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ΙΩ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 

�ο Πραματευτης 

Η ΡΘΕ όπ' την Πόλη νιός πραματευτης 

με διαλεχτη πραμάτεια, 
μ' όσημικό καi χρυσικό 
καi με γλυκό καi μαύρα μάτια. 

Κι' οί νιες ποθοπλαντάζουν τού χωριού 
στiς πόρτες καi στό παρεθύρια, 
κ' οί παντρεμένες ξενυχτάν 
γιό τό σμιχτό γραφτά του φρύδια. 

Τρίζωστη ζώνη 6λόχρυση φορεί 
σε δαχτυλίδι μέση, 
καi πιό ή ώραία ή Χήρα δε βαστ(!: 
-Πραματευτή, πολυ μ' άρέσει
ή ζώνη πού φορείς κι δ,τι νό π5ς

σού τάζω κι αλλα τόσα ...
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-Δεν την πουλώ με ούδε φλουριά

με ούδ' δσα κι άλλα τόσα γρόσσ□-

έτσι, ώραία, ώραία-πώς νά σε πώ,

ρόδο η κρίνο;

ενα μού κόστισε φιλi

κι δπου εϋρω δυό τη δίνω ...

-Σύρε ταχιά στην 'Ώρια τη σπηλιά,

πραματευτη με τά ώρια μάτια,

καi κεί σού φέρνω την τιμη

καi παίρνω την πραμάτεια.

Τραβάει ταχιά στην 'Ώρια τη σπηλιά 

καi στού μεσημεριού τη στάλα 

φτάνει στην 'Ώρια τη σπηλιά 

σε μούλα χρυσοκάπουλη καβάλλα. 

Δένει τη μούλα στην ξυνομηλιά 

που ήσκιώνει έμπρός στό σπήλιο, 

στά μάτια του που τόν πλανάν 

βάζει συχνά τό χέρι άντήλιο 

καi τρώει καi τρώει τη στράτα τού χωριού, 

δε φαίνεται κι ούδε γρικιέται 

καi μπαίνει μέσα στη σπηλιά 

κι άποκοιμιέται ... 

Μέσα στη στοιχειωμένη τη σπηλιά 

που άποσταμένος γέρνει, 

ϋπνος τiς φέρνει, ϋπνος τiς παίρνει: 

Νεράϊδες περδικόστηθες στητες 

καi μαρμαροτραχηλες 

άνήσκιωτα κορμιά, άδειανά 

διανέματα κι άνατριχίλες, 

στiς κομπωτες πλεξούδες των φορούν 

νεραϊδογνέματα καi πολυτρίχια 

κι' έχουνε κρίνους δάχτυλα 

κι· έχου� ροδόφυλλα γιά νύχια 

κ· έχουνε χρυσομέταξα μαλλιά 

κι έλιόμαυρες λαμπήθρες 
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-τέτοιες με μέλι σύγκερο μεστές
ol Ύβλαίες κερηθρες-
Καi μιά, ή Έξωτέρα ή Παγανή,

παγάνα τοϋ θανάτου,
χτυπάει τό νιό πραματευτη
καi παίρνει τό συλλοϊκά του.

Τώρα στη χώρα ό νιός πραματευτης 
κλαίει καi λέει πάλι έκείνο: 
-'Ένα μοϋ κόστισε φιλi 
κί δπου εϋρω δuό τη δίνω 
τη ζώνη πόπλεξε ή καλη -ώ �να φιλί, 
ή άρρεβωνιαστικιά μου, 
με πλάνεσε μιό ξωτικιά στην ξενητειό 
καi πήρε τό συλλοϊκά μου! 

«Σκαραβαίοι καi Τερρακόπες» 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Φύγε, Κύριε f! Ηρακλή 

Ό Κύριος Πλούτωνας δταν κατέβηκεν ό Κύριός μας Ήρακλης 

στόν 'Άδη, φώναζε, φύγε Ήρακλη, Κύριε Ήρακλη, φύγε, γιατί τό 

σάστισε ό γύπας τοϋ Τιτυοϋ καi δεν τοϋ τρώγει τό συκώτι καi ό

Κύριος Τάνταλος βρηκε τόν καιρό τό φρυγμένο καθαρό καλοκαίρι 

τών χειλιών του στό νερό νό τό πλησιάσει καi νό τό δροσίζει· φύ

γε, Κύριε Ήρακλη, γιό άτόνισεν ό τροχός ό κυκλικός τόν Ίξίονα νό 

παιδεύει. Φύγε, Κύριε Ήρακλη, γιατί καi ό δεμένος άπό έσένα 

Κέρβερος τρόμαξε κι επαυσέ με τρία του στόματα καi με τό σκο

τεινά του γαυγίσματα τους ύπήκοους της νύχτας νό βασανίζει. Φύ

γε, Κύριε Ήρακλη, δε θέλουμε έδώ νό λειτουργεί τό φαιδρό κή

ρυγμα καi τό μηκος της ήμέρας, γιό νό μην άποφασίσουν ol κολα

σμένοι την τυφλή τους την άπόγνωση ν' άπορρίψουν. Μή δια

λύεις, λοιπόν, έσυ Κύριε Ήρακλη, ύπήκοε κάποτε της 'Ομφάλης 

τοϋ σκοταδιού τους τή συνηθισμένη συνάφεια. Δε θέλουμε έδώ 

νό πανηγυρίζεται ή φωτεινή 'Εξουσία της ήμέρας. 

