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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ( 1)

Κοσμογονικές άπόψεις 

τών 'Εσωτερικών Παραδόσεων 

"··· διά γάρ τό θαυμάζειν οί ανθρωnοι καί νϋν καί τό πρώτον ηρξαντο 

φιλοσοφείν, έξ άρχής μέν τά πρόχειρα τών άτόnων θαυμάσαντες, είτα 

κατά μικρόν οϋτω nροϊόντες καί περί τών μειζόνων διαnορήσαντες, οίον 

περί τε τών τής σελήνης παθημάτων καί τών περί τόν ηλιον καί αστρα καί 

περί τής τού παντός γενέσεως». 

Άριστοτέλης - Μετά τά Φυσικά 

«·Ώμ! Άμιτάγια, μή μετράς μέ λέξεις τό Άnροσμέτρητο. Μή ρίχνεις 

τή βολίδα τής σκέψης σου στό Άnύθμενο. Σφάλλει ό ερωτών, καί ό άnο

κρινόμενος σφάλλει. Μή λέγε τίποτε». 

Μέ τά λόγια αύτά ή σοφία τών άρχαίων φιλοσοφικών παραδόσεων 

έχει διαδηλώσει έδώ καί χιλιάδες χρόνια τήν άδυναμία τής άνθρώnινης 

(1) Ό Δημόκριτος πρώτος είχε όποκαλέσει μέ τόν όρο αύτό, στό όμώνυμο βιβλίο

του, τίς πραγματικότητες τού ούρανίου θόλου, σέ όντίθεση πρός τόν «Μικρό

Διάκοσμο» τό μορφικό δηλαδή σύμπαν έπόνω στή γή. Λέγεται καί Πρώτη

Δημιουργία.
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σκέψης νά διεισδύσει ατά άνεξερεύνητα βάθη τού Σύμπαντος καί νά 
συλλάβει τά έσχατα μυστικά τού Δημιουργού, τής άσύλλυπτης καί άπρο
σπέλαστης Πρώτης Άρχής. «Σφάλλει ό έρωτών, καί ό άποκρινόμενος 
σφάλλει» λέγει ή Ίνδική σοφία. 

·Όμως ό άνθρωπος όρέγεται άπό τήν ίδια τή φύση του τή γνώση τών
θείων καί τών ούρανίων πραγμάτων. Στρέφεται πρός αύτήν άπό μιά βα
θειά ένστικτώδη παρόρμηση, όπως τό ήλιοτρόπιο πρός τή φωτεινή πηγή 
άπ' όπου άντλεί τή ζωή του. Περιπλανιέται νοερά πρός αύτήν σέ ώρες 
σιγής όπως περιπλανιέται ό ξενητεμένος καί ό έξόριστος πρός τήν άνα
πόληση τής χαμένης πατρίδας του. Γιατί είναι πράγματι μιά πατρίδα χα
μένη γιά τόν άνθρωπο ή ούράνια περιοχή καί μιά άνάμνηση μέσα ατό άν
θρώπινο είναι θολή, άπό τήν άλλοτινή άναστροφή τής ψυχής του ατό 
χώρο έκείνο. «Παιδί είμαι τής γής καί τού άστερόεντα ούρανού» δηλώνει 
ή ψυχή - στήν όρφική έπιτύμβια πινακίδα - δίνοντας τά στοιχεία τής ταυ
τότητάς της κατά τό πέρασμά της ατό Ύπερπέραν. 

Ή άνθρώπινη ϋπαρξη δέν είναι φαινομενικά παρά μιά έφήμερη μονά
δα ζωής έπάνω ο' έναν άσήμαντο πλανήηι, ένός άσήμαντου ήλιακού συ
στήματος, άνάμεσα ατά δισεκατομμύρια τών άλλων ήλιακών συστημά
των πού συνυπάρχουν μέσα ατόν Γαλαξία μας. Ένός γαλαξία πού καί αύ
τός μέ τή σειρά του έκμηδενίζεται άνάμεσα ατά δισεκατομμύρια τών γα
λαξιών τού Σύμπαντος. Τό ήλιακό μας σύστημα - σύμφωνα μέ τήν έπι
στήμη - δέν καταλαμβάνει παρά ένα έλάχιστο σημείο ατόν ένα άπό τούς 
δύο βραχίονες τού γαλαξία, πού είναι ένα σμάρι άπό άλλα ήλιακά συστή
ματα, πολύ πιό μεγάλα καί λαμπρά άπό τό δικό μας. "Ένα κύτταρο ό κό
σμος μας μέσα ατόν τεράστιο όργανισμό τού Γαλαξία, κι' ένα άλλο κύτ
ταρο ό Γαλαξίας μέσα ατόν όργανισμό τού Σύμπαντος. Τό μικρό ύπάγε
ται ατό μεγαλύτερο, τό τελευταίο αύτό ατό άμέσως μεγαλύτερό του, καί 
κανείς δέν γνωρίζει πού τελειώνει τό παράφορο καί συναρπαστικό αύτό 
θείο παιχνίδι. 

Παρ' όλα, ώστόσο, αύτά τά συντριπτικά στοιχεία, ό άνθρωπος έπάνω 
ο' αύτόν τόν άσήμαντο πλανήτη, συναισθάνεται ότι κατέχει μέσα τ,:,υ, 
πέρα καί πάνω άπό τήν έφήμερη ϋπαρξή του, κάτι τό πολύ μεγάλο καί 
διαχρονικό. Καί τό άνθρώπινο πνεύμα, άπόρροια τού συμπαντικού πνεύ
ματος, όρθώνεται δικαιωματικά διεκδικώντας τή γνώση. Ό Μικρόκο
σμος στρέφεται πρός τόν Μακρόκοσμο τού όποίου άποτελεί πιστή είκό
να καί άντανάκλαση. 

Άπό τήν πρώτη έκείνη μακρυνή έποχή, πού ή άνθρώπινη όντότητα 
ξεχώρισε μέσα άπό τίς ζωϊκές όμάδες καί ή είκόνα τού κόσμου ξεκαθά
ρισε μπρός της. Άπό τότε πού ύψώνοντας έκθαμβος τό βλέμμα ό άν
θρωπος πρός τόν έναστρο ούρανό, μέ τήν άρμονική λειτόυργία τών φαι
νομένων του, άρχισε νά συλλαμβάνει τήν ίδέα ένός δημιουργού Νού, 
δέν έπαψε νά ρωτάει γιά τό ποιός, πώς, γιατί ... 
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Τό πέρασμα τών χιλιετηρίδων όργάνωσε τήν άνθρώπινη σκέψη, έδω

σε ώθηση στίς άφηρημένες νοητικές συλλήψεις, ή φαντασία έκανε φτε

ρά καί περιπλανήθηκε στίς περιοχές τού άγνώστου. Ή άνθρώπινη έπι

στήμη είναι πανίσχυρη σήμερα τόσο στήν έξερεύνηση τού άπείρως μι

κρού, πού είναι ό έλάχιστος χώρος ένός ύλικού άτόμου, όσο καί τού 

άπείρως μεγάλου, άγγίζοντας τά άκρότατα όρια τού δημιουργημένου 

σύμπαντος. Δέν θά άσχοληθούμε, βέβαια, μέ τά δεδομένα τής έξωτερι

κής έπιστήμης, πού είναι ρευστά καί μεταβλητά μέσα στό χρόνο. Δέν 

έχου,ν περάσει πολλοί αίώνες έξ άλλου άπό τότε πού ό δυτικός κόσμος,

κάτω άπό τό κράτος τού θρησκευτικού κατεστημένου, ηθελε τή μικρή 

Γή στό κέντρο τού Σύμπαντος, μέ τόν ηλιο καί τούς πλανήτες νά περι

στρέφονται γύρω της. Ένώ όχι μόνον ό Πυθαγορισμός στήν Έλλάδα, 

άλλά καί ή Ίνδία, ή Χαλδαία, ή Αϊγυπτος, έγνώριζαν χιλιάδες χρόνια πρίν 

άπό τόν Γαλιλαίο καί τόν Κοπέρνικο τό Ήλιοκεντρικό σύστημα. «Δέκα 

ούράνια σώματα περιστρέφονται γύρω άπό τό κεντρικό πύρ» καί «ή γή 

κινείται τρεπτικώς κατά κύκλον λοξόν περί τό μέσον πύρ» διδάσκει ή κο

σμογονία τών Πυθαγορείων εϊκοσι έναν αίώνες πρίν άπό τόν Γαλιλαίο(1> .

Ένώ σέ άλλες κοσμογονικές παραδόσεις γίνεται μνεία καί γιά πλανητι

κές σφαίρες άπό ϋλη άόρατη, λεπτότερη άπό τή φυσική, πού συνυπάρ

χουν καί συνεργάζονται μέ τίς όρατές σφαίρες μέσα στό όλο σύστημα. 

Σήμερα ή θεωρία τού Laρlace, σύμφωνα μέ τήν όποία τό ήλιακό σύστημα 

έχει προκύψει άπό ένα πρωταρχικό περιστρεφόμενο νεφέλωμα, καθώς 

καί ή θεωρία τού Lemaitre ώς πρός τό διαστελλόμενο καί συστελλόμενο 

σύμπαν, δέν άπέχουν πολύ άπό τήν έσωτερική άποψη καί τήν πραγματι

κότητα. Μέ τή βασική, ώστόσο, διαφορά ότι τά συμπεράσματα τής έπι

στήμης, στηριζόμενα μόνο στήν παρατήρηση τών φαινομένων καί τήν 

κατ' αϊσθησιν έμπειρία, δέν λαμβάνουν ύπ' όψιν τή μιά πρωταρχική καί 

θεμελιώδη Άρχή, πού σάν ύπερβατικός μίτος συνδέει τά φαινόμενα 

άναμεταξύ τους, τά διαφωτίζει, τά έξηγεί καί τά αίτιολογεί. Είναι ϊσως 

έτσι πιό κοντά πρός τήν άλήθεια ό άνιμισμός, ό ψυχισμός τών πρωτογό

νων, άπό τήν ξερή ύλιστική άποψη τοϋ σημερινού έπιστήμονα. Παρατη

ρώντας καί μελετώντας τό μέρος ό άνθρωπος, έγινε κοντόφθαλμος, 

έχασε τή θέα καί τήν έποπτεία τού όλου . 

. Αύτήν άκριβώς τή χαμένη έποπτεία, τόσο ώς πρός τόν Μικρόκοσμο 

όσο καί τόν Μακρόκοσμο, έρχεται νά μός προσφέρει ή σοφία τών άρ

χαίων φιλοσοφικών παραδόσεων, χωρίς θεωρίεςάλληλοσυγκρουόμενες 

καί διαψευδόμενες μέσα στό χρόνο. Οί συλλήψεις τής άρχαίας σοφίας 

δέν άναιρούν τίς έπί μέρους άνακαλύψεις τής θετικής έπιστήμης, άντί

θετα τίς προεκτείνουν, τίς συμπληρώνουν καί τίς φωτίζουν. Ένώ παράλ-

(1) Ή έπιστήμη μόλις τίς τελευταίες δεκαετίες (1930) έχει διαπιστώσει τήν 

ϋπαρξη τού � Οου πλανήτη τού ήλιακού συστήματος, μετά τόν Ούρανό καi τόν 

Ποσειδώνα, πού είναι ό Πλούτων, στiς έσχατες περιοχές τού ήλιακού χώρου. 
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ληλα καί οί έnιστημονικές άνακαλύψεις - κατακτήσεις καί αύτές τού 
έξελισσόμενου άνθρώnιvου vού - έnιβεβαιώvουν, έnαληθεύουν καί στε
ρεώνουν τίς δοξασίες τής άnοκεκαλυμμένης Γνώσης. Γιατί δ,τι δέν είναι 
λογικό δέν μπορεί νά ύnάρχει στό Σύμπαν. Έκείvο πού μάς φαίνεται πα
ράλογο είναι αύτό πού ξεπερνάει κάθε φορά τή νοητική άντιληnτικότητά 
μας. 

«Ψυχής ού\ι φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι, οίει δυνατόν είναι, άνευ

τής τού όλου φύσεως;» Πλάτων - Φαίδρος 

«Μερικοί σπουδαστές τής θεοσοφίας καί τού Έσωτερισμού γενικά -
λέγει ή Μnέζαvτ - θεωρούν περιττό τό νά άnασχολήσουν τόν vού τους 
μέ κοσμογονικές θεωρίες, νομίζοντας nιό χρήσιμη τή μελέτη τού έαυ
τού. Ή άλήθεια, ώστόσο, είναι δτι δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε οϋτε 
τήν ϊδια τή δική μας φύση καί τή δική μας θέση, άν δέν έχουμε συγχρό
νως κάποια ίδέα τής σχέσεώς μας μέ τό δλον. Ή έξερεύνηση τού Μα

κροκόσμου βοηθά καί συμπληρώνει τήν έξερεύνηση τού Μικροκόσμου, 
πού είναι πλασμένος κατ' είκόνα του. Κι' άκόμα, ή δλη θεοσοφική Διδα
σκαλία άξιοnοιείται καλύτερα δταν διαπιστώνουμε δτι είναι σέ θέση νά 
διεισδύει άφοβα μέσα στήν έnιστημονική σφαίρα. Γιατί είναι άνάγκη 
άnαραίτητη δλες οί πνευματικές άλήθειες - άν πράγματι είναι άλήθειες 
- νά μπορούν νά χρησιμοποιούνται μέ πνεύμα έ_nιστημοvικό, δnως καί οί
χημικές άντιδράσεις. Γιά τόν λόγο αύτόν μιά έστω καί γενική σύλληψις
τού δλου κοσμικού σχεδίου, είναι όχι μόνον ένδιαφέρουσα καί συναρπα
στική, άλλά καί άnαραίτητη. Βοηθά τόν άνθρωπο νά συλλάβει τούς άνα
λοίωτους νόμους, σύμφωνα μέ τούς όnοίους έργάζεται ό θεός σέ όλη
τή δημιουργία, διαλύει άμφιβολίες, φωτίζει καί συμπληρώνει τή γνώση
τού Μικροκόσμου, έμφανίζοvτας τό ένιαίο τής φύσεως. Ή νοητική έξ
άλλου θεώρηση τού Κοσμικού Σχεδίου, κάνει τή φαντασία vά κινείται
στίς άφηρημέvες συλλήψεις, πού είναι συλλήψεις μαθηματικές, καί νά
έργάζεται στή σφαίρα τών άφηρημένων έννοιών, πού άπτονται τών
πνευματικών πεδίων. Γι' αύτό καί μέσα σέ όλες τίς έσωτερικές Σχολές
ύnήρχε πάντα ή διδασκαλία τών μαθηματικών καί τής γεωμετρίας».

«Neti. .. Neti. .. » 

Τά όσα μπορεί νά nραγματευθή κανείς ώς nρός τή γέννηση καί τή 
λειτουργία τού Μακροκόσμου δέν άnοτελούv παρά ένα άμυδρό μόνον 
σκιαγράφημα τής όλης πραγματικότητας, μιάς πραγματικότητας άφα
vτάστου μεγαλείου καί ώραιότητας, μαθηματικής άκρίβειας καί άρμο
νίας, πού συντελείται σέ πολύ περισσότερες διαστάσεις άn' όσες μπορεί 
νά συλλάβει ό άνθρώnιvος νούς. Γιά τόν λόγο αύτόν κάθε άnόnειρα πε
ριγραφής τού καταπληκτικού αύτού όράματος πού λέγεται «θείον Σχέ-
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διον», άπλού στή σύλληψή του, πολύπλοκου ώστόσο στήν πραγμάτωσή 
του, όσο παραστατική κοί dv είναι μέ τά άνθρώπινο μέτρο έκφράσεως, 
δέν μπορεί παρά νά είναι φτωχή, παραμορφωμένη ή κοί έσφολμένη 
άκόμη. «Neti ... Neti ... » διδάσκει ή ίνδική σοφία, έπισημοίνοvτος τήν άδυ
vομίο κοί τούς περιορισμούς τού άνθρώπινου νού: «Δέν είναι ούτε έτσι ... 
οϋτε έτσι ... 'Όπως κοί νά περιγραφούν τά πράγματα, δέν είναι έτσι». 'Όχι 
μόνο δέν γνωρίζουμε τήν όλη πραγματικότητα, άλλά θά πρέπει νά άμφι
βάλλουμε κοί γι' ούτά πού νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Κοί κάτι άλλο. Μι
λώντας γιά Μακρόκοσμο κοί γιά Σύμπαν, δέν έννοούμε τό Σύμπαν όλό
κληρο, άλλά τό δικό μας μικρό Σύμπαν, τό 'Ηλιακό σύστημα, μέσο στό 
όποίο κοί έμείς άνήκουμε σάν Μονάδες πνευματικές πρός έξέλιξιν. 
'Όσο γιά τά πιό πέρα άπό τόν μικρό ούτόv δικό μας κόσμο, μπορούμε 
κατ' άνολογίον νά συμπεράνουμε ότι θά πρέπει νά άκολουθείτοι μιά διαδι
κασία παράλληλη, σέ διαφορετική βέβαιο έξελικτική κλίμακα γιά κάθε 
κόσμο, πού κοί ούτή ή άποκεκολυμμένη σοφία δέν είναι σέ θέση νά 
γνωρίζει. Λέγεται ότι κοί οί πιό ύψηλές πνευματικές 'Ιεραρχίες δέν μπο
ρούν vά συλλάβουν τά έσχατο μυστικά τού θεού. Κοί ούτός άκόμη ό 
'Ηλιακός Λόγος, ό lshwara, ό Δημιουργός τού συστήματος δέν είναι 
άλάνθοστος όταν παραλαμβάνει τίς ίδέες κοί τά άρχέτυπο τού Σχεδίου 
του άπό τή διάνοια τού Γαλαξιακού Λόγου, τού Manou τού Γαλαξία, κα
θώς κοί ό τελευταίος Αύτός όταν τά παραλαμβάνει άπό τή διάνοια τού 
Κοσμικού Λόγου. 

«"Εν Κράτος, είς Δαίμων, μέγας, άρχός άπάντων» 'Ορφικό 

Σύμφωνο μέ τίς δοξασίες τών έσωτερικών παραδόσεων, τό Σύμπαν 
άποτελεί έναν ζωντανό όργονισμό, οίώνιο, ούτοδύνομο κοί ούτογέννητο, 
γεννιέται δηλ. μέσο άπό τόν ϊδιο τόv έουτό του, φύεται μέσο άπό τήν 
άκοτάστρεφτη ρίζα του. Είναι «·Απάτωρ» κοί «Αύτοπάτωρ» κατά τόν 'Ορ
φισμό. «Ποτρομητέρο» κοί «Anupadaka» [Χωρίς γονείς] κατά τόν Ίν
δουϊσμό. Ώς μόνο γενεσιουργό οϊτιο τού Κόσμου φέρεται νά είναι ή 
'Ανάγκη, ή έσωτερική άνογκοιότης τού Δημιουργού νά έκδηλωθεί άντι
κειμενικά κοί vά διομοιροστή. «θά πολλαπλασιαστώ» μονολογεί ό Βράχ
μον, στήν έπιθυμίο του νά δημιουργήσει τόν κόσμο. 

·Ό Κόσμος είναι Ζωή. Ζωή κοί Κόσμος είναι δύο πράγματα ταυτόση
μο. Ό Κόσμος ζεί σάν ένα όλο, παρέχοντος ταυτόχρονο τή δυνατότητα 
ζωής κοί ϋπορξης στά δημιουργήματά του. Άλλά ό Κόσμος είναι κοί 
«πάνσοφος» είναι «άριθμός», άκρίβειο κοί άρμονίο, κοί σάν τέτοιος διέ
πεται άπό νόμους σταθερούς κοί άποροβίοστους σ' όλες τίς λειτουργίες 
του. Είναι χάρις στήν άκλόνητη κοί άποροβίοστη ούτή νομοτέλεια πού τό 
πρωταρχικό χάος μεταβάλλεται σέ Κόσμο, τό A-Dharma έξελίσσετοι κοί 
γ°ίνεται «Dharma». 
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«Τά άνω όπως καί τά κάτω. Τό άπείρως μεγάλο όπως καί τό άπείρως 

μικρό» 'Ερμητικό 

Ό κοσμικός Νόμος είναι καθολικός, έχει δηλ. γενική έφαρμογή, 

τόσο ώς nρός τίς πραγματικότητες τού Μικροκόσμου όσο καί τού Μα

κροκόσμου. θά μπορούσε νά nεί κανείς ότι ό Μακρόκοσμος ύnαγορεύει 

τούς νόμους του στόν Μικρόκοσμο καί οί δύο κόσμοι λειτουργούν σέ συ

σχετισμό ό ένας μέ τόν άλλον. Ό κοσμικός Νόμος είναι κατά τόν όρφικό 

ϋμνο «τών άθανάτων καί τών θνητών ό άγνός άναξ». Είναι ό «άστροθέ

της» πού ρυθμίζει, έλέγχει καί συγκρατεί τήν τάξη καί τήν άρμονία τών 

ούρανίων πραγμάτων, γιά νά γίνει στή συνέχεια «σφραγίδα δικαία πόντου 

τ' είναλίου καί γής», έξασφαλίζοντας καί γιά τά γήϊνα πράγματα μιά τάξη 

καί μιάν άρμονία άνάλογη μέ έκείνη τών έnουρανίων. 

«Τι;-> τής Άδραστείας θεσμι;-> πάντα ύπήκοα» Πρόκλος 

Άνωτάτη Άρχή έφορεύουσα έnί τής κοσμικής Νομοτέλειας, σύμφω

να μέ τήν έλληνική παράδοση, ή Άδράστεια, κόρη τής Άνάγκης. Τό άνα

nόδραστο δηλ. τής άνάγκης τού νά λειτουργεί τό Σύμπαν ύnοταγμένο 

στόν θείο Νόμο, γιά τήν πραγμάτωση τού θείου Σχεδίου. Σκοτεινή καί 

άnροσnέλαστη κοσμογονική θεότητα, ή Άδράστεια είναι κατά τον 'Ορ

φισμό ή «πάρεδρος τού Διός», ή δεινή καί άκαταμάχητη, κρατώντας έnά

νω στά γόνατά της τήν «άδαμάντινη άτρακτο» γύρω άnό τήν όnοία περι

στρέφεται τό Σύμπαν όλόκληρο, φρουρώντας καί αύτόν άκόμη τόν 

Δημιουργό. Ό «όφθαλμός τής Άδράστειας» είναι ό όφθαλμός τής Δίκης 

«ό τά nάνθ' όρών», πού έnοnτεύει τήν κοσμική Νομοτέλεια. Γιά τόν λόγο 

αύτόν ήΆδράστεια φέρεται σάν ή Μητέρα τών Μοιρών, γιά νά γίνει στή 

συνέχεια μαζί μέ τήν Νέμεση «ή έnί nάσιν τιμωρός» γιά κάθε άθέτηση η 

παράβαση ήθικής τάξεως στό συνειδησιακό καί πνευματικό σύμπαν. 

,,Αnείροuς είναι τούς κόσμους καί μεγέθει διαφέροντας, τούς μέν 

αϋξεσθαι, τούς δέ άκμάζειν, τούς μέν γίγνεσθαι, τούς δέ έκλείπειν» 

Λεύκιππος 

Ό κοσμικός Νόμος είναι κατά τόν 'Ορφισμό ένας. Είναι ό Νόμος, ή 

προκαθορισμένη καί άκριβής διαδικασία, πού όδηγεί τό Σύμπαν πρός 

τήν πραγμάτωση τού θείου Σχεδίου, έμnεριέχοντας μέσα της όλους 

τούς άλλους νόμους, στούς όnοίους μερίζεται κατά τήν πρόοδο τού έρ

γου. 

Πρώτος καί θεμελιώδης νeμος μέ καθολική έφαρμογή τόσο στόν Μι

κρόκοσμο, όσο καί στόν Μακρόκοσμο, ό νόμος τής 'Εξελίξεως. Ό νόμος 

πού προσανατολίζει κάθε πράγμα, άnό τό άnείρως μικρό έως τό άnείρως 
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μεγάλο πρός τήν έκδήλωση, μέσα στό χρόνο καί τόν χώρο, τής έντελέ
χειός του, τού κεκρυμμένου Λόγου του. 

Ή δημιουργία δέν είναι σέ τίποτε στατική καί τελειωμένη. Τό πάντα 
γίγνονται καί θό γίγνονται μές στόν ότέρμονα χρόνο. Ό Πατήρ - ό 
Δημιουργός τού Συστήματος- έργάζεται μέχρι σήμερα καί θά έργάζεται 
πάντα. Είναι ό όριθμός ό «ές άεί συντελούμενος» τού Πυθαγορισμού καί 
ή «ές αεί άναπτυσσομένη πραγματικότης» τού Άβερρόη. Στόν Μικρόκο
σμο έξελίσσεται ή ϋλη, έξελίσσεται ή ζωή καί ή μορφή, καί παράλληλα· μ' 
αύτά έξελίσσεται ή άτομική συνείδησις καί τό πνεύμα. Στόν Μακρόκο
σμο - σέ συσχετισμό καί παράλληλα μέ τίς έξελίξεις τού Μικροκόσμου -
έξελίσσονται οί πλανητικές σφαίρες, γίνονται πιό φωτεινές καί αίθέριες, 
κατάλληλες γιά τήν άνάπτυξη πάνω σ' αύτές μιάς ζωής άνωτέρας τάξε
ως. Μαζί μέ τίς πλανητικές σφαίρες έξελίσσονται τό πλανητικό συστή
ματα σέ συστήματα πιό λαμπρά, αύτόφωτα καί αύτοδύναμα. Έξελίσσο
νται οί 'Ήλιοι καί οί Ήλιακοί Λόγοι, έξελίσσονται οί θεοί, οί μεγάλες 
πνευματικές Όντότητες πού διακυβερνούν τά συστήματα, έξελίσσεται 
τό Σύμπαν όλόκληρο. Μιά μεγαλειώδης διηνεκής πορεία, φοβερά όργή 
γιά τή δική μας έν χρόνω άντίληψη, ένα παιχνίδι ώστόσο, άνάλαφρο καί 
διασκεδαστικό στά χέρια τού Ύπέρτατου Νού. «·ο θεός παίζει �ημιουρ
γώντας» λέγει ή ίνδική σοφία. Καί ό Ήράκλειτος: «·ο κόσμος έγένετο 
ώς παιδιά τίς ύπό τού Διός». 

Δέν ύπάρχει άλλη διαδικασία στή φύση άπό τή βαθμιαία καί άσφαλή 
αύτή μετάβαση, πού είναι ή Έξέλιξις. Ή φύσις δέν πορεύεται μέ άλματα, 
όπως καί στήν άτομική ζωή δέν γίνεται νά μεταπηδήσει κανείς άπό τή 
βρεφική ήλικία καί νά περάσει άπότομα πρός τήν ώριμότητα, χωρίς τή 
μεσολάβηση τής παιδικής καί τής νεανικής ήλικίας. Καί όπως στό άτομο, 
έτσι καί στό Σύμπαν κάθε μορφικό φαινόμενο έχει τήν παιδική, τή νεανι
κή καί τήν ώριμη ήλικία του. 

Ή νοητή γραμμή τήν όποία άκολουθεί ή άνοδική αύτή πορεία στό Σύ
μπαν είναι ή έλιξ, ό σπειροειδής κύκλος, τό ξετύλιγμα. Δέν άκολουθεί ή 
Έξέλιξις κύκλο κλειστόν, γιατί αύτό θό έσήμαινε μιά όέναη έπιστροφή 
πρός τά ϊδια σημεία. ·Όσο γιά τήν εύθεία γραμμική κίνηση, αύτή είναι 
άγνωστη στίς λειτουργίες τού Σύμπαντος. 

:Η σπειροειδής φορά τής Έξελίξεως, άπό τό άπείρως μικρό, πού εί
ναι τό ύλικό άτομο( �) έως τό άπείρως μεγάλο ένός πλανητικού συστήμα
τος, είναι κάτι τό άσύλληπτο στήν πολυπλοκότητα του. Ύπόρχουν άνα
ρίθμητες σπείρες δυνάμεων καί ένεργειών, ίδεών καί άρχετύπων μορ
φών, έλιγμένες μέσα στήν ϋλη κατά τό πρωταρχικό η κοσμογονικό στό-

( 1) Καί ή έπιστήμη σήμερα διαπιστώνει δτι τό ύλικό ότσμσ είναι, μιό σπείρα δυνά

μεων καί ένεργειών.
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διο - τό κατιόν τόξο τής έλίξεως τής Ζωής μέσα στήν ϋλη - καί ή συσπεί

ρωσις αύτή συνεχίζεται έως τό Ναδίρ τής ύλικής πυκνότητας, πού είναι 

ή φυσική ϋλη. Γιά νά άρχίσει στή συνέχεια κατά τό άνιόν τόξο - πού είναι 

καί τό καθαυτό έξελικτικό στάδιο - ή σταδιακή καί πάλι έξοδος τών σπει

ρών σέ έκδηλωμένες πνευματικές καί συνειδησιακές ίκανότητες. Τό 

πρώτο στάδιο είναι μιά διαδικασία προπαρασκευής, όργάνωσης καί ζωο

γόνησης τής ϋλης, γιά τήν έμφάνιση τής μορφής καί στή συνέχεια όργά

νωσης τής μορφής γιά τή σύνδεσή της μέ τό πνεύμα. Ή θεία Ζωή θάβε

ται μέσα στήν ϋλη καί τή μορφή, όπως οί σπόροι τόν χειμώνα μέσα στό 

χώμα, γιά νά βλαστήσει μέσα άπ' αύτήν καί νά άποδώσει τόν θείο καρπό 

της. Τό πρώτο είναι στάδιο δυνητικό, τό δεύτερο ένεργητικό. 

Ό κόσμος πρίν γεννηθή ύπάρχει σάν μιά ίδέα, σάν σύλληψη νοητική 

στή διάνοια τού Δημιουργού, ζητώντας νά έκδηλωθή καί νά λάβει ύπό

σταση άντικειμενική μέσα άπό τήν ϋλη. Κατά τόν ϊδιο άλλωστε τρόπο καί 

ό άνθρωπος, όταν ζητά νά πραγματώσει μιά ίδέα, ένα σχέδιο, μιά σύλλη

ψη καλλιτεχνική, θά άναζητήσει πρώτα καί θά όργανώσει τό κατάλληλο 

ύλικό. Στή συνέχεια θά περάσει τήν ίδέα του μέσα στό ύλικό - θά συνδέ

σει τό ύλικό μέ τήν ίδέα - άναγκάζοντάς το νά ύποτάσσεται όλοένα καί 

περισσότερο πρός τή βούλησή του, μέχρις ότου αύτό άποδώσει τή μορ

φική σύνθεση, πού θά γίνει ό έκφραστής τής ίδέας του. ·Ό,τι δημιουρ

γείται εϊτε άπό τόν θεό, εϊτε άπό τόν άνθρωπο, άρχίζει πάντα άπό μιά 

νοητική σύλληψη. Γιατί μόνον ό θεός καί ό άνθρωπος μετέχουν τού 

Νού. 

