίς όποίες έπεβάλλετο σιγή καί ώς 
έκ τούτου, δέv έχει άποκαλυφθεί άπό τήν πηγή της καμμία άπό 
αύτές, μόνον συμβολισμοί διεσώθησαν καί φιλοσοφικές διατυπώ
σεις, έπηρεασμένες άπό τίς διδασκαλίες αύτές. 

Ή έλληνική Μυθολογία, άποτελεί τή συμβολική Θεολογία καί 
διδ9χή αύτών, καί περικλείει πλήθος λεγομένων προβλημάτων, 
τώv έσωτερικώv διδασκαλιών τώv Μυστηρίων καί ύπάρχει στενή 
συγγένεια αύτώv, μέ τό περιεχόμενο τών διδασκαλιών της 'Αρ
χαίας, 'Ελληνικής έσωτερικης φιλοσοφίας, τώv φιλοσοφικών σχο
λών τοϋ Πλάτωνα, τοϋ Πυθαγόρα καί τώv Γνωστικών, κατάλληλα 
vά βοηθήσουν κάθε προσεκτικό καί καλόπιστο έρευνητή. ΕΤvαι δέ 
γεγονός, δτι ol φιλοσοφικές Ιδέες τών σοφών της άρχαίας 'Ελλά
δας, ένεπvεύσθησαv άπό τή γνώση τώv άρχαίων Μυστηρίων καί 
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διεπίστωσαν Ιδέες καί άλήθειες, άμετάβλητες πού άποτελούν πηγή 
Σοφίας μέχρι σήμερα. 

Ό Μεγάλος Πυθαγόρας, ό 'Ηλιογέννητος αύτός Φοίβος Πυθα
γόρας, ηταν Ιδρυτής Μυστηρίων καί μυήθηκε στά Μυστήρια της 
τότε γνωστής Άνατολης, δίδασκε τήν κατ' άριθμό έξέλιξη καί τε
λειοποίηση δλων τών πραγμάτων, όχι μόνο της Φύσεως άλλά καί 
τού πνεύματος. 'Επίσης δίδασκε, .δτι δύο ούσίες διαμόρφωσαν 
τούς κόσμους, ή Μονάδα καί ή Δυάδα, ol όποίες κατά άριθμητική 
πρόοδο έξελίσσονται, μεταμορφώνονται καί τελειοποιούνται, καί 
εiναι ή αlτία, μέ αύξηση τών Ιδιοτήτων καί δυναμικοτήτων, της 
άπό τό χάος της Κοσμογονίας τού 'Ησιόδου, δημιουργίας της τά
ξεως καί τού μορφωτικού εΤναι της Φύσεως, τού σύμπαντος κό
σμου. Ή ούσία τού χάους δμως, δέν εΤναι ή άνυπαρξία η άκατα
στασία, άλλά μία κατάσταση δίφυλος, στήν όποία ύπηρχε έν δυνά
μει ή έκδηλωθείσα τάξη, μέ τήν πρώτη δημιουργική αlτία, τό Θεό 
Δημιουργό. 

Τά σπουδαιότερα Μυστήρια της 'Αρχαιότητας, ησαν τά 'Ελευ
σίνια, τά όποία έμφανίζονται στόν Ύμηπό καί Ιδρύθηκαν άπό τούς 
Λυκομηδες καί ύπηρχαν έκεί πολλοί Ναοί καί Βωμοί, κυρίως στήν 
περιοχή της Καισαριανής. Μεταξύ αύτών εΤναι γνωστοί ή Δήμητρα 
της Άνισιδόρας Κόρης της πρωτογόνης, τών Ίσμηνίδων Νυμφών, 
Διονύσου τού Άνθίου, 'Απόλλωνος τού Διονυσιοδότου, 'Απόλλω
νος τού Δαφνηφόρου, τού Κτησίου Διός καί άλλοι. 'Ελευσίς, λεγό
ταν κατά τήν προκλασική περίοδο, ή θέση της Καισαριανής καί άπ' 
έκεί τά Άπικά Μυστήρια, μεταφέρθηκαν στήν Άγρα καί άργότε
ρα, στή σημερινή 'Ελευσίνα. 

Τά 'Ελευσίνια Μυστήρια, δπως άπορρέει άπό τίς όνομασίες, 
τών Ναών, καί τών βωμών, έπετέλουν σοβαρό πνευματικό έργο 
άναγέννησης, παρέσχον σέ άγνές ψυχές τό Θείο Φώς, μιας ύπέρ
τατης Μυσταγωγίας καί άποτελούσαν τά θεμέλια, τού διαφωτι
σμού της άνθρώπινης ψυχής, τά όποία ύπέδειξαν σ· αύτή τό δρό
μο πρός τό φώς της σωτηρίας της. 

Άπό σωζόμενες πληροφορίες, μυήθηκαν στά Άπικά Μυστή
ρια, ol: 'Ασκληπιός, ol Διόσκουροι, τέκνα του Θεού 'Ηφαίστου καί 
της Καβειρούς καί ό Ήρακλης. Έξ' αύτών συμπεραίνεται δτι καί τά 
Καβείρια Μυστήρια, έλκουν τήν καταγωγή τους έκ τών Άπικών. 

Κατά τή μύηση, ό 'Ιεροφάντης, άπευθυνόμενος πρός τούς 
μυουμένους έλεγε: «Ώ έρασταί τών Μυστηρίων, rστασθε έπί της 
όδού της Περσεφόνης, θά Τδητε πράγματα έκπληκτικά, θά μάθετε 
δτι ή ένεστώσα ϋπαρξίς σας δέν εΤναι ή μόνη καί ή πραγματική. Ή 
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ένεστώσα άποτελείται έκ συγχεομένων όνείρων, έκ κυμαινομένων 
καί έξαφανιζομένων κυμάτων. 

Άλλ' έκεί πέρα έκτείνεται ζωή φωτός αιωνίου. Εrθε ή Περσε
φόνη νά γίνη ϊλεως ύμών, νά σάς διδάξη ή Ιδία, νά ύπερπηδήσετε 
τόν ποταμόν τού σκότους καί νά φθάσετε μέχρι της αιωνίου Θεάς 
Δήμητρας ... Ώ μεγάλη Θεά, νά καταδιώξης τάς διεφθαρμένος καρ
δίας καθ'απαντα τόν άνθρώπινον βίον των έάν περιφρονήσουν τά 
Μυστήρια Σου, οϋτε καί εlς αύτό τό βασίλειο τών σκιών νά παύ
σης της καταδρομής. 

«Χαίρετε ol προσελθόντες, ϊνα άναγεννηθητε μετά τούς μό
χθους της ζωής. Πίετε έκ τού Φωτός τού Ναού, ol έκ της νυκτός 
έξερχόμενοι Μύσται, γυναίκες μεμυημέναι, άγαλλιάσθε ol δεινοπα
θήσαντες. 

Ό 'Ήλιος δν έπικαλούμαι έφ' ήμάς δέν εΤvαι ό 'Ήλιος τών θνη
τών, εiναι τό αγιον φώς τού Διονύσου, ό Μέγας 'Ήλιος τών με
μυημένων. 

Διά της άγούσης ύμάς έντεύθεν παρορμήσεως θά νικήσετε, 
έάν δέ έπιστεύσατε έκ τούς θείους λόγους ένικήσατε ηδη, καθότι 
μετά τήν έκτενή περιέληξιν τών σκοτεινών ύπάρξεων, θά έξέλθητε 
τέλος τού όδυνηρού κύκλου τών γεννήσεων καί απαντες θά εύρε
θητε έντός τού φωτός τού Διονύσου. Μέμνησθε τού σκοπού 
ύμών, ΑΙ ψυχαί σας έρχόμεναι πρός τό Φώς, θά φέρωσι ώς κηλί
δας είδεχθείς τά παραπτώματα της άνθρωπίνης ζωής. 

Έάν φέρωσι τοιαύτα παραπτώματα θά έπανέλθωσι πάλι εlς 
τήν Γήν. ΟΙ όγνοί μύσται καί ol Ισχυροί ύπάγωσιν, εlς τόν 'Ήλιον 
Διόνυσον». 

Έκ τών άνωτέρω, άποδεικνύεται δτι ή έξέληξη καί ή άποθέω
ση της ψυχής, ηταν τό άντικείμενο τών Μυστηρίων αύτών καί δ
πως περιεσώθη άπό τόν Άπουλήϊο, κατά τό θείο δράμα, ή κόρη 
βρισκόμενη στόν ούρανό λέγει μονολογούσα: 

» Έπί τού κυανού καί πολυπτύχου πέπλου μου διά ποικίλων δι'
έλεφαντίνης βελόνης τάς άναριθμήτους μορφάς τών όντων καί 
παντός πράγματος. 'Αποπεράτωσα τήν Ιστορίαν τών Θεών. Διεποι
κίλ�ησα τό τρομερόν πολυκέφαλον καί χιλιόχειλον χάος. Έκ τού
του τά πάντα προηλθον. Άλλά τίς ό παραγαγών αύτά; Α! Ό Πα
τήρ τών Θεών μού τό εΤπεν. 

Τά παρήγαγεν ό Έρως. Ό "Ερως, ό άρχαιότερος καί ό νεώτε

ρος τών Θεών. Πηγή άνεξάντλητος πάσης δημιουργίας, πάσης με
ταμορφώσεως καί πάσης χαράς. 

»Ώ μεγάλε Θεέ, μόνε άγνωστε, μόνε άόρατε τών άθανάτων
καί μόνε περιπόθητε! "Ηκουσα νά λέγουν εlς τά όλυμπιακά Μυ-
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στήρια, δτι ό Έρως εiναι ό ώραιώτερος τών Θεών. Παρεδρεύει 
είς τούς έξελιγμούς τών 'Αθανάτων καί εlς τήν μίξιν τών πρωτί
στων ούσιών. Αύτός άγει τούς θαρραλέους έκ τού βυθού της θα
λάσσης, είς τάς κορυφάς τού αlθέρος, τούς ηρωας εlς τήν άθανα
σίαν κ.λπ. 

Τό μέρος τούτο τού θείου δράματος, διαδηλοi τήν έσωτερική 
γνώση τών 'Ελευσινίων Μυστηρίων καί ό πέπλος έχει σχέση, μέ 
τόν πέπλο της Θεάς της Σοφίας 'Αθηνάς πού έχει έπίσης σχέση μέ 
τή Θεία Γνώση καί τήν άποκάλυψη άνάλογων άληθειών. 

ΟΙ άρχαiοι μύστες, γιόρταζαν καί τήν άνάσταση τού φονευ
θέντος Ίάκχου κατά τήν 'Εαρινή 'Ισημερία. Κατά τήν ϊδια έποχή, 
ol Ίνδοί γιορτάζουν τήν άνάσταση τού Βράχμα καί ol Χριστιανοί 
τήν άνάσταση τού Χριστού. 'Όπως βλέπουμε ol έσωτερικές μυ
σταγωγικές άλήθειες, καθορίζουν, κατά θεία νομοτέλεια καί τίς 
συμβολικές γιορτές, όχι μόνο της έσωτερικης, άλλά καί έξωτερικης 
λατρείας. 

Ή Σοφία τών Θείων όντων ή Θεοσοφία, όδηγεi μέ τίς έμ
πνεύσεις της, τούς δασκάλους καί άναμορφωτές τών ψυχών της 
Γης, μέ διάφορα καί διαφορετικά σύμβολα, πρός τόν αύτό σκοπό. 
Κατά τόν άδ. Ν. Παράσχην, διά τών Μυστηρίων έπετυχάνονταν 
ταχύτερα ή άπελευθέρωση τών ψυχών, άπό τάς έπιδράσεις τών 
δυνάμεων τού Άδη καί ή σύσταση τών Μυστηρίων, δέν εΤχε τήν 
πηγή της άπό άνθρώπινες ύποστάσεις, άλλά Ιδρύθηκαν κατ' έπιτα
γή της Θεότητας, μέ σκοπό νά όδηγηθούν καί νά έξελιχθούν ol 
ψυχές μέχρι τά δρια της άποθέωσης. 

Είναι βοήθεια άνώτερων πνευματικών όντων, άπαραίτητη γιά 
τή δημιουργία εlδικού μέσου, ύπαγορευμένη ύπό τού νόμου της 
καθολικης άλληλεπίδρασης καί άλληλεγγύης, τό όποiο προσδιορί
ζει τήν έκ της ειμαρμένης μέλλουσα πορεία της ψυχης. Τούτο εΤναι 
ή γνώση τών Θεοσοφικών, φιλοσοφικών καί μυστηριακών συστη
μάτων καί ό σκοπός τών διδασκαλιών τους. 

«ΚΥΚΛΟΥ ΤΕ ΛΗΞΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΑΙ ΚΑΚΟΤΗΤΟΣ» 
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ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» 

'Εξήντα χρόνια συμπληρώνονται άφότου όρχισε νά γίνεται στά 
έλληνικά ή άπόδοση τών κειμένων της «Κοιλάδας τών Ρόδων». 
Έξάλλου δεκαπενταετία συμπληρώθηκε έφέτος, άπό τή χρονιά 
( 1972) της πρώτης στή χώρα μας κυκλοφορίας της. Τό άναγνω
στικό μας κοινό - ατούς κύκλους τούλάχιστον φιλα1.;αγνωστών μέ 
Ικανοποιητική μόρφωση καί μέ έσωτερική καλλιέργεια - ύποδέ
χθηκαν έξαρχης τά κείμενα μέ ένθουσιασμό, ώς κάποια άπαρχή 
κηρύγματος γιά τήν άπαλλαγή της έποχrϊς μας άπό τήν άφόρητη 
μονομέρεια της τεχνικοκρατίας καί γιά έπιστροφή στίς παραδοσια
κές άξίες τού πνευματικού πολιτισμού τού 19ου αfώνα στήν Εύ
ρώπη. Ή έκτίμηση κι ή ύποστήριξη τών πνευματικών άνθρώπων 
πρός τά κείμενα έπέτρεψαv έπανειλημμένες έκδόσεις τους μέσα 
σέ λίγα χρόνια (1972, 1979). 