50-2 48 

Κυλιόμασταν μέσα στης άπάτης τό βοϋρκον, δπως ol χοίροι 
στη λάσπη τους εύχαριστημένοι χωρίς νό κοιτάζουμε ν' άνοίγουμε 
κάποτε καί στόν ούρανόν άπ' δπου ϊσως νό ξεκινήσαμε tΞνα πραγ
ματικό παράθυρο της άγνοιας της μεγάλης θεραπεία καi προφύλα
ξη. Μδς σ�ότωσαν κι εϊμασταν πενήντα νομάτοι κι αύτός που είχε 
λάβει την έντολή νό μδς δώσει τή χαριστική βολή έφυγε- βαρέθη
κε έφτό φορες ν' άνοίξει καi νό γεμίσει τό πιστόλι του καi νό μδς 
κάνει πλήρεις μετόχους της άναπαντικης μας σκοτεινιάς, που κανέ
να νυστέρι της άφης δεν την χαράζει, κι έτσι μείναμε άπό τους πε
νήντα ol δυό πληγωμένοι νό γυρίζουμε συνέχεια άπό τότε μ' αύτό 
τό σωματικό κλουβί, σ· αύτό τό σωματικό κλουβί που τ' όνομά
ζουμε με τόσην άναίδεια έλευθερία καi άρετή καi κατανόηση καi 
συμφιλίωση καi άγάπη. (Γιατί είναι μεγάλη συμφορά νό ζοϋμε έδώ 
σκυμμένοι κι όχι όρθιοι καi άκέραιοι καi σωστοί). 
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Αfκατερίvη Τσόπελα 

«ΩΣΑΝΝΑ» 

Άπ'τ' Ούρανού τή φάτνη τήν άπέραντη 
τή μυστική καί τήν άόρατη, 
άπ' τή βαθειά Σιγή 
ό Λόγος κατέβηκε στή γη, 
ό Λόγος πού γεννήθηκε ατόν Ού_ρανό «άμήτωρ» 
πρίν τό κακό φανεί 
κι έδώ στή γη «άπάτωρ» ένσαρκώθηκε, 
ό Λόγος ό προαιώνιος, ό άχώρητος 
ατό χώρο καί στό χρόνο, 
Αύτός πού ηταν 
πού είναι 
καί πού έρχεται 
χώρεσε στήν ταπεινή τή φάτνη τών άλόγων. 

Στήν 'Άγια τούτη Νύχτα 
ό Ούρανός τή Γη φιλά 
καί της Ζωής ξυπνά ή φύτρα. 
'Αγάλλονται οί Ούρανοί 
σάν βλέπουν τό Θεό στή γη 
τόν όνθρωπο κοντά τους, 
άπόψε, 
στή γλυκειά τή νύχτα αύτή 
σέ Θεία άρμονία 
μιλούν ol Άγγελοι μέ τούς βοσκούς 
μιλούν τ· όστέρια μέ τά κρίνα. 

Μπροστά στό μέγα τούτο θαύμα 
«Μυστήριο ξένο καί παράδοξο» 
μέσα στή νύχτα τούτη έδώ τή μαγική 
φτωχή ψυχή μου τί μπορείς νά πείς; 

Βυθίσου μές στήν 'Άγια Σιωπή 
καί σκύψε κι άφουγκράσου 
τήν πρώτη άνατριχίλα της χαράς της Γης 
πού τά βαρειά δεσμά της 
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σάν τούς πάγους λειώνουν 

στοϋ 'Ήλιου της Δικαιοσύνης 
τ· άνέσπερο Φώς τό Θεϊκό 

κι άνθίζει της Ζωης τό Ξύλο. 

Βυθίσου μές στήν 'Άγια Σιωπή 

τό Θεϊκό Σκοπό νά πιc:σεις 

καί σμίξε μέ μιά άσώματη φωνή 

μ' fνα «ώσαννά» στή Συμφωνία τών 'Αγγέλων 

πού άπ' τά Ούράνια δώματα 

μαζί μέ τό Θεό 

τήν αίώνια φέραν άνοιξη στή Γη 

κι άνθίζουν Κρίνα στήν ψυχή. 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Σε μιά στιγμη 

Κύριε 

άν σε μιό στιγμη τό άπόλυτο γίνει άνεπανάληπτο 

ή έγκλωβισμένη στό μεσονύχτια σκότος ψυχη 

φώς ίλαρό θό άστράψει στους λύχνους τού ούρανού 

γεμάτη άπό τό αύγινό θάμπος τής πρώτης ήμέρας 

συνοχέας τής φωτιάς καi τής εύφλεκτης όρμής 

την άπελπισμένη άναζήτηση μπροστό νό πυρπολήσει 

στην όλάνοιχτη κερκόπορτα τής ϋλης δπου τό άνθόγελο 

τού χώρου κρατά παγιδευμένα σε χρώματα καi ιϊχους 

μελιηδών δαιμόνων τό παρθενικό όνειρά μας. 

Τότε θά μιλήσω τή γλώσσα τών έργων Σου 

με τη γλαυκότητα καi την πραότητα πού αγιάζει 

στό χείλη τούς εύάρμοστους συνειρμούς τής σιωπής. 
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Θό εύλογώ τόν ηλιο που σέρνει χορό τη ζωη καi τό θάνατο 

ένώνοντας τό μάταιο με τό πύρινο φιλi τής συγγνώμης 

τήν έλπίδα με τόν μακάριο όρίζοντα τού μέλλοντος 

γιό νό όπλωθώ γαλήνη καi τρισάχτιδο βλέμμα 

την έκστατικη διέγερση μεταβάλλοντας σε κατάνυξη 

μυστικό νό άναζητήσω την χαρακιό τής ϋπαρξης 

στό ψηλομέτωπό Σου δπου άγκαθοστέφανος καi πόνος 

έγινα έγώ τό άπόριγμα τού νέφους καi νό μεταμορφωθώ 

άπό σένα τόν άλεξίκακο άνενδεης καi άλώβητος 

μαζί νό πορευθούμε με άγάπη, είρήνη καi όγιότητα 

στην ίδια πάνω χαρακιό την άτραπό τής μοίρας. 

Κύριε 

δν μιό στιγμη τό Πνεύμα άκραγγίξει 

την αίωνιότητα θείας μοναξιάς, ή ταπεινοφροσύνη 

τείχη πολυαίωνης θό γκρεμίσει άπομόνωσης 

γιό νό λουστεί στό φώς τής χάρης ή άλήθεια 

έκεί πού ό χρόνος γίνεται λευκη στιγμη 

καi ol στιγμες κρουστες τών αίώνων δροσοσταλίδες 

τη δόξα καi τό κλέος νό . ραντίζουν τής άθανασίας. 
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Ξάνθος 

Θεός ό Φοίβος! 
Ζωή κι άνάπλαση 
στην πλάση. 

Διαμαντοσκορπιστής 
στης θάλασσας 
τό ρόδινο 
βραδυνό 
πέπλο. 

Χαράκτης μόχθου 
στού δουλευτή 
τό πρόσωπο, 
στό χτίσιμο της σάρκας 
τού ζευγολάτη 

Δουλευτής 
τού πράσινου, 
τού σταχτιού, 
τού χρυσαφιού 

'Αχτίδα στού Δημιουργού 
τή σκέψη ... 