«Μεταβάλλον άναπαύεται» Ήράκλειτος 

« ••. Είτα πάλιν άρχεσθαι τής γενέσεως καί ταύτην πάσι τοίς κόσμοις γί
γνεσθαι μεταβολήν» Ξενοφάνης ό Κολοφώνιος 

Τό Κοσμικό Σχέδιο πραγματώνεται μέ τήν Έξέλιξη καί ή Έξέλιξις γιά 
νά πραγματωθή έχει άνάγκη άπό τήν Έπανενσάρκωση τών μορφών τής 
έξελισομένης ζωής. Δεύτερος νόμος, συνδεδεμένος άναπόσπαστα μέ 
τήν Έξέλιξη, ό νόμος τής Έπανενσαρκώσεως η τής Μετενσαρκώσεως, 
μέ καθολική έφαρμογή καί στούς δύο κόσμους. Ό νόμος τής περιοδι
κής σύνθεσης καί άποσύνθεσης κάθε μορφής, γιά τήν πρόοδο καί τήν 
άνανέωση τού έργου πού έπιτελείται διά μέσου τής μορφής. Είναι ό άέ

ναος κύκλος Ζωής-θανάτου, Έγρήγορσης-Ύπνου, Άνάφλεξης & Άπό
σβεσης, άντικειμενικής έκδήλωσης καί έπιστροφής πρός τό άνεκδήλω
το. Ή άποψις αύτή δέν είναι μόνον άποψις τής ίνδικής παραδόσεως, 
όπως έσφαλμένα έχει έπικρατήσει, άλλά δόγμα πανάρχαιο όλων τών 
έσωτερικών παραδόσεων, όρφικό βέβαια καί Πυθαγόρειο. «·Έναν είναι 
κόσμον· γεννόσθαι τ' αύτόν έκ πυρός καί πάλιν έκπυρούσθαι κατά περιό
δους, έναλλάξ τόν σύμπαντα αίώνα», λέγει ό Ήράκλειτος. Καί στήν Πα-
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λαιά Διαθήκη συναντούμε τή φράση: «Ίδού έγώ ποιώ νέον ούρανόν καί 

νέον γην». Άλλά καί ή έπιστήμη σήμερα διαπιστώνει άναφλέξεις καί 

άποσβέσεις ούρανίων σωμάτων, άστρων, ήλίων καί συστημάτων. Ζωή

θάνατος, ένα καί τό αύτό έργο, μέ διπλή κίνηση, Φιλότης καί Νείκος, οί 

δύο όψεις ένός καί τού αύτού νομίσματος. «Τ' αύτό τ' ένι ζών καί τεθνη

κώς καί έγρηγορός καί καθεύδον καί νέον καί γηραιόν· τά δέ μεταπεσό

ντα έκείνα έστί, κι· έκείνα μεταπεσόντα ταύτα» διατυπώνει καί πάλι μέ τή 

σοφή του λακωνικότητα ό μεγάλος Έφέσιος φιλόσοφος. Περιοδική 

σύνθεση-διάλυση καί άνασύνθεση τών σφαιρών, τών πλανητικών καί τών 

ήλιακών συστημάτων, πρός διαρκή πρόοδο καί άνανέωση τού έργου, πού 

έπιτελείται διά μέσου αύτών. Ή Ζωή ύπάρχει πρίν άπό τήν μορφή, καί ή 

Ζωή έξακολουθεί νά ύπάρχει καί μετά άπό τόν θάνατο καί τή διάλυση 

τής μορφής. 

Ή περίοδος τής ζωής, τής άντικειμενικής έκδήλωσης ώς πρός τά 

φαινόμενα τού Μακροκόσμου, είναι γνωστή στίς ίνδικές παραδόσεις μέ 

τό όνομα «Manvandara». Ή περίοδος τού θανάτου καί τής έπιστροφής 

πρός τό άνεκδήλωτο, μέ τό όνομα «Pralaya». "Όλα τά μορφικά φαινόμε

να τού Μακροκόσμου περνούν διαδοχικά άπό τίς περιοδικές αύτές 

έναλλαγές, πού φέρονται νά είναι ίσόχρονες ώς πρός κάθε φαινόμενο. 

«Πύρ άπτόμενον μέτρα καί σβεννύμενον μέτρα» κατά τόν Ήράκλειτο. 

"Έχουμε έτσι μικρά καί μεγαλύτερα «Manvandara - Pralaya». Τά μικρά 

μιός πλανητικής σφαίρας, τά μεγαλύτερα μιός πλανητικής άλύσουι1) καί

τέλος τά μεγάλα «Manvandara - Pralaya» όλοκλήρου τού Ήλιακού μας 

συστήματος, γνωστά σάν «Μέρες καί Νύχτες τού Βράχμαν». Αίωνιότητες 

μικρές καί αίωνιότητες μεγαλύτερες. Ή αίωνιότης δέν είναι ό όλος χρό

νος, άλλά ένα μεγάλο, πεπερασμένο ώστόσο χρονικό διάστημα. 

Ή κατάσταση τής Pralaya δέν είναι κατάσταση άνυπαρξίας - δπως 

καί ή άντίστοιχη μεταθανάτια κατάσταση τής άνθρώπινης ϋπαρξης -

άλλά περίοδος άνάπαυσης καί άπορρόφησης τής έξελικτικής έργασίας 

τού Manvandara. Μέσα στήν κατάσταση αύτή τίποτε δέν χάνεται, τά πά

ντα ύπνώπουν καί προετοιμάζονται, γιά τήν προσεχή έξοδό τους στό φώς 

μιός νέας ήμέρας δημιουργίας. «Ούδέν χρήμα γίγνεται, ούδέ άπόλλυται· 

άλλά τό γίγνεσθαι συμμίγεσθαι καί τό άπόλλυσθαι διακρίνεσθαι» διδά

σκει ό Άναξαγόρας τόν 5ο π.Χ. αίώνα. Κάθε νέο Manvandara, όπως καί 

κάθε νέα άνθρώπινη γέννηση, άποτελεί μιά έπανενσάρκωση τής θείας 

Ζωής πού έξελίσσεται έπάνω σέ μιά σφαίρα, σ' ένα πλανητικό η σ' ένα 

ήλιακό σύστημα, όδηγώντας τό θείο έργο πρός μιά νέα βαθμίδα έπάνω 

στήν άτέλειωτη έξελικτική κλίμακα. 

( 1) Γιά τίς πλανητικές άλύσους θά γίνει λόγος στή συνέχεια τής μελέτης.
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«Πάντα κατ' άνάγκην, τήν δι' αύτήν ύπάρχειν Είμαρμtνην» Λεύκιππος 

Ή 'Εξέλιξις προϋποθέτει τήν Έπανενσάρκωση, καί ή Έπανενσάρκω

σις παράγει τό Κάρμα, τό Άντιπεπονθός, τήν Είμαρμένη τής έλληνικής 

άρχαιότητας. Ό νόμος τού Κάρμα, μέ καθολική καί αύτός έφαρμογή 

τόσο ατόν Μικρόκοσμο δσο καί ατόν Μακρόκοσμο, είναι ό ύπέρτατος 

νόμος τής κοσμικής Δικαιοσύνης, γιά τήν έξασφάλιση τής κοσμικής άρ

μονίας καί τάξης. Στό ύλικό σύμπαν έμφανίζεται σάν νόμος μηχανιστικής 

δράσεως καί άντιδράσεως, γιά νά μετασχηματισθή στό συνειδησιακό καί 

πνευματικό σύμπαν σέ νόμο ήθικής άνταποδόσεως καί ήθικών κυρώσε

ων, άνταμοιβής η τιμωρίας. Τίποτε δέν μπορεί νά ξεφύγει άπό τή δράση 

τού Νόμου αύτού, πού προσαρμόζοντας κάθε αίτιο στό άντίστοιχο άπο

τέλεσμα, έπανορθώνει, συντονίζει καί έξισορροπεί τή λειτουργία τού σύ

μπαντος. Γιά τόν λόγο αύτόν στίς άρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις, οί 

πνευματικές 'Αρχές, οί έφορεύουσες έπί τής κοσμικής Δικαιοσύνης, 

τόσο τής έπίγειας, δσο καί τής έπουράνιας, είναι άπό τίς πιό ίσχυρές καί 

τίς πιό σοφές τής πνευματικής 'Ιεραρχίας. Γιά τήν έλληνική άρχαιότητα 

ίδιαίτερα, ή Δικαιοσύνη είναι ό ύπέρτατος θείος Νόμος, καί στή συνέχεια 

ή ύπέρτατη άνθρώπινη άρετή, ίσότιμη μέ τήν άγάπη τού Χριστιανισμού. 

Γιατί ή Δικαιοσύνη, παρά τό αύστηρό πρόσωπό της, έμπεριέχει μέσα της 

τήν 'Αγάπη - δχι μόνο τήν προσωπική, άλλά καί τήν καθολική - έτσι ώστε 

άποτρέποντας κάθε δυσαρμονία, νά άποκαθιστό, νά βοηθό, νά άφυπνίζει 

καί νά καθοδηγεί. 

'Όπως δημιουργείται καί ύφαίνεται τό άτομικό Κάρμα ιϊ ή άτομική Εί

μαρμένη άπό τή δράση μιός άνθρώπινης ϋπαρξης, στή συνέχεια τό οίκο

γενειακό Κάρμα, γιά μιά μικρή όμάδα άνθρώπων, πού συμπλέκονται 

κατά τή γήϊνη ζωή σ' έναν κοινό κλοιό αίτίων καί άποτελεσμάτων. Τέλος, 

δπως ύφαίνεται τό όμαδικό καί τό έθνικό Κάρμα γιά μιά εύρύτερη όμάδα 

άτόμων, κατά τόν ϊδιο τρόπο καί σέ συνάρτηση μέ τό Κάρμα τού Μικρο

κόσμου, ύφαίνεται τό Κάρμα τού Μακροκόσμου, μιός πλανητικής �ηλ. 

σφαίρας, όπως ή Γή, ένός πλανητικού ιϊ ένός ήλιακού συστήματος. Τά 

πάντα είναι ύποταγμένα στίς έπιταγές τού νόμου αύτού, πού «τά μέτρα 

τού μετρήματός του είναι τέλεια καί ή ζυγαριά τού ζυγίσματός του άλάν

θαστη» κατά τήν 'Έλενα Μπλαβάτσκυ. 'Ακόμη καί αύτός ό 'Ήλιος, κατά 

τόν 'Ηράκλειτο, «ούχ ύπερβήσεται μέτρα, είδεμή 'Ερινύες μίν Δίκης έπί-

κουρος έξευρήσουσιν». 

«Πάντα τά έν τ<;") κόσμ<!) γιγνώσκουσιν άλληλα» Πυθαγορικόν 

'Αλλά ύπάρχει καί ένας άλλος νόμος, συνυφασμένος μέ τόν νόμο τού 

Κάρμα καί τής κοσμικής Δικαιοσύνης, πού είναι ό νόμος τής 'Αλληλοεπι

δράσεως καί 'Αλληλεγγύης, τής παγκόσμιας συμπάθειας καί φιλίας, τής 

θείας Πρόνοιας καί 'Αγάπης. Νόμος καθολικός, διέποντας όχι μόνον δλα 



1988 Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 75 

τά μορφικa εϊδη πάνω στή γή, άπό τήν πέτρα καί τό χόρτο έως τόν άν
θρωπο, άλλά καί όλες τίς πραγματικότητες τού Μακροκόσμου. 

Τό Σύμπαν άποτελεί, όπως εϊπαμε, μιάν άδιάσπαστη ένότητα, μέσα 
στήν όποία όλα είναι άδελφά, κύτταρα ένός ένιαίου όργανισμού, πού 
έχουν πηγάσει άπό μιά κοινή άρχή καί φέρονται πρός μιά μοίρα κοινή. 
'Ένας δεσμός κραταιός, ένας άρρηκτος μίτος φιλότητας καί συμπάθειας 
συνδέει τά πάντα, διαπερνάει τό είναι τους σάν ένα ρεύμα μαγνητικό, 
κάνοντάς τα νά έπικοινωνούν μυστικά άναμεταξύ τους, νά άνταλλάσσουν 
δυνάμεις, νά έλκωνται καί ν' άναζητούνται, νά άναγνωρίζονται διαισθητι
κά καί νά άλληλοκατανοούνται. Είναι ό ·Έρως τής έλληνικής άρχαιότη
τας, άρχή θεία καί ύπερκόσμια, πού ταυτίζεται μέ τόν ϊδιο τόν Δημιουρ
γό, έφόσον «έν τCι.J Διϊ ό έρως έστίν», όμοια μέ τήν Άγάnη τού Χριστιανι
σμού, πού καί αύτή έnίσης ταυτίζεται μέ τήν ούσία τού Δημιουργού, έφό
σον «ό θεός άγάπη έστί». «Τόv κόσμον είς φιλίαv ηγαγεν καί ταυτότητα 
πάσιν ένέσπειρε καί έvωσιν ... άλυτος συν ό κόσμος διά ταύτα καί παρ' 
αύτού τού ποιήσαvτος» λέγει ό Πρόκλος, βαθύς μελετητής καί γνώστης 
τής άρχαίας θεολογίας. Ή ϋπαρξη τού νόμου αύτού κάνει τόν κόσμο 
παρά τή φαινομενική του σκληρότητα - καλόν καί άγαθόν, έργο άγάπης 
καί ώραιότητας, γιατί: «πώς θά μπορούσε Αύτός πού δημιουργεί καί δίνει 
ζωή, νά καταστρέφει ό ϊδιος αύτή τή ζωή». 

Σύμφωνα μέ τήν άρχή αύτή τής παγκόσμιας Άλληλεγγύης, κάθε 
προηγμένη στήν έξελικτική κλίμακα μορφή, άvαλαμβάνει ρόλο ήγετικό 
καί προστατευτικό nρός τίς άλλες πού έπονται, παρέχοντας τή συνδρο
μή, τή φυσική καί πνευματική άκτινοβολία της. Καί όπως στόv Μικρόκο
σμο, τό ϊδιο καί στόν Μακρόκοσμο, ένας προηγμένος στήν έξέλιξη πλα
νήτης άναλαμβάvει τόν ϊδιο προστατευτικό ρόλο, μεταδίδοντας άπό τή 
ζωτική του ύπεροχή καί τό φώς του πρός τούς άλλους σκοτεινούς άδελ
φούς του. 

Είναι κατ' έπιταγήν τού νόμου αύτού, πού οί σκοτεινοί άκόμη καί έτε
ρόφωτοι πλανήτες τού συστήματός μας έχουν ταχθεί σέ μιάν όρισμένη 
περιφορά γύρω άπό τόν ηλιο, τόν πρεσβύτερο άδελφό τους, προσλαμ
βάνοντας φώς άπό τό φώς του καί ζωή άπό τή ζωή του. Άκόμα, σύμφω
να μέ τίς πανάρχαιες ίνδικές γραφές, ή Γή ή «Myalba» 11J ή σκοτεινή
πα_τρίδα όλων μας, φέρεται νά είναι ή υίοθετημένη άδελφή τής Άφροδί
της, τής «Shukra», τού άστρου αύτού μέ τό μελιχρό αύγινό φώς καί τήν 
φιλική όψη, πού σύμφωνα μέ τίς έσωτερικές δοξασίες είναι ένας πλανή
της nιό προχωρημένος άπό τή Γή στήν έξελικτική του πορεία. Γιά τόν 
λόγο αύτόν πνευματικές όντότητες άπό τήν Άφροδίτη, φέρονται νά 

(1) Myalba: Τόπος Κολάσεως.
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έχουν έλθει άλλοτε nρός τή Γή, κομιστές τής πνευματικής τους βοή
θειας nρός τή βρεφική άνθρωnότητα. 

Ό φυσικός "Ήλιος, πηγή καί δύναμη ζωοnοιούσα καί συγκρατούσα τά 
πάντα έnί τού φυσικού πεδίου, φέρεται σάν ή κατωτάτη όψις τού Πνευ
ματικού Ήλίου, τού Ήλιακού Λόγου, τού lshwara, τού Δημιουργού τού 
συστήματος, ό φυσικός δηλαδή φορέας του, άnό ϋλη αύτόφωτη, άτομι
κή'2>. Ό Δημιουργός σέ δλα τά πεδία είναι ένδεδυμένος μέ ϋλη άτομική. 

Ό φυσικός "Ήλιος δέν είναι ό Πατέρας - δnως πιστεύεται - τού 
Ήλιακού μας συστήματος, άλλά ό πρεσβύτερος άδελφός τών άλλων 
πλανητών, ό πρωτότοκος, ό πρώτος τής «πλανητικής συγκομιδής» άnό 
τήν έξελικτική έργασία ένός προηγουμένου ήλιακού συστήματος μέσα 
ατόν ϊδιο χώρο. Άλλά καί κάθε άλλος πλανήτης, μέσα στήν έξελικτική 
διαδρομή του, είναι προορισμένος ν' άnοβή κάποτε ένας "Ήλιος, αύτό
φωτος καί αύτοδύναμος, φυσικό κάτοπτρο ένός Δημιουργού Λόγου. 

Σύμφωνα μέ τίς άnόψεις τού Έσωτερισμού καί αύτός ό φυσικός 
"Ήλιος είναι πεδίον Έξελίξεως πνευματικών όντοτήτων άνωτέρας τάξε
ως. Είναι έκείνοι οί Ήλιακοί Πατέρες, οί Pitris τής ίνδικής παραδόσεως, 
οί Ήλιακοί ·Ήρωες τής έλληνικής, δnως ό Προμηθεύς, ό Κάδμος, ό οίκι
στής τών «Θηβών» πού είχαν έλθει κατά καιρούς έnάνω στή γή, κομι
στές τού θείου Πυρός nρός τήν άνθρωnότητα. 

Πίσω άnό τόν φυσικό "Ήλιο, ό Πνευματικός, ό Ήλιακός Λόγος, ύnέρ
τατος ·Άρχων καί Κύριος τού Συστήματος. Έκείνος γιά τόν όnοίον «τίπο
τε δέν μπορεί νά λεχθή, τίποτε νά κατανοηθή». 

(Συνεχίζεται) 

(2) Καί ή έπιστήμη σήμερα δέχεται ότι ό "Ήλιος είναι ενας τεράστιος άτομικός 

άντιδραστήρας. 



1988 77 

ΝΙΚΟΣ Λ. ΤΕΝΤΑΣ 

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

Στιχηρόν τής έκδημίας Του 

Στήν κλίνη τής Ζωής ό θάνατος 

άθάνατη τήν Μνήμη άγιάζει. 

Τό Σώμα σιωπηλό σάν δωρική κολώνα 

τών 'Εκκλησιών τά μύρα δέχεται τά θεία 

καί γίνεται ό πηλός Ναός 'Ορθοδοξίας. 

Ή τελευταία προσευχή άγάnης μήνυμα. 

Εύχή ένότητος ό έσχατος ό λόγος. 

Τό ϋστερο βλέμμα ίκεσία άδελφοσύνης 

'Ελλήνων καί Τούρκων πού μαζί αίώνες 

ύφαίνουν όραμα Κοινότητος εύτυχισμένης 

μυστικά σηκώνοντας με γνώμονα και διαβήτη 

τόξο καρδιάς τήν άρετή ψηλά στά τείχη 

τού Βυζαντίου νά διαβούν εύλογημένοι 

οί Λαοί άn' τήν δουλειά καί τήν είρήνη. 

Τών Πατέρων ό ταπεινός διάκονος, 

ό Μέγας τών πιστών ό Πατριάρχης 

καί άδελφός Σεβάσμιος τών άλλοφύλων 

όδεύει Πνεύμα στόν λαμπρό Παράδεισο 

όπου οί είρηνοnοιοί τήν δόξα ψάλλουν 

τού Τέκτονα τής όμορφιός καί τής έλnίδας. 

Τού Κόσμου οί φωνές πικρές καμπάνες 

τής γης θρηνολογούνε τήν όρφάνια. 

Στά ούράνια, θρίαμβος Χερουβικός ή Άρετή. 

Οί αίνοι τών άγίων Εύδοκίας άγγελμα: 

Ψυχή άnό άγάnη ζυμωμένη 

Πνεύμα στή γη θά κατεβαίνει 

τήν Οίκουμένη στό φώς νά όδηγει ... 

Θεσσαλονίκη 1972 
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ΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 

ΣΚΕΨΕΙΣ 

Ο ΝΕΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ 

1988 

'Όλοι βεβαίως γνωρίζουμε πώς ό Μεσαίων είναι μιά σκοτεινή περίο

δος γιά τήν άνθρώnινη ίστορία. Άnό τήν έnοχή τής παρακμής τής 
Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ώς τό τέλος τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας 
(395-1453 μ.Χ.). Φαίνεται δτι τήν έnοχή αύτήν έμnοδίστηκε ή έλεύθερη 
κυκλοφορία τών Ίδεών άνάμεσα στούς άνθρώnους. 'Άγνωστες δυνάμεις 
(κακά «πνεύματα» άν θέλετε είς τήν θρησκευτικήν γλώσσαν) πανίσχυ
ρες καί συνομωτικές, έnηρέασαν τά άνθρώnινα πράγματα καί άνέστει
λαν τήν πρόοδο τού Πολιτισμού καί τήν άνάnτυξιν τού εϊδους 'Άνθρω
πος». Χίλια χρόνια περίπου χαμένα. Τραγικό! Πού νά όφείλεται άραγε τό 
Γεγονός; 'Επιστημονικές έρευνες άξιώσεων δέν φαίνεται νά έχουνε γί
νει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πάνω στό φοβερό αύτό Ντοκουμέντο, 
πού σημάδεψε τόσον βαρειά τήν άνθρώnινη Μοίρα. θά ητανε πολύ 
χρήσιμο νά γίνουν νομίζω. Φιλοσοφικά δμως θά μπορούσε, ϊσως, νά έnι
χειρηθεί μιά άnόnειρα προσέγγισης τού θέματος, άν στοχαστούμε δτι ή 
αίτία ύnήρξε ή συγκέντρωση μεγάλης ίσχύος στά χέρια τών τότε «'Υπερ
δυνάμεων» άς πούμε. 'Όπως παραδείγματος χάριν, ή παντοδυναμία τών 
Παπών, καί τών «έλέω θεού Βασιλιάδων», οί όnοίοι διαχειρίζονται έν 
όνόματι τού ... θεού, έν λευκώ, σάν νόμιμοι πληρεξούσιοί του έnί τής Γής 
τά άνθρώnινα πράγματα! Μέσα σέ αύτή τήν περίοδο έπεσαν και χάθηκαν 
καί τά ύnέροχα έκείνα μηνύματα τού 'Ιησού - κυρίως άnό τόν τρίτο αίώνα 
καί πέρα - καί έγιναν φανατισμός καί «Σταυροφορίες» καί Φωτιά τής Πί
στεως (άούτο ντά Φέ! τής Ίεράς 'Εξετάσεως, πού κάτω άnό τίς ίαχές 
τού «μαζικοποιημένου» Λαού, καίει τούς «αίρετικούς»Ι 'Υπάρχουνε βέ
βαια στόν Μεσαίωνα καί Μεγάλα έλεύθερα Πνεύματα. Μά χωρίς καμιά 
ύλική δύναμη, παρά μονάχα τή Σοφία του. Ζούνε μέσα σε κρυφές όμά
δες, μέ προορισμό νά κρατήσουνε άναμένο τό ΦΩΣ τής Γνώσης, καί νά 
γλυτώσουνε άnό τό παρανάλωμα τής Πυράς. Ό Ντάντε γράφει τή θεία 
Κωμωδία τό (1312-1314). Ό Βοκάκιος θά γράψει τό «Δεκαήμερό» του 
(1348-1353). Ό Γουτεμβέργιος θά άνακαλύψει τήν Τυπογραφία 
(1450). Ό χώρος τού Πνεύματος καί τής Τέχνης, προετοιμάζεται ϊσως 
νά δεχτεί τόν ύnέροχο έκείνο 'Υμέναιο, άνάμεσα στήν 'Ελληνική 'Ομορ
φιά καί τόν Χριστιανικό Λόγο, πού όνομάστηκε ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ. Γνωστά 
βέβαια δλα αύτά είς τούς περί τήν _Ίστορίαν έγκύnτοντας. Δέν θά θέλα

με βεβαίως νά ... κομίσωμε γλαύκα είς Άθήνας. Ώστόσο νομίζουμε δτι 
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είναι χρήσιμα γιά νά πατήσωμε στέρεα πάνω σέ αύτά, καί νά περάσωμε 

στά «καινούργια». Είναι δέ τά καινούργια, ό δικός μας Είκοστός αίώνας. 

Ό Είκοστός Αίώνας λοιπόν, είναι αύτός πού τόνε βλέπουμε, τόν αί

στανόμαστε καί τόνε ζούμε. Καί πού σε λίγα χρόνια πρόκειται νά τόν 

άποχαιρετίσωμε. Αίώνας προόδου καί Πολιτισμού γιά τήν άνθρώπινη 

ίστορία, καθώς μας άρέσει - βεβαίως - νά τόν άποκαλούμε. Τί έννοούμε 

όμως' όταν λέμε ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ; Έννοούμε άραγε τήν έπιστημονική, μόνο, 

πρόοδο και τήν άνάπτυξη τής Τεχνολογίας; Ή μήπως τήν διάσπαση τού 

Άτόμου καί τή δημιουργία «Πυρηνικών κεφαλών μεγατόννων; 'Ή μήπως 

άκόμη τά Διαστημόπλοια, τούς Πύραυλους καί τίς Βόμβες Νετρονίου; 'Ή 

τίς άκτίνες Λαίηζερ; 'Όλοι τό ξέρουμε ότι Πολιτισμός σημαίνει πρόοδος 

στίς ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝθΡΩΠΟ. Δηλαδή καλλιέργεια τού 

ΑΝθΡΩΠΙΣΜΟΥ. ·Ή μήπως όχι; 'Ώστε νά μπορέσει νά δημιουργηθεί ένα 

βελτιωμένο είδος άνθρώπου, εύαισθητοποιημένου, έλεύθερου καί 

ύπεύθυνου. Καλλίτερης ας πούμε «ποιότητος» άπό τόν «μαζικοποιημέ

νο» άνθρωπο τής έποχής μας, πού καθώς όλοι τό βλέπουμε δέν είναι 

ίκανός νά λύσει τά προβλήματά του, καί ίσως δέν τά έχει καν έπισημάνει 

(περί άλλα τυρβάζων), έπειδή ό «μαζικοποιημένος» άνθρωπος δέν μπο

ρεί νά είναι οϋτε εύαίσθητος, οϋτε έλεύθερος, οϋτε ύπεύθυνος. Άπλώς 

χρησιμοποιείται καί «καλλιεργείται» άπό τούς « ·Ηγέτας» σάν καλός 

«όπαδός» γιά νά ζητοκραυγάζει τούς νικητές καί νά άποδοκιμάζει η νά 

έξοντώνει τούς νικημένους. Καί έν τέλει καταλήγει νά τρώει τίς ... σάρ

κες του! Φοβούμεθα λοιπόν ότι γιά τόν αίώνα μας οί συνθήκες κάθε 

άλλο παρά εύνοϊκές φαίνεται νά είναι, γιά νά δημιουργηθεί αύτός ό εύαι

σθητοποιημένος έλεύθερος καί ύπεύθυνος άνθρωπος. Τά δεδομένα 

στοιχεία πρός έρευνα εύνοούνε μάλλον τήν άποψη πώς όδηγούμεθα 

στή δημιουργία ένός Νέου Μεσαίωνα. Έπειδή τά στοιχεία τής έποχής 

μας, έχουνε μιά παράξενη όμοιότητα μέ τά στοιχεία τού παληού Με

σαίωνα. 

Καί πρώτο στοιχείο. Ή άναμφισβήτητη ϋπαρξη «·Υπερδυνάμεων» 

στην έποχή μας. Ποιός μπορεί νά τό άρνηθεί; ·Ή ν' άρνηθεί άκόμη τήν 

άπίθανη δύναμη Ίσχύος, θεϊκή Δύναμη αν θέλετε, πού κρατάνε στά χέ

ρια τους οί σημερινές δύο Ύπερδυνάμεις; Νομίζω, ούδείς έχέφρων. 

Έπισημαίνεται λοιπόν έδώ μιά - σχετική βέβαια - όμοιότητα μέ τίς έλέω 

θεού Δυνάμεις τού πρώτου Μεσαίωνα. Καί οί σύγχρονες αύτές «θεϊ

κές» ας πούμε, δυνάμεις ίσχύος, βρίσκονται έπίσης συγκεντρωμένες 

στά χέρια ένός Έπιστημονικού-Πολιτικού Ίερατίου, μάλλον άμύητου. 

Πού μοιάζει μέ τόν «Μαθητευόμενο Μάγο» (τού Ντυκά). Καθώς μας τόν 

δίνει ό Ντύσνεϋ, στο ξακουστό έργο του ΦΑΝΤΑΣΙΑ! Δεύτερο στοιχείο. 

Καλλιεργείται στήν έποχή μας ένας έξαλλος φανατισμός άνάμεσα 

στούς όπαδούς διαφόρων «Ίδεολογιών», πού έξαγριώνει-τούς άνθρώ-
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πους καί δημιουργεί ένα είδος «Σταυροφόρων» τού Παλαιού Μεσαίωνα.

Αύτό τό βλέπουμε όλοι πατώντας άπλώς τό κουμπί τής τηλεόρασής μας

στά δελτία είδήσεων! Μαζικοποιημένες συγκεντρώσεις άνθρώπων μέ

ύψωμένες γροθιές. Καί όταν τό χέρι είναι γροθιά - καθώς τό ξέρουμε -

δέν προσφέρεται γιά ... χειραψία, βεβαίως. Μιά παρένθεση τώρα."O με

γάλος ψυχίατρος Κάρλ Γιούγκ, θά μός πεί, γιά τή «μαζικοποίηση». Αύτό

τόν μοντέρνο πολιτικό όρο πού τόση γίνεται κατάχρηση, άπό τούς σύγ

χρονους «·Ηγέτας», οί όποίοι φοβούμαι ότι άγνοούν τήν έπικίνδυνη έπι

στημονική σημασία του. θά μός πεί λοιπόν ό Κάρλ Γιούγκ: «Οί δυνάμεις

πού άπελευθερώνονται άπό τή μαζική ψυχή είναι άνεξέλεγκτες καί τυ

φλές, μέ άποδέσμευση άθέλητης φαντασίας πού είναι ή είδική δραστη

ριότητα τής μαζικής ψυχής ... Καί φέρνει στήν έπιφάνεια άποθημένα

άπρόβλεπτα στοιχεία, πού κανείς ποτέ δέν είχεν ύποψιαστεί τήν ϋπαρξή

τους» (Κάρλ Γιούγκ: «Σχέσεις έγώ καί ύποσυνείδητου). Δέν χρειάζεται

νομίζω νά έκλαϊκεύσωμε τή σημασία τής έπιστημονικής αύτής διαπίστω

σης. Άρκεί νά θυμηθούμε τό φαινόμενο «Χούλιγκανς» τής «πολιτισμέ

νης» έποχής μας. 