"Ετσι, παράλληλα μέ τή θετική άξιολόγηση, σημειώθηκε κι ή 
έπιτυχία κυκλοφορίας. Άκούμε συχνά νά λένε πώς «ol 'Έλληνες 
δέν διαβάζουν». Πολλά έν τούτοις έξαρτώνται άπ' τήν ποιότητα. Ή 
ποιότητα τών στοχασμών τού ξένου συγγραφέα έκτιμήθηκε άπό 
τούς κύκλους τών μορφωμένων φιλαναγνωστών μας. ΕΤναι δμως" 
άξιος πολλής άναγνώρισης κι ό μεταφραστής, ό γνωστός καθηγη
τής τ. Πρύτανις της Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Έπι
στημών καί Άντιπρόεδρος τού Συμβουλίου Έπικρατείας κ. Γεώρ
γιος Μ. Παπαχατζης - πού έχουμε άκόμα τή δυνατότητα νά τόν έ
χουμε κοντά μας, όν καί σέ προχωρημένη τώρα ήλικία - γιά τήν 
έπιτυχία τού μεταφραστικού του έργου άπό τά Γερμανικά στήν 
γλώσσα μας. Προπάντων γιά τήν όξυδέρκειά του (άρχικά τό 1926) 
νά έκτιμήσει θετικά τά πρωτότυπα κείμενα (γραμμένα άπό τόν 
γερμανόφωνο κεντροευρωπαίο Ιδιωτικό έκπαιδευτικό Paul Ama
deus Dienach στά 1923-1924) καί νά μήν τά άφήσει πρίν έξήντα 
χρόνια νά χαθούν. 

Χάρη στήν άφοσίωση πού αlσθανόταν γιά τή μνήμη τού Ντή
ναχ (γνώριμού του άπό τά φοιτητικά άκόμα χρόνια καί παλαιού δα
σκάλου του στή γερμανική γλώσσα) κι έμπνε6μενος όλλωστε κι 
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άπό πίστη γιά τήν έξαιρετική ποιότητα τών πρωτοτύπων κειμένων, 
ύποβλήθηκε ό καθηγητής Γ. Παπαχατζης - νεαρός δικηγόρος τότε 
στήν άρχή - σε μιά δεκατετράχρονη ( 1926-1940) έργασία μετα
φράσεως, πού γινόταν παράλληλα μέ τίς έπαγγελματικές κι έπιστη
μονικές του ένασχολήσεις. 

Παρουσίασε έτσι στά έλληνικά ενα έξαιρετικό κείμενο όκτακο
σίων περίπου σελίδων μέ μορφή λογοτεχνική καί μέ τήν έξωτερι
κή όψη κομματιών ταξιδιωτικής πεζογραφίας. 

Ή 'Εθνική 'Εταιρία τών 'Ελλήνων Λογοτεχνών τίμησε τόν με
ταφραστή άναγορεύοντάς τον σ' έπίτιμο μέλος της. 

Πολύ μεγαλύτερη δμως τιμή άνήκει στόν ϊδιο τόν συγγραφέα 
- τόν Amadeus, τόν γερμανόφωνο κεντροευρωπαίο iδιωτικό
εκπαιδευτικό - πού ό πόνος του γιά τή μετατροπή τού δυτικοευ
ρωπαϊκού πολιτισμού μας σέ μιάν άψυχη ηδη τεχνικοκρατία τόν
κάνει στά 1923-1924 νά όραματίζεται γιά ενα μακρινό έστω μέλ
λον μιάν 'Αναγέννηση τών πνευματικών άξιών τού δυτικού πολιτι
σμού καί εναν νέον Χρυσούν Αiώνα στήν Εύρώπη καί στήν Οί
κουμένη.

Ό 'Αμαντέους τοποθετεί σέ πολύ μακρινά μελλοντικά χρόνια 
τήν άφήγηση. Ή αiτία δέν είναι άλλη, παρά ή πίστη του, δτι άλη
θινός πολιτισμός - άξιος τού όνόματος - δέν μπορεί νά ύπάρξει 
άν δέν έπιτευχθεί, συνάμα μέ τήν πρόοδο στούς άλλους του ποικί
λους τομείς, καί μιά έξύψωση τού ψυχικού (τού έσωτερικού) κό
σμου τού άνθρώπου, μιά βελτίωση δηλαδή στήν ϊδια, τή φύση 
τού άνθρώπου. Ή έμπειρία δμως χιλιετηρίδων μδς διδάσκει πώς ή 
φύση τού άνθρώπου κι ό ψυχικός του κόσμος δέν καλλιτερεύουν 
παρά μέ πολύ βραδυκίνητο ρυθμό. Αiώνες άνθρωπιστικης παιδείας 
(της Σωκρατικής ήθικοδιδασκαλίας, της πλατωνικής iδεοκρατίας καί 
γενικότερα τού άρχαιοελληνικού πνεύματος) καί χριστιανικής διδα
χής (μέ τό κήρυγμα της πανανθρώπινης φιλαλληλίας) δέν έχουν 
κατορθώσει νά φέρουν παρά πενιχρά εως τώρα άποτελέσματα. 

'Οραματίζεται λοιπόν ό Πάουλ-Άμαντέους τήν καινούργια 
'Αναγέννηση τού πνευματικού πολιτισμού στήν Εύρώπη, σέ μιά 
συγκεκριμένη μελλοντική έποχή πού άπέχει δεκαενιά όλόκληρους 
αiώνες άπό τή δική μας. 

Δύσκολα θά μπορούσε κανείς νά καταλήξει όν τά κείμενά του 
θά πρέπει νά χαρακτηρισθούν ώς μελλοντολογικά η ώς σχετιζόμε-, 
να μέ τόν πνευματισμό η ώς διαχρονική (έμπειρία) η ώς (νομι�με
νη έμπειρία) η ώς άπόρροια μιδς πολύ έπιτυχημένης ένόρασης. Ό 
ϊδιος ό Ντήναχ δέν παραδέχεται καμιά άπό τίς έξηγήσεις αύτές. 
Διαβεβαιώνει δτι ενα άπό τά όπανιότερα φαινόμενα παpαψυχολο-
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γίας ηταν της μοίρας του γραφτό νά συνδεθεί μέ τήν προσωπική 
του ζωή. Ή «έμπειρία», λέγει θά είναι τού 'Αντρέα Νόρθαμ στά 
μακρινά έκείνα μελλοντικά χρόνια. Ή «έμπειρία» άνήκει στόν 'Αν
τρέα Νόρθαμ (3905 μ.Χ.) καί τήν έπομένη χρονιά. Μάς έμφανίζει 
δηλαδή ό Ντήναχ τόν έαυτό του σάν εναν άπλό «άντιγραφέα άπό 
μνήμης» κι ύποστηρίζει δτι πρόκειται γιά τά ϊδια τά κείμενα τού 
'Αντρέα Νόρθαμ πού θά είναι ό άληθινός «αύτόπτης», ό άρχικός 
τών κειμένων «συντάκτης» στή μακρινή κείνη μελλοντική έποχή. 
Ό Πάουλ 'Αμαντέους ίσχυρίζεται καί πιστεύει-πώς ή προσωπική 
του ζωή ηταν γραφτό νά συνδεθεί μέ μιά μεγάλη άγάπη πού συ
νεχίσθηκε πέρα άπό τό θάνατο. 

Δέν εϊμαστε βέβαια ύποχρεωμένοι νά δώσουμε πίστη σ' αύτή 
τήν έκδοχή της μεταψυχικής έρμηνείας, πού όδηγεί κατευθείαν 
στίς παλαιές καί σεβάσμιες ίνδικές δοξασίες γιά μcταβιώσεις καί 
γιά μετεμψύχωση. 'Εξετάζουμε τά κείμενα άπό μιά «θετική» καί 
προσγειωμένη όπτική γωνία, σύμφωνα μέ τόν θετικό τρόπο σκέ
ψης της δικής μας «έπιστημονικης» έποχης. Κι άπλώς θαυμάζει κα
νείς τή ζωντάνια τών περιγραφών τού συνόλου περιβάλλοντος 
τών μακρινών έκείνων μελλοντικών καιρών στήν Εύρώπη, πού θά 
τούς ζήσουν, καθώς μάς λέει καί μάς διαβεβαιώνει ό Ντήναχ, ol 
άπόγονοι τών τωρινών Εύρωπαίων. 

Έν τούτοις δσοι άκολουθούμε τή δική μας «θετική» καί 
προσγειωμένη έρμηνεία (πώς ό συγγραφέας τά «έβγαλε άπό τό 
νου του «δλα έκείνα) θά πρέπει - γιά νά εϊμαστε συνεπείς - νά 
πιστεύουμε πώς ενας πολύ μορφωμένος ρωμαίος της έποχrϊς τού 
Μάρκου Αύρηλίου η τού Σενέκα η τού φιλαθήναιου αύτοκράτορα 
'Αδριανού η τού 'Ηρώδη τού Άπικού θά ηταν δυνατό καί θά ηταν 
πραγματοποιήσιμο νά είχε περιγράψει πρίν δύο χιλιάδες περίπου 
χρόνια τό δικό μας Παρίσι καί τό Λονδίνο καί τή Βιέννη καί τό Βε
ρολίνο μέ τόση ζωντάνια καί μέ τόσες θαυμαστfς λεπτομέρειες 
καί μέ τόση άκρίβεια, καθώς ό Πάουλ - 'Αμαντέους Ντήναχ άπει
κονίζει στά κείμενά του τό πολιτιστικό καί κοινωνικό κλίμα της 
συγκεκριμένης έκείνης μακρινής μελλοντικής έποχης, δίνοντας καί 
τήν περιγραφή τών μεγαλουπόλεων της βόρειας καί της κεντρικής 
Εύρώπης τού 3905 μ.Χ. 

Ή «Κοιλάδα τών Ρόδων» άποτελεί κατά τήν πεποίθησή μας ε
να έργο έντελώς ξεχωριστό. Τό περιεχόμεν6 της, ή «ϋλη» της, θά 
μπορούσε νά χαρακτηρισθεί πώς είναι μιά σ υ ν τ α γ ή  γ ι γ α ν 

τ ι α ί ω ν  δ ι α σ τ ά σ ε ω ν  περί τού πώς θά ηταν δυνατό νά εύτυχή

σουν οί άπόγονοι τών τωρινών Εύρωπαίων ζώντας μιάν «άνώτε

ρη» πνευματική ζωή. 'Άλλοι είπαν πώς πρόκειται γιά κείμενα 
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έφαρμοσμένης μελλοντολογικής κοινωνιολογίας καί αίσιόδοξης 
προοπτικής στή μεταφυσική. Άλλοι τέλος είπαν πώς είναι ενα 
«προορατικό διάτορο σάλπισμα άγωνίας» νά ξυπνήσουν έγκαίρως 
οί Εύρωπαίοι άπό Δύση σέ 'Ανατολή, άπ' τήν Πορτογαλία εως 
σχεδόν στά Ούράλια, δσο είναι άκόμα καιρός. Γιατί τούς άπειλούν 
πολλοί κίνδυνοι. Δείχνουν μιά μακαριότητα (πού μοιάζει μέ μακα
ριότητα παρακμής), δπως πολλά τέτοια παραδείγματα ύπάρχουν 
στήν άρχαία καί στή νεώτερη παγκόσμια Ιστορία. Τούς άπειλούν 
πολλοί κίνδυνοι άπό πλευράς φυλετικής, πληθυσμιακής, πολιτιστι
κής, δημογραφικής (ύπογεννητικότητα) κ.λπ. 

'Όπως κι όν είναι, δλα τά όλλα βιβλία-έπιστημονικά, κοινωνιο
λογικά, ίστορικού ιϊ πολιτικού περιεχομένου-χάνουν μοιραία ενα 
σημαντικό μέρος τής έπικαιρότητάς τους δσο περνούν τά χρόνια 
άπ' τίς άρχικές τους έκδόσεις. 'Αρχινούν νά γίνονται «παλαιωμέ
να», «άνεπίκαιρα», «ξεπερασμένα». Τό άντίθετο μέ τήν «Κοιλάδα 
τών Ρόδων». 'Όσο τά χρόνια θά περνούν, τόσο θά συμπλησιάζει 
χρονικά τό περιεχόμενο τών κειμένων τής 'Αφήγησης πρός τίς 
έποχές πού άπεικονίζονται καί περιγράφονται μέσα σ· αύτά. Κι 
ετσι μέ τό πέρασμα τών χρονικών διαστημάτων θά αύξάνει άκόμη 
περισσότερο-χάρις στίς «έπαληθεύσεις» πού ι'jδη καί σήμερα είναι 
πολλές-ή έγκυρότητα των κειμένων της. Αύτό βέβαια μέ τήν 
προϋπόθεση δτι ol «έπαληθεύσεις» θά συνεχίζονται καί μελλοντι

κά. Διαφορετικά θά πούν ol έπόμενές μας γενεές δτι ol εως τώρα 

- τής δικής μας έποχής - έπαληθεύσεις άποτελούσαν όπλές

«συμπτώσεις».
Σέ όρισμένα τους σημεία τά κείμενα τού Ντήναχ μας θυμίζουν 

τούς όραματισμούς καί τίς προσπάθειες τού συμπατριώτη του Frank 
Buchman στο Caux (κοντό στό Montreux) γιά «ήθικό έπανοπλι
σμό» (rearmement moral), καί τίς πεποιθήσεις του γιά τήν τόση 
άνάγκη τής έποχής του-εύθύς μετά τόν τερματισμό τού Β' Παγκο
σμίου Πολέμου -γιά εναν πανευρωπαϊκό συναγερμό μέ αύτό τόν 
στόχο. Ό Frank Buchman φοβόταν άπό τότε αύτά πού άργότερα 
συνέβηκαν πραγματικά: 'Ότι δηλαδή ή άνώριμη άγγλοσαξωνική καί 
ίδίως ύπερατλαντική κουλτούρα πρόκειται νό εrσορμήσει στά έπό
μενα χρόνια στήν ήπειρωτική Εύρώπη-μέ τήν αlωνόβια πολιτιστική 
παράδοση σέ δλοuς τούς τομείς τού πνεύματος - συνάμα μέ τίς 
έκείθεν έπίμονες ύπομνήσεις δτι δύο φορές στήν πρόσφατη Ιστο
ρία είχαν σώσει ( 191 7 καί 1944) ol βορειαμερικανοί τούς «έλεύ
θερους λαούς», τής Εύρώπης καί συνάμα έπίσης μέ τήν έκείθεν 
είσβολή πολλών μορφών οίκονομικής καί τεχνικής βοήθειας. 