Σύμβολο ζωης, 
έλπίδας, 
χαρόςl 

Σκήπτρο τού Πλάστη ... ι 

ΙΛΙΣΟΣ 1982 

Φως 



1982 329 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Το Χειμερινον Ήλιοστάσιον 

Ή περιστροφή τής Γής περί τόv 'Ήλιον είς έλλειπτικήv τρο
χιάv, μέ τόv αξοvά της κεκλιμμέvοv κατά 67 περίπου μοίρας, ή 
-αλλως- ή φαινομενική άπό τής Γής πορεία τού 'Ηλίου παρουσιά
ζει τήv διαδοχικήv έvαλλαγήv τώv 4 έποχώv ή Ώρώv τού {τους, ή
-αλλως- δύο 'Ισημερίας καί δύο 'Ηλιοστάσια, πού σημειώνουν
τήv έvαρξιv τώv 4 έποχώv τού {τους.

Η Φθινοπωρινή 'Ισημερία στίς 23 Σεπτεμβρίου σημειώνει τήv 
έvαρξιv τού Φθινοπώρου ή τής Σποράς. Τό Χειμερινόν 'Ηλιοστά
σιον στίς 22 Δεκεμβρίου σημειώνει τήv {vαρξιv τού Χειμώνας ή 
τής βλαστήσεως. Ή 'Εαρινή 'Ισημερία στίς 21 Μαρτίου σημειώνει 
τήv έvαρξιv τής :4 vοίξεως ή τής :4 vθίσεως. Καί τό Θερινόν 'Ηλιο
στάσιον στίς 22 'Ιουνίου σημειώνει τήv έvαρξιv τού Θέρους ή τής 
Καρποφορίας. 'Όλα αύτά διά τό Βόρειοv 'Ημισφαίριον. Διότι διά τό 
Νότιον συμβαίνει άvτιστρόφως. 

Κατά τό Χειμερινόν 'Ηλιοστάσιον εχομεv τήv χαμηλοτέραv 
άvύψωσιv τού 'Ηλίου ύπέρ τόv 'Ορίζοντα καί συνεπώς τήv μικρο
τέραv ήμέραv τού {τους. Καί κατά τό Θερινόν 'Ηλιοστάσιον εχο
μεv τήv ύψηλοτέραv άvύψωσιv τού 'Ηλίου ύπέρ τόv 'Ορίζοντα καί 
συνεπώς τήv μακροτέραv ήμέραv τού {τους. Κατά τάς δύο 'Ισημε
ρίας εχομεv ϊσηv τήv διάρκειαν τής ήμέρας καί τής νυκτός. 

Αύτά είναι βεβαίως πασίγνωστα φυσικά γεγονότα. Δέv τούς 
δίδομεv σήμερον μεγάλην προσοχήv. 'Άλλοτε δμως, ατούς άρ
χαίους χρόνους, είς τήv άρχαίαv 'Ελλάδα καί άλλαχού, έλάμβαvοv 
χώραν μεγάλαι έορταί πρός παvηγυρισμόv τής έvάρξεως τώv 4 
έποχώv τού έτους. Έορταί έκπορευόμεvαι άπό τά Ίερά καί τούς 
Ναούς τώv άρχαίωv Λαών. 

Ό Τεκτονισμός, τηρητής τώv άρχαίωv παραδόσεων καί έρευ
vητής τώv λειτουργιών τής Φύσεως, διετήρησε τήv άvάμvησιv 
τώv έορτασμώv τούτων καί άvεζήτησε τάς συμβολικάς των έv
vοίας. 

Τό Χειμερινόν 'Ηλιοστάσιον συμβολίζει τήv γέvvησιv τού φω
τός είς τήv ψυχήν τώv Μεμυημέvωv. Ώς έκ τούτου έτοποθέτησαv 
κατ' αύτό τήv φυσικήv γέvvησιv τού 'Ήρωός των ή τού θεού των 
αί διάφοραι θρησκείαι. 
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Οί 'Ορφικοί καί οί 'Ελευσίνιοι έόρταζον κατά τό Χειμερινόν 
'Ηλιοστάσιον τήv γέννησιν τού Διονύσου. Τό ίδιον καί οί άρχαιοι 
Αίγύπτιοι. Έόρταζον κατ' αύτό τήν γέννησιν τού 'Ώρου, τού Υίού 
τού Όσίριδος καί τής Ίσιδας. 'Επίσης κατά· τό Χειμερινόν 'Ηλιο
στάσιον έτοποθετούσαν καί τήν γέννησιν τού Θεού Μίθρα τών 
Μιθραϊκών Μυστηρίων. Τέλος, καί ή Χριστιανική παράδοσις, άφού 
τό πρώτον έόρταζε τήν γέννησιν τού 'Ιησού κατά τήν έορτήν τών 
Θεοφανείων, άκολούθως έτοποθέτησε ταύτην κατά τήν 25ην Δε
κεμβρίου, τρεις ήμέρας μετά τό Χειμερινόν 'Ηλιοστάσιον. 

Άπό τού Χειμερινού 'Ηλιοστασίου ό 'Ήλιος άρχίζει συνεχώς 
νά άvυψούται περισσότερον -ύπέρ τόν 'Ορίζοντα. Τό Φώς καί ή 
θερμότης αύξάνουν, άκριβώς δπως τό Πνευματικόν Φώς καί ή 
θερμότης τής Ά γάπης αύξάνουν σταθερώς είς τήν ψυχήν τού Με
μυημένου, έifv καλώς {λαβε τήν Μύησιν καί έάν είναι άντάξιος αύ
τής. 

Ή Βλάστησις ηρχισε, διά νά τήν διαδεχθή κατά τήν Έαρινήν 
Ίσημερίαν ή Ά νθοφορία καί ταύτην κατά τό Θερινόν Ήλιοστά� 
σιον ή Καρποφορία,. 