Αύτά λοιπόν καί άλλα τινά είναι τά «σημεία» όμοιότητος πού δημιουρ

γούν άνησυχίες σε πολλούς (και καλούς) εύαισθητοποιημένους άνθρώ

πινους έγκέφαλους. Άνησυχίες ότι ένας νέος παράξενος Μεσαίωνας,

μός πλησιάζει έρποντας ϋπουλα άπό τό Μέλλον. Έν μέσω ώραίων «ίδεο

λογιών» καί «διακηρύξεων». Μέσα σέ όλόφωτες αϊθουσες μέ θαυμαστά

όπτικο-άκουστικά μέσα προηγμένης τεχνολογίας. ·Ή άν προτιμάτε νά

τόν συναντήσετε, τό ϋπουλο καί παράξενο αύτόν Μεσαίωνα, μέσα σέ τε

ράστιες παραμυθένειες αϊθουσες, θορυβωδών «Συναυλιών Μοντέρνας

μουσικής». Έν μέσω μουσικών κραυγών. ·Όπου ή Νεολαία τού Αίώνα

μας «καλλιεργεί» τόν Ψυχοπνευματικό της κόσμο! θά πήτε ϊσως, ... «κιν

δυνολογίες». ·Έχουσι γνώσιν οί Φύλακες. 

Πού είναι όμως οί «Φύλακες»; Αύτοί οί «Φύλακες» οί εύαίσθητοι, οί

Έλεύθεροι, οί Ύπεύθυνοι; Δέν φαίνονται οϋτε στήν Άνατολή, μηδέ στή

Δύση. Έκτός άν ύπάρχουνε κάπου «άλλού» καί δέν τούς βλέπουμε. Μα

κάρι νά ύπάρχουνε. Γιά νά έλπίσωμε τουλάχιστον σέ μιά Νέα Άναγέννη

ση. 
Κάποιες άνταύγιες Φωτός, ώστόσο, άρχισαν νά άναφαίνονται στόν 

όρίζοντα τού Πλανήτη μας, μέ τήν τελευταία ύπογραφή τής Συμφωνίας 

τών δύο Μεγάλων Ρήγκαν-Κορμπατσώφ, στήν Ούάσιγκτων. 

(6-12-1987). θά τά καταφέρουμε όμως οί ·Άνθρωποι νά τό κρατήσωμε 

άναμένο αύτό τό ΦΩΣ τής Έλπίδας; Μέχρις ότου ό Κύριος τών Δυνάμε

ων, ·Ός τά πάνθ' όρό, μός φωτίσει, μέ τήν Σοφία τής Γνώσης, μέ τήν Ίσχύ 

τής Τάξης, μέ τό Κάλλος τής Άγάπης; Γιά νά περάσωμε άπ' τό Νέο Με

σαίωνα, στή Νέα Άναγέννηση; ... Εϊθε! 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙ

Κατατεμαχισμένο σώμα τού ·Όσιρι 
- σώμα τής Άλήθειας μας -
εϊμαστε τ' άναρίθμητα σκόρπια κομμάτια σου
στή γή, τή θάλασσα, τόν άγέρα.
Καί πώς νά συναρμολογηθούμε
γιά νά κάνουμε πάλι ν' άστράψει άπειρόμορφο 
μέ λάμψη ηλιων άμέτρητων 
τό θεϊκό σου κορμί. 

Μέ θρήνους ή ·Ίσιδα άτέλειωτους 
περιπλανιέται στά μάκρη. 
Σχίζει τά ίμάτια, σχίζει τίς σάρκες 
άναζητό όδυρόμενη τά σκόρπια σου μέλη. 
Έκείνο τ' όνειρο τ' άχρονο - φλόγα ίερή -
κατακαίει τό στέρνο της: 
Νά σ' άνταμώσει μιά μέρα θεϊκό, όπως πρίν, 
σύζυγό της 
πάνω στό άμόλυντο θείο κρεββάτι. 

ΛΟΥ ΛΟΥ ΚΑΡΑΒΑ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

Ή Σκέψη μου Όδεύει

Μέσα στήν όβυσο τού Νού 
ή σκέψη μου όδεύει. 
Ζητά τόν δρόμο πού όδηγεί 
άπ' τά ούράνια ώς τή Γή 
άπ' τό σκοτάδι στήν αύγή 
άπ' τή ζωή ατόν 'Άδη ... 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ο J. KRISHNAMURTI
, 
ΔΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΝ. 

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ κ.α.

Α. Κατά τόν Krishnamurti
1
, ή έκπαίδευσις (Παιδεία), είναι θέμα 

Πρωταρχικής σπουδαιότητος. Ό διδάσκαλος ουτος, έπέδειξε μέγα έν

διαφέρον διά τήν δημιουργίαν ένός νέου τρόπου πνευματικής ζωής. 

Κατ' αύτόν, όλα τά, μέχρι σήμερον, έφαρμοσθέντα συστήματα Παιδείας, 

είς τάς διαφόρους χώρας, άπέτυχον νά δημιουργήσωσι τόν τέλειον αν

θρωπον, έχοντα άγάπην διά τόν συνάνθρωπον καί δι' όλα τά πράγματα 

τής Ζωής, άπηλλαγμένον φόβου, φθόνου, άπληστίας, σκληρότητας, 

προλήψεων, δεισιδαιμονιών, έξ ών, είναι πλήρεις, σχεδόν όλοι οί ανθρω

ποι, ώς άποδεικνύεται καί έκ τού ότι έν τή Γή, α) διεξάγονται είσέτι πολύ

νεκροι πόλεμοι, μέ άδιανόητον σκληρότητα, διότι τά πλείστα τών κρα

τών, κυβερνώνται ύπό φιλοδόξων, ίδιοτελών καί άνεντίμων κυβερνητών, 

άποσκοπούντων, όπως άποκτήσωσι πλούτον, δόξαν, δύναμιν, β) γίνονται 

πάσης φύσεως έγκλήματα, μέ άπερίγραπτον ψυχικήν διαστροφήν καί γ) 

έπικρατούσι πείνα, κτηνωδία, βαρβαρότης, βία, έπιθετικότης, άποθηρίω

σις, έκμετάλλευσις καί έν γένει άθλιότης, είς όλα τά έπίπεδα τής κοινω

νικής ζωής. Ή άνθρωπίνη φύσις, είναι παντού όμοία- μόνον ό τρόπος έκ

φράσεώς της διαφέρει, άπό χώρας είς χώραν. 

Ό Krishnamurti, άσχολείται μέ τήν Παιδείαν, είς όλα σχεδόν τα βι

βλία του, ώς καί είς τάς όμιλίας του, αϊτινες έχουσι μαγνητοφωνηθή καί 

δημοσιευθή είς τεύχη. Είς τά βιβλία του όμως, ύπό τούς τίτλους α) On 

Education - περί τής παιδείας - β) Life Ahead - ή Ζωή πρός τά Έμπρός -

γ) This Matter of Culture - αύτό τό θέμα τής μορφώσεως - καί δ) Educa

tion and The significauce of Life - Παιδεία καί τό νόημα τής Ζωής, -

άσχολείται άποκλειστικώς καί συστηματικώς μέ τήν Παιδείαν καί τά συ

ναφή πρός ταύτην θέματα. 

Διά τής άνά χείρας μελέτης, έπιχειρούμεν, όπως έμφανίσωμεν το 

θέμα τής παιδείας, βάσει τών άπόψεων τού J. Krishnamurti, αϊτινες έκτί

θενται είς τά διαληφθέντα τέσσαρα βιβλία, ώς ήμείς άντελήφθημεν τού

τος, έν συνδυασμώ καί παραλληλισμQ, πρός αλλας τινας σχετικός άντι-

1. Άnεβίωσε τήv 1 7ηv Φεβρουαρίου 1 986. 
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λήψεις. Κατά τόν Krishnamurti, ό έ:κπαιδευτικός και ο σπουδαστής, 

δέον νά τελούν έν έπικοινωνίQ, δι' έρωτήσεωv, άποκρίσεων, άντερωτή

σεων· δέν πρέπει νά ύπάρχη σχέσις ύπεροχής τού έκπαιδευτικού έναντι 

τού σπουδαστού, άλλά μόνον τοιαύτη μαθήσεως, ύπό τών δύο. Τό διδά

σκειν, είναι δημιουργική έργασία- δέν είναι μόνον έπάγγελμα δι' εϊσπρα

ξιν μισθού, πρός βιοπορισμόν. Κυρίως είναι κλίσις, άφιέρωσις ζωής είναι 

κάτι τό όποίον έπιθυμεί τις να πράττη· είναι τό εύγενέστερον λειτούργη

μα, τέχνη άνωτέρας ποιότητος, διά δέ τήν άσκησιν τούτης, άπαιτείται 

ύπομονή, στοργή καί άγάπη. Δέον νά ύφίστανται συνεργασία μεταξύ τής 

οίκογενείας τού σπουδαστού καί τού σχολείου, ώς πρός τόν τρόπον τής 

μορφώσεώς του. Οί άρρενες, δέον νά φοιτώσιν είς τά σχολεία μετά τών 

θηλέων. Ό άριθμός τών σπουδαστών, είς έκάστην τάξιν, η είς έκαστον 

τμήμα τούτης, δέον νά είναι περιωρισμένος, ό δέ έκπαιδευτικός, πρέπει 

νά έχη μέγα ένδιαφέρον διά τήν έργασίαν του καί έπίσης, vά έχη έκπαι

δευθή συμφώνως πρός τάς ώδε άναπτυσσομένας άπόψεις, ας, ώς εί

κός, δέον νά έχη κατανοήσει. 'Ομοίως, δέον οίιτος νά έχη αύτογνωσίαν, 

νά μή φοβήται, νά μή χρησιμοποιή τό λειτούργημά του πρός άπόκτησιν 

δυνάμεως, έπιρροής. Ό έκπαιδευτικός, όταν άσκή ώς άνω, τό λειτούρ

γημά του, είναι είς βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος, ύπό τήν κατω

τέραν προσδιοριζομένην έννοιαν τής θρησκείας. Έξ άλλου, οί σπουδα

σταί, δέν πρέπει νά έχωσιν ύπερβολικήν άνεσιν, διότι αϋτη, προκαλεί 

ϋπνον καί μαλθακότητα, έτι δέ, καθιστ(Ί τόν voύv όκνηρόν. 'Ωσαύτως οίι

τοι, δέον vά έχωσι καλήν ύγείαν, νά λαμβάνωσι κατάλληλον τροφήν, νά 

κοιμώνται έπαρκώς, νά είναι καθαροί, νά παίζωσι καί νά έπιδίδωνται είς 

άσκήσεις. 

Σημειωτέον ότι, διά τήν έφαρμογήν τών άπόψεων τού Krishnamurti, 

ίδρύθησαν ύπ' αύτού καί λειτουργούσι πρότυπα σχολεία (είς 'Ηνωμένος 

Πολιτείας τής 'Αμερικής, τάς 'Ινδίας καί τήν Άγγλίαν, έν όλ(,,) τρία). Ταύ

τα συντηρούνται, έκ τών είσπράξεων, αϊτιvες πραγματοποιούνται έκ τής 

πωλήσεως τών βιβλίων τού Krishnamurti. 

Β. Σκοπός τής έκπαιδεύσεως, δέν είναι μόνον τό νά μάθη ό σπουδα

στής γραφήν καί άνάγνωσιν, ώς καί τό νά μεταδώση είς αύτόν ό έκπαι

δευτικός ώρισμένας πληροφορίας καί γνώσεις, διά τήν ύπ' αύτού άσκη

σιν ώρισμένου έπαγγέλματος, πρός βιοπορισμόν, άλλά κυρίως, τό νά 

βοηθηθή οίιτος ύπ' αύτού: 

1. Νά κατανοήση τί είναι ό φόβος, ύπό εύρείαν έννοιαν καί πώς θ'

άπαλαγή τούτου, ώστε νά ζή άφόβως καί έν έλευθερίQ. 

Ό φόβος ύφίσταται έν σχέσει μέ κάπ π.χ. τήν περιουσίαν, τόν θάνα

τον, τήν άβεβαιότητα, ώς πρός τήν εϋρεσιν έργασίας καί τήν διατήρησιν 

τούτης. Ή σκέψις περί τούτου, φέρει φόβον. Ό φόβος προέρχεται έκ 

τής προσδοκίας έπερχομένης λύπης «φόβος είναι ή έκπληξις ψυχής 
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επι κακού προσδοκίςι». (βλ.π. Πλάτωνος «όρους» 415 ε καί Νόμους 

644c). Ή έξάρτησις έκτινος προσώπου (π.χ. τού Έργοδότου, τού προϊ

σταμένου κ.λ.π.), φέρει φόβον. Οί πλείστοι τών άνθρώπων, ίδιαιτέρως 

δέ, οί πλέον ήλικιωμένοι, ζώσιν έν φόβ�, διότι σκέπτονται μήπως άπολέ

σωσι τήν ζωήν των, τά άγαθά, τήν ύγείαν των. Ή ύπό τινος μίμησις άλλου, 

φέρει φόβον, έκ τής σκέψεως, μήπως αϋτη δέν είναι έπιτυχής. "Όταν μι

μώμεθα άλ:ων, καταλύεται ή Έλευθερία ήμών. Ή έπιθυμία, ιϊν έχω, ϊνα 

εύρίσκωμαι έν άσφαλείςι, έσωτερική καί έξωτερική, φέρει είς έμέ φό

βον. Ή τάσις πρός έπιτυχίαν, φέρει φόβον, έκ τού ένδεχομένου τής 

άποτυχίας. Ή συμμόρφωσις πρός έν πρότυπον καί ή ύπακοή είς διατα

γήν, Έντολήν, πρός πειθάρχησιν, δέν πρέπει νά έχωσι θέσιν είς τήν παι

δείαν, διότι φέρουν φόβον. Ή έπιδίωξις διά ψυχολογικήν άσφάλειαν καί 

ίδίςι, ώς πρός τήν τύχην τού άνθρώπου μετά θάνατον, φέρει φόβον είς 

δισεκατομμύρια άνθρώπων, είς Ίνδίας καί άλλαχού. Έκ τού λόγου τού

του, οί πλείστοι τούτων, άποδέχονται τήν αύθεντίαν τού Guru τού διαλύ

οντος τό σκότος, τού πνευματικού διδασκάλου) καί ύπακούσον είς τάς 

έντολάς, ύποδείξεις καί τήν έν γένει διδασκαλίαν του, έπίσης έκ φόβου. 

Ή διδασκαλία, έν τc;-> σχολεί� δέον νά γίνηται, ούχί μέ φωνάς, άπει

λάς, τιμωρίας, ψυχολογικόν καταναγκασμόν πρός πειθάρχησιν, διότι έκ 

τών ένεργειών τούτων, προκαλείται φόβος είς τόν σπουδαστήν, ό δέ 

νούς τούτου, έάν συμμορφωθή, θά λειτουργή ώς μία άπλή μηχανή. Ό 

νούς, δέν άλλάσσει, ούδέ τρέπεται πρός τό άγαθόν, διά τού φόβου· 

άπλώς ύπακούει έξ άνάγκης, προσωρινώς, συνεπείςι φόβου. 

Έξ άλλου καί ό θεσμός τών έξετάσεων, είναι μή όρθός, διότι έκ τού

των, δέν άποδεικνύεται ή ύπεροχή σπουδαστού τινός, οϋτε άφυπνίζεται 

ή νοημοσύνη του, άφού ή έπιτυχία είς αύτάς, είναι κυρίως ζήτημα 

μνήμης είναι δέ δυνατόν ν' άποτύχη ό σπουδαστής, εϊτε, διότι είναι 

έκνευρισμένος, εϊτε έκ φόβου, εϊτε διότι, έκ διαφόρων άλλων λόγων, 

δέν δύναται νά είναι προσεκτικός. Σημειωτέον ότι πολλοί σπουδασταί οϊ

τινες άπέτυχον είς έξετάσεις ώρισμένου κλάδου, έγένετο έντέλει διά

σημοι έπιστήμονες είς τόν αύτόν κλάδον, η διέπρεψαν είς άλλους το

μείς τής άνθρωπίνης δρατηριότητος. 

Ώσαύτως, ύπό τών έκπαιδευτικών, δέον νά μή γίνηται σύγκρισις τών 

σπουδαστών, ώς πρός τήν νοημοσύνην καί τάς λοιπός ίκανότητας, άρε

τάς, δεξιότητας καί έπιδόσεις, διότι οϋτω δημιουργούνται φόβοι, άπο

γοήτευσις, συμπλέγματα μειονεξίας, είς τούς φερομένους ώς καθυστε

ρούντος, έγωϊσμός δέ καί έπαρσις, είς τούς δήθεν ύπερτερούντας. Διά 

τούς αύτούς όμοίως λόγους, δέν πρέπει νά γίνηται βαθμολόγησις τών 

σπουδαστών. Ταύτα όμως, δέν έχουν τήν έννοιαν_, ότι ό έκπαιδευτικός 

δέν πρέπει νά παρακολουθή τόν σπουδαστήν, ώς πρός τά άληθή ένδια

φέροντα, ατινα έπιδεικνύει, τήν συμπεριφοράν του, τάς ίκανότητας καί 

δεξιότητάς του, τόν τρόπον, καθ' όν τρώγει, ένδύεται, τόν χαρακτήρα. 
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Πάντως οί διάφοροι κυβερνήσεις, προσπαθούν, νά έλέγχουν τήν παι

δείαν, ϊνα οί σπουδασταί διαμορφούνται, ώς αύται έπιδιώκουν καί νά 

σκέπτωνται, κατά τόν έπιβαλλόμενον ύπ' αύτών τρόπον, πρός διατήρησιν 

τής ύφισταμένης καταστάσεως, άνευ έπικινδύνων δι' αύτάς μεταβολών. 

Ή τοιαύτη όμως δέσμευσις, είναι συμφορά διά τήν παιδείαν· κατά τόν 

Krishnamurti, ή όρθή Παιδεία (κατά τήν διδασκαλίαν του), είναι έπικίν

δυνος δι' έκάστην κυβέρνησιν, ·εκ τού άνωτέρω έκτιθεμένου λόγου. 

Είναι άπειροι αί περιπτώσεις, έξ ών προέρχεται ό φόβος. Έάν ύπάρχη 

φόβος, δέν ύφίσταται νοημοσύνη, παραμποδίζονται δέ, ή άνθησις τής 

Άγάπης καί ή μάθησις, άδρανοποιείται, ή ίκανότης τού σπουδαστού, 

όπως πράξη κάτι πρωτότυπον, έξαφανίζεται ή εύαισθησία του καί κατα

λύεται ή δημιουργική σκέψις. 

Βεβαίως, δέον νά έχη τις έν αϊσθημα άσφαλείας ώς πρός τήν έργα

σίαν του καί τήν έν γένει έξασφάλισιν τών μέσων συντηρήσεως έαυτού 

καί τών μελών τής οίκογενείας του. Έπίσης καί ό σπουδαστής, δέον νά 

αίσθάνεται έν άσφαλείQ έν τη σχολή καί κατ' οίκον, έκ τής πεποιθήσεως 

περί τού ότι, τόσον οί γονείς του, όσον καί τό διδακτικόν προσωπικόν, 

άγαπώσιν αύτόν καί αίσθάνονται στοργήν. Ύπό τάς συνθήκας τούτος, ό 

σπουδαστής, σέβεται άπαντας τούς προδιαληφθέντας, είναι δέ καί προ

σεκτικός κατά τήν διδασκαλίαν. Ώσαύτως, δέον νά βοηθηθη ό σπουδα

στής, ύπό τού έκπαιδευτικού, ϊνα άνακαλύψη μόνος του, τί είναι έκείνο, 

τό όποίον άγαπό νά πράττη η νά γίνη· δηλαδή τήν κλίσιν του, τό άληθές 

ένδιαφέρον του καί νά μή άπορροφηθή ύπό τής κοινωνίας, ούδέ νά κα

ταστή δέσμιος μιός ίδέας η δούλος μιός δεξιότητας, ην έχει (π.χ. νά 

ζωγραφίζη). Ή κατανόησις τού ένδιαφέροντος, άποτελεί καί τήν άρχήν 

τής ίκανότητος, διά τήν έκτέλεσιν έκείνου, ό έπιθυμεί τις, αϋτη δέ (ίκα

νότης, δεξιότης,), ένισχύεται έκ τής κατά συνήθειαν, έπαναλήψεως. 

"Όταν τις πράττη έκείνο, δι' ό ένδιαφέρεται, ή έργασία αϋτη, φέρει, εύ

χαρίστησιν, χαλάρωσιν, άνάπαυσιν. Έάν ό σπουδαστής (ώς καί πός άν

θρωπος), δέν εϋρη τήν κλίσιν του, τό άληθές ένδιαφέρον του, ή ζωή του, 

είναι ματαία. Οί γονείς τού σπουδαστού, δέον νά έπιδεικνύωσιν ένδιαφέ

ρον, διά τάς τάσεις, κλίσεις καί τά ένδιαφέροντά του. 

Έπίσης ό έκπαιδευτικός, δέον ν' έξηγήση είς τόν σπουδαστήν, ότι 

δυνάμεθα ν' άπαλλαγώμεν τού φόβου, έάν εϊμεθα ένήμεροι τούτου καί 

τού πώς έρχεται είς τό είναι, έάν δέν προσπαθώμεν νά διαφύγωμεν είς 

ψυχολογικόν τι καταφύγιον, οίον είς θρησκείαν, φιλοσοφικήν τινα θεω

ρίαν κ.λ.π. καί έάν ϊδωμεν αύτόν (φόβον), χωρίς σύγκρισιν, καταδίκην (ά

πλώς νά ϊδωμεν αύτόν, νά στρέψωμεν πρός αύτόν πλήρη τήν προσοχήν 

ήμών) καί ν' άντιμετωπίσωμεν αύτόν εύθέως, ώς κάτι τό όποίον ύπάρχει 

καί ώς είναι. Τότε θ' άντιληφθώμεν, ότι ό φόβος διαλύεται, φεύγει. 

Ίδιαιτέρως ό έκπαιδευτικός, δέον νά βοηθήση τόν σπουδαστήν, ϊνα 

λυτρωθή τού φόβου έκ τού θανάτου. Τούτο προϋποθέτει, ώς είκός ότι 



86 ΙΛΙΣΟΣ 1988 

ούτος έχει κατανοήσει τό φαινόμενον τούτο. θά έξηγήση, δηλαδή, είς 

αύτόν, ότι ό θάνατος, εΤναι έν γεγονός γενικόν καί άναπόφευκτον, άφο

ρ(ι δέ όλα όσα ύπάρχουν είς τό άπειρον καί άπεριόριστον σύμπαν. ΕΤναι 

νόμος καθολικός καί άπαραβίαστος. Καί έπειδή, συνεπεία τού θανάτου, 

παύει νά έχη συνέχειαν ή ϋπαρξις ήμών καί έπομένως θ' άπολέσωμεν τά 

άγαθά, άτινα έχομεν συγκεντρώσει, ό νούς (ώς «'Εγώ», σκέψις,), έκ τού 

ότι γνωρίζει ταύτα, φοβείται, πρός άπαλλαγήν δ' έκ τού-φόβου, έφευρί

σκει θεωρίας περί τής συνεχείας του, ητοι έκείνην περί τής μετενσαρ

κώσεως καί άλλος, αϊτινες όμως, εΤναι, ώς εϊρηται, ίδικά του δημιουργή

ματα. Λοιπόν ό φόβος προέρχεται έκ τής σκέψεως, έν σχέσει μέ κάτι, 

ώς εϊρηται ηδη. 'Όλα τά λοιπά έμβια όντα, δέν φοβούνται τόν θάνατον, 

διότι δέν έχουν ίκανότητα τού σκέπτεσθαι δι' αύτόν. Καί ήμείς οί άνθρω

ποι, έάν ζώμεν έν πληρότητι, άπό στιγμής, είς στιγμήν, χωρίς νά σκεπτώ

μεθα τόν θάνατον καί δή, βάσει θρησκευτικών, φιλοσοφικών καί άλλων 

άντιλήψεων περί αύτού καί χωρίς νά μεταφέρωμεν τάς θλίψεις ήμών καί 

τούς πάσης φύσεως περισπασμούς, άπό τής μιας ήμέρας, είς τάς έπο

μένας, δέν θά αίσθανώμεθα φόβον, όταν έλθη ούτος, ώς συμβαίνει καί 

όταν θνήσκη τις, συνεπεί<;1 βιαίου τινός συμβάντος. 

11. Νά άφυπνισθή ή εύαισθησία του (σπουδαστού). Είς τήν κατάστασιν

τής εύαισθησίας, ύπάρχει 'Αγάπη. 'Όταν ό νούς τινός, εΤναι ένήμερος 

τών σκέψεων καί αίσθημάτων του, ό δέ έσωτερικός του κόσμος, εΤναι έν 

γαλήνη, τότε έρχεται είς τό εΤναι ή διηληφθείσα κατάστασις τής εύαι

σθησίας. Ό νούς, δέν πρέπει ν' άσχολήται μέ άσήμαντα πράγματα, άλλά 

νά έμβαθύνη είς τήν Ζωήν, νά έρευνά πρός άποκάλυψιν τού μυστηρίου 

τούτης νά λύη έκαστος μόνος καί δι' έαυτόν, τά προβλήματά του. 'Όσον 

περισσότερα βλέπομεν καί άκούομεν, χωρίς σύγκρισιν, άποδοχήν η κα

ταδίκην, τόσον περισσότερον εύαίσθητοι γινόμεθα. Ή εύαισθησία, δέν 

άφυπνίζεται διά τής ψυχολογικής βίας. 'Όταν τις εΤναι εύαίσθητος, βλέ

πει τά πάντα, ώραία καί μή, καλά η κακά, μέ συμπάθειαν. Ή εύαισθησία 

εΤναι άληθής ήθικότης καί άνώτερος τρόπος συμπεριφοράς. 'Ίνα ό νούς 

εΤναι έλεύθερος, έκ τής ψυχολογικής έπιδράσεως τών ίδιοτήτων, αϊτι

νες συνθέτουν τό «·Εγώ», δέον νά ύπάρχη εύαισθησία. Ό άληθώς εύαί

σθητος, αίσθάνεται βαθέως, βλέπει τά πάντα μέ έκστασιν καί θαυμα

σμόν. Ή εύαισθησία φέρει τάξιν, άρετήν, νοημοσύνην· ή νοημοσύνη, ει

ναι ή άνωτέρα ίδιότης τής εύαισθησίας, ητις εΤναι μέρος τής 'Αγάπης. Ό 

έκπαιδευτικός δέον νά έχη είς τήν καρδίαν του, 'Αγάπην καί ώραιότητα, 

ϊνα βοηθήση τόν σπουδαστήν νά εΤναι άγρυπνος καί εύαίσθητος. 

111. Νά εΤναι είς κατάστασιν προσοχής. Τό ν' άκούη τις όλος τάς έκδη

λώσεις τής ζωής καί νά βλέπη όσον τό δυνατόν περισσότερα πρόσωπα 

καί πράγματα, εΤναι τό πλέον ένδιαφέρον έπίτευγμα. Πρός τούτο όμως, 

άπαιτείται προσοχή, οϊαν, κατά κύριον λόγον, δέον νά έχη ό σπουδαστής, 

ϊνα οίκειωθή όρθώς μέ τήν Ζωήν καί παρακολουθή τήν διδασκαλίαν. Ή 
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προσοχq έρχεται είς τό είναι, όταν ούτος (σπουδαστής) έχη ένδιαφέρον 
διά κάτι, όπερ άγαπςι. "Όμως ή τοιαύτη προσοχή, δέον νά είναι άβίαστος, 
ώς όταν άκούωμεν είς τό δάσος τό κελάδημα τών πτηνών, ή όταν παρο

κολουθώμεν τήν δύσιν τού ήλίου. Είς τήν κατάστασιν τής προσοχής, δέν 
γίνεται σύγκρισις, άποδοχή, καταδίκη τού άντικειμένου τούτης. Ό εύρι

σκόμενος είς τήν κατάστασιν ταύτην, δέν άποβλέπει είς άμοιβήν· δέν 
ύπάρχει κίνητρόν τι. Ή τοιαύτη προσοχή, δέν έρχεται είς τό είναι μέ φό

βον, άπειλός, τιμωρίας, πειθαρχήσεις. Είς τήν κατάστασιν τής προσοχής, 

ύπάρχουν, ούτοεγκατάλειψις, έλευθερία τού νού έκ τού « "Εγώ» καί γα
λήνη. Τότε έρχεται είς τό είναι ή Άγάπη, ητις είναι κατάστασις τού νού, 

μακαριότης. Διάφορος τής ώς άνω καταστάσεως, είναι ή λεγομένη συ

γκέντρωσις τής προσοχής, διότι αϋτη προέρχεται έκ προσπαθείας τού 
νού, ώς « "Εγώ», δυνάμει ένός κινήτρου, κατευθύνεται δέ πρός έπίτευξιν 

ένός σκοπού, ητοι πρός άπόκτησιν ένός πράγματος, πλούτου, δόξης. 

Αϋτη φέρει φόβον καί θλίψιν, έκ τού άγχους, λόγ� τού ένδεχομένου τής 
άποτυχίας. 

IV. Νά κ τανοήση, ότι ό φιλόδοξος φθείρει έαυτόν, έκ τής καταβαλ

λομένης ύπ' αύτού προσπαθείας καί τού έντεύθεν προκαλουμένου άγ

χους. Ό φιλόδοξος, προκειμένου νά έπιτύχη τήν ίκανοποίησιν τών φιλο
δοξιών του, ένεργεί μετά σκληρότητας, άγενείας, προκαλεί συγκρού
σεις καί πόλεμον κατ' έκείνων, οϊτινες έμποδίζουν αύτόν· θέλει νά γίνη ·ό 

άνώτερος, ν' άνέρχεται συνεχώς, έπαγγελμοτικώς, κοινωνικώς, πολιτι

κώς, οίκονομικώς, ϊνα έχη δύναμιν, δόξαν, ύπεροχήν, έπιρροήν, διότι 
φοβείτοι νά μείνη ώς είναι, αίσθάνετοι, έντός του κενόν καί άγωνίον, έκ 

τού ότι, ώς ύπολαμβάνει, έάν δέν άνέλθη, ώς έπιδιώκει, θά θεωρήτοι ότι 
είναι ούτιδανός, έν τίποτε. Ό φιλόδοξος, έάν, διά τής αύτογνωσίας, κα

τανοήση τί είναι ή φιλοδοξία κοί τάς όδυνηράς έκ τούτης συνεπείας, 

παύει νά είναι τοιούτος. Είναι βεβαίως, όρθή, λογική, κατανοητή, ή έπι
δίωξίς τινος, νά γίνη έπιστrιμων, τεχνικός κ.λ.π. Πρός έξοσφάλισιν άνέ

του οίκονομικού βίου, η διότι θέλει νά προσφέρη ύπηρεσίος είς τόν 

πλησίον. "Όμως, τό νά προσπαθή τις, έκ φιλοδοξίας, φιλοχρηματίας, 

άπληστίας, ή έξ άντογωνισμού, ν' άποκτήση πλούτον, άξιώματα, ύψηλήν 
θέσιν, πρός διάκρισιν, ένδόξασιν τού «"Εγώ», καί άπόκτησιν δυνάμεως, 

φέρει θλίψιν, άγχος, φόβον, έκ τού ένδεχομένου τής άποτυχίας, φθείρει 

τόν πνευματικόν του βίον, ύποβοθμίζει τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, 
έξευτελίζει τήν ζωήν καί έν γένει δημιουργεί, είς τό περιβάλλον του, δυ

στυχίαν καί άθλιότητο. 