Τό κήρυγμα τού Frank Buchman καταπνίγηκε εύκολα άπό τίς 
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συνθηκες ζωης της ύλιστικης νοοτροπίας των έπομένων (μετά τό 
1945) δεκαετηρίδων. Ή κατακόρυφη πτώση πού έμφάνισε τό αί
σθητικό κοινοβίωμα στήν Εύρώπη («άφηρημένες» είκαστικές τέ
χνες) (άσυναρτησία), ή πτώση τού λυρικού λόγου, (στιχουργία 
άκαταλαβίστικη) ή άνυπαρξία δημιουργίας συμφωνικης μουσικης 
(ντίσκο καί ηχοι καί νέγρικη ρυθμική καί κρότοι πού σέ ξεκουφαί
νουν) συνδυάστηκαν μέ τίς έπίμονες άμφισβητήσεις άπό τίς μετα
πολεμικές νεολαίες - σ' όλόκληρη τή δυτική καί κεντρική Εύρώπη 
- των παραδοσιακών άξιων τού 1 9ου αίώνα μέ τήν αίωνόβια πο
λιτιστική παράδοση κι έγκυρότητα. Ή εύπρέπεια παραμερίστηκε
παντού. Ή κοινωνική άγωγή άποτέλεσε �να είδος έξαιρετικά σπά
νιο. Ή σκέψη, ή έσωτερική περισυλλογή κι ή αύτοσυγκέντρωση
άντικαταστάθηκαν άπό τή «δράση». Μιά όποιαδήποτε δράση, άρ
κεί νά είναι άντικοινωνική κι άδίστακτη. Ή σκέψη κι ή λογική-λένε
στήν πλειονότητά τους ol εύρωπαϊκές νεολαίες - είναι «χάσιμο
καιρού». Τό ίδιο κι ή αύτοσυγκράτηση. Τό παταγώδες ρόκ καί τά 
ναρκωτικά κι ol χίπιδες κι οί χούλιγκανς κι ol πάνκς έπικράτησαν
γιά καιρούς καί καιρούς, δπως καί παλαιότερα τά «παιδιά των λου
λουδιών» κι ol τεντυμπόϋδες.

Κι άκόμα άνέχεται στήν παλιά άρχοντική Εύρώπη ή αίσθητική 
κοινή συνείδηση τίς άνίερες διασκευές των μεγάλων έργων τού 
ένδόξου παρελθόντος ( 18ος καί 19ος αίώνας στήν κεντρική Εύ
ρώπη στόν τομέα της συμφωνικης μουσικης) πού γίνονται μέ 
άνευθυνότητα καί «χωρίς καμιά αίδώ» κάτω άπ' τήν άθώα δηθεν 
όνομασία «παλιές μελωδίες σέ μοντέρνες παραλλαγές». 

'Ένα όλόκληρο σύμπαν άπό «άξίες της ζωης» έπαθε έτσι σέ 

μακροχρόνια διάρκεια, ϋστερα άπό τόν τερματισμό τού Β.' παγκο
σμίου πολέμου, αύτή τήν κατακόρυφη πτώση σέ κάθε τομέα τού 

πνεύματος: Στίς είκαστικές τέχνες, στή μουσική, στήν όρχιτεκτονι

κή, στήν παραδοσιακή άγωγή των νέων ήλικιών, στήν κοινωνική 

άγωγή, κι εύπρέπεια στή μεταφυσική πίστη, στόν σεβασμό πρός 

τήν Εκκλησία, στήν πίστη, στά ίδεώδη καί στίς ήθικές άξίες, στήν 

όρμή της νεανικης ψυχης πρός τό 'Ωραίο καί τό 'Υψηλό, στό αί

σθητικό κοινοβίωμα, δηλαδή στήν Ικανότητα του εύρωπαίου άν

θρώπου τού 1 9ου αίώνα-χάρις σέ έμφυτες προδιαθέσεις καί σέ 

μιάν Ικανοποιητική αίσθητική άγωγή - νά ξεχωρίζει τί είναι ώραίο 

καί τί δέν άξίζει τίποτε στήν καλλιτεχνική δημιουργία κ.λπ. 

'Έγινε δηλαδή στόν 20ό αίώνα μας, άκριβώς τό άντίθετο άπό 
δ,τι είχε συμβεί στήν άρχαιότητα ϋστερα άπό τήν έπικράτηση της 
ρωμαϊκης κυριαρχίας σ· δλες τίς παραμεσόγειες χώρες γύρω στήν 
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άνατολική λεκάνη τού mare nostrum. Οί Ρωμαίοι είχαν πεί στούς 
'Έλληνες της έποχιϊς έκείνης: 

«Άπό δώ καί πέρα βρίσκεσθε κάτω άπό τήν πολιτική καί τήν 
οίκονομική καί τή στρατιωτική μας έξάρτηση. Ή pax romana είναι 
πιά θεσμός. Εύεργετηστε μας δμως τώρα έσείς, δίνοντάς μας τά 
δικά σας πρότυπα στούς τομείς τού πνεύματος, στούς όποίοuς έ
χετε κατέξει μιά παλαιά άρχοντική παράδοση: Στή φιλοσοφία, στά 
γράμματα, στή καλλιτεχνική δημιουργία». 

Τώρα έγινε τό άντίθετο άκριβώς: Παραλληλόδρομα πρός τήν 
ύπερατλαντική πολιτική έπιρροή καί οίκονομική έξάρτηση σέ βά
ρος της δυτικής καί κεντρικής Εύρώπης, ξεχύθηκε άσυλλόγιστα 
πρός τά έδώ κι ή άνώριμη άμερικάνικη κουλτούρα σέ δλες σχεδόν 
τίς σφαίρες τού πνευματικού πολιτισμού τών Εύρωπαίων: 

Στά παιδαγωγικά πειράματα, στούς ρυθμούς τών χορών, στήν 
παραμέληση κάθε εύπρέπειας, στήν έλλειψη κοινωνικής άγωγης 
τών νέων, στή διάκριση τών ναρκωτικών μεταξύ «βαρύτερων» καί 
«έλαφρότερων», στή χαλάρωση τών οίκογενειακών δεσμών, στό 
ίδεολογικό «χάσμα των γενεών», στήν αίσθητική συνείδηση, στήν 
άντικατάσταση της έκλεκτης μουσικής μέ έκκωφαντικούς κρότους 
κ.λπ. 

Ή στράτευση τών συνειδήσεων, πού είχε κηρύξει τό 1 945 ό 
Buchman στήν 'Ελβετία γιά «ήθικό έπανοπλισμό», δέν είχε έπιτυ
χία. 'Έπεσε στό κενό. Ό Ντήναχ ( 1886-1924) δέν έζησε άρκετά 
γιά νά ίδεί τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο καί τή συνακόλουθη θλιβερή 
καθίζηση τού πνευματικού πολιτισμού τών δυτικοευρωπαίων ϋ
στερα άπό τόν τερματισμό αύτού τού πολέμου. Έπρόβλεψε δμως 
πρός τά πού βασίζει ή Ιστορική πορεία σέ θέματα πνευματικού 
πολιτισμού στή γηραιά μας ήπειρο μέ τή χιλιόχρονη άρχοντική της 
πολιτιστική παράδοση. Τό ϊδιο δπως κι ό σύγχρονός του OSWALD 
Spengler («Der Untergang des Abendlandes», τόμοι 2, Μόναχο, 
καί Βερολίνο, 1918 - 1922). Κατ' άντίθεση δμως πρός αύτόν τόν 
τελευταίο, τόν Spengler, ό Ντήναχ όραματίζεται μέ πίστη καί μέ 
συγκινητική όρμή ψυχής τή Νέα 'Αναγέννηση καί τό έπακόλουθο 
όνθισμα ένός νέου μεγάλου πολιτισμού στήν Εύρώπη καί στήν οί
κουμένη. 

'Εξάλλου ή τοποθέτηση τών κειμένων της 'Αφήγησης (κι έν 
γένει της πλοκής τού έργου) σέ πολύ μακρινά μελλοντικά χρονικά 
διαστήματα όφείλεται στή δίψα της ψυχης τού συγγραφέα νά συμ
περιλάβει στό νέο αύτό μεσουράνημα πολιτιστικής άκμης της μελ
λοντικής έκείνης έποχrϊς καί μίά πρωτόγνωρη - στά πλαίσια της 
πορείας της Ιστορίας - βελτίωση στή φύση τού άνθρώπου. Μέ 
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όλλες λέξεις νά συμπεριλάβει καί τόν ψυχικό (τόν «έσωτερικό») 
. λ ι , εκπο ιτισμο. 

Πιστεύει ό Πάουλ 'Αμαντέους πώς ό homo sapiens δέν άπο
η,λεϊ τήν άνώτατη δυνατή βαθμίδα στήν κλίμακα βιολογικής έξελί
ξεως καί έφικτης πνευματικής άναπτύξεως. 

Καί μός λέγει δτι οί μελλοντικοί όνθρωποι στήν Εύρώπη θά 
προσπαθήσουν νά έπιτύχουν μιά σύντμηση στή μακραίωνη έξελι
κτική βιολογική καί πνευματική πορεία κι ενα κέρδος μυριόχρονων 
διαστημάτων ώς πρός τή διαδικασία έξελίξεως «πρός τά ύψηλότε
ρα». Αύτή ή έπιδίωξη θά μείνει βέβαια άνεκπλήρωτο όνειρο. Έν 
τούτοις δμως έν τώ μεταξύ θά έχουν έπιτύχει τούλάχιστον-στά 
βιολογικά πλαίσια της ϊδιας species - εναν πολύ άνώτερο κοινό 
ψυχολογικό τύπο άνθρώπου. καθώς γράφει ό 'Αμαντέους. Κι αύτό 
τό έπίτευγμα θά όφείλεται όχι στήν τεχνολογία οϋτε στούς ήλεκ
τρονικούς έγκεφάλους, άλλά στούς μεγάλους ένορατικούς καί 
στούς διδασκάλους του Γένους καί στούς πνευματικούς ήγέτες. Τά 
μέσα πού θά διαθέσει τό 'Ινστιτούτο Αϊδερσεν γιά ενα τέτοιο 
θαυμάσιο έπίτευγμα θά είναι καθαρώς πνευματικά καί θά έχουν 
ώς χαρακτηριστικά τους τό κάλεσμα σέ μιάν άνώτερη πνευματική 
(«έσωτερική») ζωή, τήν αύτοαγωγή, τήν έσωτερική μύηση καί συ
νακόλουθα τόν ψυχικό, τόν «έσωτερικό» έκπολιτισμό. 

Ό νέος αύτός κι άνώτερος κοινός ψυχολογικός τύπος άνθρώ
που θαρθεϊ, καθώς λέει ό Ντήναχ, νά άντικαταστατήσει τούς ψυ
χολογικούς τύπους τών παλαιοτέρων έποχών. Ό troende, ό homo 
occidentalis novus, θά κυριαρχήσει (όριθμητικά) στήν οίκουμένη, 
έρχόμενος (όπό τά 986 καί πέρα της «νέας χρονολογίας») νά δια
δεχθεϊ τούς παλαιότερους κοινούς ψυχολογικούς όνθρώπινους τύ
πους, τούς γνωστούς μας άπό τήν Ιστορία: Τόν «ότρομο καί όψο
γο» ίππότη του Μεσαίωνα, τόν πανέτοιμο γιά συμπαράσταση σέ 
δίκαιους άγώνες ύπέρ τών άδυνάτων, τόν πεισιθάνατο κι ύπε
ρευαίσθητο ψυχολογικό τύπο της χρονικής περιόδου του ρομαντι
σμοCι (όπό τά 1 830 μ.Χ. καί πέρα), τόν gentleman της βρεταννικής 
μητρόπολης του 1 9ου αίώνα καί τόν «οίκονομικό όνθρωπο» (ho
mo oeconomicus) του 20οCι μας αίώνα καί τών έπομένων. 

Τό πιό άξιοc-ημείωτο είναι πώς ό 'Αμαντέους δέν περιορίζεται 
σέ άπλές καταφάσεις καί «διαβεβαιώσεις». 

Αύτό πού έχει βαρύτητα είναι πώς δίνει καί «ζωντανή» τήν εί
κόνα του έν λόγω νέου κοινοCι ψυχολογικοCι όνθρώπινου τύπου κι 
άπεικονίζει έπίσης κι όλόκληρο τό πολιτιστικό καί κοινωνικό κλίμα 
της συγκεκριμένης έκείνης μακρινής μελλοντικής έποχης. Δίνει 
«ζωντανές» τίς όντιδράσεις του νέου αύτοCι ψυχολογικοCι άνθρώ-
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πινου τύπου στά πλαίσια της σύγχρονής του (3905 μ.Χ.) κοινωνι

κής διαβίωσης. Χάρις σ· αύτό τό τελευταίο χαρακτηριστικό τους, 

τά κείμενα άποτελούν μιά σπάνια στά χρόνια μας περίπτωση βι

βλίου πού τό περιεχόμενό του άποπνέει τόση αίσιοδοξία γιά τίς 

μελλοντικές έξελίξεις τού δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι' αύτό 

καί τό έχουν έκτιμήσει τόσο πολύ ol προικισμένοι μέ Ικανοποιητι

κή μόρφωση καί μέ άξιόλογη έσωτερική καλλιέργεια φιλαναγνώ

στες. 

'Υποσημείωση (γιά τή βιβλιογραφία) στή μελέτη-του κ. Σπυρ. Κοκκινόκη. 