ΕΤθε ό μελλογένητος Θεός νά φωτίση τήν ψυχήν μας καί νά 
θερμάνη τήv άγάπην μας, κατά τό μέτρον τών δυνάμεών μας. 
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ΘΩΜΑΣ ΚΙΟΥΣΤΕΛΙΔΗΣ 

Τετέλεσται 

Ό Θείος Ίησοϋς έγεννήθη 
στη φάτνη τών άλόγων, στην 
πόλη Βηθλεέμ (πού σημαίνει 
οiκος άρτου). Εiναι άρτος ζωης, 
δπως άναφέρει ό άγαπημένος 
μαθητής του 'Ιωάννης. «Έγώ 
είμi ό άρτος ό ζών, ό καταβός 
έκ τοϋ ούρανοϋ». Κατά την 
έποχήν έκείνην ό Ίουδαικός 
λαός εύρίσκετο σε ήθική καi 
κοινωνική κατάπτωση, κάτω 
άπό την πτέρνα τοϋ Ρωμαίου 
κατακτητή. 
· Η Ρωμαϊκή κατοχή εiχε δια
φθείρει τόν ύπερήφανο αύτό
λαό, τόν εiχε ύποδουλώσει, ώ
στε τό άνθρώπινα ίδανικό εύρί
σκονταν μόνον σε ύλικό έπίπε
δο, τρεπόμενο πρός την άκολα
σία. Ό λαός αύτός εiχε λησμο
νήσει τόν έξαιρετικό πνευματι
κό όδηγό του, τόν θείον Μυ
σταγωγόν Μωϋσην, που εiχε
μυηθεί στό Αίγυπτιακό Μυστή
ρια, ό όποίος τόν εiχε όδηγήσει
άπό την Αίγυπτο στη γη Χα
. ναόν. Αύτός που τiς νομαδικες
φυλες τοϋ 'Ισραήλ συνεκρότη
σε σε λαόν, τους έδάμασε,
τούς διήρεσε σε 12 φυλες καi
τούς έκανε νό εύημεροϋν. Ώς
Μυσταγωγός 'ίδρυσε τό 'Ιου
δαϊκό Μυστήρια, στό όποία
έμυήθησαν έξοχοι άνδρες, δ
πως ό Δαυίδ, ό Σολομών καi

άλλοι. Ήλθε δμως έποχή που 
οί σοφοi αύτοi άνδρες έξέλιπον. 
'Αρχίζει τότε ή πτώσις, καi έτσι 
φθάνωμεν ώστε ή χώρα νό κα
τακτηθη καi νό ύποδουλωθη 
στους Ρωμαίους κατακτητάς. Ή 
πτώσις είναι ήθική καi πνευμα
τική καταστροφή. 
Τότε έμφανίζεται ό θείος 'Ιωάν
νης, ό υlός τοϋ Ιερέως Ζαχαρία. 
Ό 'Ιωάννης άνεμόρφωσε τό 
'Ιουδαϊκό Μυστήρια τοϋ Δαυίδ 
καi τοϋ Σολομώντος. Είχε θάρ
ρος καi δραστηριότητα. Αύτό 
τό θάρρος νό έπιτιμό την άκο
λασία τοϋ στοίχισε τή ζωή του. 
Την αύστηρό διδασκαλία τοϋ 
'Ιωάννη έρχεται νό διαδεχθrϊ 
καi νό άναλάβη τό μέγα έργον 
της άναμορφώσεως ό γλυκός 
Ναζωραίος Διδ. Ίησοϋς, ό 
όποίος Ιδρύει τό ίδικά του Χρι
στιανικό Μυστήρια. Τό Εύαγγέ
λια γράφουν δτι ό Ίησοϋς έπη
γε στόν Ίωάννην λέγοντας είς 
αύτόν νό τόν βαπτίση, διότι 
έτσι έπρεπε νό γίνη κατά την 
καθιερωμένην Μυσταγωγικήν 
παράδοσιν. Ό 'Ιωάννης διό τών 
διδασκαλιών του παρασκεύαζε 
τούς μυουμένους, τούς έξάγνιζε 
τiς σκέψεις καi τό συναίσθημα. 
Συμβολικώς έβάπτιζε στό νερό 
τοϋ 'Ιορδάνη ποταμού. Ό 
Εύαγγελιστής 'Ιωάννης γράφει 
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(κεφ. 1-32): Kai έμαρτήρησε ό 
'Ιωάννης λέγων δτι «τεθέαμαι 
τό πνεύμα καταβαίνον ώς περι
στερόν έξ ούρανού, καi έμεινεν 
έπ' αύτόν». 
Διακηρύπει με θάρρος λέγων: 
«Μετανοείτε, ηγγικεν ή βασι
λεία τών Ούρανών». Κάνετε 
αύτοκριτικη γιό νό είσέλθετε 
στην όδόν της άρετης. Είναι μιό 
προϋπόθεσις πού την γνωρί
ζουν δλοι οί μελετηταi τού 
έσωτερισμού, δτι δεν μπορεί 
νό είσέλθη κανείς στό Μυστή
ρια, έόν προηγουμένως δεν κα
θαρίση τη διάνοιά του καi την 
ψυχή του άπό τiς πεπλανημένες 
ίδέες, άνηλήψεις καi δεισιδαι
μονίες, τών έγωϊστικών τά
σεων, πού ή άγνοια καi τό πά
θη συσσωρεύουν στην διάνοια 
καi στην ψυχη τού άνθρώπου. 
Ό Θε_ίος 'Ιησούς δεν είχε βε
βαίως άνάγκην έξαγνισμού. Με 
τόν συμβολικόν αύτόν τύπον 
άποδεικνύεται ή συμμετοχη του 
στό 'Ιουδαϊκό Μυστήρια. 
Ό 'Ιωάννης τόν έβάπτισε. Kai 
έγινε έκείνος ό Λόγος τού 
Θεού, ό Θείος Λόγος, πού ή 
μστικη χάρις του έχει μετα
μορφωτικη δύναμι ψυχικής με
ταμορφώσεως. Ό 'Ιωάννης 
διαβλέπει στόν 'Ιησού τόν 
πνευματικόν άναμορφωτην της 
άνθρωπότητος. Είναι έκείνος 
γιό τόν όποίον έλεγε: «Έγώ 
σάς βαπτίζω με νερό διό μετά
νοιαν. 'Εκείνος δμως πού έρχε
ται κατόπιν μου είναι ίσχυρότε
ρος άπό έμέ, καi έγώ δεν είμαι 

ίκανός νό λύσω τό κορδόνια 
άπό τό ύποδήματά του. Αύτός 
θό σάς βαπτίση με 'Άγιον 
Πνεύμα καi με φωτιά». Καταρ
τίζει τούς 12 μαθητάς του καi 
τούς έμπιστεύεται θεία μυστικό 
έξαγνισμού καi Θείας ζωής. Κα
τόπιν καταρτίζει μιό όλλη κατη
γορία μαθητών, τούς 70 μαθη
τάς, άλλό σ· αύτούς μετέδιδε 
μιό ώρισμένη διδασκαλία προ
παρασκευαστικη γιό άνώτερη 
μύηση, καi κατόπιν άναλαμβά
νει την δημόσια δράση του. 