V. Νά άφυπνισθή ή νοημοσύνη του (σπουδαστού). Ή νοημοσύνη είναι

ίκονότης τού νά σκέπτηταί τίς έλευθέρως, χωρίς φόβον, χωρίς τήν έπιρ

ροήν οίασδήποτε αύθεντίας. Είναι οϋτη ίκονότης πρός διάκρισιν τού ού

σιώδους καί τού τρόπου έκδηλώσεως γενικώς τής Ζωής- είναι αύθόρμη-
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τος άντίληψις, μία κατάστασις τού νού, όταν είναι, πολύ εύαίσθητος, 

άγρυπνος, ένήμερος είναι ίκανότης, ούχί άπλώς πρός τό διανοείσθαι, 

άλλά τοιαύτη· τού ν' άντιλαμβάνηται τί είναι τό άληθές καί ν' άντιμετωπί

ζει τήν Ζωήν ώς ένότητα πάντων. Ή νοημοσύνη έρχεται είς τό είναι, 

χωρίς προσπάθειαν, όταν ύφίσταται εύαισθησία καί κατανοηθή ό τρόπος 

τής λειτουργίας τού νού έρχεται είς'τό είναι, όταν τις κατανοήση έαυτόν, 

διά τής αύτογνωσίας, ώς καί τάς κοινωνικός συνθήκας, τάς θρησκευτι

κός παραδόσεις, τάς έπιρροάς τών πίστεων, τών ίδεών, τών προλήψεων 

καί δεισιδιαμονιών. Αί γινόμεναι ύπό τών έκπαιδευτικών, τιμητικοί δια

κρίσεις σπουδαστών, ή άπονομή βραβείων είς ώρισμένους τούτων, όχι 

μόνον δέν άφυπνίζουν τήν νοημοσύνην, άλλ' άντιθέτως, φθείρουν τού

την καί ύποβαθμίζουν τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν. Ή νοημοσύνη, δέν 

είναι κεχωρισμένη τής 'Αγάπης. Ό έχων νοημοσύνην 1, δέν έχει συμπε

ράσματα, διότι διαρκώς μανθάνει. Αί πολλοί γνώσεις, δέν συνιστούν νοη

μοσύνην. Έάν άκολουθώμεν θεωρίας άλλων, οίωνδήποτε, άρνούμεθα 

τήν νοημοσύνην ήμών, παύομεν νά έχωμεν δημιουργικότητα. Ή νοημο

σύνη, όταν έχη άφυπνισθή είς ύψηλόν βαθμόν, συνιστ(ι τήν intuition -

διαίσθησιν, ένόρασιν, έμφυτον άντίληψιν, σαφή καί άμεσον γνώσιν. 

νι. Νά ένημερωθή περί τού τί είναι ό έγκέφαλος, ή σκέψις, ό νούς. 

Είς τόν έγκέφαλον καταγράφονται αί έμπειρίαι, αί γνώσεις, αί πληροφο

ρίαι, αί έντυπώσεις. Τά καταγραφόμενα είς τόν έγκέφαλον, άποτελούν 

τήν μνήμην. Έκ τής άντιδράσεως τής μνήμης είς τάς προκλήσεις τής 

ζωής (η.χ. έκ μιάς έρωτήσεως, ένός περιστατικού), έμφανίζεται, ώς ψυ

χολογικόν γεγονός, ή σκέψις. Δέν είναι δυνατόν νά σκέπτηταί τις καθα

ρώς, έάν δέν ύπάρχη εύαισθησία. 

Σκεπτόμεθα βάσει τών έπιθυμιών ήμών καί έν γένει, βάσει τής δια

μορφώσεως ήμών, ητοι τού «'Εγώ». 'Επομένως ή σκέψις, ούδέποτε είναι 

νέα, άφού στηρίζεται, πάντοτε είς τήν μνήμην, τό παρελθόν, είς τήν δια

μόρφωσιν ήμών. 'Όταν όμως ύφίσταται αύτογνωσία, ή σκέψις είναι κα

θαρά. Δέον νά ύπάρχη έλευθερία τού σκέπτεσθαι, τού παρατηρείν καί 

έξετάζειν· αί πολλοί γνώσεις, καθιστούν τόν νούν ήλίθιον, άνιαρόν. Ή 

παιδεία, δέον νά βοηθή τόν σπουδαστήν νά μάθη πώς νά σκέπτηται καί 

ούχί τί νά σκέπτεται. 

Έξ άλλου τόν νούν άποτελούσιν ό έγκέφαλος, ή μνήμη, ή λειτουργία 

τής σκέψεως, τό νευρικόν σύστημα, ό έσωτερικός κόσμος (ή συνείδησις 

- τό συνειδητόν καί τό άσυνείδητον -), όλόκληρος ό όργανισμός. Ό

νούς, είναι έν καταπληπτικόν όργανον δι' άντίληψιν. 'Όταν ό νούς είναι

1. Έν σχέσει, μέ τό θέμα τούτο, έξόχως περισπούδαστον, είναι τό βιβλίον τοϋ
Krishnamurti, ύπό τόν τίτλον «Awakening of lntelligence»; (άφύπνισις τής

νοημοσύνης) "Εκδ. Collancz. London; σ. 538.
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ησυχος, έκ τού δτι έχει κατανοηθή ή σύνθεσις τού «'Εγώ» καί ό τρόπος 

τής λειτουργίας του (νού ώς «'Εγώ»), τότε είναι ίκανός δι' άπεριόριστον 

άντίληψιν. Τότε έρχεται είς τό είναι Άγάπη. Ό νούς χρησιμοποιεί είς τήν 

σκέψιν καί τόν λόγον, πρός έκφρασίν του κατά τόν Krishnamurti, έάν 

κατανοήσωμεν τόν νούν διά τής αύτογνωσίας καί διαλογισμού (medita

tion), θ' άντιληφθώμεν,δτι δλα δσα άνάγονται είς τόν ψυχολογικόν τομέ

α), εύρίσκονται έν ήμών καί έκ τούτων, δέν έχομεν άνάγκην νά μελετή

σωμεν σχετικόν τι βιβλίον. 

Ό νούς ήμών, είναι άποτέλεσμα διεργασίας όλοκλήρου τής άνθρω

πότητος, διότι, δ,τι είναι ό κόσμος, εϊμεθα καί ήμείς. Ό νούς, έχει μεγά

λην περιέργειαν πρός ένημέρωσίν του, δι' δσον τό δυνατόν περισσότερα 

πράγματα· αϋτη δμως (περιέργεια), καταστρέφεται ύπό τής έκπαιδεύσε

ως, δταν δέν λειτουργή όρθώς. Έάν καλλιεργώμεν τήν μνήμην (συγκέ

ντρωσις γνώσεων) ό νούς λειτουργεί, μηχανικώς, ώς ήλεκτρονικός 

έγκέφαλος, χωρίς δηλαδή νοημοσύνην. Ό σπουδαστής, δέον νά βοηθη

θή Α) νά γνωρίση τόν έαυτόν του (αύτογνωσία), νά ϊδη, δηλαδή, όποίος 

είναι, ητοι φιλόδοξος, φθονερός κ.λ.π. τό έργον τούτο, εύοδούται διά 

τής αύτοπαρατηρήσεως, κατά τήν συσχέτισιν έν τώ βί� μετά τών συναν

θρώπων· ητοι έκ τής παρατηρήσεως τής συμπεριφοράς ήμών (πώς έν

δυόμεθα, έργαζόμεθα, πώς έν γένει έκδηλούμεθα). Ή τοιαύτη αύτοπα

ρατήρησις , δέον νά γίνηται, χωρίς μεθόδευσιν, προσπάθειαν, σύγκρισιν, 

άποδοχήν, καταδίκην· άπλώς νά παρατηρG1μεν τάς έκδηλώσεις ήμών μέ 

"choiceless awazeness" (ένημέρωσις άνευ έκλογής). Οϋτω κατανοού

μεν όποίοι εϊμεθα. Δηλαδή, ή οίκογενειακή, ή κοινωνική συμπεριφορά 

έμού, άποτελεί (διά τής αύτοπαρατηρήσεως) οίονεί έν κάτοπτρον,είς δ 

βλέπω έαυτόν, ώς άκριβώς είμαι. Είς τήν αύτογνωσίαν, δέν πρέπει νά 

ύπάρχη τέλος, μέχρι τού θανάτου ήμών. Διά τής, ώς άνω, αύτοπαρατη

ρήσεως, ή, «άνευ έκλογής ένημέρωσις», είσχωρεί βαθμιαίως, είς τά δια

δοχικά στρώματα τού «'Εγώ» [συνειδήσεως] καί οϋτω έπιτυγχάνεται ή 

κατανόησις τού περιεχομένου τούτου (συνειδητού καί μή συνειδητού). 

Διά τής κατανοήσεως τούτης, ό νούς καθίσταται ένήμερος όλοκλήρου 

τής ψυχολογικής λειτουργίας. Παιδεία, κατά τήν άληθή έννοιάν της, εί

ναι ή ύποβοήθησις τού σπουδαστού νά γνωρίση έαυτόν, δπερ άποτελεί 

τήν βάσιν τού πνευματικού του βίου. Καί Β) νά έπιδοθή είς διολογισμόν 

(Meditation), ητοι νά είναι ένήμερος τών σκέψεών του καί τού τρόπου, 

καθ' ον αύται έρχονται είς τό είναι καί καταλύονται. Έκ τής τοιαύτης 

ένεργείας γίνεται κατανοητός ό τρόπος λειτουργίας τού νού, ή σύνθεσις 

τού « 'Εγώ» καί ή λειτουργία τούτου (νού) ώς « 'Εγώ». Διά τής τοιαύτης 

ένημερώσεως, ό νούς έλευθερούται έκ τής ψυχολογικής έπιδράσεως 

τού «'Εγώ», δπερ συντίθεται έκ δέσμης σκέψεων, φόβων, άναμνήσεων, 

φιλοδοξιών, σχέσεων, συμφερόντων, άντιθέτων έπιθυμιών. Σήμερον ή 
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Παιδεία, έχει ώς κέντρον τό «·Εγώ». Τούτο, συντιθέμενον ώς προεξετέ

θη, δέν άποτελεί όντότητα, ϋπαρξιν. Ό νούς όμως, λόγv,J τής διαμορφώ

σεώς του καί τής συνταυτίσεώς του πρός μίαν, ή πλείονας ίδιr'ηr,τας, έξ 

έκείνων, αϊτινες συνθέτουν τό "'Εγώ», έκφράζεται (διά τή-, JΚέψεως, 

τού αίσθήματος, τής έπιθυμίας), ώς έάν ητο αύτό. 

Τό «·Εγώ», είναι μεθόδευσις τού νού, έκ τού φόβου, λόγv,J τού θανά

του. 'Ήτοι ό νούς, ώς προεξετέθη, έπειδή γνωρίζει τήν διαβατικότητα 

πάντων, ώς καί τό ότι καί αύτός δέν άποτελεί αίωνίαν όντότητα, δημιουρ

γεί μίαν έννοιαν περί τής συνεχείας του, αίωνίως, δηλαδή αίώνιον 

"'Εγώ», όπερ ύπό πολλών, ταυτίζεται μέ τήν ψυχήν. Έκ τού λόγου τού

του, ό νούς (πρός άπαλλαγήν του έκ τού διηληφθέντος φόβου), έχει 

έφεύρει την θεωρίαν περί τής μετενσαρκώσεως καί άλλος συναφείς, 

παρεχούσας έλπίδας διά τήν έπιβίωσιν τής προσωπικότητος, αίωνίως. 

'Όταν όμως γνωρίση τις τόν έαυτόν του, διά τής αύτογνωσίας, κατά 

τά προεκτεθέντα, κατανοήση δέ τόν τρόπον τής λειτουργίας τού νού, ώς 

«·Εγώ», όπερ άποτελεί τόν πυρήνά του, τότε ό νούς τούτου, καθίσταται 

ησυχος, έλεύθερος έκ τών έπιδράσεων τού «'Εγώ», άγρυπνος καί εύαί

σθητος. Ύπό τάς συνθήκας τούτος, έρχεται είς τό είναι, μία άλλη διά

στασις, ή Άγάπη, ό δέ νούς, δύναται νά ύπάγη πέρα τών περιορισμών 

του καί ν' άνακαλύψη τό αίώνιον, τό άπροσμέτρητον, τόν θεόν. Ή άγά

πη, φέρει μίαν όλοκληρωμένην κατανόησιν τής ζωής. Λοιπόν ή Άγάπη, 

δέν έρχεται είς τό είναι διά προσπαθείας, δέν άποκτόται διά διδασκα

λίας, δέν άγοράζεται, δέν είναι αίσθηματισμός, οϋτε δύναται νά περιγρα

φή διά λόγων· είναι αϋτη, μία κατάστασις τού νού, πλήρους καλωσύνης, 

ητις έρχεται είς τό είναι, χωρίς νά έχωμεν συνείδησιν τούτης, έφ' όσον 

συντρέξωσιν αί προδιαληφθείσαι προϋποθέσεις. Έάν έχωμεν συνείδη

σιν τής 'Αγάπης, δέν θά πρόκειται περί έκείνης, περί ης διελάβομεν 

άνωτέρω, άλλά περί τοιαύτης έκ τού νού, ώς «'Εγώ», σκέψεως, διά προ

σπαθείας,πρός έξυπηρέτησιν όρισμένου κεκαλυμμένου συμφέροντος. 

Έάν ύπάρχη τοιαύτη - άληθής - Άγάπη, κατά τήν έννοιαν τής διδα

σκαλίας τού Krishnamurti, δέν θά ύφίστανται προβλήματα κοινωνικά, 

ήθικά, συνεπεία ίδιοτελείας, ύπό εύρυτάτην έννοιαν, οϋτε ή έννοια τού 

κακού, είναι δυνατόν νά νοηθή. Τό νά άγαπό τις, ύπό τήν προεκτεθείσαν 

έννοιαν, είναι τό σπουδαιότερο-,ι πράγμα είς τήν Ζωήν. Ή Άγάπη αϋτη, 

είναι ούχί σχετική, άλλ' άπόλυτος, άτε έκφραζομένη πάντοτε καί παντού 

όμοίως. Ή Άγάπη, είναι τό άρωμα τής ζωής. Ό θεός είναι άγάπη». Α. 

Ίωάν. 7, 8, 1 Ο, 16, 18. Καί κατά τόν Krishnamurtί, "Loνe ίs God"; (ή 

άγάπη είναι θεός). Διά τής άγάπης, όλοκληρούται ή προσωπικότης τού 

σπουδαστού - τού άνθρώπου έν γένει. Έάν άγαπώ τινα, διότι καί έκείνος 

άγαπό έμέ, πρόκειται, ούχί περί 'Αγάπης, ύπό τήν προεκτεθείσαν έν

νοιαν άλλά περί συναλλαγής. Ό άγαπών όταν δίδη δέν έχει τό αϊσθημα 
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δτι δίδει διότι δέν έχει τήν αϊσθησιν τής χωριστικότητος, έπειδή θεωρεί, 
δτι δλα είναι, ή Ζωή. Ή Άγόπη, ώς έκ τής φύσεώς της, δέν είναι δυνατόν 
νό χρησιμοποιηθή διό τήν έπίτευξιν οίουδήποτε σκοπού, άλλως θό έξε
δηλούτο έξ ίδιοτελούς τινος κινήτρου, προερχομένου έκ τού «"Εγώ». Ή 
Άγόπη άγει είς όρθήν πρόξιν, διότι ένέχει νοημοσύνην. "Όταν ύπόρχη 
Άγόπη δέν νοείται πειθάρχησις, ητις προϋποθέτει σύγκρουσιν, όνωμα
λίαν· έπίσης δέν νοείται ή έννοια τού καθήκοντος πρός έκτέλεσιν τού 
όγαθού, όφού αϋτη, βαίνει πέρα παντός νόμου, πέρα πόσης ήθικής δεο

ντολογίας. Έόν πράττω τι, διότι άγαπώ τούτο, ούδένα άδικώ, ούτε ένδια

φέρομαι, έόν δι' αύτού θά γίνω διάσημος, ένδοξος, όφού ένεργώ έξ 

Άγάπης. Διά τούς πολύ νέους, ή Άγάπη, είναι φυσική τάσις- ουτοι συνά

πτουν φιλικός σχέσεις μετ' άλλων όμοίων των, λίαν εύκόλως καί είναι 

εύτυχείς. Μέ τήν πάροδον δμως τού χρόνου, είς μείζονα ήλικίαν, ή Άγά

πη αϋτη, έξαφανίζεται, λόγω τής δυσμενούς έπιδρόσ,,ως τού περιβάλ

λοντος (κοινωνικού καί οίκογενειακού). Σκοπός, λοιπόν, τής Παιδείας, 

είναι καί τό νό βοηθηθή ό σπουδαστής v' όνθίση έν έαυτQ, ή Άγόπη, ή 

καλωσύνη. Πολλοί γονείς, καταστρέφουν τήν Άγάπην τών τέκνων των, 

μέ τούς φόβους καί τός φιλοδοξίας των. Έκ τών διηληφθέντων λόγων, 

συνέπεται, δτι τό κύριον πρόβλημα, δέν είναι ό σπουδαστής, άλλ' οί γο

νείς καί ό έκπαιδευτικός, διότι, έόν ουτοι είναι πτωχοί είς αίσθήματα, 

νοημοσύνην καί Άγάπην, στερούνται δ' αύτογvωσίας, πώς είναι δυνατόν 

νό έκπαιδεύσωσιν αύτόν όρθώς; 

VII. Νό κατανοήση την Ζωήν ώς σύνολον· ητοι, δτι δλα είναι Ζωή, δλα

προέρχονται εξ αύτής, ώς μορφαί τούτης. "Όλα, όρο καί ήμείς, είναι 

μέρη τής Ζωής. Ή όντίληψις, αϋτη, όποτελεί θεμέλιοιν τής όρθής Παι

δείας, προϋποθέτει δέ, αύτογνωσίαν. "Υπάρχει έν άνώτατον νόημα είς 

τήν ζωήν. Ή ζωή είναι έν μυστήριον, τό όποίον, δέον νό όποκαλύψη έκα

στος άνθρωπος, μόνος του καί δι' έαυτόν. Έάν δέν έπιτευχθή τούτο, ό 

ανθρωπος θά έξακολοθή vό είναι κενός έσωτερικώς. Πρός κατανόησιν 

δμως τού μυστηρίου τούτου, δέον νά είναι ησυχος ό νούς, είς τήν κατά

στασιν τής Άγάπης. Ό Krishnamurti έχει δεχθή, δτι «ή Ζωή», ϊσως νό εί

ναι ό θεός». 

VIII. Νά όνακαλύψη μόνος του, δι' έαυτόν, τί είναι ή θρησκεία. Κατά

τόν Krishnamurti, άληθής θρησκεία είναι ή Άγόπη, έν βαθύ αϊσθημα κα

λωσύvης, έν αϊσθημα διά τό αίώνιοv, τό άπροσμέτρητον, τό νό είναι τις 

εύαίσθητος έν σχέσει πρός δλας τός μορφός τής Ζωής, ης, ώς εϊρηται, 

εϊμεθα μέρη, ώς καί τής μετ' αύτής, κατ' αύτόν, ταυτιζομένης ένεργείας, 

ητις είναι άπειρος. Κατά τόν διδόσκαλον τούτον, "that energy is God"; 

(αύτή ή ένέργεια είναι θεός). Ό ούτω θρησκευόμενος δέν έχει προβλή

ματα φόβου, άνασφαλείας, δέν έχει πίστεις, δόγματα, δέν άκολουθεί ίε

ροπραξίας, όλλ' ένδιαφέρεται συνεχώς νά εύρη, μόνος του, δι' έαυτόν, τί 
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είναι ή άλήθεια, ό θεός. Ό άποδεχόμενος μίαν τών άπείρων πίστεων, ή 
ίδεολογιών, είσέρχεται είς ένα κλωβόν καί άντιδρά είς τάς προκλήσεις 
τής ζωής, βάσει τού περιεχομένου τούτων. 'Ομοίως, ή παραδοχή διαφό
ρων άξιών, ας καθίδρυσαν, άλλοι, δέν φέρει κατανόησιν· άντιθέτως, άπο
τελεί συμμόρφωσιν, προσαρμογήν, πειθάρχησιν, ύπακοήν, πρός μίαν ή 
πλείονας αύθεντίας. 'Όμως ή τοιαύτη στάσις, είναι άντιπνευματική, άγει 
είς άνελευθερίαν τόν νούν, όστις οϋτω, λειτουργεί ώς μηχανή, συμφώ
νως πρός τό ύπόδειγμα. Έξ άλλου, αί διάφοροι πίστεις, ίδεολογίαι, θρη
σκείαι, χωρίζουν τούς λαούς. Αί θρησκείαι, τά φιλοσοφικά συστήματα, αί 
ίδεολογίαι, χρησιμοποιούν, ώς μέσον πρός μεταβολήν τού νού πρός τό 
(προβαλλόμενον ύπ' αύτών) άγαθόν, τόν χρόνον (χρονολογικόν, ψυχο
λογικόν). Οϋτως όμως, παρεισάγεται άναβλητικότης, λόγc,;ι τής άνα
γκαίας πρός τούτο προσπαθείας. Άλλως τε, ή συμφώνως πρός τινα θρη
σκευτικήν, ή φιλοσοφικήν θεωρίαν, μεταβολή, πρός έπίτευξιν τού διαλη
φθέντος σκοπού, είναι άπολύτως σχετική, δοθέντος ότι αί έννοιαι τού 
άγαθού τής θρησκείας καί αί φιλοσοφικοί θεωρίαι, είναι πολλοί, ποικίλ
λουν δέ κατά έποχάς καί χώρας. Ένώ, έάν ό σπουδαστής - καί πάς άν
θρωπος - κατανοήση μόνος του, άμ,έσως καί δι' έαυτόν, εν πρόβλημα 
(π.χ. τί είναι Άγάπη, κατά τά προεκτεθέντα, διά τής αύτογνωσίας καί τού 
διαλογισμού), δέν χρειάζονται χρόνος, προσπάθεια, μέθοδος. 

ΙΧ. Νά κατανοήηση ποίος είναι ό σκοπός τού βίου καί πώς πρέπει νά 
ζή. Κατά τόν Krishnamurti, σκοπός τού βίου, είναι τό νά ζώμεν εύτυχείς. 
Συνήθως εϊμεθα εύχαριστημένοι, έξ άσημάντων έπιφανειακών πραγμά
των. 'Ομως, χωρίς έσωτερικήν χαράν, ή ζωή, ούδεμίαν έχει άξίαν. Ή 
άληθής εύτυχία, έρχεται, είς τό είναι, χωρίς προσπάθειαν, χωρίς πρό
σκλησιν ήμών. "�ρχεται αϋτη, όταν δέν έπιδιώκωμεν ψυχολογικήν άσφά
λειαν, όταν ό νούς είναι ήσυχος, έν μακαριότητι, είς κατάστασιν είρήνης, 
'Αγάπης. Αϋτη είναι ή άληθής καί ύπερέχουσα εύτυχία. Είς τήν κατάστα
σιν ταύτην, ό οϋτως εύτυχής, δέν έχει συνείδησιν τής εύτυχίας του. Έάν 
έχει ούτος συνείδησιν τούτης, τότε αϋτη (ή άληθής), έχει παύσει νά 
ύπάρχη. Δέον νά αύτοεκπαιδευόμεθα κατά τήν συσχέτισιν ήμών. Έν τή 
κοινωνίςι, νά εϊμεθα εύχαριστημένοι μέ όλίγα πράγματα, νά αίσθανώμεθα 
συμπάθειαν δι' όλος τάς μορφάς τής ζωής καί νά έπιζητώμεν τό 'Υπέρ
τατον· οϋτω μόνον ύπάρχει δυνατότης νά περισωθή ή άνθρωπότης. Δέον 
νά ζώμεν μέ άπλότητα, έσωτερικήν καί έξωτερικήν ϊνα καθιδρυθή όρθή 
παιδεία, είναι άπαραίτητον τό νά κατανοήσωμεν προηγουμένως τόν σκο
πόν τού βίου καί τόν έαυτόν ήμών. Τό πνεύμα τής άνθρωπίνης 'Ελευθε
ρίας, ώς καί ή νοημοσύνη, δέον νά είναι τά κύρια στοιχεία, άτινα θά διέ
πωσι τήν παιδείαν καί τήν διαβίωσιν ήμών. 

(Τό τέλος είς τό έπόμενον τεύχος). 
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ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ

το ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Αύτό τό σημαντικό, ποιj είπε ό Καρτέσιος έδώ καί τρείς αίώνες «σκέ
πτομαι όρο ύπάρχω» άποτελεί τήν έκφραση κάθε ύπαρξιακής θέσης τού 
άνθρώπου. Άλλά ή σκέψη έχει πλατύτερη σημασία. Γιατί ή σκέψη είναι 
ένα όπλο άκαταμάχητο γιά τόν άνθρωπο. Πιό δυνατό άπ' έκείνα τά όπλα, 
πού κατασκεύασε ή ϊδια ή σκέψη του. Τώρα τελευταία ή σκέψη τού άν
θρώπου έρευνάει τ' όλλα όργανικά πλάσματα, ν' άνακαλύψει όν κι' αύτά 
σκέπτονται. Τό άποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. "Όχι μόνο τά ζώα σκέ
πτονται άλλά καί τά φυτά. Αύτή λοιπόν τή σκέψη, πού ή δημιουργική της 
άξία είναι τεράστια τή βρίσκουμε άκόμη καί ατά άσήμuντα μέχρι τώρα 
στοιχεία τής πραγματικότητας. 

Ή σκέψη έχει τόση δύναμη, πού τή φοβούνται όλες οί έξουσίες κάθε 
άπολυταρχικού καθεστώτος. Οί διάφορες θύελλες, πού καταστρέφουν 
όλα όσα βρίσκονται ατό πέρασμά τους, είναι πιό άδύνατες άπό τή σκέψη. 
Ό φόβος τού θανάτου είναι μεγάλος, άλλά πολλοί άνθρωποι φοβούνται 
περισσότερο τή σκέψη τού συνανθρώπου τους. Γιατί άπ' αύτή μπορεί νά 
πηγάσουν όλες οί άπειλές τής άνθρωπότητας κι' έπομένως κι αύτός ό 
θάνατος. Κι' άκόμη οί θύελλες, πού έξαπολύονται άπό τόν ϊδιο τόν άν
θρωπο είναι άποτέλεσμα τής σκέψης. Μ' όλλα λόγια ή σκέψη είναι φο
βερή. Γιατί έχει καταλυτικές κι' έπαναστατικές ίδιότητες. 

Τό κατεστημένο κάθε κοινωνικού συνόλου έχει ένα μοναδικό rΊντίπα
λο τή σκέψη τού συναθρώπου του. Γιατί αύτή άμφισβητεί τά προνόμια 
καί τούς χωρίς άξία τίτλους καί τιμές, πού χαρίζονται έπειτα άπό παρα
σκηνιακές ένέργειες. Τό φώς τής σκέψης τυφλώνει έκείνους, πού άρ
πάζουν έτσιθελικά τ' άξιώματα κι' έμφανίζονται σάν σοφοί καί γενικά 
πνευματικοί άνθρωποι. Οί μεταπράτες καί πλαστογράφοι τής Έπιστήμης 
μπροστά ατό φώς τής σκέψης άποκαλύπτονται καί συντρίβονται. 

Ό γραπτός λόγος, πού άποτυπώνει τή σκέψη γίνηκε μέσα ατούς αίώ
νες ή δύναμη γιά τήν άφύπνιση τού δούλου νά άγωνιστεί γιά τή λευτεριά 
του. "Όλοι οί κήρυκες τής Ένότητας κι' Άρμονίας άνάμεσα ατούς άν
θρώπους δώσανε τά όπλα τής σκέψης γιά νά όπλιστούν καί ν' άνοίξουν 
τό δρόμο τής προόδου. 

Μέσα ατή σκέψη ύπάρχει ή κριτική, ό συλλογισμός, ή άπόδειξη καί ή 
είκόνα τής έμπνευσης. Τό πρωτότυπο, οί έπαναστατικές ίδέες σέ κάθε 
έκφραση τής άνθρώπινης δραστηριότητας είναι άποτυπωμένες μέσα 
ατή σκέψη, γι' αύτό τήν φοβούνται έκείνοι, πού κατέχουν άνάξια τούς 
άπατηλούς τίτλους. Ή σκέψη γκρεμίζει φρούρια κι' άνατρέπει ριζωμέ
νες ίδέες χωρίς άνθρωπιστικές βάσεις. Γι' αύτό ή σκέψη είναι τό φώς 
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δλης τής πραγματικότητας καί ή μεγαλύτερη δύναμη τ' άνθρώπου. Αύτό 

τό ΦΩΣ έδωσε μέσα στή ροή τών αίώνων τή δύναμη γιά νά πετάξει ό άν

θρωπος πιό πάνω άπό τόν έαυτό του καί νά δημιουργήσει ΤΕΧΝΗ και 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ 

Προσευχή στό Δάσος 

Κύριε, έκουράστηκα στή μακρινή πορεία 

μέχρι νά φτάσω στήν κορφή νά δώ τό φώς τής μέρας 

καί κάθησα ν' άφουγκραστώ μοναδική μαγεία 

ένα μακρύ άπόηχο γλυκόλαλης φλογέρας 

Χάθηκα μές στή ρεματιά χωρίς νά τό σκεφτώ 

άκούγοντας τό θρόϊσμα νά παίζει μέ τά φύλλα 

καί νόμισα πώς ένοιωσα κοντά μου τό Χριστό 

νά άκουμπό ατόν ώμο μου γλυκιά άνατριχίλα 

Ξεδίψασα μέ τό νερό τής γάργαρης πηγής 

καί στάθηκα στό γυρισμό πουλάκια νά ταίΌω 

κι' η μουν έκεί στό κάλεσμα τήν ώρα τής σιγής 
μ' ένα μου δάκρυ τής χαράς κι' έγώ νά κοινωνήσω 

Στό μήνυμα πού στέλνανε ή αϋρα καί ή πάχνα 

ψέλλισαν άσυναίσθητα τά χείλη ύμνωδία 
έτσι καθώς δέν άκου ες μόνο πουλιών τήν άχνα 

δτι τά πάντα έποίησες θεέ μου έν Σοφία 
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ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ 

Νεοnυθαγόρειος φιλόσοφος καί Μύστης, βαθύς γνώστης τής Έσω

τερικής Έnιστήμης. θεουργός καί Μάγος. Βιογραφία του, μέ πολλά μυ

θικά στοιχεία έγραψε ό Φιλόστρατος (170-240 μ.Χ) μέ παρακίνηση τής 

Ίουλίας Δόμνας, συζύγου τού αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου. Τό 

σύγγραμμά του έnιγράφεται «Τά ές Τυανέα Άnολλώνιον». 