(*) Βιβλιογραφία: Ά ν δ ρ έ α Α .  Π α  π α ν  δ ρ έ ο υ ,  Μελλοντολογικές ένορόσεις γιό 
τήν έξελικτική πορεία τοϋ δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμοϋ («'Ιλισός έτος 21 ον 
τεϋχ. 120, Νοέμ.-Δεκ. 1976). Δ η  μ .  Γ ι  ό κ ο υ ,  'Ένα βιβλίο ένόρασης καί προφη
τείας («Νέα Έστία» 15 Ίουλ. 1q80, σελ. 1031 έπ.) _Γ ε ω ρ γ .  Κ .  
Π οι: ρ ν α  ρ ο  π ού λ ο υ, έπικ. καθηγ. τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, Νεώτερα προ
φητικά κείμενα, 1984, Δ η μ .  Λα ζ ο γ ε ώ ρ γ ο υ -Έλ λ η ν ι κ ο ϋ ,  Ή Κοιλάδα τών 
Ρόδων. 1984 (καί τά δύο είναι όνάτυπα όπό τό περιοδικό «Παρνασσός» τοϋ φε
ρώνυμου Φιλολογικοϋ Συλλόγου. τόμ. 23 καί 26), Τέρπου Πειλίδη (Σοφιστή), 
Γιάννη Χατζίνη, Ανδρ. Καραντώνη, Γ. Βαλέτα, Μπάμπη Κλάρα, Άναστ. Ζούμπου 
(βιβλιοκριτικές έργασίες). (Βλ. στη σελ. 749 ύποσημ. της «Κοιλάδας τών Ρόδων» 
στήν έκδοση τοϋ 1979). Μ α ρ ί ν α ς  Σ ο υ  κ α ρά 'Αληθινή εlκόνα της μελλοντικής 
δυτικής Εύρώπης (περιοδικό «Σπουδαί» της 'Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πει
ραιώς, τόμ. 20, τεϋχος 2) (καί στόν «Παρνασσό» τόμ. 11 όριθ 1) (καί στή σελ. 
749-758 της «Κοιλάδας τι:,ν Ρόδων» στήν έκδοση τοϋ 1979). Σ τ αύρ ο υ
Β α σ α ρ δ ά ν η ,  Σκέψεις γιό την « Κοιλάδα τών Ρόδων" τοϋ Πάουλ Ντήναχ (όνό
τυπο όπό τό περιοδικό «Παρνασσός)) , τόμ. 27 έτους 1985), τ ο ϋ  Ιδ ί ο υ ,  στό Τε
κτονικό Δελτίο μέ τόν τίτλο «Πυθαγόρας)) τόμ. 2ος 1984. σελ. 9 κ.λπ .. τ ο  ϋ 
ί δ ί ο υ  στό περιοδικό «'Ιλισός)) (Κωστή Μελισσαροπούλου) 1986 σελ. 42-50
κ.λπ .. Γ ε ω ρ γ .  Π α  π α  χ α  τ ζ η, στό προορατικό κείμενα τοϋ Ντήναχ (συγκριτική
μελέτη γιό τόν καθένα όπό τούς δύο μελλοντολόγους στή «Φιλολογική Πρωτο
χρονιά)) τοϋ Άριστ. Μαυρίδη 1986.
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙΝ 

«'Ιδίοις όμμασι» εμαθα τόν κόσμο. 
Ή ψυχή μου δέν εiναι άβγαλτο χελιδόνι 
νά πετάει άλαφιασμένο, 
πάνω όπ" τίς έρειπωμένες στέγες, 
γυρεύοντας τήν πρωτινή φωλιά του. 
Πέταξα τά ροϋχα μου ατούς πέντε όνέμους, 
έρριξα τά μάτια μου στίς θάλασσες 
κι έμαθα πιά νά βηματίζω 
μέσα στίς θύελλες φωνάζοντας, 
όκόμα καί στά συντρίμμια τών βαποριών 
τήν ίστορία τους. 
Τί όλλο άπό ναυάγια, όπό μαύρες έρμηνείες. 
«'Ιδίοις όμμασι» Κύριε, Ναίl 
εiδα τήν έποχή τών έπαίσχυντων καιρών. 
Μοϋ φτάνει. Χόρτασα. "Ας ξεκινήσω πιά 
όπ' τήν πολιτεία τής Βαβέλ. 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Τό Βιβλίον τής Σοφίας 

Μ Η Τ 1 Σ 

r· tκδοση όναθεωρημένη 1986 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

1988 

'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών 400 (Θαλής. Πιπακός, Βίας, Σόλων, 

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

Δημοκρίτου. Πινδάρου. Τραγικών (Αισχύλου. Σοφοκλη. Εύριπί

δοu). 'Αντισθένους. Διογένους. 'Ισοκράτους. Πλάτωνος. 'Αρι

στοτέλους. Δημοσθένους. Πύρρωνος. Μενάνδροu. 'Επικού

ρου. Πλοuτάρχοu. Έπικτήτοu> Μάρκου Αύρηλίοu. Πλωτίνου. 

Πρόκλοu καί πολλι..i;ν άλλων. 

Ξένων: 530 'Ανατολικών (Λάο-Τ σέ. Κομφοuκίοu. Βούδδα). 'Ερμη

τικό. Κοινής Διαθήκης, 'Ινδικών. Σααδή, 'Εράσμου. Θερβάντες. 

Σαίξπηρ. Καρτεσίοu. Σπινόζα. Βολταίροί.ι. Ροuσσώ. Κάντ. 

Τζέφφερσον. Γκαίτε. Σοπενχάουερ. Καρλάϋλ. Ίγκερσολ. Ρε

νάν. 'Ίψεν. Τολοτόi. Μπλαβότσκu. Σuρέ. Νίτσε. Φλαμμαριών. 

Μπέζαντ. Μπερξόν. Ταγκόρ. Βιβεκανάντα. Μαίτερλιγκ. Καρέλ. 

Σβόίτσερ. Τσβάιχ. Σρί Ρόμ. Κρισναμούρτι καί όλλων. 

Νεοελλήνων: 430 Κοραή. Ρήγα Φεραίου. Δημ. Γαλανού. 0. Καίρη, 

Διον. Σολωμού. Ά. Λασκαράτοu. Έμ. Ροίδοu. Πλ. Δρακούλη. 

Σπ. Νάγοu. Άντ. Άδριανοπούλοu. Π. Γιωτοnούλοu. Ν. Καρ

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

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

δωρακοπούλοu. Ε. Παπανούτσοu, Ί. Μ. Παναγιωτοπούλcu. Π. 

Κανελλοπούλου καί όλλων. 

Χαρτόδετον Δρχ. 600 

Δεμένον δρχ. 800 



1988 

Έκυκλοφόρησε ο' εναν κομψό τόμο 

ΚΩΣΤΗ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

"Αρχαιοελληνικά 

Έπιλογές άπό τά 'Ομηρικά ·Έπη 
Έπιλογή όπό τήν 'Ιλιάδα 

Έπιλογή όπό τήν 'Οδύσσεια 

Μεταφράσεις 
Πυθαγόρεια Χρυσό -Επη 

Θουκυδίδου Γίερικλέους Έπιτάφιος 

Περιληπτικές 'Αφηγήσεις 
Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί -Ερwτος 

Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού 

Πλάτωνος Άξίοχος ή περί Θανάτου 

Πλάτωνος 'Απολογία Σωκράτους 

Πλά ,ωνος Φαίδων ή περί Ψυχής 

Ό Πλάτων γιό τήν Παιδεία <Νόμοι -Πο,,ιτεία> 

Ό καταποντισμύς τής Άτλαντίδος , Τίμαιος'> 

Π ,οuτόρχου Έπτό Σοφών Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 400 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

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

Έκδίδεται άπό τό fτος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 

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

1988 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας ·1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 600 

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

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συνιστώμεν είς δσους άγαπούν τό {ργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά

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

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

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971-1985 �καστος δρχ. 300. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1986-7 �καστος δρχ. 500 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336

)) )) 1982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 

)) )) 1984 )) 434 

)) )) 1985 )) 408 

)) )) 1986 )) 408 

)) )) 1987 )) 424 
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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 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: «ΔΩΡΗ

ΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ►►. Μελετήματα 

«Ελλάδα» φώναξε στα στήθια, «Ελλάδα, 
μέτρο κι ευπρέπεια κι αισθήματα γενναία, 
Ελλάδα-Ελλάδα πάντα νέα κι ωραία». 

Στο προλογικό του ση_μείωμα ο Νίκος Παναγιώτου επισημαί

νει: «Ελληνοκεντρικός - και σ· αυτό συμφωνούν όλοι οι μελετητές 

του έργου του - ο Χρυσάνθης συντηρεί, καλλιεργεί και προβάλλει 

αξίrc, ι•ου μας κρατούν όρθιους σ· αυτό τ' ακροθαλάσσι». Η Ελλά
δα, "' η μικρή Ελλάδα, η Κύπρος, μόνιμη έγνοια του. Έγνοια κι 
αγώνας με εθνική συνέπεια ο πνευματικός του μόχθος, ο οποίος 
απαριθμεί περισσότερες από 30 ποιητικές συλλογές, οκτώ τόμους 

πεζού λόγου, 20 τόμους παιδικής λογοτεχνίας, θέατρο κι αξιομνη

μόνευτο ιατρικό και διδακτικό έργο. 
Αυτό πειράται να προσεγγίσει το «Δώρημα» με μελέτες μαθη

τών του και ολιγάριθμες συμβολές εκτιμητών, ανάμεσα στις 
οποίες και οι εργασίες των Φρίξου Βραχά, Νίκου Κρανιδιώτη, Μι
χαλάκη Μαραθευτή και Κ. Προύση. 

Όλοι τους συμφωνούν πως ο χρυσορρόας ποιητής της 

Κύπρου, έχει μία ρωμαλέα λυρική φαντασία με την οποία υφαίνει 

μίαν αέναη, ποικίλη και υψηλού επιπέδου παραγωγή. Ειδικά η 

«ιστορία γίνεται στα χέρια του ένα λυρικό σύμβολο και ένας πλα

τύς ηθικός νόμος». Ο υψιπετής ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης δη

μιουργεί με πνεύμα και ήθος ελληνικό. 
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Όλες οι εργασίες, των μαθητών, του όπως των 1. Βαρελά, 

Σωτηρούλας Ιωαννίδου, Α. Μητσίδη, Γ. Προδρόμου, Κίκας Ολυμ

πίου και Ν. Σπανού - οι μη αναφερόμενες διόλου δεν υστερούν 

σε πρωτοτυπία και αξία - κύρια σπουδή έχουν την επαινετή πα

τριδολατρεία του ποιητή, ο οποίος αρνήθηκε «να δεχτεί ότι οι 

συμπατριώτες του ήταν άνθρωποι χωρίς εθνική ταυτότητα, ελλη

νόφωνοι, χωρίς ιστορική και εθνική συνέχεια, όπως διακήρυσσαν 

οι Βρεπανοί κατακτητές». Η απομνημειωμένη μαρτυρία πλαταίνει 

την ιστορική και εθνική μνήμη: 

Στην άσπρην εκκλησούλα είναι το φως μέσος της κι όξω. 

Έξω απ τα μέρη της Ελλάδας παύει ο κόσμος 

Έξω απ' τη θάλασσα του Αιγαίου παύει ο Έρωτας. 

Έξω απ' τους βράχους μας το σχήμα παύει 

Τα μάτια μας κοιτάνε με τα μάτια των θεών. 

Κι ο πρώτος Θεός του Κύπρου Χρυσάνθη είναι η Λευτεριά. Σ" 

αυτήν κυρίως, αφιερώνει τις «μέρες με πολύ αντρισμό». 

Η ποίησή του Κύπρου Χρυσάνθη είναι πλατύρροη. Πανεθνική 

και πανανθρώπινη. Με ύφος γεμάτο ευγένεια και δωρικότητα, 

αξιοζήλευτη τεχνική ευχέρεια και νοηματική αρτιότητα, προσδίδει 

στα απτά πράγματα την λαμπρή κι αθάνατη μεταφυσική τους υπό

σταση. 

Ο λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης είναι μια ώριμη και πανε

λεύθερη πνευματική συνείδηση. Αυτήν θεωρούν οι άξιοι δημιουρ

γοί του «Δωρήματος» για να αναθερμάνουν, σ' ένα «Χρυσάνθειο» 

φωτεινό και παναρμόνιο ύφος, τον προσωπικό τους τόνο. Κι αναγ

καστικά αναβαπτίζονται στη βαθιά του ελληνικότητα: 

Ο στίχος δίχα Ελλάδα δεν αξίζει! ... 

ΜΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥ - ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ: «Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙ

ΡΗΝΗΣ►> Ποιήματα 

Οι Ποιητές είναι λίγοι 

οι Ήρωες αμέτρητοι! 

Αφορισμός αστήρικτος. Όταν καθημερινά, στην Ελλάδα, κυ

κλοφορεί και μια ποιητική συλλογή, και κάθε μήνα εγγράφεται στα 

πολυάριθμα λογοτεχνικά σωματεία και ένα νέο μέλος, επειδή προ

χειροτύπωσε τρία ολιγοσέλιδα βιβλιαράκια στιχοπλοκής, αντιλαμ

βάνεται κανείς γιατί την «ποίηση» διαβάζουν μόνο όσοι πήραν 
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ταυτότητα «λογοτέχνη». Συνεπώς οι ποιητές είναι αμέτρητοι. Μά
λιστα σε εποχές παρόμοιας πνευματικής και ηθικής παρακμής λιγο
στεύουν οι ήρωες, για να δυναστεύουν «λαθραία βήματα την ανά
σα της πατρίδος>�. Κρίμα. Γιατί μονάχα, με τον λιγοστούς ώριμους
ποιητές και ήρωες - το ελληνικό θάμπος σπάζει τις πέτρες της 
βαρβαρότητας. 