Ή ίδέα της έλεύσεως ένός 
κοινωνικού καi πνευματικού 
Μεσσία είχε καλλιεργηθη στό 
Ίουδαϊκόν έθνος έπi αίώνες 
άπό τούς Προφήτας. Ή διδα
σκαλία τού 'Ιησού περιλαμ'βάνει 
τρείς τομείς. Τόν 'Ηθοπλαστικό, 
τόν Μυσταγωγικό καi τόν Φιλο
σοφικό. Τόν ήθοπλαστικό το
μέα τόν παρουσίασε με ίδιαίτε
ρο τρόπο, με θαυμάσιες παρα
βολές η άπ' εύθείας. 01 παρα
βολες έχουν μεταξύ των άλλη
λουχίαν καi κρύβουν πολλες φι
λοσοφικες άλήθειες, δπως π.χ. 
τού 'Ασώτου Υlού καi τού πτω
χού Λαζάρου. Μόνον με αύτό 
τό πρίσμα αν έξετάσουμε, θό 
κατορθώσουμε νό άντιληφθού
με τό βάθος καi την έκτασιν 
αύτης της διδασκαλίας. 'Αξίζει 
νό παρατηρήσωμε δτι, αύτην τη 
διδασκαλία την άνέπτυξε -με πο
λύ άπλό τρόπο, διδάσκοντας 
την αύτοκυριαρχία, την άσκηση 
αύτοκριτικης καi αύτοελέγχου. 
«Έστε πραείς» λέγει. Πώς δ-
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μως γίνεται κανείς πράος παρά 
μέ τή θέληση καί τήv αύτοκυ
ριαρχία; Έξ αλλου ή άσκησις 
αύτοκριτικης καί αύτοελέγχου, 
σέ. δλες τίς διδασκαλίες κάθε 
μορφής, μήπως δέv είναι ό μό
νος τρόπος αύτοκαλλιεργείας 
καί τελειοποιήσεως; Μέ τόv τρό
πο της διδασκαλίας του τούς 
ύτtοδείκvυε τήv αύτοκριτική, 
τούς έκανε vά σκέπτωvται τά 
σφάλματά τους. Έγέμιζε τίς 
καρδιές τώv πτωχών καί δυ
στυχών μέ έλπίδες-στηρίγματα 
στίς δqκιμασίες, διδάσκων τήv 
περιφρόνηση πρός τόv πλού
τοv, πού είναι δίκοπο μαχαίρι 
γιά τόv όvθρωποv, δταv δέv 
χρησιμοποιείται καλά. 
Άλλα ας θυμηθούμε πού είπε ό 
'Ιησούς στόv vομικόv vά άπαρ
vηθη τό ύπάρχοvτά του, καί 
έκείvος σφόδρα λυπημένος 
άπηλθε, διότι ητο προσκολλη
μένος στό ύλικά άγαθά. Όρα
ματίσΟηκε μέσα στην πλατειό 
σκέψη του καi τήv άπέραvτη 
καλωσύvη του τήv άνοδο όλο
κλήρου της άvθρωπότητος, όχι 
μόνον τού κύκλου τώv μαθη
τών του, τό μεγαλείον της συγ
γνώμης καi της άγάπης. 
«Ούδείς άvαμάρτητος» λέγει. Γι' 
αύτό καί έστήριξε δλο τό οίκο
δόμημα της ήθικης καί πνευμα
τικής διδασκαλίας του στό πα
ράγγελμα «'Αγαπάτε άλλή
λους». «Άγάπα τόv πλησίον 
σου ώς σεαυτόv», ώς ζωογόνο 
δύναμη πάσης έκδηλώσεως καi 
έvεργείας ήθικώv άρχων. Άλλα 

καί ώς μέσον τελειοποιήσεως 
πού θέτει ώς τελικόv σκοπόν 
μαζύ μέ τήv γνώσιν τήv φιλο
σοφι κήv καί τήv μυσταγωγικήv. 
Στόv φιλοσοφικό τομέα ύπά
γοvται ή 'Εξέλιξις, ή Μετενσάρ
κωσις, τό Κάρμα πού άvέπτυξε 
μέ τόv δικό του τρόπο, τόv 
έκλαϊκευτικόv, δπως παρουσιά
ζουν οί Μαθηταί του. 
"Ας ϊδωμεv σύντομα αύτόv τόv 
τομέα. 