Μεταγενέστερα πολλοί έγραψαν γιά τόν 'Απολλώνιο. Τόν είπαν θεο, 

δαίμονα, ήμίθεο, ηρωα, σοφό, άγιο, ύnεράνθρωnο. Τόν είπαν γόητα, 

μάγο, άnατεώνα, άσεβή, άγύρτη, γελοίον. 'Άλλοι τόν παρέβαλαν μέ τόν 

Πυθαγόρα, τόν Σωκράτη, τόν Νουμά Πομnίλιο. Ό Εύνάnιος στό βιβλίο 

του «Βίοι Σοφιστών» όνομάζει τήν ζωή του «διαμονήν θεού μεταξύ τών 

άνθρώnων». 

Ό Γυμνασιάρχης Κ. Κιτρινιάρης είχε έκδόσει μιά λαμπρά μελέτη γιά 

τόν 'Απολλώνιο, στήν όnοία θέτει τό έρώτημα: άνθρωπος η δαίμων, μά

γος ιϊ μύστης; 

Ό βίος τού Άnολλωνίου, μέ τά ίστορικά καί μυθικά στοιχεία τού Φι

λοστράτου, είναι άξιοnρόσεκτος. 

Γεννήθηκε στά Τύανα, πόλη τής Καππαδοκίας, κατά τό 1 Ο μ.Χ. Ό 

θρύλος λέγει ότι ή μητέρα του, όταν ήταν έnίτοκος, πήγε σέ λειμώνα γιά 

νά κόψη άνθη καί έκεί άnοκοιμήθηκε πάνω στή χλόη. 'Άγριοι κύκνοι τήν 

περικύκλωσαν καί τήν ξύπνησαν μέ τό θόρυβο τών πτερύγων τους. 'Έτσι 

ό 'Απολλώνιος γεννήθηκε σέ πρόωρο τοκετό. Κεραυνός έπεσε τήν ώρα 

τού τοκετού. 'Αργότερα στόν τόπο έκείνο έκτισαν Ίερό nρός τιμήν τού 

· Αnολλωνίου.

Ή οίκογένειά του ήταν nλουσία. Τίποτε δέν τού έλειψε. Μεγάλωσε 

μέ σοφούς διδασκάλους. Μέ μεγάλη εύκολία έμαθε νά μιλάη τήν 'Αττική 

διάλεκτο. 'Όταν έγινε 14 χρονών ό πατέρας του τόν έστειλε στήν Ταρσό, 

γιά νά συμnληρώση τή μόρφωσή του. Ή Ταρσός ήταν μιά έλκυστική 

πόλη γιά έναν πλούσιο νέο. Τά ηθη ήταν έλεύθερα. Ό Magre γράφει: Οί 

σnουδασταί συζητούσαν γιά τόv Πυθαγόρα καί τόν Πλάτωνα, μέ νέες 

πού φορούσαν χρωματιστά φορέματα, σχιστά στό πλευρό, ώστε vά φαί

νονται οί μηροί. 'Αλλά ό 'Απολλώνιος ήταν πουριτανός, παραμένοντας 

άδιάφορος στόν σαρκικό έρωτα. Λέγεται ότι παρέμεινε άγνός σ' όλό

κληρη τήv ζωή του, όπως ήταν ύnοχρεωτικό γιά τίς Έστιάδες καί τίς Πυ

θίες. 

Στήv Ταρσό διασταυρώνονταν όλα τά φιλοσοφικά ρεύματα. Ό νεα

ρός 'Απολλώνιος προτίμησε τήν Πυθαγόρειο φιλοσοφία. 'Έπαψε vά 

τρώγη κρέας καί vά nίνη κρασί, περιπατούσε ξυπόλητος καί φορούσε 
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μόνον λινά ύφάσματα. Ήταν ώραίος, σοφός, ένάρετος, μέ άριστοκρατι
κό παράστημα. Είχε χαρίσματα θεραπευτού καί διορατικού. θεράπευε 
μέ έπίθεση τών χειρών. 

Είχε έγκαταλείψει τήν πολυθόρυβο Ταρσό καί πήγε στάς Αίγάς τής 
Κιλικίας, όπου έμενε ατό Ίερό τού 'Ασκληπιού, μελετώντας καί άσκού
μενος. Ή φήμη του έξαπλωνόταν. Κάνει προφητείες πού πραγματο
ποιούνται. ·Έδιωξε άπό τό Ίερό έναν όδικο όνθρωπο, πού είχε φέρει 
πλουσιώτατα δώρα. Γιά όλλον πάλι αίσχρόν όνθρωπο προφήτευσε ότι θά 
φονευθή άπό τά όργανα τής έξουσίας, καί τούτο πραγματοποιήθηκε 
κατά τήν ή μέρα πού προσδιόρισε. 

Γυρίζει ατά Τύανα καί έπιβάλλει στον έαυτό του τήν όσκηση τηρήσε
ως πολυετούς σιγής, 4 η 5 έτών, κατά τό σύστημα τών Πυθαγορείων. 

'Όταν τελείωσε τή δοκιμασία τής σιωπής έρχεται στήν 'Αντιόχεια, 
πνευματικό κέντρο τής 'Ανατολής, όπου παρέμεινε περίπου 1 Ο χρόνια. 
Έξεπαιδεύετο καί συγχρόνως δίδασκε. Μέ τήν άνατολή τού ήλίου προ
σευχόταν καί τελούσε μυστικές ίεροτελεστίες. 'Έπειτα πήγαινε ατούς 
Ναούς καί συζητούσε μέ τούς ίερείς γιά τούς θεούς. 'Έπειτα προσκα
λούσε τούς μαθητές του νά τόν έρωτήσουν ό,τι θέλουν γιά τά άνθρώπι
να. 

Ό 'Απολλώνιος άποφασίζει νά ταξιδέψη στήν Ίνδία, τήν πηγή τού 
φωτός. Φθάνει στήν άρχαία Νινευή. Έκεί τόν πλησιάζει ό Δάμις καί τόν 
παρακαλεί νά τόν πάρη μαζί του. 'Έτσι ό Δάμις έγινε ό άχώριστος άκό
λουθος τού Άπολλωνίου καί ό βιογράφος του, άπό τόν όποίο πήρε τά 
βιογραφικά του στοιχεία ό Φιλόστρατος. 

Στή γέφυρα ένός ποταμού τούς ρωτά ό Τελώνης τί φέρουν μαζί τους. 
Ό 'Απολλώνιος άπαντά: «Σωφροσύνη, δικαιοσύνη, άρετή, έγκράτεια, άν
δρεία, όσκηση» «Κατάγραψε αύτάς τάς δούλας» λέγει ό Τελώνης. «Δέν 
φέρω δούλας, άλλά δεσποίνας» άπαντά ό 'Απολλώνιος. Στά σύνορα τής 
Βαβυλώνος ό σατράπης περιποιείται καί τιμά τόν ταξιδιώτη. «θείε 
'Απολλώνιε τού λέγει, ή φήμη σου έχει φθάσει πρό πολλού μέχρις έδώ». 

Στή Βαβυλώνα ό «έπί τών πυλών» προτείνει μιά είκόνα τού βασιλέως 
γιά νά τήν προσκυνήση. Ό 'Απολλώνιος άρνείται λέγοντας: «"Αν τόν βρώ 
καλό όνθρωπο καί τόν έπαινέσω, μεγάλης τιμής θά άξιωθή». Ό 'Απολ
λώνιος έγινε τιμητικώτατα δεκτός άπό τόν βασιλέα, ό όποίος τού έθεσε 
ατή διάθεσή του τούς μάγους καί τά ίερά. Μιά μέρα τού λέγει νά ζητήση 
ό,τι θέλει. Ό Δάμις προτείνει ατόν 'Απολλώνιο νά ζητήση χρήματα, διότι 
θά τούς χρειάζοντο γιά τό ταξίδι. Ό 'Απολλώνιος τού λέγει: «Δέν νομί
ζεις, Δάμι, ότι τό άμάρτημα, όπου καί νά τό κόμη κανένας, στήν 'Ολυμπία 
η στήν Βαβυλώνα, δέν παύει νά είναι άμάρτημα; 'Ότι όν ,ό σοφός όλίγους
άνθρώπους βλέπη, έκείνον όμως μάτια άμέτρητα τόν βλέπουν καί ότι γιά 
τόν σοφό ή φιλοχρηματία είναι άσυγχώρητη;». 

Φθάνουν στήν Ίνδία. Διαβαίνουν τόν Ίνδό ποταμό. Ό τόπος είναι γε-
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μότος άπό άναμνήσεις τού Μεγ. Άλεξάνδρου. Βασιλεύει ό νεαρός Φρα

ώτης, 27 χρονών. Είναι φιλόσοφος διότι μαθήτευσε στούς Βραχμόνες. 

Έγνώριζε Έλληνικά. Ήταν θαυμαστής τού Άπολλωνίου. Γιά τούς βραχ

μόνες, λέγει στόν Άπολλώνιο, ότι ή σοφία τους είναι θαυμαστή καί ή δύ

ναμή τους άφάνταστα μεγάλη. Δέν πολεμούν μέ όπλα, άλλά μέ κεραυ

νούς κτυπούν όσους τούς έπιτίθενται. Δίδει στόν Άπολλώνιο συστατική 

έπιστολή γιά τούς Βραχμόνες. 

Φθάνουν στή Χώρα τού Γάγγη καί βλέπουν τόν λόφο στόν όποίο κα

τοικούσε ή Κοινότης τών σοφών Βραχμάνων. Έμφανίζεται ένας νεαρός 

Ίνδός, κρατώντας χρυσή αγκυρα, άντί κηρυκείου, έκ μέρους τών σοφών. 

Προσφωνεί έλληνικά τόν Άπολλώνιο, μέ τό όνομά του, καί τόν καλεί νά 

έλθη στούς σοφούς, «κελεύουσι γάρ αύτοί». Τό «αύτοί» ένθυμίζει στόν 

Άπολλώνιο τό «αύτός έφα», πού έλεγαν γιά τόν Πυθαγόρα. 

Ό λόφος τών σοφών μοιάζει μέ τήν Άκρόπολη τών Άθηνών. Ό Φι

λόστρατος, άκολουθώντας τάς διηγήσεις τού Δάμι, περιγράφει πολλά 

θαυμαστά καί άπίστευτα γιά τούς Βραχμόνες, οί όποίοι έκαναν θαύματα 

καί περπατούσαν στόν άέρα. 

Έλληνικά μίλησε άπό τήν πρώτη στιγμή στόν Άπολλώνιο ό άρχηγός 

τών Βραχμάνων Ίάρχας καί τού ζήτησε τήν έπιστολή τού Φραώτου. «Καί 

πώς ξέρεις ότι σού φέρνω έπιστολή;» ρώτησε ό Άπολλώνιος. «Γνωρίζω, 

άπήντησε ό Ίάρχας, καί ότι ένα γράμμα λείπει άπό τήν έπιστολή, διότι 

παρέλειψε νά τό γράψη ό Φραώτης». Καί πραγματικά τούτο συνέβαινε. 

Ό Ίάρχας, μιλώντας μόνος αύτός έξ όνόματος τών αλλων, τού είπε 

νά ρωτήση ό,τι θέλει, διότι «τά πάντα γνωρίζουν, έπειδή έαυτούς γνωρί

ζουν». Είναι τό Δελφικό Γνώθι σαυτόν. Συζητούν γιά τήν άθανασία τής 

ψυχής καί ό Ίάρχας λέγει ότι δέχονται τήν μετεμψύχωση, «όπως ό Πυ

θαγόρας σέ σάς καί έμείς στούς Αίγυπτίους διδάξαμε». Τόν κόσμο θεω

ρούσαν δημιουργηθέντα όχι άπό 4 στοιχεία, (Γή, Άήρ, Ύδωρ, Πύρ), άλλά 

άπό 5 στοιχεία, προσθέτοντας τόν αίθέρα. 

Ό Άπολλώνιος έζησε 4 μήνες στήν Κοινότητα τών σοφών Βραχμά

νων καί τελειοποιήθηκε στήν έπιστήμη τού πνεύματος. ·Έμαθε τίς μυστι

κές δυνάμεις τής ψυχής καί άπέκτησε τήν ίκανότητα νά τόν ύπακούουν 

τά άόρατα όντα. Άναχωρώντας άπό τήν κοινότητα τών σοφών, τούς είπε: 

«θά έξακολουθήσω νά έπικοινωνώ μαζί σας, σάν νά είσθε παρόντες». 

Έπέστρεψε στή Βαβυλώνα, άπ' έκεί στή Νινευή, έπειτα στήν Άντιόχεια 

καί περνώντας άπό τήν Κύπρο έφτασε στήν Ίωνία. 

Βρίσκεται τώρα στό μέσον τού βίου του, 40 περίπου χρονών. Στήν 

πληρότητα τής ώριμότητας καί τής σοφίας. 'Όλες οί πόλεις τόν προσκα

λούν. Ή Σμύρνη, ή ·Έφεσος, 'Όπου πηγαίνει συγκεντρώνονται νά τόν 

ίδούν καί νά τόν άκούσουν. Καί ό Άπολλώνιος κάνει θαύματα καί προφη

τείες. 
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Διαπλέει τό Αίγαίο καί έρχεται στό 'Αθήνας. "Όλοι τρέχουν vό τόv 

ίδούv. Έορτόζονται τό Έλευσίνια. Ζήτησε vό μυηθή. Ό Ίεροφόντης όρ

νήθηκε καί τόν όνόμασε γόητα. "Άλλοι όμως λέγουν ότι δέν είναι αύτός ό 

λόγος, όλλό διότι δέν είχε προηγουμένως μυηθή στό έν ·Άγραις μικρό 

Μυστήρια, όπως ήταν έπιβεβλημένο. Ό 'Απολλώνιος - γράφει ό Φιλό

στρατος - δυσαρεστήθηκε καί προφήτευσε ότι θό μυηθή όπό όλλον Ίε

ροφόντη, έπειτα όπό μερικό χρόνια, καί έτσι έγινε, διότι ό τότε Ίεροφό

ντης, όποθανών, όντικατεστόθηκε όnό όλλον. 

·Έκαμε περιοδεία στήν Έλλόδα. Πήγε στίς Θερμοπύλες, στή

Δωδώνη, στό Άμφιαρόϊον, στό Τροφόνιο, στήν Όλυμπία, στήv Κρήτη, 

παντού όπου ύπήρχαν Μυστηριακό κέντρα, Μαντεία rϊ Ίερό. Δέν όναφέ

ρεται όμως μετάβαση στούς Δελφούς. Παντού όναφέροvται θαύματα. 

Στός 'Αθήνας έβγαλε δαιμόνιο όπό δαιμονιόπληκτο νεανία. Στήν Κόριν

θο όπεκόλυψε στό πρόσωπο μιάς ώραίας γυναίκας μιό έμπουσα, ή όποία 

θό έπινε τό αίμα ένός νέου φιλοσόφου, πού όνομόζονταν Μένιππος, ό 

όποίος τήν είχε έρωτευθή. Στόν Ίσθμό προμαντεύει τήν τομή του καί τήν 

όναστολή της, ή όποία άρχισε έπειτα όπό 7 χρόνια όπό τόν Νέρωνα καί 

όνεστόλη μέ τόν φόβο ότι τό νερό τού Κορινθιακού θό κατέκλιζαν τήν 

Αϊγινα. 

Τό 62 μ.Χ. όποφασίζει νό πόη στή Ρώμη, μολονότι ό Νέρων όπαγο

ρεύει τή φιλοσοφία καί καταδιώκονται οί φιλόσοφοι. 20 χιλιόμετρα έξω 

όπό τή Ρώμη συναντά τόν φιλόσοφο Φιλόλαο, τόν Κιτιέα, όστις φεύγει 

όπό τή Ρώμη καί συνιστά στόν 'Απολλώνιο νό μήν πόη στή Ρώμη, μήπως 

τόν φόη ώμόν ό Νέρων καί τού στοιχίση ή γνωριμία του περισσότερο όπ' 

όσο στοίχισε στόν Όδυσσέα ή γνωριμία τού Κύκλωπα. 

Ό 'Απολλώνιος δέν πείθεται, όλλό οί περισσότεροι όπό τήν όκολου

θία του τόν έγκαταλείπουν. ·Έρχεται στή Ρώμη, τόν καλεί νό τόν έξετόση 

ό "Ύπατος Τελεσίνος, πού τόν όφήνει έλεύθερο καί τού έπιτρέπει νό 

έπισκέπτεται τό Ίερό. 'Αργότερα τόν κάλεσε ό Τιγελλίvος, ό όποίος 

κρατούσε στό χέρια του γραπτή κατηγορία έvαντίον τού Άπολλωνίου. 

Άλλό όταν ξετύλιξε τό έγγραφον, βρέθηκε άγραφος ό χάρτης. Ό Τιγελ

λίvος όπεμόκρυνε όλους τούς παρόντος, λέγοντας ότι θό κόμη όπόρρη

τη όνόκριση καί όκολούθησε ό έξης διάλογος: 

Τιγ. Μπορείς νό μαvτεύσης κάτι, άν στό ζητήσω; 

Άπ. Έγώ δέν είμαι μόvτις 

Τιγ. Τόν Νέρωνα δέν τόν φοβάσαι; 

Άπ. Ό θεός πού τόν έκαμε φοβερό γιό τούς άλλους, έμένα μ' έκανε 

άφοβο. 

Τιγ. Τί ίδέα έχεις γιό τόν Νέρωνα; 

Άπ. Καλύτερη όπό σάς. Διότι σείς τόν νομίζετε άξιο νό τραγουδόη, ένώ 

έγώ τόν θεωρώ άξιο νό σωπαίνη. 
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Ό Τιγελλίνος τόν όφησε έλεύθερο. 

Στή Ρώμη ό Άπολλώνιος έκαμε ένα μεγάλο θαύμα. Βρέθηκε μπρός 

στήν κηδεία μιός κόρης ύπατικής οίκογενείας, σταμάτησε τήν πομπή καί 

«άφύπνισε τήν κόρην τού δοκούντος θανάτου», δηλ. τήν έπανέφερε στή 

ζωή. 

Άπό τή Ρώμη ό Άπολλώνιος πήγε στήν Ίσπανία καί στάς Ήρα

κλείους Σττ' λας, άπ' έκεί στή Σικελία καί στήν Κάτω Ίταλία, προφητεύ

σας δτι 3 αύτοκράτορες θά φονευθούν μόλις βασιλεύσουν (ό Γάλβας, ό 

"Όθων καί ό Βιτέλλιος). Καί γύρισε στάς Άθήνας, δπου τότε μυήθηκε 

στά Έλευσίνια. 

Μετά τάς Άθ!).Υας ό Άπολλώνιος πήγε στήν Αϊγυπτο, άφού έπισκέ

φθηκε Χίο, Μυτιλήνη, Ρόδο. Στήν Άλεξάνδρεια τού έκαμαν ύποδοχή. 

Βαδίζοντας άπό τήν παραλία πρός τό Ίερό, συνάντησαν συνοδεία στρα

τιωτών, πού όδηγούσαν γιά έκτέλεση 12 ληστές, καταδικασμένους σέ 

θάνατο. Ό Άπολλώνιος κοίταξε τούς κατάδικους καί φώναξε: «Δέν είναι 

δλοι ένοχοι. Ό ένας είναι άθώος». Παρακάλεσε τούς στρατιώτες νά βα

δίζουν μέ άργό βήμα καί νά έκτελέσουν τελευταίον έκείνον πού βρήκε 

άθώον. Είχαν έκτελέσει 8, δταν κατέφθασε ίππεύς άγγελιοφόρος, φέ

ρων τήν διαταγή νά μήν έκτελεσθή έκείνος πού ύπέδειξε ό Άπολλώνιος 

σάν άθώο, διότι μετά τήν καταδίκη του άποδείχθηκε ή άθωότητά του. 

Στήν Άλεξάνδρεια έφθασε άπό Άνατολής ό Βεσπασιανός πού όνο

κηρύχθηκε αύτοκράτωρ άπό τά στρατεύματα τής Άνατολής, ά·✓τί τού Βι

τελλίου, πού ήταν στή Ρώμη. ·Έσπευσαν δλοι νά τόν υποδεχθούν, έκτός 

τού Άπολλωνίου πού παρέμεινε στό Ίερό. Ό Βεσπασιανός Ρώτησε γιά 

τόν Άπολλώνιο καί μαθαίνοντας δτι ήταν στό Ίερό, έσπευσε νά τόν συ

ναντήση καί νά τόν ρωτήση έάν θά στερεωθή ή έξουσία του στή Ρώμη. Ό 

Άπολλώνιος άνήγγειλε τόν έμπρησμό τού Ναού τού Καπιτωλίου Διός, 

πού έγινε τήν προηγούμενη ήμέρα, χωρίς βεβαίως κανείς νά τό ξέρη έν 

τQ μεταξύ στήν Άλεξάνδρεια, καί δτι θά τόν άνοικοδομούσε ό Βεσπα

σιανός. Καί δλα άπεδείχθησαν άληθινά. 

Άναπλέει τόν Νείλο μέχρι τήν Αίθιοπία. Έπισκέπτεται τούς Γυμνοσο

φιστές, οί όποίοι τού παραγγέλουν δτι θά τόν δεχθούν δταν εύκαιρή

σουν, γιά νά μάθουν διατί ήλθε καί τί θέλει. Ό Άπολλώνιος άπάντησε: 

«Δέν άπορώ πού δέν ξέρουν. Οί Ίνδοί δμως ηξεραν». Ό Άπολλώνιος 

συζητεί μέ τόν άρχηγό τών Γυμνοσοφιστών θεσπεσίωνα. Συζητούν γιά 

άρετή καί κακία, γιά τόν Πυθαγόρα καί τόν Σωκράτη, γιά τούς Δελφούς 

καί τήν 'Ολυμπία, γιά τούς Άθηναίους καί τούς Λακεδαιμονίους, γιά τή 

δικαιοσύνη, γιά τούς θεούς, γιά τήν Μετεμψύχωση. Ό θεσπεσίων λέγει: 

«Τήν μετεμψύχωση άπό ήμός τούς Αίθίοπες καί τούς Αίγυπτίους παρέ

λαβαν οί "Έλληνες». Τά ϊδια γράφει καί ό Ήρόδοτος. 

Άπό τούς Γυμνοσοφιστές ό Άπολλώνιος προχωρεί πρός τίς πηγές 

τού Νείλου, φθάνοντας μέχρι τών καταρρακτών. Άπό τόν Νείλο πάλι γυ-
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ρίζει στήν 'Αλεξάνδρεια καί άπ' έκεί πλέει στή Συρία καί Κιλικία.

Ό 'Απολλώνιος έμεινε 20 χρόνια στήν Ίωνία μεταξύ 60 καί 80 χρο

νών, τιμώμενος καί θαυμαζόμενος, θεραπεύοντας καί θαυματουργώ

ντας. 

Έν τQ μεταξύ αύτοκράτωρ στή Ρώμη ήταν ό Δομιτιανός, πού έγινε

τυραννικώτατος. Στόν Δομιτιανό κατηγγέλθη ό 'Απολλώνιος, ό όποίος

γιά νά μή συλληφθή έφυγε κρυφά στήν 'Ελλάδα καί άπό τήν Κόρινθο

στήν 'Ιταλία. Μαθαίνει τήν έναντίον του κατηγορία δτι συνώμωσε ένα

ντίον τού αύτοκράτορος, δτι θυσίασε νεανίσκον, γιά νά άσκήση μαντείον,

δτι φιλοσοφεί καί δτι τόν προσκηνούν σάν θεο. Άντί νά φύγη στήν Αϊγυ

πτο, δπως τόν συμβουλεύουν, έρχεται στή Ρώμη γιά νά δικασθή. 'Ύπατος

είναι ό Αίλιανός, ό όποίος άπό νεαρός χιλίαρχος ήταν θαυμαστής τού

Άπολλωνίου καί φάνηκε πρόθυμος νά τόν διασώση.

Ό Δομιτιανός κάλεσε σέ άνάκριση τόν 'Απολλώνιο, ο όποίος τού μί

λησε μέ μεγάλο θάρρος. Ό Δομιτιανός τού κούρεψε τά μαλλιά καί τά

γένεια καί τόν έστειλε στό δεσμωτήριο (πάντοτε μαζί μέ τόν Δάμι). Μιά

μέρα ό Δάμις τόν έρωτά: «Τί μός μέλλεται νά πάθουμε;» ό 'Απολλώνιος

άπαντό: «'Ό,τι έπάθαμε μέχρι τώρα, τίποτε περισσότερο». Ό Δάμις:

«Πότε θά έλευθερωθής;» «'Όσον έξαρτόται άπό τόν δικαστή μoLJ σήμε

ρα. 'Όσον έξαρτόται άπό έμένα, μπορώ νά έλευθερωθώ αύτή τή στιγμή»

καί πραγματικά έλευθέρωσε τό πόδι του άπό τά δεσμά. Ό Δάμις έγραψε

δτι τότε έννόησε δτι είναι θεία ή φύση τού Άπολλωνίου καί άνωτέρα

άπό όνθρωπον. 'Ύστερα άπό λίγο ό 'Απολλώνιος άφέθηκε έλεύθερος.

Ό Φιλόστρατος γράφει δτι οί έχθροί τού Άπολλωνίου τόν κατηγο

ρούν δτι έγραψε πρός τόν Δομιτιανό παρακαλώντας γιά τήν άπελευθέ

ρωσή του. Ό Φιλόστρατος δμως βεβαιώνει δτι τέτοια έπιστολή δέν γρά

φτηκε. 

Ό 'Απολλώνιος, μαζί πάντοτε μέ τόν Δάμι, έπλευσε στή Σικελία καί

άπ' έκεί στήν 'Ελλάδα. Πήγαν στήν 'Ολυμπία. Έκεί έμεινε 40 ήμέρες,

συζητώντας καί διδάσκοντας. Άπό τήν 'Αρκαδία καί τόν Ίσθμό, φθάνει

στή Λεβάδεια, στό μαντείο τού Τροφωνίου, δπου κατέβηκε στό βάρα

θρο, παρ' δλη τήν άρνηση τών ίερέων, πού τόν θεωρούσαν γόητα, καί

άνεδύθηκε άπό τή γη μετά 7 ή μέρες στήν Αύλίδα, κρατώντας βιβλίο, μέ

τίς διδασκαλίες τού Πυθαγόρα.

Άπό τάς 'Αθήνας πήγε στήν άγαπητή του Ίωνία, στή Σμύρνη καί στήν

"Εφεσο. 

Στήν "Εφεσο ό 'Απολλώνιος, ένώ μιλούσε σέ πολυπληθές άκροατή

ριο, ξαφνικά χαμήλωσε τή φωνή, σιώπησε, καί προχωρώντας 3-4 βήματα

φώναξε «Κτύπα τόν τύραννο». 'Έπειτα έξήγησε στό άκροατήριο, δτι

έκείνη τή στιγμή στή Ρώμη, έφόνευσαν τόν Δομιτιανό, καί πραγματικά

έτσι έγινε. 

'Ύστερα άπό λίγο καιρό πέθανε, παρ' δλο πού δλοι τόν θεωρούσαν
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άθάνατο. Πώς πέθανε κανείς δέν γνωρίζει, κανείς μάρτυς δέν ύnάρχει, 

πολλοί θρύλοι ύnάρχουν. 'Άλλοι λέγουν στι πέθανε στήν 'Έφεσο, άλλοι 

στή Λίνδο τής Ρόδου, άλλοι στιiν Κρήτη. 

'Επίσης δέν είναι γνωστό πόσα χρόνια έζησε ό 'Απολλώνιος. 'Άλλοι 

λέγουν στι έζησε 80 χρόνια, άλλοι 90, καί άλlοι πάνω άnό 1 00. 'Όλοι 

σμως συμφωνούν στι ήταν θαλερώτατος, μάλλον ύμνούντες τό γήρας 

Άnολλωνίου η τήν νεότητα 'Αλκιβιάδου. 

Ό 'Απολλώνιος έργάσθηκε σλο του τόν βίο γιά τήν πνευματικότητα 

τών άνθρώnων. Δέν τού άnεδόθηκε δικαιοσύνη. Πολλοί άμφισβήτησαν 
τήν τελεία άγνότητα τού βίου του. Τό μίσος τόν περιέβαλε έξ ϊσου μέ τόν 

θαυμασμό. 

Έάν οί φιλόσοφοι δόξασαν τόν Άnολλώνιον, ό χριστιανικός κόσμος 

τόν έθεσε άντιμέτωnο nρός τόν 'Ιησού καί οί έκκλησιαστικοί συγγρα

φείς, άnό αίώνες, κατέστησαν τό σνομά του συνώνυμο τού άγύρτου καί 

θαυματοποιού, μέ μανία καί κακή πίστη. 

Ό 'Απολλώνιος στον είσήρχετο σέ Ναό, έκανε τήν έξής προσευχή: 
- 'Ω Θεοί, συντελέσατε στό νά έχω όλίγα καί νά μήν έχω άνάγκη άnό τί
ποτε!

Δίδασκε τήν άθανασία τής ψυχής, λέγοντας: «'Όταν τό σώμα κατα

στροφή ή ψυχή ύψώνεται στίς αίθέριες έκτάσεις. 'Αλλά τί σάς ένδιαφέ
ρουν αύτά τά πράγματα; θά τά μάθεπ, στον δέν θά ύnάρχετε πλέον στόν 

κόσμο». 