Οι στίχοι της Μίνας Πετ.-Βεν., προσπαθούν να συνθέσουν μία 
συναυλία μικρών αγγέλων, την ώρα πο_υ μυριάδες ξύλινοι σταυροί 
χαρακώνουν το πρόσωπο της γης και η ραδιενέργεια απλώνεται 
θάνατος με την ανάσα της βροχής: 

Αύριο που θα καίγονται πάλι 
οι όμορφες μνήμες στης επιβίωσης 
το βωμό, δυσπιστώντας για παρόν 
και για μέλλον, θάχεις προσθέσει άλλη 
μιά χάνδρα ενοχής στο κομπολόι των ωρών. 
Αύριο, στο πλήγωμα ενός δειλινού 
θα μετριέται περισσότερο η μοναξιά σου. 

Για να υπάρξει ανθρώπινο αύριο γράφει η ποιήτρια. Και όσο 
θα διαρκούν οι εκρήξεις των ανοιξιάτικων ανθών, οι έρωτες θα 
«συντηρούν» την ποίηση, χωρίς αυτή να συντηρεί τους δημιουρ
γούς της .... 

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Ε
ΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ)). Έ

ρευνα. 

Αν και η έρευνα έχει τον προσδιοριστικό υπότιτλο «όπως το 
σκέπτονταν και το συζητούσαν οι ηγέτες του», η κριτική θεώρηση 
των διατυπωθεισών απόψεων και η σύνδεσή τους με τους τελευ
ταίους χρόνους του Βυζαντίου της προσδίδουν εύρος ιστορικό, 
ερειδόμενο, πρωτίστως, σε μιαν τεκμηρίωση αβίαστη. Έτσι το τε
λικό συμπέρασμα είναι σύνθεση αξιόπιστων κι αμάχητων μαρτυ
ριών. 

Απαρχή το ριζοσπαστικό πρόγραμμα του Πλήθωνα Γεμιστού. 
Τρεις ήταν οι κατευθυντήριες αρχές του: 
α. Αναζωογόνηση της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας με πρό-
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τυπα τα αρχαία ελληνικά θέσμια, κυρίως τα σπαρτιατικά. 

β. Κοινωνική Δικαιοσύνη, η οποία συνεπάγεται την κατάπαυση 

της καταδυνάστευσης του λαού από τους άρχοντες και μεγάλες 

αλλαγές στη δομή της κοινωνίας και του κράτους». 

γ. Αναδιοργάνωση των στρατιωτικών δυνάμεων και αδιάλλακτη 

αντίσταση εναντίον των εχθρών. 

Δεν εισακούστηκε. Η δουλεία κατέστη αναπόφευκτη. Οι πρώ

τες αντιδράσεις είναι απογοητευτικές. Δύο στοιχεία συνθέτουν τον 

βαθμό της απόγνωσης: 

α. Η δυσπιστία των Ελλήνων προς τις δικές τους πολεμικές δυνά

μεις και η προσδοκία της θετικής ξένης βοήθειας και 

β. Η ελπίδα των κληρικών για απολύτρωση με τρόπο θαυμαστό, 

δηλ. με θεία επέμβαση. 

Με την πάροδο του χρόνου αναζητήθηκαν τα αίτια της σκλα

βιάς κι αποδόθηκαν ευθύνες στους προγόνους μας βυζαντινούς, 

γιατί δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία στον κίνδυνο των Τούρκων, 

ούτε έγκαιρα τους αντιμετώπισαν. 

Κυρίως, όμως συνειδητοποιήθηκε η αλήθεια πως με μιαν πα

νεθνική αντίσταση θα αναστηθεί το Γένος. 

Ο Ανώνυμος της «Ελληνικής Νομαρχίας» θεωρεί την ενεργητι

κή αντίσταση «αρχή της νίκης». Τις επαναστατικές ιδέες του Ρήγα 

και του Ανώνυμου εγκολπώνεται αργότερα η Φιλική Εταιρεία με 

μεγαλύτερη ευρύτητα: η ελευθερία έπρεπε να στηριχθεί όχι μόνο 

στην Επανάσταση των Ελλήνων αλλά και στην αφύπνιση των 

εθνοτήτων και την δημιουργία των βαλκανικών κρατών. Αντίθετα 

η Φιλόμουσος Εταιρεία, προσδοκούσε ανίδρυση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, με τη μόρφωση κυρίως του συνεχώς μειούμενου 

Ελληνισμού. Επικράτησαν οι ιδέες των Φιλικών. Η κραυγή του Κο

λοκοτρώνη «Προσευχή και Πέτρες!» ήταν κραυγή αισιοδοξίας και 

μήνυμα νίκης. Η νίκη έφερε την ανεξαρτησία με την σύσταση ενός 

μικρού κράτους. Άξιζε η τόση θυσία; Η γνώμη του πρώτου Κυ

βερνήτη και μέλους της Φιλόμουσης είναι αντίθετη. Η ιστορική 
κρίση: « .... ο δρόμος που ακολουθήθηκε ήταν το αποτέλεσμα της 

αναπόφευκτης ροής του ιστορικού γίγνεσθαι. Το 1821 επιτάχυνε 

τη διαδικασία μιας αργής εξέλιξης, έδωσε γοργό ρυθμό όχι μόνο 

στην πορεία προς τη χειραφέτηση των λαών της Βαλκανικής αλλά 

και προς την επικράτηση των νέων ανθρωπιστικών και φιλελεύθε

ρων ιδεών που τις είχε καταπνίξει η Ιερή Συμμαχία», προσεγγίζει 

την αλήθεια. 

Ο ιστορικός μας Απ. Βακαλόπουλος πείθει με το εδραίο επι
χείρημα και την πληρότητα του λόγου. Η γνώμη του πως η Ελλη
νική Επανάσταση ξανάδωσε στον άνθρωπο τα βασικά του δικαιώ-
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ματα σηματοδοτεί και τον σύγχρονο δρόμο των πεπρωμένων μας 
που οδηγεί, στη τιμή, το καθήκον και την αξιοπρέπεια. Χωρίς τη 
διακονία του τρίπτυχου των αρετών αυτών η σκλαβιά του θα είναι 
πάλι μακριά .... 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ: «ΣΚΕΨΕΙΣ» Δοκίμια. 

Ποιά μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Homo Occie
dentalis Novus δηλ, του δυτικοευρωπαίου του ερχόμενου αιώνα; 
Το φιλέρευνο πνεύμα του Στ. Βασ., δίνει το στίγμα με τις ερειδό
μενες στην επιστημονική και ιστορική πραγματικότητα. «Σκέψεις»: 
8 Γινόμαστε ελεύθεροι με την βίωση της Αγάπης. 
8 Χωρίς καλές σκέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε καλές πράξεις. 

8 Το Πνεύμα ρυθμίζει την εξέλιξη της Ύλης και 
8 Οι ιδέες παραδίδονται μόνον στους ευαίσθητους και τους ελεύ

θερους. 
Και ο Σταύρος Βασαρδάνης είναι ευαίσθητος και ελεύθερος: 

άξιος πρόγονος του μελλοντικού προτύπου της Ευρώπης και του 
Δημοκρατικού Κόσμου. Ο λόγος του, άλλωστε, είναι σύμφωνος με 
τη διδασκαλία του Κρισναμούρτι: «Χωρίς αγάπη η επιστημονική 
πρόοδος μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή» και την κραυγή 
του Αϊνστάϊν: «Πρέπει να προειδοποιήσουμε τους ανθρώπους. Η 
επιστήμη γίνεται εγκληματική». Ακόμη ξέρει να επισημαίνει το καί

ριο: Στον Μεσσαίωνα εμποδίστηκε η ελεύθερη κυκλοφορία των 

Ιδεών από τους Πάπες ή τους «Ελέω Θεού» μονάρχες. Οι σύγχρο

νες Υπερδυνάμεις, με το μονοπώλειο της υψηλής πληροφορικής, 

κυοφορούν έναν νέο Μεσσαίωνα «που μας πλησιάζει έρποντας ύ

πουλα από το ΜέλλονΙ ». 
Είναι όμως ο πρόγονος του Homo Occiendetalis Novus αισιό

δοξος, γιατί ξέρει να σκέπτεται και να ενεργεί σωστά. Δεν ανήκει 
στον «μαζικοποιημένο» λαό που καίει τους «αιρετικούς» τους 
qποίους το σύστημα δημιουργεί. Έχει συνειδητοποιήσει πως «πο
λιτισμός σημαίνει πρόοδος στις σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο. 
Δηλ. καλλιέργεια, ανθρωπισμού». 

Είναι ποικίλοι οι προβληματισμοί του Στ. Βασαρ. Επίκαιροι. 

Ουσιώδεις. Και υπεύθυνη η αντιμετώπισή τους, με λόγο καθαρό 

και βέβαιο. Η καλλιέπεια συμβαδίζει με τη γνήσια έμπνευση. Έτσι 

η σκέψη του ολοκληρώνεται πάντα σ· έναν αποδεκτό φιλοσοφικό

αφορισμό: «Γνώμη μας, λοιπόν, είναι ότι: Τέχνη είναι η δόνηση 
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της ανθρώπινης ψυχής από την αρμονία της Φύσης, και η ακτινο

βολία της στους ανθρώπους σαν Ελευθερία. Ο Σπόρος της Τέχνης 

πέφτει μέσ' τη ζωή από ψηλά και γίνεται «λόγος» και ελευθερία 

και ακτινοβολεί την Ομορφιά». 

Από ψηλά έρχεται η φώτιση. Δεν είναι μυθομανής στοχαστής 

του απίθανου ο Σταύρος Βασαρδάνης. 

Ένας εσωτεριστής είναι που τα πάντα αποσυμβολίζει με τον 

Ορθό λόγο: «Αυτό που περιμένουμε να ρθει απ' έξω, δεν θα 'ρθει 

ποτέ. Είναι μέσα μας!». Το ανήσυχο είναι πνεύμα το οποίο ξέρει 

να εναρμονίζεται με τον Παγκόσμιο Ρυθμό και τον Ηθικό Νόμο. 

Γι' αυτό και οι φιλάλληλες «Σκέψεις» του δεν υψώνουν τείχη 

για τους αδύνατους. Αντίθετα τους ενδυναμώνει με τη λογική της 

Αγάπης. Άλλωστε «είναι τόσο ανθρώπινο να σκέπτεται κανείς ... ». 

ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)) Ποιήματα 

Τώρα η αυγή χαράζει έρημη 

κι η νύχτα φτάνει ανεμόδαρτη 

Θα γίνω όνειρο ναρθώ στον ύπνο σου 

για να σου πω: 

- Κρατήσου!

Ο ποιητής επικαλείται το πνεύμα του αδελφού του Μιχαλάκη, 

ο οποίος ηρωποιήθηκε στο Αργυρόκαστρο με εθνική μανία, για να 

δώσει αντρικές ημέρες στον ελληνισμό της Κύπρου. Ακλόνητα πι

στεύει πως τα ρίγη, των κυμάτων πλάθουν και Θεές ειρηνοφόρες 

αλλά και πορφυρόποδες παρθένες ελευθερίας. Είναι αυτές που 

κοινωνούν στην οδύνη των βυζαντινών ναών για να υψώσουν την 

αντρειωσύνη σημαία των καιρών: 

Ο ποιόν για την πατρίδα την ακατάλυτη 

ποτέ να μην σας απαλείψει 

Μόνο με λόγο πάτριο, λόγο ελληνικό οι ήρωες διαθλούν το 

ηλιοβόλι, για να φτάσει η ψυχή-σπαθί στα ουράνια φωτιά να πάρει 

από την αστραπή της δικιοσύνης. Για να ροδίσει η ανάσταση 

χρειάζεται τιμή και καριοφύλι. Μάρτυρες και ήρωες. Μα πρώτα 

μνήμη εθνική: 

... η ιστορία αγρυπνάει 

το φως το αρχαίο ν' ανάψει 

όύμβολο νέο 

της σταυρωμένης πατρίδας 
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Ο ηρωϊκός λόγος του Β. Κρ. καρπίζει στη γη του Σουλίου, σε 

κάθε ελληνίδα, γη με υπερηφάνεια και ελευθεροφροσύνη. Είναι η 

πατρίδα το αιώνιο σύμβολο της φυλής. Και το θεοφόρο αστέρι 

του Κυπριακού προσανατολισμού! 

Δ.Β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: «ΙΕΡΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ)) Ποιήματα

Α, πως πληθαίνει η μυστική γαλήνη εντός μου, παίρνει 
τη θεία λάμψη, άφθαρτη, κι η νιά ψυχή μου, κι είναι 

από το φέγγος του Θεού η ελπίδα μου πλασμένη. 

Το φέγγος της χαραυγής των ουρανών είναι η απαρχή της δη
μιουργίας, καθώς ο λόγος της σοφίας γαλήνη ξεχύνεται στο συνο
ρο του κόσμου, για να πάρει η ψυχή τον ρυθμό θείας μελωδίας. 

Ο Δ.Β. Παν. δένει τον στοχασμό και το όνειρο, -κάλλος δίδυ

μο- με την προσευχή. 

Η φλόγινη πνοή του πνεύματός του ζωογονείται από αστρο

δήγητο Νου, για να υλοποιήσει με λόγο παναρμόvιο το τάμα των 

ουρανών. 

Πράγματι είναι οι στίχοι του καλοδουλεμένοι, τορνεμένοι με 

λυγεράδα απαράμιλλη. Η παραδοσιακή γραφή τους, γοργοκυλά με 

τη λέξη, με τη μαγεία της συνταιρισμένης, στη παγκόσμια αρμονία, 

μουσικής. Έτσι το κάθε κρυφόφλογο λουλούδι ευωδιά απλώνεται 

στο ανθόγεννο λιβάδι με το πυρόβλεμμα του ήλιου. Η στιγμή της 

χωματόπλαστης ομορφιάς μεστώνει το όνειρο με ωκεάνιο 

φθόγγο: 

..... και νόμε 

του χρόνου εγώ και της Μορφής ο νικητής, κι ως λάμπει 

στο κορφοβούνι αψηλά ο ήλιος, φτερουγίζει, 

από της Χάρης τον κρουνό, φωτόχυτη η ψυχή μου. 

Είναι η μυστική ανάβαση της ηλιογέννητης ψυχής πορόμοια με 

τ'σ λευκοπερίστερο του λόγου, σε ομίχλες φωτερές. 