'Όσον άφορά τήv Μετεvσάρ
κωσιv, θό άvαφέρωμε τήv πε
ρικοπήv τού Ματθαίου (Κεφ. 
11-14) «Πάντες γόρ οί προφη
ται καί ό νόμος εως 'Ιωάννου
προεφήτευσαv. Καί εί θέλετε
δέξασθαι αύτός έστιv ό 'Ηλίας
ό μέλλων έρχεσθαι. Ό έχων
ώτα άκούειv άκουέτω». 'Επίσης
Ματθ: (Κεφ. 27-10) γράφει.
Καί έπερώτησαv αύτόv οί μα
θηταί αύτού λέγοvτες. «Ti o�v
λέγουσιv οί Γραμματείς δτι
Ήλίαv δεί έλθείv πρώτον; Ό
δέ 'Ιησούς άποκριθεiς εiπεv αύ
τοίς: «'Ηλίας μέv έρχεται πρώ
τον καi άποκαταστήσει πάντα,
λέγω δέ ύμίv δτι 'Ηλίας ηδη ηλ
θε καi ούκ έπέγvωσαv αύτόv,
άλλά έποίησαv αύτόv δ,τι ήθέ
λησαv· οϋτω καi ό υίός τού άv
θρώπου μέλλει πάσχειv ύπ' αύ
τώv». 'Όσον άφορά τό Κάρμα η
Άvτιπεποvθός, αύτό άvαφέρεται 
σέ πολλά σημεία ώς νόμος δι
καιοσύνης. ώς νόμος κυρώ
σεων γιό σφάλματα, φυσικής,
πνευματικής καi ήθικης τάξεως,
Σέ δποια τάξη διέπραξε καvεiς
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τό σφάλμα, στην ίδια τάξη θά 
έκπληρώσει πρός έκπαίδευσιν 
καi συμμόρφωσιν. «'Ό σπείρεις 
καi θερίσεις» «'Έως άν άποδώ
σης καi τόν τελευταίον Κο
δράντην» (κοδράντης εiναι μι
κρόν Ρωμαϊκόν νόμισμα ίσοδύ
ναμον πρός δύο λεπτά) δηλ. 
εως δτου ξεπληρώσει κανεiς 
κάθε σφάλμα η άδικία. Kai δτι 
ή έκπλήρωσις πρέπει νά γίνη 
έδώ στη Γη, λέγει στην παρα
βολη τού Λαζάρου «κai έν τώ 
'Άδη ούκ έστι μετάνοια.» Βλέ
πομε δτι ύπάρχει άλληλουχία 
μεταξύ παραβολής ήθικής, φι
λοσοφικής καi μυσταγωγικής 
διδασκαλίας. Δεν ύπάρχει μετά
νοια έν τώ 'Άδι:1, διότι ύπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ ένσάρ
κων καi άσάρκων ψυχών, δρια 
διαβιώσεως καi συνθήκας κα
ταστάσεως, άναλόγως τών 
πράξεών των καi τής έξελικτι
κής των καταστάσεως. Άλλό 
πρό παντός με τi τρόπο μπορεί 
μιά άσαρκη ψυχη νά έπανορ
θώση άδικία στην ένσαρκη ψυ
χή; Eivaι άδύνατον λόγω τών 
συνθηκών. Ή Ίουδαϊκη παρά
δοσις έκφράζει αύτόν τόν νό
μον τού Άντιπεπονθότος με 
την φράσιν «'Οφθαλμόν άντi 
όφθαλμού» καi δμως όχι δπως 
την έκλαμβάνουν συνήθως. 
Διότι εiναι έκείνο άκριβώς πού 
εiπε ό 'Ιησούς <ψάχαιραν έδω
σες, μάχαιραν θά λάβης». Με 
τόν άπλούν αύτόν τρόπον πα
ρουσιάζει τά πιό βαθειά νοήμα
τα. 'Επίσης με τό κατά Ματθ.: 

(7-3) «Μη κρίνετε ϊνα μη κρι
θήτε. Ti δε βλέπεις τό κάρφος 
τό έν τψ όφθαλμψ τού άδελ
φού σου, την δε έν τψ σψ 
όφθαλμψ δοκόν ού κατανοεϊς;» 
Καταδικάζει· τόν άδικο καi αύ
στηρό έπικριτή, πού ύποτιμά 
τόν άλλον, βλέποντας ενα 
σφάλμα του, ένώ αυτος 
διαπράπει μεγαλύτερα σφάλ
ματα. Καταδικάζει την ύποκρι
σίαν καi ύποδεικνύων την αύ
τοκριτικην πρός διόρθωσιν καi 
βελτίωσίν μας, πού τότε θά μας 
δώσει τό δικαίωμα νά διορθώ
σωμε τούς άλλους. Λέγει «ύπο
κριτά, έκβαλε πρώτον την δο
κόν έκ τού όφθαλμού σου καi 
τότε διαβλέψεις έκβαλείν τό 
κάρφος έκ τού όφθαλμού τού 
άδελφού σου». Νά μη κατηγο
ρούμεν, ύποτιμώμεν καi κατα
κρίνωμεν τούς άλλους, δταν 
έμείς ώς άνθρωποι ύποκείμεθα 
σε λάθη καi μάλιστα μεγαλύτε
ρα τών άλλων, άλλό νά σπεύ
δωμεν πρώτα νά διορθώσωμεν 
τά δικά μας σφάλματα καi λά
θη. 'Επίσης στiς φιλοσοφικες 
άλήθειες θά άναφερθούμε γιά 
τό προπατορικό όμάρτημα. Άλ
λα τi εiναι αύτό τό όμάρτημα; 
Προπάτορες ύπήρξαμε έμείς ol 
ίδιοι, δυνάμει τού νόμου τής 
'Εξελίξεως καi τής Μετενσαρ
κώσεως. 'Ημείς ol ίδιοι διεπρά
ξαμε σφάλματα στό παρελθόν, 
γιά τά όποία πρέπει νά τιμωρη
θούμε, νά ύποστούμε τiς κυρώ
σεις τής θείας Εlμαρμένης, γιά 
τiς παραβάσεις μας, γιά νά 
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έκπαιδευθοϋμε με τiς έπιβλη
θείσες δοκιμασίες. Ήλθε λοι
πόν νά μάς διδάξει γιά νά μη 
κάνωμε τά ίδια σφάλματα. Στίς 
φιλοσοφικες άλήθειες ύπάγον
ται, ώς έπιστέγασμα, ή τελειο
ποίησις την όποίαν ύποδεικνύει 
καi διδάσκει δι' δλων τών μέ
σων της διδασκαλίας του. 
«Έστέ τέλειοι ώς ό Πατήρ μου 
έν τοίς Ούρανοίς». Τώρα έρχό
μεθα στό τρίτο μέρος της διδα
σκαλίας του, τό καί σπουδαιό
τερο, γιά τους μελετητάς τοϋ 
έσωτερισμοϋ. Σ' αύτό ύπάγον
ται, ή Γέννησις, ή Βάπτισις, ή 
Μεταμόρφωσις, ή Σταύρωσις
Άνάστασις καi ή 'Ανάληψις. Θά 
άναφερθοϋμε με λίγα λόγια 
στά σπουδαιότερα. Ή γέννησίς 
του, τό θείο αύτό γεγονός, εί
ναι ενα άπό τά πιό βαθειά μυ
στικά τοϋ Ούρανοϋ. Τό και
νούργιο αύτό φώς ηλθε με νέα 
δύναμη καί έπρεπε νά έλθη μέ 
νέο τρόπο διδασκαλίας, μέ Ιερη 
φλόγα, γιά νά μεταβάλη, νά 
άνυψώση, νά άναστήση τίς ψυ
χές, νά δημιουργήση νέα μονο
πάτια, νά άναζωογονήση δ,τι εί
χε όμαυρωθη καί σιγήση. 
Ήλθε σάν νεώτερος Προμη-. 
θευς νά φέρει τό φώς της άλη
θινης γνώσεως καί τό πϋρ της 
πνευματικής ζωης. Kai ό μεν 
Προμηθευς έτιμωρήθηκε στόν 
Καύκασο, ό δέ Ίησοϋς σταυ
ρώθηκε άπό τους άνθρώπους, 
γιατί ηλθε νά δώσει άπό τό 
φώς τοϋ Πατέρα του, μέ τόν 
όποίον ήταν ένωμένος. Έλαβε 