Τελειώνοντας άς άναφέρωμε στι στή Λίμνη τών 'Ιωαννίνων, στήν 'Εκ

κλησία τών Φιλανθρωnινών, σnου έχουν άγιογραφηθή 7 φιλόσοφοι, με

ταξύ αύτών είναι καί ό 'Απολλώνιος. Οί άλλοι 6 είναι ό Σόλων, ό Χίλων, ό 

Θουκυδίδης, ό Πλάτων, ό 'Αριστοτέλης, ό Πλούταρχος. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑΧΑ ΤΖΗ 

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ 

(τά ένορατικά καί προφητικά κείμενα τού Πά

ουλ-Άμαντέους Ντήναχ πού ύnοστήριζε 

όταν ζούσε - τό περιστατικό τής μεταβίωσής 

του ως προσωπική του έμnειρία) 

Ό μεταφραστής Γ. Παπαχατζής έδωσε τήν κατωτέρω αύτολε

ξεί διάλεξη στόν Πειραϊκό Σύνδεσμο στίς 8 'Ιανουαρίου 198 7, 

στό Λύκειο 'Ελληνίδων στήν Άθήνα στίς 24 Φεβρ. 1987 καί 

στόν Ροταριανό 'Όμιλο Βόλου στίς 14 ΜαϊΌυ 1987. 

Αύτές τίς τελευταίες δεκαετίες κυκλοφορεί ατή χώρα μας ένα βι

βλίο μέ κείμενα ένορατικά καί σάν προφητικά* πού θά μπορούσε κανείς 

νά τό χαρακτηρίσει πώς είναι ένας μεταγενέστερος άπό τή δική μας γε

νεά τόμος τής ίστορίας τών λαών τής Εύρώπης. "Ένας τόμος πού άπεικο

νίζει τά περιστατικά πού έγιναν καί πού θά γίνουν άπό τό 1950 (μετά τόν 

τερματισμό τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου) έως καί πέρα (σέ μελ

λοντικά χρονικά διαστήματα μέχρι τό 3900 περίπου μ.Χ.). Είναι δηλαδή 

οί ίστορικές τύχες τών Εύρωπαίων γιά ένα διάστημα 19 περίπου αίώνων 

άπό τό 1 950 καί πέρα. 

Τά κείμενα αύτά, γραμμένα στήν Αθήνα άπό έναν κεντροευρωπαίο 

γερμανόφωνο ίδιωτικό έκπαιδευτικό, τόν Πάουλ "Αμαντέους Ντήναχ ατά 

1923-1924 (ύστερα άπό τή Μικρασιατική καταστροφή) είχε καθήσει καί 

τά είχε μεταφράσει άπό τά γερμανικά ατά έλληνικά ό καθηγητής Γ. Πα

παχατζής ατή δεκατετραετία 1926-40. Κι άπαρτίσθηκε έτσι ένας τόμος 

830 περίπου σελίδων πού κυκλοφόρησε στήν Άθήνα σέ πρώτη έκδοση 

τό 1972 κι ύστερότερα ο' δλη τήν 'Ελλάδα καί στίς έλληνόφωνες περιο

χές τού έξωτερικού σέ δεύτερη έκδοση τό 1979. 

'Όταν προηγουμένως είπα δτι μοιάζουν σάν ένας τόμος ίστορίας τών 

λαών τής Εύρώπης άπό τά 1 950 έως τά 3900 μ.Χ. δέν πρέπει βέβαια νά 

πάει ό νούς μας δτι ό συγγραφέας χρησιμοποιεί τή μέθοδο έρεύνης πού 

προσιδιάζει ατούς ίστορικούς έρευνητές. Αύτό θά ηταν άδιανόητο, άφού 

στοιχεία καί δοκουμέντα δέν μπορεί φυσικά νά ύπάρχουν σήμερα γιά τά 

χρόνια τά μελλοντικά. 

Ό συγγραφέας δέν είναι ίστοριογράφος. Είναι ένας έμπνευσμένος 

καί μεγαλόπνοος μελλοντολόγος μέ θαυμαστές προορατικές ίκανότη-

• «Πύρινος Κόσμος» όδός Ίπnοκράτους 16 (γωνία Σόλωνος) (τηλέφ. 3602883). 
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τες. ·Ένας όραματιστής καί σάν ένα είδος προφήτη, πού δικαιώνεται όσο 

περνούν οί δεκαετίες άπό τότε πού έγραψε τά κείμενα. Οί ένορατικές 

δυνατότητες πού διαθέτει κινούν σέ θαυμασμό, άν μάλιστα συμβή καί 

μελλοντικά νά έπαληθεύεται, όπως σέ πολλά σημεία άποδείχνεται έως 

τά σήμερα. 

Ό Πάουλ Άμαντέους ύποστηρίζει μέ πειστικότητα ότι τά έζησε όλα 

έκείνα τά μελλοντικά κι ότι γι' αύτόν άποτελούν μιάν έμπειρία (experien

ce) (βιώματα). 

Ή έποχή μας δέν τά παραδέχεται αιjτά, γιατί ατά τωρινά χρόνια πού 

ζούμε ύπερισχύουν οί θετικές καί προσγειωμένες σκέψεις μέ τά θετικά 

κι έπιστημονικά κριτήρια. Αύτή ή νοοτροπία τού είκοστού μας αίώνα, ή 

θειτική, ή προσγειωμένη, τόν δέχεται τόν Άμαντέους ώς έναν έπιτυχη

μένο μελλοντολόγο, άλλά δείχνει κάποιον σκεπτικισμό σχετικά μέ τούς 

ίσχυρισμούς του ότι έκείνος έζησε δώδεκα μήνες άληθινής, καθώς λέ

γει, ζωής μέσα ατό πνευματικό καί κοινωνικό περιβάλλον τής μελλοντι

κής έκείνης έποχής πού θά τήν ζήσουν οί μακρινοί άπόγονοι τών τωρι

νών εύρωπαίων καί πού τόσο ζωντανά μάς τήν άπεικονίζει ατά κείμενά 

του. 

Μάς περιγράφει μέ ζωντάνια τά μελλοντικά έκείνα περιστατικά. Μάς 

τά περιγράφει πιστά έτσι όπως τά είδε (λέγει έκείνος). Μάς δείχνει τήν 

έποχή ένός νέου Χρυσού Αίώνα στήν Εύρώπη. 

Τό στύλ καί ή τεχνοτροπία τών κειμένων φυσικά δέν είναι τού έπιστή

μονα ίστορικού, άλλά είναι τού έμπνευσμένου μελλοντολόγου μέ τίς ί

σχυρές ένορατικές ίκανότητες. Τά κείμενα έχουν έναν μανδύα λογοτε

χνικό πολύ άξιόλογο. Μοιάζουν μέ κείμενα ταξιδιωτικής πεζογραφίας, 

μέ άφηγήσεις ταξιδιών στίς άγνωστες σέ μάς σήμερα πόλεις τής Εύρώ

πης τής μελλοντικής έκείνης έποχής πού μάς τά περιγράφει όλα αύτά 

τά ταξίδια μέ έκπληκτικές καθώς είπα λεπτομέρειες. 

Ό έχων τήν τιμήν νά άπευθύνεται σήμερα πρός έσάς δέν είχε ίδέα 

τόν καιρό πού έκανε τή μετάφραση ατά δεκατέσσερα έκείνα χρόνια 

1926-1940, νέος άκόμη, δέν είχε ίδέα ότι θά έπακολουθήσουν έπαλη

θεύσεις τών κειμένων έκείνων. Μέ προσείλκυε μονάχα ή λογοτεχνική 

τους ώραιότατη διατύπωση καί σάν νά μετέφραζα ένα ώραίο μυθιστόρη

μα μέ λογοτεχνική άξία (έτσι μού φαινόταν). Καθόμουν κι έκανα τόν 

κόπο τής μεταφραστικής αύτής έργασίας λόγω τής λογοτεχνικής όμορ

φιάς τού κειμένου. 

Τίς έπαληθεύσεις τίς εύρήκαν άλλοι, νεώτεροι άπό μένα, μεταγενέ

στεροι άπό τήν πρώτη έκδοση καί τίς έγραψαν ατά έπεξηγηματικά καί 

κατατοπιστικά τεύχη πού βλέπετε έδώ μέ τά πέντε διαφορετικά χρώμα

τα. Πρόκειται γιά δοκιμιογράφους μέ πολύ ύψηλό έπίπεδο μορφώσεως 

πού έργάσθηκαν εϊτε σέ όμάδες μελέτης εϊτε χωριστά ό καθένας των 
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καί έγραψαν τά ώραία αύτά φυλλάδια τών τριάντα ή σαράντα σελίδων τό 
καθένα. Μεταξύ αύτών είναι καθηγηταί Πανεπιστημίου καί δόκιμοι λογο
τέχνες, τέκτονες ύψηλού βαθμού, θεόσοφοι, φιλόσοφοι, δοκιμιογράφοι 
καί άλλοι πνευματικοί άνθρωποι μέ άξία. 

Ποιό λοιπόν είναι τό περιεχόμενο τού μεγάλου αύτού βιβλίου; Ό 
συγγραφέας μας ξεκινάει άπό τή σκέψη ότι συνάμα μέ τήν έκρηξη τού 
πρ�του Παγκόσμιου Πολέμου, τόν Αύγουστο τού 1914, ή ίστορική πο
ρεία τής Εύpώπης μπήκε σ' ένα είδος Μεσαίωνας πού θά κρατήσει όλά
κερους, λέει, αίώνες. Άλλά ό ίδιότυπος τούτος Μεσαίωνας, ό δικός μας, 
τής δικής μας δηλαδή έποχής, δέν μοιάζει, λέει, καθόλου μέ τόν προη
γούμενο τών δέκα αίώνων τής μεσαιωνικής Εύρώπης πού είχε άρχίσει 
μέ τήν πτώση τής Ρώμης, μέ τή διάλυση τού δυτικού ρωμαϊκού κράτους, 
καί είχε τερματισθεί στά 1450 περίπου συνάμα μέ τήν έπιτολή τών φώ
των τής Ίταλικής Άναγέννησης. Ό πρώτος έκείνος Μεσαίωνας, ό γνω
στός άπό τήν ίστορία, χαρακτηριζόταν άπό πνευματικό σκοτάδι, άπό στα
σιμότητα στήν έπιστημονική έρευνα, άπό δεισιδαιμονίες, άπό προλή
ψεις, άπό μισαλλοδοξία, άπό τήν κυριαρχία τών ίεροεξεταστών τού Κα
θολικισμού πού άπηγόρευαν κάθε έρευνα στή χειρουργική, κάθε πείρα
μα στήν έπιστήμη, κάθε έλεύθερη διάδοση ίδεών καί πεποιθήσεων. 

Ή 'Ιταλική Άναγέννηση άνοιξε πρώτη τούς δρόμους γιά τά φώτα τής 
έπιστήμης, άφύπνισε τά ένδιαφέροντα γιά τήν κλασσική παιδεία, έφερε 
τούς ούμανιστές, έφερε τη μεγάλη άκμή τής καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας, τούς κορυφαίους ζωγράφους καί άρχιτέκτονες, στήν Ίταλία, τούς 
μεγάλους τής πλαστικής, τούς γίγαντες τών γραμμάτων καί τού λυρικού 
λόγου, έφερε στήν κεντρική Εύρώπη τόν Γουτεμβέργιο, έφερε τίς έ
φευρέσεις, τήν πυξίδα, άνοιξε τούς ώκεάνειους δρόμους γιά τά μεγάλα 
ποντοπόρα πλοία καί προετοίμασε τή μεγάλη άκμή τού δυτικοευρωπαϊ
κού πολιτισμ�ύ πού έπηκολούθησε ατούς δύο μεγάλους αίώνες στήν 
Εύρώπη, τόν 1 80 καί τόν 1 9ο. 

Ό δικός μας Μεσαίωνας, πού τόν ζούμε τώρα άπό τό 1914 καί πέρα 
(καί πού θά τόν ζήσον καί οί διάδοχές μας γενεές) έχει τίς ίδιοτυπίες 
του καί τίς ίδιορρυθμίες του, λέει ό συγγραφέας μας, ό Πάουλ Άμαντέ
ους. Διανύεται στήν Εύρώπη μέσα σέ πολιτείες πάμφωτες, σέ κατάφω
τες όδικές άρτηρίες στίς πόλεις καί στίς έξοχές, άνάμεσα σέ πρωτοφα
νή πρόοδο σέ κάθε κλάδο τής έπιστήμης, άνάμεσα σέ μιάν άσύγκριτη 
άνοδο τής τεχνολογίας, μέ τόσες καί τόσες άνέσεις τής ζωής πού τίς ό
φείλομε στίς τεχνικές έφαρμογές τής προόδου τών φυσικών έπιστη
μών. Περίεργος Μεσαίωνας, πρωτοφανήσιμος, μέ τόσο φώς, μέ τόση έ
πιστήμη, μέ τόσες έφευρέσεις, μέ τόσα έγκαινιαζόμενα καθημερινά με
γάλα τεχνικά καί παραγωγικά έργα, μέ τόσο πλούσια καταναλωτικά άγα
θά, πού τά χαίρονται οί λαοί τουλάχιστον στίς προηγμένες κι έκβιομηχα
νισμένες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης. 
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Κι δμως, μάς διαβεβαιώνει ό συγγραφέας μας πώς πρόκειται γιά 
έναν Μεσαίωνα, παρ' δλο τό έπιφαινόμενο τούτο περιβάλλον ζωής μέ τό 
ύλικό φώς στήν Εύρώπη καί μέ τήν ύλική εύημερία. Οί πρόοδοι τής τε
χνικής δέν έχουν κατορθώσει καθόλου νά βελτιώσουν τή φύση τού άν
θρώπου. Ή Εύρώπη έχει χάσει (άπό τό 1914 καί πέρα) έχει χάσει τήν 
παλιά της άρχοντιά σέ ήθικές άξίες καί σέ πνευματικές άξίες καί σέ ίδε
ώδη. "Εχασε τά άλλοτινά ίδεολογικά της θεμέλια, πού ήταν σέ τόσο ύψη
λή στάθμη. 

"Επέτυχε ό άνθρωπος στήν ύπεpτεχvολογία, άλλά έχει χάσει ό άν
θρωπος τόν έσωτερικό έαυτό του. "Όπως στήν άτομική ζωή ό ύλικός 
πλούτος όλομόναχος δέν είναι άρκετός γιά νά έξυψώσει τήν ύπόσταση 
τού άνθρώπου, έτσι καί συνολικά στήν Εύρώπη ή τεχνολογία έχει δώσει 
μόνο άνέσεις ύλικής ζωής χωρίς νάχει φροντίσει ή πορεία τής ίστορίας 
νά βελτιώσει καί τήν ποιότητα τώv άνθρώπων, χωρίς νά μπορέσει νά έξυ
ψώσει τήν ψυχή καί τό συναίσθημα, νά καλλιτερέψει δηλαδή τήν ποιότη
τα τής ζωής. 

Μέσα ατούς δρους ζωής τού συγχρόνου μας Μεσαίωνα βλέπομε καί 
μείς οί ϊδιοι τήν κατακόρυφη πτώση τού πολιτισμού, δπως τήν είχε περι
γράψει ό συγγραφέας τού μεγάλου αύτού καί φημισμένου βιβλίου πρίν 
έξήντα τρία χρόνια. Παράλληλα μέ τήν άκμή τής τεχνικής, βλέπομε τήν 
πτώση σ' έκείνους τούς τομείς τού πολιτισμού πού άνήκουνε ατόν λεγό
μενο πνευματικό πολιτισμό. Δηλαδή στίς ήθικές άξίες, στίς αίσθητικές 
άξίες, πού τελούν σέ συνάρτηση μέ τήν καλλιτεχνική δημιουργία, έπίσης 
στίς θρησκευτικές αξίες καί τέλος στά ύψηλά ίδεώδη, δηλαδή στά μεγά
λα ίδανικά (ατόν άνθρωπισμό, στήν παιδεία, στήν έννομη τάξη καί σ' δλα 
έν γένει τά ώραία ίδανικά τού 19ου αίώνα). Οί άνθρωποι τού 19ου αίώνα, 
άν ήταν δυνατό νά δούν τήν κατάντια τής έποχής μας θά έδειχναν μεγά
λη έκπληξη γιά τήν κάθετη αύτή πτώση. 

Ή παρατήρηση αύτή (πού καταλήγει νά βαθμολογή τόν 20ό μας αίώ
να πολύ χαμηλότερα άπό τον 19°) ίσχύει γιά δλες τίς χώρες τής Εύρώ
πης. Ή άκτινοβολία πού άσκούσε πρίν έκατόν πενήντα χρόνια ή Εύρώπη 
σ' δλες τίς ήπείρους τής ύδρογείου έχει σβήσει rϊ τουλάχιστο έχει πολύ 
έλαττωθεί. Στόν δέκατο ένατο αίώνα ήταν ή μεγάλη άκμή. Είχε τότε εύ
εργετήσει ή Εύρώπη δλους τούς λαούς τής ύδρογείου. Μέ τίς ίεραπο
στολές, μέ τά έκπαιδευτήρια, μέ τά νοσηλευτικά ίδρύματα κλπ. Είχε 
ίδρυθεί ό "Ερυθρός Σταυρός, άρχικά στήν "Ελβετία κι εύθύς ϋστερα σέ 
μέτρα παγκόσμια, καί είχαν σφυρηλατηθεί τά θεμέλια κι οί ίδεολογικές 
βάσεις τού πνευματικού πολιτισμού γιά δλη τήν ύδρόγειο. Παντού ό δυ
τικοευρωπαϊκός πολιτισμός μεσουρανούσε. 

Τώρα στήν ϊδια τήν Εύρώπη μέ τήν παλιά άρχοντική παράδοση έχει 
έλαττωθεί πολύ ή ίκανότητα τού άνθρώπου νά είναι άξιος δέκτης τών 
πολιτιστικών άξιών πού άνήκουν ατόν τομέα τού πνευματικού πολιτι-
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ομού. Τό θρησκευτικό συναίσθημα έχει ύποχωρήσει, τήν πίστη τήν έχει 

διαδεχθεί ή άμφισβήτηση, τό μεταφυσικό καταφύγιο γιά τήν πονεμένη 

άνθρώπινη ψυχή δέν ύπάρχει πιά κι ή "Εκκλησία συχνά άποτελεί άντικεί

μενο είρωνίας καί άμφισβήτησης. Κάτι άνάλογο καί ατόν τομέα τής καλ

λιτεχνικής δημιουργίας. Τά μεγάλα έργα τού ένδοξου παρελθόντος (ί

δίως τής "Ιταλικής "Αναγέννησης καί τού 19ου αίώνα) έχουν καταφύγει 

στά Μουσεια, Φυλάσσονται έκεί καλά. Άλλά νέα έργα μέ άξία δέν παρά

γονται. Τό μεγάλο θαύμα τού 18ου στή μουσική δημιουργία μέ τούς κλα

σικούς σπάνια έκτιμάται καί μόνο στίς έπετείους. "Ένα όλόκληρο μουσι

κό σύμπαν τού 1 9ου μέ τούς κεντροευρωπαίους μέ τά κορυφαία όνόμα

τα (Schubert, Brahms, Liszt καί τόσοι άλλοι) (στήν χρονική περίοδο τού 

ρομαντισμού) πού είχαν δωρήσει στήν άνθρωπότητα έργα άθάνατα δέν 

εύρίσκει πιά στήν ψυχή τών Εύρωπαίων τήν βαθιά άπήχηση πού είχε νιώ

σει ή Εύρώπη, πρίν άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 

Τώρα είναι ή έποχή τών άπλών ρυθμών (ρόκ, πόπ, ντίσκο) βορειοαμε

ρικανικής προελεύσεως καί νέγρικης άπώτερης καταγωγής. Τό πιό λυ

πηρό είναι ότι όχι μονάχα παράγονται αύτά τά χαμηλής ποιότητος έργα 

(δήθεν έργα), άλλά ότι καί εύρίσκουν άπήχηση στήν αίσθητική συνείδη

ση τών Εύρωπαίων τού 20ου αίώνα. "Άν δέν είχαν άπήχηση θά σταματού

σε καί ή παραγωγή τους. Τούλάχιστον έδώ στήν Εύρώπη μας δέν θά εί

χαν θέση. 

Δέν θά ήταν άνεκτοί οί έκκωφαντικοί κρότοι άντί μουσικής. Δέν θά 

ήταν άνεκτή ή άνίερη διασκευή τών μεγάλων έργων τού ένδόξου παρελ

θόντος πίσω άπό τήν άθώα δήθεν όνομασία «παλιές μελωδίες σέ μο

ντέρνες παραλλαγές». Νά άκούγεται δηλαδή «·Η ώδή στή Χαρά» (στίχοι 

τού Schiller, μουσική τού Beethoven) (στό Schlusschor τής 9ης) (στό 

καταληκτήριο χορωδιακό τμήμα τής τελευταίας του Συμφωνίας) σέ μιά 

διασκευή τού 20ού μας αίώνα. "Έτσι ώστε νά χορεύεται σέ ρυθμό ρόκ. 

Έκτός άπό τήν άνίερη αύτή μεταχείριση μέ τήν όποία εύτελίζεται ή 

μουσική σύνθεση τής έποχής τής μεγάλης άκμής ( 18 και 19ου) κατακό

ρυφη είναι καί ή πτώση τής αίσθητικής συνείδησης καί ατόν άλλον έκεί

νον τομέα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, στίς είκαστικές δηλαδή τέ

χνες. Οί άτεχνες κι άκομψες όγκώδεις καμπύλες τού Henry Μούρ στά 

τερατουργήματά του στήν Άγγλία πληρώνονται άκριβά παγκοσμίως. Γιά 

τέτοιου εϊδους «έργα» δίδονται καί διακρίσεις καί παράσημα(!). Δέν εξα

νίσταται ή αίσθητική συνείδηση ένώπιόν τους. Δέν διαμαρτύρεται ό Εύ

ρωπαίος τού 20ου αίώνα στή θέα των. 

Τά ϊδια καί μέ τόν Πικάσο καί μέ τόσους άλλους. Αύτό πού λέμε «αί

σθητικό κοινοβίωμα», ή αίσθητική δηλαδή κοινή συνείδηση, μέ άλλες λέ

ξεις ή ίκανότητα τού καλλιεργημένου άνθρώπου νά ξεχωρίσει καί νά δια

κρίνει ποιό είναι τό ώραίο στήν καλλιτεχνική δημιουργία, βρίσκεται (ή 
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ίκανότητα αύτή) σέ πολύ χαμηλό έπίπεδο. Οί Εύρωπαίοι τού 20ού κατα

μεσίς στόν νέον τούτον Μεσαίωνα, παρασύρονται σέ καταφατική άξιολό

γηση γιά έργα άνάξια, γιά έργα πού δέν έχουν τή δυνατότητα νά προκα

λέσουν τήν εύγενική αϊσθηση τής καλλιτεχνικής συγκίνησης καί λένε 

εύκολα τή φράση «πόσο είναι ώραίο»(!) άπό φόβο μήπως τούς χαρακτη

ρίσουν ότι δέν είναι μοντέρνοι. Κι οί καθηγητές στίς Σχολές Καλών Τε

χνών, οί ταγμένοι ύπεύθυνοι Ίεροφάντες τής Τέχνης η οί κριτικοί τής 

Τέχνης, δέν λένε τήν άλήθεια στίς νεώτερες γενεές ότι έχομε μπεί 

μέσα σ' έναν νέον Μεσαίωνα, ότι ή καλλιτεχνική δημιουργία περνάει μιά 

κρίση, μιά πτώση, άλλά ύποστηρίζουν ύποκρ_ιτικά ότι καθετί πού είναι με

ταγενέστερο είναι κατ' άνάγκην κι αίσθητικά άνώτερο. 

Ό νέος Μεσαίωνας έχει άπό τό 1914 καί πέρα κάνει τήν έμφάνισή 

του σέ κάθε τομέα πνευματικού πολιτισμού καί πανταχού στίς περιοχές 

τής Εύρώπης μέ τήν παλιά πολιτιστική κληρονομιά, πού ήταν άκέραιη 

έως τίς άρχές τού 20ου αίώνα. ·Όχι μόνο στή μουσική, όχι μόνο στίς εί

καστικές τέχνες, άλλά σ' όλόκληρο κείνο το σύστημα τών αίωνίων άξιών 

τού πνευματικού πολιτισμού τών δυτικοευρωπαίων, πού μαστίζεται τά 

τελευταία τούτα έβδομήντα πέντε χρόνια άπό κρίση φοβερή. Άκόμα καί 

στόν τομέα τής παιδείας ή ήμιμάθεια κι ή άγραμματοσύνη έχουν διαδε

χθεί τήν ώραία παλαιά προσήλωση στήν προσπάθεια τού 19ου αίώνα γιά 

κατάρτιση μορφμωμένων καί καλλιεργημένων νέων άνθρώπων. Άκόμη 

καί στόν τομέα τής έννομης τάξης πού άποτελούσε άλλοτε τό βάθρο καί 

τό θεμέλιο μιός πολιτισμένης ζωής, τό θεμέλιο γιά τήν κάθε πρόοδο. 

Τώρα δέν ύπάρχει πιά έννομη τάξη. Σχεδόν παντού στήν Εύρώπη τό 

άγχος γιά τίς τρομοκρατικές πράξεις έχει διαδεχθεί τήν παλαιά άσφά

λεια τών συγκοινωνιών καί τών ταξιδιών τού 19ου αίώνα. Ή άντίληψη γιά 

μιάν άμοιβαιότητα σεβασμού τής άσφαλείας τών διπλωματικών άντιπρο

σωπειών έχει λείψει καί οί άνύποπτοι καί άσχετοι άνθρωποι πού πηγαί

νουν στή δουλειά τους άποτελούν τόν στόχο καί τά εύκολα θύματα τού 

άλφα ιϊ τού βήτα φανατικού, πού αίσθάνεται τόν έαυτό του ταγμένον σέ 

κάποιον ίδεολογικό άγώνα. 

·Έννομη τάξη δέν ύπάρχει, οϋτε στό έσωτερικό τής κάθε χώρας χω

ριστά οϋτε σέ διεθνή πλαίσια. Οί λαοί στήν Εύρώπη ζούν μέσα στό άγχος 

μιός ένδεχόμενης πυρηνικής όλοκληρωτικής καταστροφής. Τά φοβερά 

μέσα μαζικού όλέθρου πού ή τεχνολογία έδωσε στόν άνθρωπο τού 20ού 

δέν έχουν συνοδευθεί άπό άνάλογη ήθική ώριμότητα κι άπ' τόν έπιβαλό

μενο όρθολογισμό. Ένώ ή τεχνολογία έχει κάνει άλματα στήν έποχή 

μας, ή φύση τού άνθρώπου δέν έχει βελτιωθεί παρά έλάχιστα. Πολύ μι

κρή άπήχηση είχαν έως τώρα ή κλασική παιδεία, τό κήρυγμα τής σωκρα

τικής διδαχής γιά ήθικές άξίες, ή ήθική διδασκαλία τού Κομφούκιου, ά

κόμα κι ή χριστιανική διδασκαλία και ή φιλοσοφία ζωής (ή βιοθεωρία) 

πού είχε κηρύξει ό Ίδρυτής τής θρησκείας μας. 
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Μέσα ι•' αύτόν τόν ίδιότυπο Μεσαίωνα, όπου τώρα ζούμε οί άνθρωποι 
τού 20ου ϋίώνα, τόν νέο Μεσαίωνα μέ τό άφθονο ύλικό φώς καί μέ τά 
θαύματα τής έπιστήμης, τόν νέον Μεσαίωνα μέ τό άγχος τού πυρηνικού 
όλοκαυτώματος καί μέ τήν τρομοκρατία καί μέ τά ναρκωτικά, έρχεται σέ 
αύτά τά κείμενα ό Πάουλ 'Αμαντέους Ντήναχ νά μάς δώσει τήν έλπίδα 
μιάς Νέας 'Αναγέννησης καί άπεικονίζει στά προορατικά του κείμενα τή 
νέα tποχή πού οί μακρινοί έστω άπόγονοι τής σημερινής γενεάς θά 
μnορέσουν νά τή ζήσουν. Ή άνθρωπότητα λοιπόν δέν πρόκειται νά χαθεί 
παρόλους τούς τρομερούς κινδύνους πού τήν περιστοιχίζουν. 

Μάς τό διαβεβαιώνει ή «Κοιλάδα τών Ρόδων». Οί φόβοι μας είναι ά

βάσιμοι η τουλάχιστον ύπερβολικοί. ·Όλα αύτά τά φοβερά ένδεχόμενα 

δέν θά πραγματοποιηθούν. Οϋτε καί θά έμποδισθεί ή έπανατολή μιάς 

νέας έποχής πολιτισμού στήv Εύρώπη καί στήν Οίκουμένη. Οί φόβοι γιά 

τήν κρίση τών ήθικώv άξιών, γιά τήν κατακόρυφη πτώυη τής κοινής α_ί

σθητικης συνείδησης (σχετικά μέ τήν καλλιτεχνική δημιουργία), γιά τά 

έπικίνδυνα παιδαγωγικά πειράματα (άμερικανικής έμπνεύσεως) («μή 

καθοδηγείς τά παιδιά, άφησέ τα νά βρούν μόνα τους τόν σωστό δρόμο»), 

όλοι αύτοί οί φόβοι είναι ύπερβολικοί. Οί φόβοι γιά τούς σφαλερούς 

δρόμους πού έχουν πάρει οί νεώτερες ήλικίες, γιά τήv έγκληματικότητα, 

γιά τά ναρκωτικά, είναι ύπερβολικοί (γράφει ό 'Αμαντέους Ντήναχ). Τό 

ϊδιο καί οί φόβοι γιά τήν κρίση ύπερπληθυσμού στή μαύρη ·Ήπειρο πού 

όδηγεί έκεί σέ μιά δημογραφική έκρηξη, σέ μιά έκρηκτική κατάσταση 

καί σέ λιμοκτονία. Τό ϊδιο κι ή ολοένα έvτεινόμενη μόλυνση τού φυσικού 

περιβάλλοντος κατά τής όποίς οί οίκολόγοι κάνουν τή γνωστή έντατι

κήέκστρατεία τους. Τό ϊδιο κι οί άπειλές καταστροφής άπ' τίς πυρηνικές 

δοκιμές καί τό ένδεχόμενο ένός όμαδικού έξολοθρεμού άπ' τήν πυρηνι

κή ένέργεια. 

"Ότι περνάει καιρούς δοκιμασίας ό πολιτισμός μας, αύτό είναι άνα

ντίρρητο, λέγει ό Ντήναχ στό βιβλίο του «·Η Κοιλάδα τών Ρόδων». Περ

νάει κινδύνους καί θά περάσει κι άλλους πολλούς άκόμη στά χρόνια τώv 

παιδιών μας καί τών έγγονιών μας. Κι έντούτοις θά ξεπεραστούνε μέ έ

πιτυχία όλοι αύτοί οί φοβερά δύσκολοι καιροί τού τωρινού Μεσαίωνα. Κι 

όλοι αύτοί οί κίνδυνοι τελικά θά παρακαμφθούνε. 