Και εντός μας πυρός κρουνός όταν η έμπνευση αγγελοδηγεί

ται! 

Ο Δ. Παναγόπουλος, ακόμη και με τις λεκτικές του ακρότητες, 

(φτορά, προσευκή), παραμένει σε αστρική κορφή, με λόγο υψωμέ

νο στον αληθινό Ποιητή. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

Περί τού πώς Βιωτέοv* 

Φίλιππος. Λοιπόν, Θεόδωρε, πώς δέον νά διάγωμεν κατά τόν 
βίον ήμών; Ποίαν στάσιν νά τηρώμεν; Νομίζω, δτι δέν ώλοκλήρω
σες τήν άποψίν σου. 

Θεόδωρος. Ή άπάντησις έξαρη'Ίται έκ τού τί άκριβώς είμεθα. 
"Εχω εϊπει, δτι, κατά τήν yνώμην μου, ύπάρχει μόνον ή Ύπαρξις 
καί δτι ήμείς οί δνθρωποι, δέν εϊμεθα δτομα, πρόσωπα αύτοτελη 
καί όνεξάρτητα, άλλ' όπλαί όνθρώπινοι ύπάρξεις, όργανα τούτης, 
έστίαι συνειδήσεως, ήτοι αrσθητήρια όργανα τούτης δι' ών Αϋτη 
λαμβάνει συνείδησιν έαυτής κατά τήν διάρκειαν τής Δημιουργίας
Έξελίξεως, κατά τόν παρόντα κύκλον έκδηλώσεώς της. Κατά βά
σιν ώς ύπάρξεις, είμεθα άσήμαντοι, δμως είμεθα άδιαιρέτως ή Ύ
παρξις. "Εχομεν, έξ άλλου, Ικανότητα διά σκέψιν καί νοημοσύνην, 
άναλόγως τού βαθμού έξελίξεως ήμών καί τού lργου, δ lχει άνα
τεθή εrς �καστον έξ ήμών. "Εχω ήδη έξηγήσει τήν φύσιν τού 
«'Εγώ», ώς καί τόν τρόπον λειτουργίας τού Νού, ΙδίQ, δταν συν
ταυτίζεται πρός μίαν ή πλείονας Ιδιότητας αύτού, ήτοι τού «'Εγώ». 
'Ανέπτυξα έπίσης τήν γνώμην μου περί τού Καλού, τού Κακού, 
τού θανάτου, ώς καί περί τών συναφών συνεπειών. Ώς εΤπον καί 
προηγουμένως, συμφωνώ, μέ δσα συνοπτικώs εΤπεν � Θεανώ. 

Χ. Γνωρίζω δτι θά έλθr;Ί καί δι' έμέ ό θάνατος, δστις δέν εΤναι 
άλλο, παρά τό δριον τού βίο�, συνεπείQ παύσεως τών λειτουργιών 
τής άναπνοής καί τής κυκλοφορίας τού αιματος. Θά άδρανήσr;Ί δέ 
όριστικώς καί ό έγκέφαλος. Ναί, fρπομεν σιωπηλοί, πρός τούς τά
φους, άφού lχομεν λάβει πρό πολλού χρόνου τήν σχετικήν πρό
σκλησιν. Ή νόσος ή ό χρόνος, σβήνουν «τό φέγγος έκ βλεφά
ρων». «Έκ γαίας βλαστών, πάλιν γαία θά γίνω». «'Εγώ δέ θανών, 
λέγει ό Θέογνις, γαία μέλαινα lσομαι». Λόγψ δμως τής φύσεως 
ήμών, ώς άπλών έστιών συνειδήσεως τής "Υπάρξεως καr τού δτι,

κατά βάσιν, εϊμεθα τό πάν, όφοϋ εϊμεθα όδιαιρέτως αυτη, διατr νά 
lχωμεν φόβον διά τόν θάνατον; 'Αντιθέτως ή τοιαύτη Ιδιότης 
ήμών, δέον νά παρέχr;Ί εlς r'ιμός μεγάλην χαράν, δοθέντος δτι, ώς 
έχω εϊπει, διά τού θανάτου, ούδέν άπόλλυται, άλλ' άπλώς έκλείπει 

• Άπόσπασμα άπό τή φιλοσοφική μελέτη: «περί τού Όντος, τού κακού καί τού 

θανάτου)). 
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μία μορφή Ζωής, άντί τής όποίας, δημιουργούνται tίλλαι. 'Αλλά μέ
χρι τής στιγμής τού θανάτου, έφ' δσον εύρέθην έδώ είς τήν Γην, 
δέον νά ζήσω καί θέλω νά ζήσω. 'Αλλά καί αν μή είναι βάσιμος ή 
γνώμη μου περί τής 'Υπάρξεως καί τής φύσεως ήμών ώς έστιών 
συνειδήσεως τούτης, καί πάλιν, έφ' δσον εϊμεθα διαβατικοί ύπάρ
ξεις, προσωρινοί, δέν δυνάμεθα δέ νά μεταβάλωμεν τήν πραγματι
κότητα ταύτην, διατί νά έχωμεν άγχος, φόβον, όγωνίαν; Οϋτε ό 
κυνισμός άλλάσσει τά πράγματα, προδίδει δέ, δτι δέν κατηνοήθη ή 
φύσις τού «Έγώ», δπερ οϋτω περισ�ζεται καί διαρκώς διαμαρτύ
ρεται, έρωτ(Ι, άγωνια. "Ας παραδεχθώμεν τήν πραγματικότητα. Ό 
Πλούτος καί ή δύναμις, φεύγουν ώς όνειρον, ό βίος παύει, ή Ζωή 
διαβαίνει ώς κύμα. Τά «χρήματα», λέγει ό Σόλων, άλλος άλλοτε έ
χει. Δέον, λοιπόν, νά ζώμεν, άνευ ματαιοδοξίας καί νά μή μακαρί
ζωμεν ούδένα πρό τού τέλους, ώς είπεν ό Σόλων. Διά τόν αύτόν 
λόγον καί ό Πλάτων συνιστ(Ι, δπως μή τιμώνται, δι' άγαλμάτων καί 
άλλων τιμών, ol πολίται πρό τού θανάτου, διότι δυνατόν ν' όμαυ
ρώσωσι, μέχρι τότε τήν καλήν των συμπεριφοράν. Σημειωτέον, δ
τι καί ό Σωκράτης, δστις, ώς πολεμιστής, έξετέλεσεν όδραγαθήμα
τα, διέσωσεν έκ βεβαίου θανάτου, τραυματίαν, τόν Άλκιβιάδην, 
μετά τού όπλισμού του, δέν έδέχθη προσφερθέντα είς αύτόν πα
ράσημα. Καί ώς πρός μέν τό δτι ύπάρχει Θεός, ώς είπον ηδη κατ' 
έπανάληψιν, ούδεμίαν έχω άμφιβολίαν· άφού δι' έμέ ή ϋπαρξις τού 
Θεού, είναι προφανής, αύταπόδεικτος. Έξ άλλου, ώς πρός τήν 'Ύ
παρξιν, ώς είπον έπίσης, πρόκειται περί άπόψεως, ην, δι' οϋς λό
γους έξέθεσα, θεωρώ ώς τήν πλέον πιθανήν, έν σχέσει Ιδιαιτέρως 
ώς πρός τήν Κοσμογένεσιν, τήν Δημιουργίαν καί τήν έξέλιξιν τού 
σύμπαντος, άρα καί τής έν τ6 Γ6 βιοσφαίρας, ητοι καί τού άνθρώ
που. Ώς πρός δέ τήν κατάστασιν τής μακαριότητας - 'Αγάπης -
ητις έπιφαίνεται, έκ τού ήσύχου Νού, ύπό τήν προεκτεθείσαν έν
νοιαν, ώς όμοίως έχω εϊπει, είναι αϋτη δι' έμέ πραγματικότης καί 
έξ ίδίας έμπειρίας, ην δύναται πας τις, πλήν τών ήλιθίων, νά βιώ
σr:1, κατά τά προεκτεθέντα. Δέν πρόκειται, δηλαδή, περί μεθοδεύ
σεως, τού Νού, ώς «Έγώ», άφού, έφ' δσον χρόνον διαρκεί ή μα
κοριότης, - bliss - άγάπη, ο�τος (Νούς ώς «Έγώ») δέν λειτουργεί 
ύπό τήν έννοιαν ταύτην, ώστε νά ύποτεθ6 δτι αϋτη έπιτυγχάνεται 
ύπ' αύτού. 'Άλλως τε, ούδ' είναι δυνατόν νά έλθΙJ εfς τό είναι ή 

διαληφθείσα μακαριότης καί νά συνυπάρξη μετά τού Νού, λει

τουργούντος ώς <<Έγώ)), άφού, ώς πολλάκις είπον, ο�τος, ύπό τήν 

έννοιαν ταύτην, δημιουργεί δυσαρμονίαν, φόβον, άγωνίαν, άγχος, 
άνησυχίαν. 

ΧΙ. Έν τέλει, προσθέτω, δτι ώς καί προηγουμένως, είπον, έάν 
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ό άνθρωπος ητο άτομικότης, θά ητο άδιανόητος ή ϋπαρξις Κακού, 
ύπό τήν καθιερωμένην έννοιαν, άφού ό Θεός, είναι έξ όρισμού 
παντοδύναμος, πάνσοφος, πανάγαθος καί έπομένως, δέν θά ητο 
δυνατόν νά έπιτραπδ ή ϋπαρξις τούτου (Κακού), έτι δέ, ούδέ ύπό 
τήν έννοιαν τού θανάτου. 'Άλλως, η δέν θά ύπηρχε Θεός, δπερ δ
μως έχομεν ηδη άποκρούσει, πλήν τού Φιλίππου, η Οδτος, δέν θά 
είχε τάς διαληφθείσας ίδιότητας, άλλά θά ητο σκληροκάρδιος, δ
περ έπίσης έχομεν άρνηθη. 

'Όσα είπαν, εύθύς, προηγουμένως, έχουν ώς προϋπόθεσιν δτι 
δέν είναι βάσιμος ή άποψις περί της 'Υπάρξεως καί της ίδιότητος 
ήμών ώς όργάνων της καί έστιών συνειδήσεως τούτης. "Ας συμφι
λιωθώμεν, λοιπόν, μέ τό γεγονός τού θανάτου. 

"Ας έλθr;Ί ώς έρχεται ή βροχή, ή θύελλα, ό άνεμος, ώς έρχον
ται αί έποχαί τού έτους, ώς έρχεται ή ήμέρα, ή νύξ, ό ϋπνος, άνε
παισθήτως καί κλείει τά βλέφαρα καί οϋτω πίπτει ή αύλαία τού 
βίου. Καί κατόπιν τίποτε! Είναι μόνον σιωπή. 

Σιωπή, έν σχέσει πρός τήν μορφήν Ζωής, τήν έστίαν συνειδή
σεως, ητις ώς τοιαύτη, έξέλιπε. Νά θαυμάζωμεν, λοιπόν, τήν άρ
μονίαν τού Κόσμου καί νά σιωπώμεν. 

ΧΙΙ. - Ή Φύσις είναι πολύ ώραία. 'Όσα βλέπομεν καί δσα γί
νονται είς τήν Ζωήν, είναι ένδιαφέροντα. «Δέν τόλπιζα, νόν' ή Ζωή 
μέγα καλό καί πρώτο», λέγει ό Διον. Σολωμός. 

Ή Ζωή, άνά πάσαν στιγμήν, καλεί ήμάς είς έκπληξιν καί έκ
στασιν, έάν έχωμεν εύαισθησίαν. Είναι άδύνατον νά περιγράψω
μεν τάς διαρκώς άνανεουμένας όψεις της πολλαπλότητας. 

ΧΙΙΙ. - Δέον, λοιπόν, νά ζώμεν έν πληρότητι, ώς πράπει ή 
Θεανώ, έτι δέ καί έντατικώς, διότι έκάστη στιγμή, έχει τήν μοναδι
κότητά της ώς πρός το κάλλος. 'Εκάστη στιγμή, έχει σημασίαν διά 
τήν καθολικήν έξέλιξιν, είναι άνεπανάληπτος. 

Τό νά ζδ τις, σημαίνει δράσιν. "Ας χαρώμεν αύτήν τήν στιγμήν. 
'Ίσως αύτό νά ήννόει καί ό 'Ιησούς διά της φράσεως, <ψή μεριμνά
τε διά τήν αϋριον». "Ας ϊδωμεν δλον τό μεγαλείον της Ζωής είς 
έκάστην στιγμήν, χωρίς νά ζητώμεν ήδονήν διά της σκέψεως, Υνα 
έχr;Ί διάρκειαν διά της μνήμης. Τό άνθος, ύπάρχει, ζδ. Δέν έρωτ(�. 
'Επιβάλλει τήν παρουσίαν του εiς τό περιβάλλον καί διακοσμεί αύ
τό. "Ας ζώμεν έκάστην στιγμήν, ώς έάν είναι ή τελευταία τού βίου 
ήμών, χωρίς τήν παρεμβολήν της σκέψεως, διότι αϋτη φέρει τήν 
ίδέαν τού άντιθέτου καί έντεύθεν έπιφαίνεται φόβος καί δή έκεί
νος έκ τού θανάτου. Μόνον τό παρόν ύπάρχει δι' ήμάς. Τό πλέον 
ένδιαφέρον ταξίδιον, είναι τό πραγματοποιούμενον εiς τό έσωτερι
κόv ήμών, πρός αύτογνωσίαν. Δέον νά ζώμεν μέ εύγένειαν, εύαι-



1988 ΠΕΡ/ ΤΟΥ ΠΩΣ ΒΙΩΤΕΟΝ 55 

σθησίαν, ώστε νά εϊμεθα ύπέρτεροι των έπιγείων τιμών, και αγα
θών, μέ περιωρισμένας άνάγκας, έν βαθεί9 δέ θρησκευτικότητι, 
ώς έβίωσαν πλείστοι των φιλοσόφων καί των μεγάλων έπιστημό
νων, πάντοτε ετοιμοι, ένώπιον των διαφόρων τροπών της μοίρας. 
'Όταν δ' έχωμεν θλίψιν, νά λαμβάνωμεν ύπ' όψιν, δτι ένδεχομέ
νως, θά ητο δυνατόν νά ητο χείρων ή κατάστασις ήμών. Εiς σπου
δαίος παράγων διά τήν άφύπνισιν της εύαισθησίας καί συνεπώς 
καί της νοημοσύνης είναι ή έργασία. 'Εργάζομαι όπό τού έκτου έ
τους της ήλικίας μου. Είργάσθην έπί πολλά έτη είς ξένος χείρας, 
ώς γνωρίζετε καί κατέμαθον, έξ ίδίας έμπειρίας, τήν άξίαν τού 
έπιουσίου άρτου, έκ τού μόχθου· έκ τούτου κατανοώ καί έπιδει
κνύω βαθείαν συμπάθειαν γενικώς διά τόν έργαζόμενον, φρονώ 
δέ, δτι ή μεγάλη οίκονομική άνεσις, φέρει νωθρότητα είς τό σώμα 
καί τόν νούν, ώς καί άναισθησίαν ένώπιον της Ζωής. Δέον 
όπωσδήποτε ν' άποφεύγωμεν τήν μαλαθοκότητα· δέον νά έκτελώ
μεν δυσχερή έργα μέ αϊσθημα εύθύνης. Ό Ντοστογιέφσκι έπί
στευεν, δτι εϊμεθα δλοι ύπεύθυνοι δι' δλα, έχομεν εύθύνην καί 
διά τήν εύθύνην τού άλλου καί δτι αύτός ητο ό πλέον ύπεύθυνος. 