δμως καί τό γήϊνο περίβλημα, 
γιά νά μπορεί νά ζη άνάμεσα 
στους άνθρώπους καί στό περι
βάλλον τους, στη Φύση της άν
θρώπινης ζωης. Ό Ίησοϋς ώς 
Μυσταγωγός έχει άναπτύξει 
την κοσμοθεωρία του, την 
όποία μόνον ό Εύαγγελιστης 
'Ιωάννης άναφέρει ( 1-1 /3): «Έν 
άρχιj ην ό Λόγος καί ό Λόγος 
ην πρός τόν Θεόν καi Θεός ην 
ό Λόγος. Ούτος ην έν άρχό 
πρός τόν Θεόν, πάντα δι' αύτοϋ 
έγένετο, καί χωρίς αύτοϋ έγέ
νετο ούδέ εν δ γέγονεν ... )). Τό 
Εύαγγέλιον τοϋ 'Ιωάννου μελε
τώμενον άπό ενα μύστην άπο
τελεί πλήρη μυσταγωγικην άπο
κάλυψιv. Ό Λουκάς άφηγούμε
νος την Μεταμόρφωσιν λέγει 
δτι άπό τους 12 μαθητάς διαλέ
γει τόν Πέτρον, τόν Ίωάννην 
καί τόν Ίάκωβον, καi τους όνε
βάζει στό 'Όρος Θαβώρ. 'Εκεί, 
προφανώς, τους μυεί σε άνώ
τερους βαθμούς. Ό Λουκάς (9-
29) γράφει: «καi έγένετο έν τψ
προσεύχεσθαι αύτόν τό είδος
τοϋ προσώπου Αύτοϋ ετερον
καi ό ίματισμός αύτοϋ λευκός
έξαστρόπτων».
Κάθε μορφικη έμφάνησις, κάθε
ψυχική άτομικότης φέρνει μέσα
της τόν δημιουργικόν Πατέρα
της, τόν Λόγον, τόν σπινθήρα,

. τόν όποίον δμως ή άγνοια, ή
κακία καi τά πάθη έχουν καλύ
ψει, ώστε νά άδρανη καi νά
ύπνώπη, έχει βεβηλωθη. Ή
δραστηριότης του, ή άκτινοβο
λία του, έχει άμαυρωθη. Ό
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Θείος Ίησοϋς δμως, έναρμονι
σμένος μέ την παγκόσμια όρ
μονία καi νομοτέλεια, όγνός, δί
καιος, σοφός, όλόφωτος, έξεδή
λωσε τόν ύπέρτατον νόμον, τόν 
νόμον της άγάπης, τόν διεκήρυ
ξε θέσας καi την ψυχήν του 
ύπέρ τών πολλών. Ό Ίησοϋς 
καθιστό τούς μαθητάς του μύ
στας, τούς μυεί μέ ρητήν έντο
λήν την σιγήν. Λέγει: <ψή δώτε 
τά δγια τοίς κυσί». Τούς κάνει 
Ικανούς νά άποκτήσουν θείες 
πνευματικές Ικανότητες, έπικοι
νωνίες καi διορατικές δυνά
μεις, νά βλέπουν θεϊκά όράμα
τα, μεταμορφούμενος καi έμφα
νιζόμενος πνευματοποιημένος 
ένώπιόν των, ώς πνευματικός 
'Ήλιος, συνομιλών μέ τούς 
Προφήτας Ήλίαν καi Μωϋσην. 
Ματθ. (17-2) γράφει: «Μετε
μορφώθη έμπροσθεν αυτων 
καi έλαμψε τό πρόσωπον αύτοϋ 
ώς ό ηλιος, τά δέ Ιμάτια αύτοϋ 
έγένετο λευκά ώς τό Φώς, καi 
ίδού ώφθησαν αύτοίς Μωϋσης, 
καi 'Ηλίας, μετ' αύτοϋ συλλα
λοϋντες». Λουκάς (9-29) γρά
φει: «καi έγένετο έν τψ προ
σεύχεσθαι αύτψ τό είδος τοϋ 
προσώπου αύτοϋ ετερον καi ό 
ίματισμός αύτοϋ λευκός έξα
στράπτων». 

'Έτσι ό Ίησοϋς γίνεται γέφυρα 
μεταξύ Ούράvοϋ καi Γης. Γι' αύ
τό καi λέγει: (Ίωαν. 14-6 
«Έγώ είμι ή όδός καi ή 'Αλή
θεια καi ή Ζωή». Ό Θείος Ίη
σοϋς έπρόσφερε τόν έαυτόν 
του όλοκαύτωμα στόν βωμόν 

της θυσίας. Έδάμασε τόν πό
νον μέ τή θέλησή του, καi τά 
μαρτύρια τοϋ έξευτελισμοϋ του. 
ΟΙ όνθρωποι δεν κατάλαβαν τό 
λυτρωτικό έργο του. Ό γλυκύς·