Χάρις στό βιβλίο αύτό, τήν «Κοιλάδα τών Ρόδων», έχομε τή δυνατό

τητα (έμείς τής σύχρονης γενεάς) νά προτρέξωμε χρονικά, πηγαίνοντας 

νοερά πέρα άπ' τά χρονικά πλαίσια τής βιολογικης μοίρας τού καθενός 

μας καί vά ζήσωμε χάρις στίς σελίδες αύτού τού βιβλίου μέσα στό περι

βάλλον τής κοινωνικής καί τής πνευματικής ζωής μιάς συγκεκριμένης 

μελλοντικής έποχής μέ τή νέα μεγάλη άκμή τού δυτικοευρωπαϊκού πο

λιτισμού. Κι όχι μόνο έμείς οί σύγχρονοι. 'Αλλά καί οί έπόμενες γενεές, 

οί διάδοχες. Αύτές άλλως τε θά προσέξουν άκόμη περισσότερο αύτό τό 

βιβλίο. Ή αίτία πού οί διάδοχές μας γενεές θά τά γυρεύουν αύτά τά κεί-
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μενα πιό έπίμονα στό έγγύς μέλλον είναι ότι κατά πάσαν πιθανότητα θά 

έχουν έπιπροστεθή κι άλλες έπαληθεύσεις σέ κείνες πού έως τά σήμε

ρα έπισημαίνουν οί μελετητές τού βιβλίου καί τίς σημειώνουν (μέ συγκε

κριμένη μνεία άριθμών σελίδων) στά πέντε έπεξηγηματικά φυλλάδια 

(τεύχη). "Εγώ πού σάς μιλώ προσωπικώς δέν τίς είχα προσέξει τίς έπα

ληθεύσεις. Τίς βρήκαν έκείνοι πού έγραψαν τά πέντε αύτά έπεξηγημα

τικά φυλλάδια. 

"Η πλοκή τού έργου τοποθετείται λοιπόν άπό τόν συγγραφέα στό μα

κρινό μέλλον. Σέ έποχή πού ό τωρινός Μεσαίωνας θά έχει τερματισθεί, 

καί μάλιστα θά έχει πρό πολλού τερματισθεί. Μάς περιγράφει λοιπόν ή 

«Κοιλάδα τών Ρόδων» τήν άτμόσφαιρα κοινωνικής καί πνευματικής 

ζωής ένός νέου Χρυσού Αίώνα στήν Εύρώπη. "Αλλά καί στήν οίκουμένη 

όλόκληρη. Γιατί καί οί ύπόλοιπες ήπειροι θά έχουν έπωφεληθή άπό τήν 

πολιτιστική άκτινοβολία τής Εύρώπης, όπως είχε γίνει στόν 190 αίώνα. 

Αύτή ή άπεικόνιση ένός περιβάλλοντος ζωής σέ πλαίσια πολιτισμού 

ύψηλής στάθμης δέν γίνεται σ' αύτό τό βιβλίο μ' έναν άπλό άφηγηματικό 

τρόπο περιγραφής έξωτερικών γεγονότων. Τό άντίθετο. Μέσα στίς σελί

δες τού βιβλίου ό συγγραφέας τά «ζεί» όλα έκείνα. Τά κείμενά του έ

χουν τή μορφή σελίδων ήμερολογίου κι έκεί μέσα γράφει όσα βλέπει κι 

όσα ζεί καθημερινά. Γράφει δηλαδη σάν ένας αύτόπτης. Καί τώρα διε

ρωτάται κανείς: Μά πώς γίνεται νά ζήσει κανείς σέ μιά συγκεκριμένη 

μελλοντική έποχή μιά δωδεκάμηνη έκεί ζωή κι ϋστερα νά γυρίσει άπό τό 

μέλλον σέ άνάδρομη χρονική πορεία καί νά γράψει στά 1923 τίς έντυ

πώσεις του άπό τή μελλοντική έκείνη ζωή; ·Εκείνος ίσχυρίζεται ότι είχε 

μιά πραγματική έμπειρία, μιάν experience, κατά τήν διεθνώς καθιερωμέ

νη λεκτική έκφραση. 'Ισχυρίζεται έπίσης ότι ήταν γραφτό τής προσωπι

κής του μοίρας νά συνδεθή ή ζωή του μ' ένα άπό τά πιό σπάνια φαινόμε

να παραψυχολογίας. Κι ότι έζησε δυό ζωές, μιά έως τά 1924 καί άλλη 

μιά σέ δωδεκάμηνη διάρκεια στό μακρινό μέλλον τού 3900 μ.Χ. 

Ή έποχή μας όμως είναι, όπως είπα, μιά έποχή θετικής καί προσ

γειωμένης έπιστήμης, πού δέν παραδέχεται τήν παραψυχολογία οϋτε 

τίς μετεμψυχώσεις οϋτε τίς διαδοχικές ύπάρξεις τού άνθρώπου στή λε

γόμενη μεταβίωση. 

Γι αύτό κι έμείς, τής δικής μας έποχής, στήν Εύρώπη, δίνομε περισ

σότερη βαρύτητα στή λογοτεχνική άξία τών κειμένων καί τά διαβάζομε 

σάν ένα μυθιστόρημα. Τό ότι πραγματοποιήθηκε ή ύπερβατική συμφωνία 

δύο πονεμένων ψυχών νά συναντηθούνε σέ άλλη μελλοντική ζωή λίγοι 

είναι κείνοι πού τό παραδεχόμαστε. Τίς παλαιές καί σεβάσμιες ίνδικές 

δοξασίες γιά μετενσάρκωση τής ψυχής τού άνθρώπου καί γιά νέα ζωή 

τίς παραμερίζουν οί πιό πολλοί. Καί δίνουν, καθώς είπα, στά κείμενα τήν 

έρμηνεία ένός λογοτεχνήματος. ·Εκείνος, ό Amadeus, ύποστηρίζει ότι 

είχε στά πρώτα χρόνια τής νεότης του μιά μεγάλη κι άληθινή άγάπη πού 
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ή κοινωνική συμβατικότητα τήν κατέστρεψε. Τό έμnόδια ήταν όnό πα

ρεμβάσεις τής οίκογένειας. Ή όγαnημένη του, πεθαίνοντας πολύ νέα, 

τού ύnοσχέθηκε πώς οί ψυχές τους θό ξανασμίξουν σέ μιόν άλλη ώραιό

τερη ζωή, όπου καί κείνη καί κείνος θό έχουν διαφορετικό όνόματα καί 

θό έχουν μάλιστα καί όδρότατες όναμνήσεις όnό nροΟnαρξη. 

Ή θετική καί ύλιστική έnοχή μας δέν παραδέχεται τέτοιες φαντασιώ

σεις, καθώς τίς λέγει. Δίνει στό κείμενα έρμηνεία θετική. Τίς έnαληθεύ

σεις τίς θεωρεί όnλές συμπτώσεις. "Αν οί έnαληθεύσεις συνεχισθούν καί 

τίς έnόμενες δεκαετίες, θό χαρακτηρισθεί ό συγγραφέας μας σόν ένας 

έnιτυχημένος μελλοντολόγος, σόν ένας όραματιστής μέ προφητικές 

ίκανότητες. 'Έτσι καθώς ένας πολύ μορφωμένος ίστορικός τού πολιτι

σμού μπορεί νό προβλέψει περίπου nοιές θό είναι οί έnικείμενες έξελι

κτικές μορφές τής πορείας τού πνευματικού πολιτισμού στήν Εύρώnη. 

'Εντούτοις έχουν τόση ζωντάνια καί τόση πειστικότητα οί περιγραφές 

του τών ταξιδιών πού έκανε σέ κείνη τή συγκεκριμένη μελλοντική έnο

χή ! 'Όσοι όκολουθούν τή θετική νοοτροπία καί τή θετική σκέψη καί δέν 

παραδέχονται οϋτε τό παραψυχολογικό φαινόμενα οϋτε τίς διαδοχικές 

ύnόρξεις τού όνθρώnου, πρέπει λοιπόν, γιό νό είναι συνεπείς, νό πιστεύ

ουν πώς θό ήσαν δυνατόν καί πραγματοποιήσιμο ένας πολύ μορφωμέ

νος ρωμαίος τής έnοχής τού Σενέκα η τού Μάρκου Αύρηλίου νό είχε πε

ριγράψει όnό μιό χρονική όnόσταση εϊκοσι περίπου αίώνων, μέ τόση 

ζωντάνια καί μέ τόσες λεπτομέρειες, τό δικό μας Παρίσι η τό Λονδίνο η 

τή Νέα 'Υόρκη, έτσι καθώς ό συγγραφέας τής «Κοιλάδας τών Ρόδων» 

όnεικονίζει στίς «Σελίδες 'Ημερολογίου» του τό ταξίδια πού έκανε στίς 

μεγαλουπόλεις τού Εύρωnαϊκού βορρά μέ τό παλάτια τους καί μέ τίς 

κρυσταλλόθωρες λεωφόρους καί μαθαίνει νό συνομιλεί μέ τούς κατοί

κους των στή διεθνή γλώσσα τής μελλοντικής κείνης έnοχής, πού θό εί

ναι καθώς λέγει μιό ένιαία στήν οίκουμένη γλώσσα μέ όγγλοσκανδιναβι

κές ρίζες. 

Γιό όσους δέν παραδέχονται τίς παραψυχολογικές έρμηνείες οϋτε 

πιστεύουν πώς ό συγγραφέας έζησε πραγματικά κείνη τή δωδεκάμηνη 

μελλοντική ζωή, προκύπτουν κατ' άνόγκην όρισμένα έρωτηματικό, πού 

πρέπει νά τό πούμε: Πρώτον καί κύριον, γιατί ό μελλοντολόγος μας έκα

νε έnιλογή μιός τόσο μακρινής μελλοντικής έnοχής γιό τή χρονική το

ποθέτηση τής έρωτικής ίστορίας του; Μερικοί είπαν: Ή άnόντηση είναι 

πολύ άnλή: γιό νό όnοφύγει τόν έλεγχο τών έnαληθεύσεων. 'Άλλοι 

όμως, πού έχουν μελετήσει βαθύτερα τό νόημα των κειμένων, λέγουν 

ότι ό σκοπός τού συγγραφέα πού διάλεξε τόν 390 μ.Χ. αίώνα όντί n.x. 

τού 21 ου είναι ότι έnιθυμούσε νό συμπεριλάβει στήν άnεικόνιση τού 

μελλοντικού έκείνου Χρυσού Αίώνα μαζί μέ τούς άλλους τομείς ύψηλού 

πολιτισμού καί μιά σημαντική βελτίωση στήν ϊδιο τή φύση τού άνθρώnου. 

Παράλληλα δηλαδή μέ τήν καλλιτεχνική δημιουργία, τόν λυρικό λόγο, τή 
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λογοτεχνία έν γένει, τή μουσική, τά ίδεώδη, ηθελε νά έμφανίσει σ' έκεί

νον τόν Χρυσούν Αίώνα τού μέλλοντος κι έναν κοινό ψυχολογικό τύπο 

άνθρώnου, μέ έσωτερική καλλιέργεια, μέ έσωτερικό πολιτισμό, μέ άν

θρωnισμό, μέ πλούτο συναισθηματικό, με πολιτισμό δηλαδή στήν ψυχή 

καί στό συναίσθημα. Άλλά ένα τέτοιο έπίτευγμα χρειάζεται πολλούς 

αίώνες γιά νά πραγματοποιηθεί. Ή πείρα μάς διδάσκει ότι πενιχρά άnο

τελέσματα έχουν φέρει έως τά τώρα (πού ζούμε έμείς σήμερα) τόσον ή 

κλασσική παιδεία (μέ τή σωκρατική διδαχή δυόμισι χιλιάδων χρόνων) 

όσον καί τό χριστιανικό κήρυγμα μέ τούς συναισθηματικούς του θησαυ

ρούς καί μέ τή δική του ήθικοδιδασκαλiα δύο χιλιάδων χρόνων γιά τήν 

παναθρώπινη φιλαλληλία καί τή χριστιανική άγάπη. 

Τοποθετώντας σέ μακρινό μέλλον τό περιβάλλον ζωής πού άπεικονί

ζει ό συγγραφέας μας, πετυχαίνει στ' άλήθεια νά δώσει ένα ίκανοnοιητι

κό ψυχογράφημα τών άνθρώnων τής μελλοντικής κείνης έnοχής μέ τήν 

έσωτερική καλλιέργεια καί μέ τόν έσωτερικό πολιτισμό. Μάς δίνει δηλα

δή έναν κοινό ψυχολογικό άνθρώπινο τύπο μέ τήν άγάπη γιά τόν συνάν

θρωπο, μέ τόν συναισθηματικό πλούτο, μέ τήν φιλότητα, μέ τήν καλωσύ

νη, μέ τήν ήμερότητα ηθους, μέ τήν έμπρακτη συμπαράσταση στόν πόνο 

τού συνανθρώπου, δηλαδή μάς δίνει τό ψυχογράφημα τού αξίοu τού 

όνόματος άνθρώπου, έτσι καθώς τόν είχε άντιληφθεί στό κήρυγμά του 

καί ό Ίδρυτής τής θρησκείας μας. Μ' αύτούς τούς έσωτερικά πλουτισμέ

νους άνθρώnους συναναστρέφεται ό συγγραφέας μας στά κείμενά του 

μέσα στήν άτμόσφαιρα ύψηλού πολιτισμού τής μελλοντικής κείνης έnο

χής. Στό κοινωνικό καί πνευματικό περιβάλλον ζωής τού νέου αύτού 

Χρυσού Αίώνα. Μέ μιά λέξη τή μόρφωση τήν άντιλαμβάvεται ό Πάουλ

Άμαντέους όχι ώς συσσωρευμένες άφθονες έnιστημονικές γνώσεις, 

άλλά ώς διαμόρφωση χαρακτήρος, ώς πολιτισμό ψυχής, ώς διάπλαση 

ηθους, ώς έσωτερική καλλιέργεια τού άνθρώπου. 

Μέ τά κείμενα τής «Κοιλάδας τώv Ρόδων» τού Άμαντέους Ντήvα:,< 

άσχολήθηκαν έως τά σήμερα δεκάδες μελετητές κι έρευvητές. Άρκε

τοί άnό αύτούς έγραψαν άρθρα η βιβλιοκριτικές μελέτες η δοκίμια, εϊτε 

σέ έφημερίδες εϊτε σέ περιοδικά, ίδίως λογοτεχνικά η φιλοσοφικά η τε

κτονικά η άκόμη έγραψαν καί χωριστά βιβλία, όπως αύτά έδώ τά πέντε 

τεύχη. 

Μερικοί μού έχουν άνακοινώσει καί προφορικά τίς έντυnώσεις τους 

γιά τό nοιό ήταν τό κίνητρο τού Άμαντέους Ντήναχ νά γράψει αύτές τίς 

σελίδες Ήμερολογίου. 

Ό πρώτος ήταν ό άείμνηστος Καθηγητής Νικόλαος Λούβαρις πού 

είχε δώσει στίς Σελίδες αύτές φιλοσοφικό κατά κύριον λόγον νόημα (εί

χε διαβάσει τά κείμενα στό γερμανικό τους πρωτότυπο). Τήν ϊδια περί

που χρονιά, τό 1942, είχε διαβάσει τά πρωτότυπα κείμενα κι ένας νεα

ρός γερμανός, άντιχιτλερικός μέ φιλελεύθερες καί δημοκρατικές πε-
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ποιθήσεις, έφεδρος όξιωματικός τού στρατού κατοχής. Είχε ώραίες 
ίδέες. Άντιπαθούσε τούς ναζήδες. Εϊχαμε θάρρος μαζί του. 

Έκείνος μού είπε, έπιστρέφοντός μου τίς «Σελίδες Ήμερολογίου» 

δτι κεντρική ίδέα τού Ντήναχ είναι ή συνέχιση τής ρομαντικής ίστορίας 
όγόπης του μέ τήν πρόωρα πεθαμένη στό εϊκοσι χρόνια της όγαπημένη 

του. Τήν εϊχανε παντρέψει μέ άλλον, δέν μπόρεσε νό τό όντέξει, όρρώ

σθησε κι έφυγε τόσο νέα όπ' τή ζωή. Ό συγγραφέας (μού είπε ό νεαρός 

γερμανός) προσπαθεί μέ τήν πέννα του μέσα στό κείμενό του νό δώσει 

μιό βιολογική παρέκταση, μιό συνέχιση τής ζωής του σέ άλλη έποχή κι 

ένα σμίξιμο μέ τήν "Άννα του σε άλλη ζωή. Γράφει δτι θό συναντηθούνε 

σέ άλλους μελλοντικούς καιρούς, σέ άλλον κύκλο πολιτισμού, μέ διαφο

ρετικό όνόματα. 

"Άλλοι πού όσχολήθηκαν μέ τό κείμενα είναι ό δόκιμος όθηναίος κρι

τικός, μακαρίτης τώρα, Άνδρέας Καραντώνης, πού μοϋ είχε έπαινέσει 

τή λογοτεχνική άξία τού βιβλίου, χωρίς νά έπιμείνη σέ έρμηνείες γιά τά 

κίνητρα τού συγγραφέα. Ό πιστός στόν τεκτονισμό Σταύρος Βασαρδό

νης δίνει μιό πολύτιμη έρμηνεία όπό τή δική του άποψη. ·Έχει γράψε; 

πρό έτών καί δική του μελέτη στόν « Ίλισό». 

Ή έκλεκτή πειραιώτισσα δημοσιογράφος Μαρίνα Σουκαρά έγραψε 

γιό τά κείμενα τού Ντήναχ στό περιοδικό «Σπουδαί» τής Άνωτότης Βιομ. 

Σχολής Πειραιώς. Έκεί τά χαρακτηρίζει δτι όποτελούν μιά άληθινή ίστο

ρία μεγάλης άγόπης πού συνεχίζεται πέρα άπ' τόν θάνατο. 

Ό λογοτέχνης καί κριτικός Δημήτρης Γιάκος έγραψε στή «Νέα 

Εστία» λεπτομερή όνόλυση τού βιβλίου πού τό χαρακτηρίζει ώς προφη

τικό κι ένορατικό καί γράφει πώς τά κείμενα μάς δίνουν μιά είκόνο ζωής 

στό χρονικό πλαίσια τής μελλοντικής Εύρώπης καί πώς όπεικονίζουν τίς 

έξελικτικές μορφές τού δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού γιά μεγάλα χρο

νικό διαστήματα. 

Ό έπίκουρος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Γιώργος Πουρναρόπου

λος, Γενικός Γραμματέας τού Παρνασσού, έδωσε βαρύτητα στίς προ

βλέψεις τού συγγραφέα γιά τίς μελλοντικές τεχνικές έφαρμογές τής 

προόδου τών φυσικών έπιστημών. Τόν έχαρακτήρισε ώς ένα δεύτερο 

Ίούλιο Βέρν, μέ θαυμαστές ένορατικές ίκανότητες - πού όλοένα έπαλη

θεύουν - γιό τήν τεχνολογία τής μελλοντικής Εύρώπης καί γιό τίς έφευ

ρέσεις. 

Έν γένει τό κείμενα τής «Κοιλάδας τών Ρόδων», γραμμένα στά 

1 923-1 924, έκίνησαν πολύ τό ένδιαφέρον τών κριτικών, τών λογοτε

χνών, τών δοκιμιογράφων καί άλλων άνθρώπων τών γραμμάτων καί τού 

πνεύματος εύθύς όπό τήν πρώτη τους έκδοση στό έλληνικό ( 1972). 

Τώρα τελευταία ό Πειραιώτης δόκιμος λογοτέχνης και ποιητής Σπύ

ρος Κοκινάκης, τακτικό μέλος τής Έθνικής Έταιρίας τών Έλλήνων Λο

γοτεχνών, έγραψε γιά τό βιβλίο αύτό στή Φιλολογική Πρωτοχρονιά τού 
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Μαυρίδη (1987), χαρακτηρίζοντας τά κείμενα πώς άποτελούνε, λέει, μιά 
συνταγή γιγαντιαίων διαστάσεων περί τού πώς θά ήταν δυνατό νά εύτυ
χήσουν οί άπόγονοι τώv τωρινών Εύρωπαίων ζώντας μιάν άνώτερη πνευ

ματική ζωή. "Εχει δηλαδή ύπόψη του ό έκλεκτός αύτός ποιητής τό ψυ
χογράφημα τού μελλοντικού Εύρωπαίου, περί τού όποίου σας είπα 
προηγουμένως ότι άπεικοvίζεται ατά κείμενα τής «Κοιλάδας τών Ρό
δων». Τού μελλοντικού άνθρώπου μέ τόν ώραίο ψυχικό κόσμο, μέ τήν 
πλούσια συναισθηματικότητα, μέ τή χριστιανική ψυχοσύνθεση, καί μέ 
τr)Ι ήμερότητα τού ήθους καί τήν άγάπη γιά τούς συνανθρώπους. 

"Άλλοι μού είπαν, άφού μελέτησα• τό βιβλίο, ότι πρόκειται γιά κείμε
να έφαρμοσμένης μελλοντολογικής κοινωνιολογίας καί αίσιόδοξης προ
οπτικής ατή μεταφυσική. Έννοούνε δηλαδή ότι ό συγγραφέας δίνει 
ζωντανή τήν είκόνα τής πνευματικής καί κοινωνικής ζωής, ατά πλαίσια 
τής όποίας θά ζήσουν οί άπόγονοι τών τωρινών Εύρωπαίων καί ότι θά 
διαπνέωνται άπό μιάν άξιοζήλευτη χριστιανική πίστη καί έν γένει πίστη 
στίς πνευματικές άξίες, κατ' άντίθεση πρός τούς καιρούς τούς δικούς 
μας, τής ύλιστικής βιοθεωρίας καί τών διαρκών άμφισβητήσεων καί τής 
έλλειψης άπό μεταφυσική πίστη. 

"Άλλοι τέλος είπαν ότι τό βιβλίο αύτό έχει ατό περιεχόμενό του ένα 
«σάλπισμα γιά άφύπvιση». "Ότι είναι δηλαδή ένα προορατικό διάτορο 
σάλπισμα άγωvίας, ότι ό δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός μέ τήν παλαιά 
άρχοvτική παράδοση κινδυνεύει. Κι ότι είναι καιρός νά ξυπνήσουν οί Εύ
ρωπαίοι. Τούς άπειλούν πολλοί κίνδυνοι. Οί χώρες τής Εύρώπης είχαν 
ηδη χάσει μεγάλο μέρος άπό τή δύναμή τους ϋστερα άπό τούς δύο φο
βερούς έμφύλιους κι άδελφοκτόνους πολέμους τού 1914 καί τού 1939. 
Περιστοιχίζονται τώρα άπό τίς δύο άντίπαλες πρός όλληλες Ύπερδυνά
μεις πού περικλείουν έδαφικά καί γεωγραφικά τή μικρή σέ έκταση εύ
ρωπαϊκή "Ήπειρο ώς δύο γιγάντιες συμπληγάδες. 

"Ας ξυπνήσουν τώρα έγκαίρως οί λαοί τής Εύρώπης, ώστε νά μ� χά
σουν καί τήν άρχοντική παράδοση τού πνευματικού τους πολιτισμού. Τήν 
παλαιά τους ίδιότητα ώς Μεγάλων Δυνάμεων τήv έχουν ηδη χάσει άπό 
τό 1945. "Ας μή χάσουν, βροντοφωνεί ό Πάουλ Άμαντέους, ας μή χά
σουν καί τόν πολιτισμό τους ατούς πνευματικούς τομείς ύπερφαλαγγι
ζόμενοι άπό τίς άντιλήψεις περί τρόπου ζωής καί περί στόχων ζωής πού 
έπικρατούν σέ έξωευρωπαϊκούς λαούς. Ό μεγάλος αύτός πολιτισμός, ό 
λεγόμενος δυτικοευρωπαϊκός, κατέχει μιά κορυφαία θέση - άπό άξιολο
γική άποψη - στήν κλίμακα πνευματικών άξιών σέ μέτρα παγκόσμια. Ό 
Πάουλ - Άμαντέους είναι ένας φανατικός λάτρης τού δυτικού πολιτι
σμού τού 19ου αίώνα. Ό δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός, γεννημένος 
στήν Άνατολική Λεκάνη της Μεσογείου, καί έπεκταθείς, μετά τήν Ίταλι
κή Άναγέννηση, σ' όλόκληρη τήν Κεντρική καί τή Δυτική καί τή βόρεια 
Εύρώπη, δέν είναι τίποτα άλλο στίς f?ίζες του παρά ένας έξαίσιος πνευ-
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ματικός ύμέναιος τών αίωνίων άξιών τού άρχαίου έλληνικού nνεύ�!ατος 

μέ τό κήρυγμα τής Γαλιλαίας, μιά θαυμαστή δηλαδή σύζευξη πολιτιστι

κών άξιών άnό τήν κλασσική παιδεία μέ τόν θαυμάσιο συναισθηματικό 

πλούτο πού έμnεριέχεται ατό κήρυγμα φιλαλληλίας τού χριστιανισμού. 

Ή άγωνία τού συγγραφέα τού βιβλίου αύτού («'Η Κοιλάδα τών Ρό

δων») είναι μήπως ό άξιολογικά άσύγκριτος πνευματικός αύτός πολιτι

σμός μετατραπεί όριστικά σέ μιά μονόπλευρη τεχνολογική πρόοδο. Γι' 

αύτό καί είναι συγκλονιστική ή ζωντάνια τών κειμένων του, δnου μέσα 

έκεί ζεί ό συγγραφέας μας στήν έnοχή τού νέου Χρυσού Αίώνα πού πρό

κειται νά έnανατείλει στήν Εύρώnη (καί συνακόλουθα στήν οίκουμένη). 

'Όλα τά όλλα βιβλία - έnιστημονικά, κοινωνιολογικά, ίστορικού η πο

λιτικού περιεχομένου - χάνουν μοιραία ενα σημαντικό μέρος τής έnικαι

ρότητάς τους δσο περνούν τά χρόνια άn' τίς άρχικές τους έκδόσεις. Άρ

χίζου1, νά γίνονται «παλαιωμένα», «ξεπερασμένα». Τό άντίθετο μέ τήν 

«Κοιλάδα τών Ρόδων». ·Όσο τά χρόνια θά περνούν, τόσο θά συμnλησιά

ζει χρονικά τό περιεχόμενο τών κειμένων τής Άφήγησης nρός τίς έnο

χές πού άnεικονίζονται καί περιγράφονται μέσα ο' αύτά. Κι έτσι, μέ τό 

πέρασμα τών χρονικών διαστημάτων, θά αύξάνει άκόμη περισσότερο ή 

έγκυρότητα τών κειμένων τού προφητικού αύτού βιβλίου, χάρις σέ νέες 

έnαληθεύσεις πού θά έnιnροστίθενται στίς ηδη έξακριβωθείσες. Οί έξα

κριβώσεις αύτές έμnεριέχονται ατά πέντε έnεξηγηματικά τεύχη 

(1980-1984) πού ό έκδότης τά δίνει δωρεάν. Τά πέντε αύτά τεύχη 

έχουν συνταχθεί έπωνύμως άnό όλλους μελετητές, όσχετους nρός τόν 

μεταφραστή, μελετητές μεγάλης μορφώσεως καί άξίας. 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Τό Βιβλίον τής Σοφίας 

Μ Η Τ 1 Σ 

r· tκδοση άνοθεωρημένη 1986 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

1988 

'Αρχαίων Έλλήνων σοφών 400 (Θολής. Πιποκός. Βίος. Σόλων. 

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

Δημοκρίτου. Πινδάρου. Τραγικών (Αισχύλου, ΣοφοκλιJ. Εύριnί

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

στοτέλους. Δημοσθένους, Πύρρωνος, Μενάνδρου, 'Επικού

ρου, Πλουτάρχου. Έπικτήτοu·., Μάρκου Αύρηλίου, Πλωτίνου. 

Πρόκλου κοί nολλ•.LΙν άλλων. 

Ξένων: 530 'Ανατολικών (Λάο- Τ σέ. Κομφουκίου, Βούδδο), · Ερμη

τικά, Κοινής Διαθήκης, 'Ινδικών. Σοοδή, 'Εράσμου, Θερβάντες, 

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

Τζέφφερσον. Γκαίτε. Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ. Ίγκερσολ. Ρε

νάν. 'Ίψεν, Τολστόϊ, Μπλαβάτσκυ. Συρέ, Νίτσε, Φλομμοριώv. 

Μnέζοντ. Μπερξόν, Ταγκόρ, Βιβεκανάντα. Μοίτερλιγκ, Καρέλ. 

Σβάϊτσερ, Τσβόίχ. Σρί Ράμ, Κρισναμούρτι καί όλλων. 

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

Διοv. Σολωμού. Ά. Λασκαράτου. Έμ. Ροίδου, Πλ. Δροκούλη, 

Σπ. Νάγου. 'Λντ. Άδριοvοnούλου, Π. Γιωτοπούλου. Ν. Κορ

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

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

δωρακοπούλου. Ε. Ποπονούτσου. Ί. Μ. Ποναγιωτοπούλcυ. Π. 

Κανελλοπούλου καί όλλων. 

Χαρτόδετοv Δρχ. 800 
Δεμένον » 1.000
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Για σvσγγε.λίσ της εκδόσεως να σrέ.λ vεrε ένα αντίτυπο. Για βιβ.λιο

κρισίσ, χωρίς να δεσμεύεται το περιοδικό, δύο αντίτυπο, από τα 

οποία το ένα απευθείας στον κριτικό του /.λισού κ. Νίκο Α. Ttvra, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσα.λοvίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ: «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙ

ΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΣ» 

Μελέτη 

Σε δεύτερη έκδοση, από τον Φιλολογικό, Ιστορικό και λογοτεχνικό 

Σύνδεσμο Τρικάλων, εκυκλοφόρησε η ομώνυμη και επίκαιρη πάντα με

λέτη του λογοτέχνη πολιτικού Ευαγγέλου Α. Αβέρωφ-Τοσίτσα. Οι λόγοι 

που οδήγησαν στην επανέκδοση της μοναδικής, στο είδος της, πολιτικο

διπλωματικής μελέτης, είναι, κατά τους επεύθυνους του Φ.Ι.Λ.n.Σ. Τρι

κάλων: «η πρόσφατη ανακίνηση του Κουτσοβλαχικού ζητήματος από 

«φίλους» Ευρωπαίους» και «η μεγάλη αρρυθμία που κυριαρχεί μονίμως 

στις ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες ... ». Και όχι μόνο σ' αυτές. Το 

κουτσοβλαχικό θα είναι, αν ξαναδημιουργηθεί, και εσωτερικό μας πρό

βλημα. Οι Νομαρχίες, συνεπώς, έχουν την πρώτη ευθύνη. Σε δύο αργυ

ρώνητους Έλληνες, τους τυχοδιώκτες Απόστολο Μαργαρίτη και Αλκι

βιάδη Διαμάντη στηρίχθηκε ο Ρουμάνικος σωβινισμός για να «κατα

σκευάσει» κυριολεκτικά ένα ανύπαρκτο εθνολογικό ζήτημα που μας τα

λαιπώρησε από το 1850 μέχρι και το 1944: «επί σειράν ετών και μέχρι το 

1944, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια-οικοτροφεία, και ρουμανικά πανεπι

στήμ:α, όλα επιχορηγούμενα με άφθονο χρήμα, κατασκεύαζαν φανατι

κούς Ρουμάνους, από στοιχεία που ανήκαν σ' έναν αγνότατο ελληνικό 

πληθυσμό». Η ώριμη πολιτική κρίση του κ. Αβέρωφ, είναι σύμφωνη με 

την ιστορική πραγματικότητα. Οι κουτσόβλαχοι Ρήγας, Ολύμπιος, 

Κωλέττης, Αβέρωφ, Τοσίτσας, Κρυστάλλης, για να μνημονεύσουμε ελά-
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χιστους από μιαν ατελεύτητη σειρά πατριδολατρών, αγωνίστηκαν για την 

Ελλάδα, και μόνον για την Ελλάδα. Με την ελληvίδα σκέψη τους γαλου

χήθηκε η Μεγάλη μας ιδέα. Αποκορύφωμα όμως της ξένης προπαγάν

δας ήταν η δημιουργία του κράτους της Πίνδου και της φασιστικής Λε

γεώνας, κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Κατοχής, στην καρδιά της Ελλά

δος: στην περιοχή της Λάρισας. 