Ταύτα έθεώρει, λόγψ της έξυψωμένης εύαισθησίας του. 'Έχω 
συνείδησιν τού δ,τι δλα τα έμβια όντα, εύρίσκονται είς κατάστασιν 
άλληλεξαρτήσεως. Ή σχέσις αϋτη ίσχύει έτι πλέον μεταξύ των όν
θρώπων. 

XIV. - Άλλ' ώς λέγει ό Πυθαγόρας, «λεωφόρους μή βαδί
ζειν», νά μή παρασυρώμεθα έκ της γνώμης των άδαών, νά μή 
συμφυρώμεθα, δηλαδή, μέ τούς πολλούς, ητοι τόν όχλον, διότι 
ούτος είναι άξεστος, όπαίδευτος «φαύλος γάρ κριτής παντός κα
λού πράγματος ό όχλος». «Οί μέν φαύλοι πολλοί καί ούδενός άξιοι. 
Οί δέ σπουδαίοι καί παντός όξιοι όλίγοι. 

Κατά τον Krishnamurti, «ή μάζα, δέν έπραγματοποίησε τίποτε 
τό σημαντικόν· μόνον ol όλίγοι έκαμαν κάτι». Καί κατά τόν S. Kier

kegaard, ή όλήθεια, είναι είς τήν μειοψηφίαν, ή δέ πλειοψηφία, 
στερείται γνώμης, δρ<';Ι άνευθύνως, κατά τό πλείστον. Είναι εϋκο
λον νά ζ6 τις συμφώνως πρός τάς όντιλήψεις των όλλων έν τ6 
κοινωνί9, δμως είναι δύσκολον νά διατηρήσωμεν, ώς πρέπει, τήν 
έλευθερίαν ήμών. Κατά τόν C.G. Jung, ό όχλος είναι όνεύθυνος 
άντιθέτως δστις ζ6 μέ αϊσθημα εύθύνης, έχει συνείδησιν των κα
θηκόντων του έναντι των όλλων καί γενικώτερον, έναντι της κοι
νωνίας. Ό "Ηράκλειτος, όπηλπίσθη έκ της χυδαιότητας καί της εύ
τελείας τού όχλου, δι' δν λόγον, όπεσύρθη της κοινωνικής Ζωής 
καί κατέφυγεν είς τά όρη. Ήτα δ' όχλολοίδορος. Λόγψ της τοιαύ
της ποιότητος τού όχλου, έλεγεν, «εiς έμοί, μύριοι, έάν εΤναι ούτος 
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όριστος». Ό αυτος, ώς όνω, S. Kierkegaard, ιιέβλεπε κίνδυνον 
διά τά κράτη, είς α, λόγψ τοϋ όχλου, άπειλείται ή Δημοκρατία. ΟΙ 
άποτελοϋντες, τόν όχλον, oiov οί μετέχοντες εlς τάς διαφόρους κι
νητοποιήσεις τής άνθρωπομάζης, διά συνθημάτων τών δημαγω
γών καί ίδί9 τών Μαρξιστών-Κομμουνιστών, έξαφανίζονται ώς άν
θρώπινοι ύπάρξεις, γίνονται άγέλη, ητις φανατίζεται, έκχυδαΤζεται 
σκληρύνεται καί άποκτηνοϋται, δι' έμπνεύσεως εlς αύτήν μίσους, 
έμπαθείας, μοχθηρίας, ώς καί δι' ύποσχέσεων διά παροχήν άμοι
βών, δι' έκμεταλλεύσεως καί τής άνωριμότητος, τοϋ άξέστου, καί 
τής άπαιδευσίας τούτων. Ή τοιαύτη άγέλη, δέν έχει πλέον, αύτο
συνειδησίαν, ούδ' εύαισθησίαν καί έκτελεί, ώς μάζα άπρόσωπος, 
πειθηνίως, τυφλώς, μετά φανατισμού δέ καί άγριότητος, τάς σχετι
κός έντολάς τών έκάστοτε άρχηγών, ήτοι πάσης φύσεως πράξεις 
βίας καί έγκλήματα όνευ Ιδίας, ύφ' έκάστου τών μετεχόντων τοϋ 
όχλου προσώπων, σκέψεως, ώς καί άποφάσεως. Ή τοιαύτη δρα
στηριοποίησις τής άνθρωπίνης άγέλης, ύποβοηθείται παραλλήλως 
καί διά τής, ύπό τών διαληφθέντων δημαγωγών, ένεργοποιήσεως 
καί τοϋ είσέτι πρωτογόνου καί άνεξελίκτου ένστίκτου τών άποτε
λούντων ταύτην. 

Καί τό μεμονωμένον μέλος τής άνθρωπίνης τούτης άγέλης, δ 
έκτελεί έγκλήματα, συνήθως άνθρωποκτονίας, άνατινάξεις, έμπρη
σμούς καί τά δμοια, δρ(ι ώς νά ένήργει έν τψ όχλψ, διότι τελεί 
ύπό τήν στυγνήν έπιρροήν καί έποπτείαν τοϋ άρχηγοϋ, ώς εν ά
βουλον καί τυφλόν όργανον, ώς μία μηχανή. 'Ανωτέρα ποιότης 
Ζωής, καί πνευματικότης, δέν συμβιβάζονται μέ τόν όχλον. Ό ό
χλος εχει δύναμιν, ούχί δμως νοϋν καί λογικήν βούλησιν. Έάν δ
μως εν μέλος έκ τοϋ δχλου, κατανοήσr:ι τήν τοιαύτην κατάστασίν 
του, έκφεύγει τής Μάζης, μεταμορφοϋται. Κατά τόν Λένιν, ό λαός, 
ό όχλος, είναι λίπασμα τής 'Ιστορίας πολλοί έδοξάσθησαν παρ' 
άξίαν, έκ τής άμαθείας καί ήλιθιότητος τοϋ όχλου. Ό όχλος, στε
ρείται γνώμης, ταύτην άναπληροϋν δημοσιογράφοι, οΥτινες, καθι
στάμενοι όργανα σκοτεινών συμφερόντων καί άδιστάκτων δημα
γωγών, πολιτικών καί άλλων προσομοίων, έξωθοϋν τόν όχλον, διά 
παραπλανήσεώς του, εlς διαφόρους καταστροφικός έκδηλώσεις, 
έξόχως έπιζημίας ένίοτε, Ιδί9 δι' έαυτόν. Πλείστοι δσοι κακοήθεις 
πολιτικοί, είναι ol κύριοι ύπαίτιοι τής τοιαύτης άθλιότητος τοϋ ό
χλου, διότι, όχι μόνον δέν ένδιαφέρθησαν, Υνα, τά κατ· Ιδίαν άτο
μα, άποκτήσωσι νοημοσύνην, άνεξαρτησίαν γνώμης, καί συνείδη
σιν εύθύνης, άλλ' άντιθέτως, προσεπάθησαν, έξ Ιδιοτελείας, νά 
παραμείνωσι πνευματικώς άκαλλιέργητα, Υνα εύχερέστερον έκμε
ταλλεύωνται ταϋτα, κατά τάς έκλογάς, πρός εύκολον ψηφοθηρίαν. 
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'Έχει παρατηρηθη, δτι ό όχλος φθείρει τήν Δημοκρατίαν καί όγει 
είς τήν Τυραννίαν. 

Κατά τούς Σωκράτην καί Πλάτωνα, ό όχλος, είναι γελοίος, 
άφιλόσοφος, πλήρης έρεβώδους άμαθείας. Είναι έπίσης όχάριστος, 
όψίκορος, σκληρός, φθονερός, άπαίδευτος, φλύαρος, βίαιος, μαι
νόμενος, συγκεντρούμενος έκ πάσης γωνίας. Ο�τοι, ούδέποτε 
όπέβλεψαν προς τόν όχλον, άλλ' άπηυθύνθησαν πρός ώρισμένους 
συγκεκριμένους άνθρώπους, οϊτινες είχον ένδιαφέρον καί συνεί
δησιν, εύθύνης. Είναι δυστυχής ή Πολιτεία, είς ην δεσπόζει ό ό
χλος έπικρατεί πάσης φύσεως διαφθορά. 'Επίσης, μέγα άτύχημα 
διά τήν Πολιτείαν είναι τό νά έπηρεάζωνται τά Δικαστήρια ύπό 
τού όχλου. Ώς είκός, είς τούτο συμβάλλει καί ή άναξιοπρέπεια, ή 
έλλειψις σθένους καί προσωπικότητος, έκ μέρους τών Δικαστών. 
Δικαστής φοβούμενος ιϊ έπηρεαζόμενος, όθενδήποτ-1: καί ύφ' οiου
δήποτε, δέν είναι όληθής Δικαστής είναι ό πλέον έπικίνδυνος έγ
κληματίας καταπροδίδει τήν Πολιτείαν, ητις ένεπιστεύθη αύτ[+J τό 
ϋψιστον τών λειτουργημάτων. Πρέπει νά είναι άναίσθητος καί πα
χύδερμον τρισάθλιον, έάν παρά ταύτα, ό τοιούτος δικαστής έξακο
λουθ� νά κατέχr:ι τήν θέσιν του. Καί κατά τόν Άριστοτέλην, ό ό
χλος, ούδέποτε είναι σοφός, διότι καθοδηγείται ύπό τού ένστίκτου 
καί τού συναισθήματος ό όχλος κρίνει συμφώνως πρός τά έξωτε
ρικά άγαθά, τά όποία μόνον αίσθάνεται, πειθαρχεί δέ, ούχί έκ σε
βασμού, άλλ' έκ φόβου· άπέχει τού Κακού, ούχί, διότι τούτο είναι 
άτιμωτικόν, άλλά λόγψ της ύπό τ::>ύ νόμου άπειλουμένης ποινής 
ζ� παραδεδομένος είς τά πάθη του καί έπιδιώκει ήδονήν σύμφω
νον πρός ταύτα, είναι δέ άνίκανος νά κρίν,:ι. Ό «mass man» 
(μαζάνθρωπος-όνθρωπος τού όχλου), έχει συλλογικός έκδηλώ
σεις, ητοι συγκινήσεις, άντιδράσεις χειρονομίας, άπόλλυται δέ πλή
ρως είς τήν κοινωνίαν τού όχλου, δστις έχει όμαδικήν ψυχήν. Δέν 
ύπάρχει πλέον μισητή τυραννία άπό έκείνην τού όχλου (όχλοκρα
τία). Περί της ψυχολογίας τού όχλου, είναι ένδιαφέρον τό σχετικόν 
βιβλίον τού Γουστ. Λέ Μπόν. 

XV. - Πάντως, τά πράγματά, ατινα άγαπώμεν, άποδεικνύουν
τί όκριβώς εϊμεθα καί τήν ποιότητα τών ένδιαφερόντων ήμών, σ

τον δέ έξαρτώμεθα έκ πραγμάτων έξωτερικών, oiov έκ διακοσμή
σεων, ένδυμασιών, τούτο είναι σαφής ένδειξις τού κενού έσωτερι
κού κόσμου ήμών. 'Όταν οiαδήποτε πράξις ήμών, ύποκινηται ύπό 
τού «Έγώ», έκφράζει αύτό καί μόνον. Ή συμπεριφορά ήμών έν 
τt+J βίψ είναι έΞν είδος κατόπτρου· έν τ� κοινωνί9, περί τού χαρα
κτήρος ήμών, τοσούτψ μάλλον καθ' δσον, καθ' έκάστην ήμέραν, 
ζώμεν είς διάφορα έπίπεδα συνειδήσεως. Έάν τερπώμεθα, έκ τών 
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έκδηλώσεων ώρισμένου άνθρώπου, τούτο συμβαίνει, διότι όμοιά
ζομεν μπ· αύτοϋ. 

XVI. - Έξ όλλου, δέν πρέπει νά ύπερτιμώμεν τήν άξίαν της
σκέψεως, διότι αϋτη, βοηθεί μόνον διά τά πρακτικά θέματα της 
Ζωης, καί ούχί πρός κατανόησιν. Ό S. Kierkegaard, έξομολογού
μενος, έξέφρασε τήν λύπην του, διότι, ώς λέγει, «Δέν έζησα· ή 
Ζωή μου ηρχισε μέ τήν σκέψιν, έζησα διανοητικώς έν σιωπ(Ί θα
νάτου μέ θλίψιν» ! Συνεχώς άνεδιπλοϋτο είς έαυτόν. Πάντως, εκα
στος, έχει ίδίαν στάσιν έναντι της Ζωης συνειδητώς rϊ μή. 

XVII. - Γενικώτερον, κατά τήν γνώμην μου, δέον νά λεχθώσι
καί τά έξης. Έφ' δσον ύπάρχει μόνον ή Ύπαρξις καί ήμείς εϊμεθα 
άπλαί tστίαι συνειδήσεως τούτης καί ούχί άτομικότητες, εκαστος, 
δέ, είναι μέρος τών όλλων, δέον νά ζώμεν άπροσώπως, άφοϋ δέν 
ύπάρχει χωριστικότης, έν πλήρει αύτοεγκαταλείψει είς χείράς Της, 
μπ· έμπιστοσύνης καί νά συρρέωμεν μέ τήν Ζωήν. 'Επομένως, 
άφοϋ δλα είναι "Εν, ή Ύπαρξις, συνέππαι, δτι εϊμεθα άδελφοί καί 
έκ τούτου, δέον vά διάγωμεv έv άγάπr;ι πρός tsλους καί tsλα· ούδέ
ποτε πρέπει vά δεχθώμεv κάτι, έάv ύπάρχr:ι καί πιθανότης μόνον v' 
άπολέσωμεv ο,τι είναι έv ημίv θείον. Έτέρωθεv, κατά τόv Χρι
στιαvισμόv η στάσις τού πιστού, προσδιορίζεται έκ τώv έvτολώv 
τού Θεού, τώv προφητών, τού Ίησού, τώv 'Αποστόλων καί της δι
δασκαλίας τώv Πατέρων της 'Εκκλησίας. Είς τό σημείον τούτο, 
θεωρώ, καθήκον, ίSπως τονίσω, tsτι η έμφάvισις τού Ίησού, άπο
τελεί, λόγω της ποιότητος της διδασκαλίας του καί τώv έκ ταύτης 
εύεργετικώv βελτιώσεων τού κοινωνικού βίου, όλόκληρου της άv
θρωπότητος, μέγα ίστορικόv γεγονός. Κατά τόv Προφήτηv Μι
χαίαv, ό πιστός δέον vά πράττr;ι τό δίκαιον, v' άγαπ{ι τό fλεος καί 
vά περιπατQ ταπειvώς μετά τού Θεού. Κατά δέ τόv Έκκλησιαστήv, 
ό πιστός δέον vά φοβηται τόv Θεόv καί vά έκτελQ τάς έvτολάς 
Του. 
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ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ (DETROIT, MICH.) 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 

Σύμφωνα μέ τήν Έπιστημονικήν όμολογίαν Φυσικοχημικές ου
σίες συνθέτουν τήν 'Ύπαρξη τού όνθρώπου ώς τό πνεύμα καί ή 
ψυχή πρέπει νά τάς κατευθύνουν. 

Καί βλέπομεν δτι οί όνθρωποι τού Δημιουργικού πνεύματος 
Μωϋσης, Σωκράτης, Βούδδας, Χριστός, Μωάμεθ, Μάρξ κ.ά. όνοι
ξαν διαφόρους δρόμους πρός εύτυχίαν τού Συνόλου. 

'Υπήρξαν έποχές στήν 'Ιστορία τού όνθρώπου δπου οί πολλοί 
ησαν ΝΟΥΜΕΡΑ κι οί ΟΛΙΓΟΙ «ΑΦΕΝΤΑΔΕΣ» καί έμποροι στά 
Σκλαβοπάζαρα χωρίς καμιά πίκρα! 

Μάλιστα μέ ποιό λίγα χρήματα όγόραζες tvav «ΔΟΥΛΟΝ», 
παρά μιά προβατίvaι ι ι 

Αί τρομερές καί όπάνθρωπες αύτές άδικίες όρνητικώς έβοή
θησαν νά βρεθούν οί σπάστες αύτών τών άλυσσίδων! 

Καί οϋτω έγιναν έλεύθεροι όνθρωποι χάρις ατούς ΟΛΙΓΟΥΣ 
πού συμπονούσαν τόν άδικημένον όνθρωπον. 

Τί είναι ό αvθρωπος; 

'Ασφαλώς είναι ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΗ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ! Άκολουθόντας τόν ΧΡΙΣΤΟΝ. 

'Αλλιώς θά χαθη μέσα στό σκοτεινό ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ

ΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ. 
Μάλιστα σήμερα δπου αί διάφορες ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ αύξάνουν τάς θρησκευτικός του όμφιβο
λίας καί χρειάζεται ΠΕΙΣΤΙΚΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΔΙΑΦΩΤΗΣΙΝ ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΡΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

ΚΑΙ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ!! 

Νά ΜΗΝ λησμονούμε δέ δτι σήμερα μέσα στήν ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
δέν είσέρχεται ΜΟΝΟΝ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΙΣ ... ΜΕ 

ΠΟΛΛΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
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Mia lπιστολή 

:Αγαπητέ κ. ΜεJι.ισσαρόπουJι.ε, 
Στό τεJι.ευταιο τεύχος τού <<IΛ/ΣΟΥ)) -Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 

'87- άπό κάποιο λάθος ι'j παρανόηση, άναγράφηκε τό όνομά μου 
-τό άσήμαντο καί ταπεινό- έπάνω άπό τά άποσπάσματα τού με
γάλου Ταγκόρ, πού είχα έπιλέξει καί σάς είχα στείλει γιά τόν ΙΛΙ
ΣΟ.

'Επειδή ή δική μου συνεισφορά περιορίζεται μ6νον στήν lπι

λογή τών κειμένων άπό τά άντίστοιχα βιβλία τού Ταγκόρ καί ή 
άναγραφή τού όνόματός μου θά μπορούσε νά όδηγήσει σέ παρε
ξηγήσεις, θά σάς είμαι εύγνώμων έάν θελήσετε στό έπόμενο τεύ
χος νά διευκρινίσετε τό λάθος. Τό πολύ-πολύ νά γραφόταν στό 
τέλος « 'Επιλογή Αίμ. Ίβου)). 

21-1-88

Μέ τούς φιλικούς μου χαιρετισμούς 
Αίμ. Ίβου 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

ΣΤΗ ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 

Ή ποιήτρια Νανά Κοντού έλαβε βραβείο άπό τήν Παγκόσμια 
'Ακαδημία της Ρώμης «Μπόγκαρτ» μέ δίπλωμα καί χρυσό Μετάλ
λιο γιά τήν ποιητική της συλλογή «'Ερωτικό Κάντο» μετάφραση 
τού 'Ιταλού ποιητή Μάριο Ροζάριο Κάντι, έκδοση τού Ούρέλιο 
Πρέτε Ρώμη. Ή ποιήτρια εΤχε λάβει πρόσκλησηνά παραστεί στήν 
τελετή της άπονομης τού Βραβείου. ΟΙ βραβεύσεις καί ol μετα
φράσεις τού έργου της Κοντού άπό τό έξωτερικό άποτελούν άνα
γνώριση τού έργου της. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Τά Γραφείο τού «'Ιλισού)) , Χσρ. Τρι
κούπη 26. σ· όροφος Κωδ. 106 79, εi
νσι όνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πσρσκσλούμεν. όποστέλλετε μέ τσ
χυδρομικήν ή τρσπεζικήν έπιτσγήν εlς 
τήν διεύθυνσιν: « Κωστήν Μελισσσρό
πουλον. Χσρ. Τρικούπη 26. σ· όροφος 
Κωδ. 106 79, Άθήνσς)) . Άποστολσί 
μέ τραπεζικός έντολάς μας δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποστσλέντσ ατούς κατωτέ
ρω συνδρσμητάς μας, έπεστράφησσν 
όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <ψετώκησε)) ή «άγνωστος)) . Πσρσ
κσλούντσι δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εlδοποιήσουν ή νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Μάνισ Λιβητικού 
Γεωργ. Ίβου. Πειραιά 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Ήλ. Δρίβσς, Βόλος 
Έλ. Δήμου. Λάρισα 
Άπ. Σαμαράς, Μυτιλήνη 
Φωτ. Ρωμαίος. Ρόδος 
Σοκ. Ψσρόμπσς, Ρόδος 
Εύ. Άλεξσνδρή-Γούδσ, Σέρρσι 

Διονύσης Κουλεντισνός: Τσιριγώτικοι 
κσϋμοί (Διηγήματα). Κορυδαλλός 
1987. 

Τίτος Θεοκτίστου: Εiσσγωγή ατόν Α' 
Συμβολικό βσθμ6: Γιά τήν κατάρτι
ση τού εlσσγμένου Μαθητή. Θεσ
σαλονίκη 1986. 

Κωνστ. Τριανταφύλλου: Πενήντα χρό
νιο σύνεδρος. Δύο χρονικά 'Ελλη
νικής πνευματικής ζωής. 

Δαυλός: Ή έτησίσ όνθολογίσ τών έκσ
τό. 'Ανέκδοτο ποιήματα 1987. 

Τάκης Ν. Δημόπουλος (Άγγελος) Ποιή
ματα 1939-1945. Άνάπλι 1987. 

Έφη Αίλισνού: Τό βλέμμα τής Μέδου
σας (Ποιήματα). Άθήνσ 1987. 

Ζωή Κσπέλλου: Νοσταλγικές στιγμές 
(Ποίηση). Έκδ. Νικολσ"ϊδη. 

Νίκος Μσυροκέφσλος: Κραυγές γιά ΕΙ
ρήνη (Ποιήματα). Έκδ. Ίωνίσ. 

Έζρα Πάουντ: Πανόραμα όπό τό Κόν
τος. Μετάφρ. Ρόης Πσπσγγέλου 
(Ποίηση). 

Ζάχος Σσμολσδάς: Πανανθρώπινη 'Έ
νωση κσί κοινωνικό πρόβλημα. 

Θεσσαλονίκη 1986. 
Νίκος Βολοβίνης: Ήθελα νά ζήσω. 

Άθήνσ 1988. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Δ. Κόκκινος 

(Ίούλ.-Σεπτ.) 

Φίλοι Φυλσκισμένων.(Ίούλ.-Σεπτ.) 

Παλμός, Ροταριανός 'Όμιλος Χανίων. 
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ» 

Χαρ. Τρικούπη 26 

'Αθήνας 106 79 

Παρακαλώ. άποστείλατε τά σημειούμενα βιβλία όξίας: 

α) κάτω δρχ. 2000 μέ όπλούν δέμα, διά τά όποία όποστέλλω 

τό άντίτιμον έκ δρχ . . . 

β) όνω δρχ 2000 μέ δέμα έπί άντικαταβολη έκ δρχ . . . . . .  . 

(ύπογραφή) 

Όνομcπεπώνυμον .................................................................... . 

Διεύθυνσις ...... .............. ........................................................ . 

Βι β λ ί α  

Η Ρ. Blavatsky 

Besant-Leadbeater 

lrv. Cooper 

Α. Besant 

Vivekananda 

Βενετού-Ίλαρίωνος 

Krishnamurti 

Άvτ. Άδριανοπούλου 

)) 

)) 

Κ. Μελισσαροπούλου 

)) 

)) 

)) 

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας 

· Η 'Ατραπός τού 'Αποκρυφισμού

· Η Μετενσάρκωσις

Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός

Κάρμα - Γιόγκα

Φώς στήν 'Ατραπό

Στά πόδια τού Διδασκάλου

Άνθρωπος καί Ζωή

'Αρχαίοι ·Έλληνες Φιλόσοφοι

Οί νόμοι της Ζωής

Ό 'Ιησούς

Δρχ. 

600 

500 

300 

600 

200 

150 

150 

600 

700 

400 

300 

Έκλογαί όπό τόν Κρισναμούρτι 400 

'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός

όδ. 300 δεμ. 500 

Εfσαγωγή στή Θεοσοφία 

όδ. 500 δεμ. 700 

» ΜΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας) 

όδ. 600 δεμ. 800 

» Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' δεμ. 500 
» Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β' δδ. 300 

» Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα 

στήv 'Ιστορία τών 'Ελλήνων 400 

» 'Αρχαιοελληνικά 400 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1956-57-58 600 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1959-60-61 600 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1962-65 600 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1966-70 δδ. 400 δεμ. 600 

Σύνολον 





Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 
Όδός Ζωοδόχου Πηγής 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομή 1988 δρχ. 1.000 
·Όσοι δέv μπορούν vά πληρώνουν δρχ. 1.000,

ας στέλνουν δρχ. 800 μόνον 
'Εξωτερικού Δρχ. 1.500, άεροπορικώς Δρχ. 2.000 

"Εγγράψατε νέους συνδρομητάς 

«Έπιλογα 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 

Αί συνδρομαί 11 άντίτιμον 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. 
Τη� 9217513-9214Β20 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Εύρετήριον περιεχομένων τετραετίας 1984-1987 

Άντ. Άδριανόπουλος: Εύτυχία 

Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις 

σελ. 

1 

10 

11 

Διον. Κουλεντιανός: 'Ανάμνηση όπό !Ξνα ταξίδι 19 

Παν. Βλαχόπουλος: Τά όντίθετα 20 

Αίμ. "Ιβου: Ή ώραιότητα τών νεκρών μας 22 

Κώστας Θανασουλόπουλος: Ό 'Ηλιακός συμβολισμός διά μέ-

σου τού χρόνου 24 

Παν. Άναγνώστου: Τά όρχαια μυστήρια καί ή Θεοσοφία 29 

Σπύρου Κοκκινάκη: 'Εξήντα χρόνια όπό τήν όπόδοση στά έ:λλη-

νικά τών κειμένων τής «Κοιλάδας τών Ρόδων» 33 

Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 45 

Δημ. Κυριάκη: Περί τού πώς Βιωτέον 52 

Αίδ. Ζόνος Γουγουτός: 'Η φωνή της σιωπης 59 

Μεταξυ μας 61 

Στά προσεχή τεύχη 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Απολλώνιος ό Τυανεύς 

Αiμ. 'Ίβου: Ό Μέγας Διάκοσμος 

Γεώργ. Μ. Παπαχατζης: Ή Κοιλάδα τών Ρόδων 

Κώστας Θανασουλόπουλος: Ή 'Αθανασία της Ψυχής 
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