Φυσικά πάλι πρώτοι οι Κουτσόβλαχοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα 

την ομηρία τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας. Μεταξύ 

τους' και ο πατριώτης κουτσόβλαχος Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσας. Η ιαχή τους 

«Ζήτω η Ελλάς», στην σκλαβωμένη Λάρισα, υπήρξεv η πρώτη φωνή συ

ναγερμού της Εθνικής μας Αντίστασης. Η ιστορία δεν πρόκειται να αμφι

ταλαvτευθεί στην απονομή του σχετικού Πρωτείου. Το δικαιούνται γιατί 

το κατέκτησαν με τίμημα την εξορία και τον θάνατο. Πρώτοι, από τους 

Έλληνες, οι κουτσόβλαχοι, χτύπησαν τον φασισμό και τους προδότες. 

Πρώτοι και μόνοι: «εκείνο που κινεί την αγανάκτηση και γεννά φόβους, 

είναι ότι το επίσημο ελληνικό κράτος και οι ιθύνουσες τάξεις του, δεν 

θέλησαν ποτέ v' ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα και άφησαν τους κου

τσοβλάχους, αποκαρδιωμένους και χωρίς μέσα, να παλαίψουv μόνοι 

τους για να διαφυλάξουν την ελληνική τους υπόσταση που την υπέσκα

πτε το ξένο χρήμα». 

Η παρουσιαζόμενη μελέτη περιλαμβάνει: αναλυτική ιστορική ανα

σκόπηση του ζητήματος και έκθεση των σκοπών που εδημιούργησαv 

ένα «φυλετικό» πρόβλημα με διάσταση «μειονοτική». Και κυρίως μια 

υπεύθυνη αναφορά στα γεγονότα από τον Οκτώβριο του 1 94 1 μέχρι και 

την 28 Απριλίου 1942, ημέρα συλλήψεως του συγγραφέα από τους φα

σίστες. Ο Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Τρικάλων έγκαιρα μας εφοδίασε με την έγκυρη 

γνώση του ζητήματος. Η μελέτη του κ. Αβέρωφ, γραμμένη κατά τρόπο 

αναμφισβήτητα αντικειμενικό, είναι και ένα εύχρηστο εγχειρίδιο πατρι

δογνωσίας.Ακόμη, μια υπεύθυνη ιστορική απάντηση στους νοσταλγούς 

των «Πριγκιπάτων» της προδοσίας. Οι Νομαρχίες, με τις ΝΕΛΕ, καλού

νται να την αξιοποιήσουν. Όπου, φυσικά, χρειάζεται, με τη δωρεάν δια

νομή της. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ: «ΤΟ ΞΑΦΝΙΑΣΜΑ)) Δοκί

μιο 

η ανθρώπινη ζωή κινείται μέσα σ' ένα δρόμο με τεθλασμένες 

γραμμές, χωρίς να γνωρίζει κανείς τι βρίσκεται στην κάθε πλευρά της». 

Και θα ήταν «ξάφνιασμα» συνταρακτικό η πρόρρηση για την αλήθεια της 

κάθε πλευράς. Αληθινή αποκάλυψη. Ποτέ θαύμα. Γιατί οι νόμοι της 
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φωτός για να περιφέρουμε τον κόσμο σαν ένα άστρο! .... Τα κείμενα της 

Ομάδας επιμελήθηκε ο Π. Παυλίδης και τα πολύ παιδαγωγικά σκίτσα εί

ναι της Σοφίας Ψαρά. (εκδόσεις ΔΙΟΝ θεσ/νίκη. Τηλ. 031-265(42). 

ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ: «ΟΔΟΣ ΑΓ ΑΠΗΣ» Διηγήμα
τα 

«Αυτό που ανακαλύπτεις μέσα σου, να μη το λες με πολλά λόγια. 

Μπορεί να το στραβώσεις! ... ». 

Η κάθε επετειακή διήγηση κρατά μυστικά την εσωτερική ανάσα του 

συγγραφέα, ο οποίος, στην οδοιπορία του γίγνεσθαι, γονιμοποιεί τη 

γρηγορούσα του συνείδηση, με λόγο ελευθερίας. 

Οι εμπνεύσεις του για χριστουγεννιάτικες και άλλες ιστορίες, ανάμε

σα στο 1941 και 1981, δεν επισημαίνουν απλώς βιωματικές εμπειρίες, 

αλλά, κυρίως κρυσταλλώνονται σε λόγο εθνικής ενοχής: «πως και γιατί 

αδελφοί μου, ο πυρσός που φώτιζε τον αγώνα ενάντια στον κατακτητή 

έγινε τώρα δαυλός εμπρησμού σ' αυτά τα ίδια χέρια της λεβεντιάς και 

του τίμιου αγώνα;». Δεν υπάρχει απόκριση. Οι αντιμαχόμενοι Έλληνες 

πάντα ξεχνούν πως μόνον οι σταγόνες-ρανίδες αίματος που πέφτουν για 

την λευτεριά ευωδιάζουν τον κόσμο. Και παύουν να είναι υπάρξεις αλλη

λοσυμπληρούμενες με την αγάπη. 

Δεν είναι ιχνηλασία των εμφυλιωτικών συγκρούσεων ο χυμώδης λό

γος του Κώστα Στεφανόπουλου. Είναι κάτι περισσότερο: προσπέλαση 

στη ψυχή του ατόμου με το φως της γνώσης και της ενόρασης. Αφετη

ρία της σκέψης του η αρχή: «εγώ πιστεύω πως είμαστε διαφορετικά κέ

ντρα του ίδιου πράγματος που λέμε παγκόσμια συνείδηση» με ένα συ

γκεκριμένο σκοπό: τη συνδημιουργία της ομορφιάς της ζωής. Όλοι οι 

άνθρωποι πρέπει να μετέχουν στη γέννηση της ελπίδας. Πόσοι- θα το 

πετύχουν είναι δικό τους, προσωπικό τους πρόβλημα: «Να γίνεσαι παπάς 

είναι εύκολο. Να κάνεις την προσευχή σου είναι δύσκολο». Και ιδίως 

όταν η νύχτα μεγαλώνει τους θορύβους και το σκοτάδι τους φόβους. Η 

μεγάλη νύχτα μιας υλόφρονης εποχής, σαπίζει τον σπόρο του μέλλον

τος: το όνειρο!. 

Ο λόγος του Κ. Στεφ., έχει ελευθερωθεί με την ποίηση κρυφού ερ

γαστηρίου. Γι αυτό και την χαρακτηρίζει «έκφραση του υπερβατικού» με 

την ευδοκία: «αξίζει μια σκέψη, ένας λόγος μια πράξη σιωπηλή να δονή

σει τον εσώτερο Λόγο». Ο λόγος είναι Αγάπη. Και η κάθε λέξη του Κ. 

Στεφ., είναι βηματισμός στο λιθόστρωτο του καθημερινού μόχθου στην 

«Οδό Αγάπης!» ... 
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ΝΙΚΟΥ Α. ΠΡΕΚΑ: «ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ)) και «ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ)) Ποιήματα 

Είναι συγκινητική η υποθήκη-αφιέρωση στη μνήμη του μύστη του 

πνευματικού πολιτισμού Γ-lav. Καvελλόπουλου: 

«Ποτέ, η πατρίδα διχασμό να μη ξαναγνωρίσει, 

εμφύλιος στον τόπο μας, να μην ξαναφανεί». 

αυτή 'ναι η υποθήκη σου κι ουδέποτε θα σβήσει 

μες στις ψυχές μας έγραψε, η ίδια σου φωνή ... 

θα πίστευε δικαιολογημένα ο αναγνώστης ότι ο στίχος του Ν. Πρ., εί

ναι ρητορικός στον αφιvιασμέvο καλπασμό του. Κι όμως υπάρχουν στιγ

μές πιο ευτυχισμένες: όταν η ειρωνεία βγαίνει με φωνή ... σιγαστήρα 

υφαίνει ρεαλιστικά τον κόσμο της λιτότητας, της υποκρισίας και της πο

λιτικής ξεδιαντροπιάς και μας δείχνει ηχηρά πως «πήραμε το δρόμο ... δί

χως φρένα!». Η αλληγορία είναι εμφανής. Μόνον ο χωρίς φρένα άνθρω

πος οδεύει δίχως φρένο ... 

Είναι ουσιαστικά πονεμένο το τραγούδι του Ν. Πρ. Και όταν η σκωπτι

κή του διάθεση μετουσιώνεται σε λιγόστιχη δημιουργία κατακτά κ.αι ποι

ητική χάρη. 

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ: ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ: 
Ενημέρωση 

Το εθνικό συμβούλιο της Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Κίνηση και την 

Ενότητα της Ευρώπης, εκδίδει, κατά διαστήματα, ένα Δελτίον ενημέρω

σης του κοινού, για σύγχρονα θέματα, πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Και φυσικό είναι να θεωρείται «μείζον» πρόβλημα το πέρασμα από 

την Ευρώπη των λαών στην Ευρώπη των πολιτών με μια «θεσμοθετημένη 

υποχρέωση ρεαλισμού». Στο άρθρο του Ευάγγελου Σαββόπουλου: «Ει

ρήνη καί Πανευρώπη» υπάρχει διάχυτη η ελπίδα πως η Ευρώπη μπορεί 

να δώσει ικανούς πολιτικούς ηγέτες που θα την οδηγήσουν σε μια μορ

φή ζωής πιο κοντά στην «αρμονία του σύμπαντος»: «Διαφωνώ ως προς 

την ορθότητα της μοιρολατρείας, του «κισμέτ» που επαγγέλλεται το Κο

ράνιο γράφοντας ότι: «κάθε λαός έχει το τέρμα του. Δεν θα μπορέσουν 

οι άνθρωποι ούτε να το παρατείνουν ούτε να το επισπεύσουν». Οι άν

θρωποι μπορούν τα πάντα ... Στο χέρι μας είναι να περάσουμε στον χώρο 

της αναγέννησης, της αναδημιουργίας». Το κάλεσμα σε μιαν ανώτερη 

πνευματική «εσωτερική» ζωή ίσως είναι η μόνη δυνατή οδός. Η προφητι

κή αλκή του Ντήvαχ με σαφήνεια σκιαγραφείται στο σχετικό άρθρο του 
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Σ. Κοκκινάκη. Αλλά και οι άλλοι συνεργάτες: Σ. Αγαπητίδης, Δ. Δελιβά

νης, Π. Πλεμένος κ.λπ., σε σχετικές τους μελέτες, απόλυτα συμφωνούν 

με την ευρωπαϊκή πολιτική έκφραση: «Η ανθρώπινη και ισχυρή, από τη 

λογική των πραγμάτων, αντίθεση, χρειάζεται να μεταβληθεί σε συναντί

ληψη, οι διαφορές σε δημιουργία, η παρόρμηση σε πειθαρχία». Είναι ο 

πολιτικός κανόνας ο οποίος μεταβάλλει την εθνική σκέψη σε υπερεθνι

κό διάλογο. Η Πανευρώπη αυτόν χρειάζεται. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑ: «ΑΧΡΟΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ» Ποιή

ματα 

Εκείνοι που διασαλεύουν την Τάξη, είναι πάντα οι πονηροί. Ο Ιάμβλι

χος ήταν κατηγορηματικός: «Είναι εξίσου επικίνδυνο να δώσεις μαχαίρι 

σε τρελλό και δύναμη σε πονηρό». Είναι η δύναμη η οποία ξεθεμελιώνει 

την Ειρήνη. Η ποιήτρια Αικ. Τσόπελα δεν εξετάζει αν, συνήθως, οι λαοί 

οπλίζουν - είτε με την ψήφο είτε με την ανοχή - τους ανάξιους να μυη

θούν και να ιερουργήσουν στο Ναό της Φύσης. Επισημαίνει με λόγο καί

ριο πως αληθινή έκφραση της ζωής είναι η ειρήνη με την οποία το εγώ 

πλαταίνει και γίνεται εμείς. Γι' αυτό, άλλωστε, ο στίχος της δεν έχει ονει

ρική αρμονία. Περικλείει τη δυναμική του εφικτού της καθημερινής πρά

ξης. Είναι απλός σαν έκρηξη λευκού γαλαξία. Κι όταν η θρησκευτική της 

σιωπή γίνεται λόγος, ο στίχος της μελωδικός ουρανοδρομεί στο φως: 

Ο άναρχος, ο άπειρος θεός 

μόνον Αυτός τέλος κι αρχή δεν έχει, 

είναι των πάντων η πηγή αυτός 

είν' η Ζωή που τη ζωή παρέχει. 

Ο Ειρηνικός τόνος γαληνεύει τον άνθρωπο ... 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

, Αρχαιοελληνικά 

'Επιλογές άπό τά 'Ομηρικά 'Έπη 
Επιλογή όιιό 1 ήv Ίλιάδίl 

Έπιλογή όπό τriv ·οδύοοειu 

Μεταφράσεις 
Πυθαγόρειο Xpuoό -Επη 

Θοuκuδίδοu rιεpικλέοuς ·ΕrrιτcΊcpιος 

Περιληπτικές 'Αφηγήσεις 
Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί -Εpwτος 

Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού 

Πλάτωνος ·Αξiοχος ή περί Θαvά1οu 

Πλό rwvoς ·Απολογία Σωκράτους 

Πλό�ωvος Φαίδων ή περί Ψυχής 

Ο Πλάτων γιό τήv Παιδεία <Νόμοι Πο,,ιτεiα> 

·ο κοταποvτισμύς τής °Ατλοvτίδος <.. Τίμαιος>

Π ,οuτόpχοu Επτά Σocpώv Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 500 
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ΕΡΑΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΜΕΛΛΟΥ

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 

Φιληθήτε γλυκά χείλη μέ χείλη 

ΠΕΣΤΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΕΧΘΡΟΙ καί ΦΙΛΟΙ 

Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 

""Ας προσέλθω μεν είς τήν χαράν τού ΧΡΙΣΤΟΥ μας. 

Καί ας άνοίξωμεν τήν ψυχή μας διά νά δεχθεί τήν λάμψη τού φωτός τής 

'Αναστάσεως. Στήν καρδιά μας ας βασιλεύση ή Άγάπη. 

Είναι ή ήμέρα τής Λύτρωσης, είναι ή ήμέρα τής μεγάλης νίκης ένα

ντίον τού 'Άδου, έναντίον τού σκοταδιού καί τού κακού. Οί λαοί τής χρι

στιανοσύνης έπανηγύρισαν πάντοτε μέ χαρά τή νίκη τού ΣΩΤΗΡΑ καί ή 

ψυχή τών Χριστιανικών αίώνων έπλημμύρισεν άπό άγαλλίαση γιά τή 

δόξα τού ΧΡΙΣΤΟΥ μας. 

Τό άγγελμα τής 'Αναστάσεως, τών χριστιανών ή χαρά θά φθάση ατά 

πέρατα τής γής. Ό χαρούμενος ήχος άπό τίς χιλιάδες καμπάνες όλων 

τών χριστιανών, οί φωνές των, οί όποίες έξήγγειλαν τήν 'Ανάσταση τού 

Σωτήρος, θά φέρη είς τά φτερά του τό μήνυμα είς τούς έχθρούς τής 

θρησκείας καί τού πολιτισμού, ότι ύπάρχει πάντοτε είς τίς καρδιές τών 

Χριστιανών άσβεστος ή λαμπάδα τής πίστεως, άκόμη καί ή έλπίδα τής 

μεγάλης νίκης τού Σταυρού θά δώση τή χαρά ατή Γή. 

Μέσα άπό τόν τάφο έξεπήγασε τό Φώς καί ή άλήθεια ... 

Μέσα άπό τόν άγώνα ύπέρ τού Χριστού μας θά άνατείλουν οί καλές, 

οί ώραίες ήμέρες τής πίστεως καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης, οί ήμέ

ρες μιάς πραγματικής άδελφώσεως, οί αίώνες τής 'Αγάπης. 

Πρό τής 'Αναστάσεως ύπήρχε ό Γολγοθάς, ή θυσία, ό πόνος. Άλλά ή 

'Ανάσταση έφερε τή Δόξα καί τή Λύτρωση. Αύτή τή λύτρωση ποθούν 

τώρα οί χριστιανικοί λαοί, όσοι άγωνίζονται κατά τού συμβόλου τού σκό

τους, τού 'Άδου, τής ήθικής κόλασης. Αύτή τή νίκη όφείλουμε ατόν Με

γαλομάρτη Σωτήρα έναντίον τού όποίου κινούνται οί σκοτεινοί έχθροί 

Του. Καί ή λύτρωση θά έλθη καί τό Φώς τής νέας 'Αναστάσεως θά λάμ

ψη καί θά όδηγήση, θά τυλίξει μέ τήν λάμψη του είς όλον τόν κόσμο καί 

θά δωρήση είς τίς ψυχές τή μεγαλύτερη εύτυχία τής γαλήνης καί τήν ίε

ρήν ίκανοποίηση τής νίκης διά τήν όποίαν κάθε θυσία είναι μικρή. 

""Ας άγαπήσωμεν ... τή μεγαλύτερη ήμέρα τής ζωής μας ... άς λάμψουν 

οί ψυχές μας καί ας πλημμυρίσουν οί καρδιές άπό τήν προσδοκία τής εί

ρήνης. 

Πάσχα Κυρίου, Πάσχα 'Ελλήνων, Πάσχα τής Οίκουμένης, Πάσχα τής 

Χριστιανοσύνης, δώρησε τό Φώς Σου στίς ψυχές τών πιστών Σου, οί 
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όποίοι προ'Ίέρχονται είς τήν χαράν τού θεομάρτυρα Ίησού Χριστού, τό 

μοναχογιό τού θεού, γιατί ζητούν νά άντλήσουν ζωή νέα καί νέες έλπί

δες άπό τό Πανάγιο ΦΩΣ πού άνέβλυσε μέσα άπό τόν τάφο. Τό ΦΩΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ καί τής 'Αλήθειας, τό ΦΩΣ τής νίκης έναντίον τού 'Άδου. 

Φώς τού θριάμβου τού μεγάλου Διδασκάλου τής 'Αγάπης καί τής Είρή

νης ... 

Πάσχα ΙΕΡΟΝ, δώρησέ μας τή Λύτρωση ... 

- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ... ΑΛΗθΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

'Ένας χαιρετισμός χαρούμενος, πού γεμίζει στήν ψυχή άγαλλίαση,

βγαίνει μέσα άπό τά βάθη τής ψυχής, μέσα άπό τήν καρδιά ΕΚΕΙΝΟΥ 

πού έλαμψε στά μάτια μας τό θαύμα τής ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. 

Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούnη 26,106 79 'Αθήνα 

Τηλ 362.0702 

'Απρίλιος 

Συνεδριάσεις Στοών 

'Απρίλιος - Μάϊος - 'Ιούνιος 1988 (ώρα 8 μ.μ.) 

1 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας «Κρισναμούρτι» 

Διακοnαί, Μ. 'Εβδομάδος- Πάσχα 

12 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παnασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μnλαβάτσκυ» 

14 Πέμnτη ΑΡΤΕΜΙΣ Ν. Σωτηρίου « 'Αnό τό μυστικό βάθος τής npo-

σωκρατικής σκέψεως» 

15 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία 

καί θεοσοφία» 

18 Δευτέρα 

19 Τρίτη 

21 Πέμnτη 

22 Παρασκευή 

25 Δευτέρα 

26 Τρίτη 

28 Πέμnτη 

29 Παρασκευή 

Μάϊος 

2 Δευτέρα 

3 Τρίτη 

ΑθΗΝΑ Ούρ. Λεμnέση «Γέvοιο οίος έσσί μα'θών» 

Γεν. Συνέλευσις θεοσοφικής 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι 

ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής «Είς τί συνίσταται ή έσωτερική ώρι

μότης» 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΑθΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ 

ΑθΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

Π. ·Άvτζακας «Κρισναμούρτι» 

Σύλβ. Καλαμάρος «Εύθυμη Ζωή» 

θ. Καφετζόnουλος «Ψευδαισθήσεις καί ίδεώ-

δη» (Άnό διδασκαλία Ναού Άρτιζάν) 

Χρ. Καμαρωτάκης .. ·ο σκοnός τής Σιγής ατά 

άρχαϊα Μυστήρια Α» 

Π. Άναγνώστου «·Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία 

καί θεοσοφία» 

Ίω. Μnρούμης «Γνώσις, nράξις» 

Ν. Παnαγεωργάκης « Ίδεοnλασiα - Ίδεοnλη

γiα» (Μέρος Α') 
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5 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ 

6 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ 

1988 

Α. Τριανταφυλλόπουλος «Έγώ-ή γνώσις τού 

έαυτού» 

Π. 'Άvτζακας «Κρισναμούρτι» 

9 Δευτέρα 

1 Ο Τρίτη 

Ή έορτή τού Λευκού Λωτού 

ΗΛΙΟΣ Ν. Παnαγεωργάκης "'Ιδεοπλασία - Ίδεοnλη

γία» (Μέρος Β') 

12 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Ίφ. Χατζηδημητρίου «Λόρδος Βύρων, ό άν

θρωπος, ό ηρως» 

13 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άvαγvώστου «'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία 

16 Δευτέρα 

17 Τρίτη 

ΑθΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

19 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ 

20 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ 

24 Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

26 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ 

καί θεοσοφία» 

Ί.ω. Μnρούμης «Γνώσις, πράξις» 

Π. Παnασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μnλαβάτσκυ» 

Γ. Σιβρής «'Η δύναμις τού Λόγου» 

Π. "Αvτζακας «Κρισναμούρτι» 

θ. Καφετζόnουλος «Τό Αίθερικό Σύμπαν» 

(Άnό διδασκαλία Ναού Άρτιζάv) 

Χρ. Καμαρωτάκης «·ο σκοπός τής Σιγής στά 

άρχαία Μυστήρια 8» 

27 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άvαγvώστου «'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία 

30 Δευτέρα 

31 Τρίτη 

'Ιούνιος 

ΑθΗΝΑ 

ΗΛΙΟΣ 

2 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ 

3 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ 

7 Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

9 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ 

καί θεοσοφία» 

Καλ. Παvαγιώτου «·ο nίvαξ τού Κέβητος» 

Ν. Παnαγεωργάκης «Πέρα αnό τό φράγμα τού 

φυσικού στοχασμού» 

Κυρ. 'Αντωνίου «Περί Άριθμοσοφίας Γ» 

Π. 'Άvτζακας «Κρισναμούρτι» 

Π. Παnασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μnλαβάτσκυ» 

Χ. Κατσαρδής «'Η εϋvοια τού Κισμέτ» 

1 Ο Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άvαγvώστου «'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία 

καί θεοσοφία» 

13 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παnασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μnλαβάτσκυ» 

Ή θεοσ. Στοά «'Ελευθερία» Βόλου συνεδριάζει κάθε δεύτερο Σάββατο στίς 6 τό 

άnόγευμα. Οί προσεχείς συνεδριάσεις είναι 2 Άnρ., 16 Άnρ., 30 Άnρ., 14 ΜαϊΌυ 

καί 28 ΜcϊΌυ. 

Ο Π ΡΟ Ε Δ ΡΟ Σ  

ΤΗΣ θΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΕΣΤΗΣΑΝ 

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

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν rϊ τραnεζικήν έπιταγήν εfς 
τriv διεύθυνσιν: « Κωστήν Μελισσαρό
πουλον. Χαρ. Τρικούπη 26, ο· όροφος 
Κωδ. 106 79. 'Αθήνας». Άποστολοί 
μέ τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λ ύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη crποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω ουνδρομητάς μας. έπεστράφησον 
<'rπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «όγνωστος». Πορα
καλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσουν η νά μάς δώσουν 
ι·άς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Μάνια Λιβητικοϋ 
Γεωργ. 'Ίβου. Πειραιά 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Ήλ. Δρίβας. Βόλος 

Έλ. Δriμου, Λάρισα 
Άπ. Σαμαράς. Μυτιλriνη 
Φωτ. Ρωμαίος. Ρόδος 
Σοκ. Ψαρόμπας, Ρόδος 
Εύ. Άλεξανδρrϊ Γαύδο. Σέρραι 
Βαο. Μαυρομάπης, Θεσ/κη 

Γεωργ. Εύθυμίου. 'Αθήναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Δημοσθ. Ζαδές: Πάνω άπό τόν ξένο 
μόχθο. Τόμος Β'. 'Αθήνα 1987. 

Κώστας Παπαπάνος: 'Αγωνίες. 
Σοφία Χατζοπούλου: Ή μισητή είκόνα. 
Τρύφων Παϊδούσης: 'Ιστορίες καί θρϋ-

λοι. 'Αθήνα 1988. 
Καίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: Βάρβι 

τος (ποιήματα). 'Αθήνα 1988. 
Πετρούλα Άλ. Πανογιωτίδη: Ματιές 

ατόν ηλιο. Ό Θεός πηγή τής Ζωής. 
Άθriνα 1988. 

Παϋλος Λάμπρος: Τό οίκοδόμημο τrϊς 
θλίψης (ποιήματα). 'Αθήνα 1988. 

Μαργαρίτα Λαμπρινοϋ: «Χωρίς όρχή 
καί δίχως τέλος ... ». Μυθιστόρημα. 
'Αθήνα 1988. 

Τάκης Νατσούλης: 'Αναπολήσεις (ποιή 
ματα). 'Αθήνα 1988. 

Βασίλης Μοσκόβης: Ό λογοτέχνης καί 
στοχαστής Βασίλης Κατσαβός (κρι 
τικό δοκίμιο). Άθriνα 1988. 

Γεώργιος Κ. Πουρναρόnουλος: 'Έργον 
Βίου 1928 1988. 'Αθήναι 1988. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Σκαλίζοντας τίς ρίζες μας. Λαογραφικό 
λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθ. 0. Κ. 
Τρουnης (ΦΟινόnωρο 1987) 
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'Ηπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Δ. Κόκκινος 

(Όκτ.-Ναέμ.-Δεκ.) 

'Εμείς. Διευθ. Δ. Δασκαλόπουλσς 

(Δεκ.) 

Ήώ. Διευθ. 'Αντιόπη Μανιάτη (Δεκ., 

Ίαν., Φεβρ.) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος. 

Ύπεύθ. Ρ. Παπαδημητρίου 1988 

Διεθνής Συνεργασία. 'Έκδοσις Έλλην. 

Συνδέσμου 'Ηνωμένων 'Εθνών 

(Ίανουάρ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ.Ν. Παπα

γεωργίου ( Ίαν., Φεβρ.) 

Εύφορίων. Έκδ. Τασ. Παπαϊωάννου-

Μπενοπούλου-Μαιναλιώτη (Ίαν.-

Φεβρ.) 

Φιλύρες. Διευθ. Άγγ. Πανωφοροπού

λου ( Ίαν.-Φεβρ.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Φεβρ., 

Μάρτ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκσυβϊνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μ ιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 

Κομοτινή: Έλ. Τσιτσόπουλος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισσα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: Θεοφ. Παναγιώτου, 

1988 

Σμύρνα. Έκδ. Ίο. Μαλόβρουβα (Φε

βρ.) 

Τότε. Διευθ. Άρης Μωραϊ'της (Φεβρ., 

Μάρτ.) 

2 'Όθωνος, Τ.Τ. 1 02, τηλ. 4 7 481 5 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ 

(Φεβρ.-Μάρτ.) 

Πνευματική Ζωή. Διευθ. Μ. Σταφυλός 

(Μάρτ.) 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της Θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλόδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

Κωστής Μελισσαρόπουλος 

'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη 

152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 1 50 

Μάρτιος-Άπρίλιος 1988 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ Δρχ. 1.000 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 
Όδός Ζωοδόχου Πηγής 

ΙΛΙΣΟΣ 

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

ας στέλvοιJν δρχ. 800 μόνον 
Έξωτερικοϋ Δρχ. 1.500, αεροπορικώς Δρχ. 2.000 

''Εγγράψατε νέους συνδρομητάς 

«Έπιλογα ί» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β, Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 700 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 700 

Αί συνδρομαί ij άντίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικήν ij 

τραιιεζικήν έπιταγήν -οχι 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 «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ1> Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ 9217513 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Αίμ. 'Ίβου: Ό Μέγας Διάκοσμος 

Νίκος Α. Τέντας: 'Αθηναγόρας 

Σταυρος Βασαρδάνης: Σκέψεις. Ό νέος Μεσαίων 

Αίμ. 'Ί βου: Κατατεμαχισμένο σώμα του "Οσιρι 

Δημ. Α. Κυριάκη: Ό J. Krishnamurti, διά παιδείαν. 

Παναγ. Βλαχόπουλου: Φως της σκέψης 

Στέλιος Μπινιάρης: Προσευχή στό Δάσος 

Κωστης Μελισσαρόπουλος: 'Απολλώνιος ό Τυανεύς 

Γεωργίου Μ. Παπαχατζη: Ή Κοιλάδα των Ρόδων 

Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 

Έρατώ-Αίκατερίνη Μέλλου: Ή ήμέρα της Λαμπρης 

Συνεδριάσεις Στοών 

Μεταξύ μας 

Στά προσεχή τεύχη 

Τάκης Μαστραvτώvης: Ή Γνώση καί ή Δύναμη της ήθικης συνειδήσεως 
Παν. Άvαγvώστου: Ή Θεολογική Τριάς 
Αiμιλία 'Ίβου: Ό Μέγας Διάκοσμος 
Δημ. Άπ. Κυριάκης: Ό J. Krishnamurti διά τήv παιδείαv 
Βίκτωρ Βιτάλ: Άτομικισμός καί Άτομικότητα 
Γιώργος Πατιερίδης: Τά πρώτα 'Ελληνικά Συντάγματα 

σελ. 
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