Ναζωραίος δεν είχε τό στρα
τιωτικό ηθος έπαναστάτου, άλ
λα γλυκύτητα καi προσήνοια 
καi πρό παντός άγάπη πρός τόν 
όνθρωπον, ζητών νά τόν άπε
λευθερώσει δια της άγάπης, 
της ίσότητος καi άδελφότητος. 
Γι' αύτό καi έδημιουργήθη τό 
χάσμα μεταξύ αύτοϋ καi τών 
Φαρισαίων, μια φοβερή διάστα
ση πού κατέληξε στην έξόντω
σή του. Ή έπίθεση έναντίον 
του όρχισε άπό έκείνους πού 
κατείχαν την πνευματική έξου
σία, μετά τή θριαμβευτική εϊσο
δό του στην 'Ιερουσαλήμ, διότι 
ό θρίαμβος αύτός θά παρέσυρε 
τά πάντα. Τότε όρχισε ό όνισος 
άγώνας μεταξύ τοϋ άρχαίου κα
θεστώτος καi της νέας διδα
σκαλίας τού γλυκού Ναζω
ραίου, πού φαινόταν νά. διασα
λεύη την τάξη. Ή τύχη του 
πλέον είχε διαγραφή, δπως δ
λων τών άναμορφωτών καi 
εύεργετών της άνθρωπότητος. 
Ό Ίησοϋς γνωρίζων τά πάντα 
άποφεύγει πρός στιγμήν. Άλλα 
εως πότε; 
Ή δίκη του πρέπει νά είναι 
θρησκευτική καi πολιτική ώς 
ύπονομεύουσα την Ρωμαϊκήν 
κυριαρχία. Τό μίσος των δμως 
κατά τοϋ Ίησοϋ είναι φοβερό. 
Ό εύεργέτης καταδικάζεται σέ 
θάνατον ώς κοινός έγκληματίας 
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έπi τού Σταυρού. Προηγούνται 
δλες οί άνθρώπινες κακίες, ό 
φανατισμός πρός 'Εκείνον πού 
δέν ύπηρξε ποτέ έγκληματίας, 
πού μόνον στοργή καί άγάπη, 
φώς καi καλωσύνη άποπνέει. 
Δέν παραλείπουν τiς ταπεινώ
σεις καi δαρμούς, είρωνείες, 
άτιμώσεις, περιφρόνηση, διό νό 
τόν έκδικηθούν. Ίδού δμως τό 
μεγαλείον τού Θεανθρώπου: 
Λέγει: (Λουκ. 23-34) «Πάτερ ό
φες αύτοίς ού γόρ οϊδασι τi 
ποιούσι». 'Επειδή έγνώριζεν 6 
Ίησούς δτι δλα έχουν ηδη 
έκτελεσθη, διό νό έκπληρωθη 
ή γραφή λέγει «Διψώ!» Σκεύος 
οδν έκειτο όξους μεστόν· οί δέ 
πλησιάσαντες σπόγγους όξους 
καi ύσσώπο περιθέντες προσή
νεγκαν αύτού τψ στόματι, δτε 
οδν έλαβε τό όξος ό Ίησούς, 
εiπε: «Τετέλεσται!» καi κλίνας 
την κεφαλήν παρέδωκε τό 
πνεύμα. Έτσι ό γήϊνος θάνατος 
έθεσε την σφραγίδα στό μαρ
τύριο της θυσίας καί τού πόνου 
μέ τό τελευταία λόγια «Τετέλε
σται ! ». Ό Μάρκος (15-38) 
γράφει: «Τό καταπέτασμα τού 
Ναού έσχίσθη εlς δύο άπό ά
νωθεν εως κάτω». 
Καταπέτασμα είναι ενα παραπέ
τασμα πού έχώριζε είς τόν 
ναόν τό αγια, άπό τό αγια τών 
όγίων, έσχίσθη άπό άνωθεν 
εως κάτω. Ό συμβολισμός έχει 
μεγάλη σημασία. 'Επίσης καi 6 
Ναός: Ίωάν. (2-21) «'Εκείνος 
(6 'Ιησούς) έλεγε περi τού vαόύ 
τού σώματος αύτού». 

Σημαίνει δτι τό πνευματικόν 
στοιχείον διεχωρίσθη άπό τό 
ύλικόν, τό γήϊνον, τό πνεύμα 
άπό την ϋλην. Τό σώμα εiναι 
Ναός τού πνεύματος, άπό τό 
όποϊον τό πνεύμα άποδεσμεύε
ται άπό την ϋλην καi έξαϋλού
ται. 
Τετέλεσται! «Πάτερ, τό έργον δ 
δέδωκάς μοι έτελείωσα» τό 
πάντα έξεπληρώθηκαν, πηραν 
τέλος. Τό μέγα έργο της θεϊκης 
άποστολης καi της γήϊνης δρα
στηριότητός του, σύμφωνα μέ 
την ύπόδειξιν τού πέμψαντος 
Πατρός, συνετελέσθη. Ό 
Ματθ. (26-38) γράφει: Περίλυ
πός έστι ή ψυχή μου εως θανά
του». Εiμαι περίλυπος εως δτου 
θό έκπληρώσω τό έργο μου, 
διότι ηξερε τό πικρό ποτήρι πού 
θό έπινε μέ τό σταυρικό θάνα
το. Ό Σταυρικός θάνατος έγινε 
σύμβολον τού πόνου καi της 
θυσίας της ζωης καi τού θανά
του καi της ψυχικης άναστά
σεως. Kai άνεστήθηκε την έπο
χι'J πού άνασταίνεται όλόκληρος 
ή φύσις, τότε τό κατάφωτο 
άστέρι της ήμέρας στέλνει τiς 
έαρινές καi θερμές άκτίνες του, 
γιό νό ζωογονήση τή Γη. Ή γη 
έκράτησε δ,τι της άνηκε, κάθε 
θνητό, τό γηϊνο, τό άνθρώπινο 
άπό 'Εκείνον. Τό θνητό εiναι 
γιό τούς θνητούς καi χρησι
μείιουν δταν ή ψυχή εύρίσκεται 
ένσαρκωμένη στό γήϊνο περι
βάλλον. Τό άθάνατα γιό την 
Ούράνια ζωή, άφού καi ol αν
θρωποι άφήνουν τόν όργανι-
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σμό τους στή γη, θό τόν έπαιρ
νε μαζύ του ό Ίησοϋς; "Ας σκε
φθοϋμε, προκειμένου ό Ίη
σοϋς νό δράση στό άνθρώπινο 
περιβάλλον, παίρνει άνθρώπινο 
περίβλημα γιό νό γίνεται κατα
νοητός καi όρατός. 
Κατά τήν ϊδια άναλογία τοϋ εί
ναι άχρηστον καi άπροσάρμο
στον γιά τήν Θείον ζωήν. Γι' 
αύτό καi τό έγκατέλειψε. 
Ό Παϋλος σαφώς γράφει στήν 
πρός Κορινθ. Α' έπιστολήν του 
( 1 5-40/50) «καi σώματα έπου
ράνια, καi σώματα έπίγεια, άλλ' 
έτέρα μεν ή τών έπουρανίων 
δόξα, έτέρα δε ή τών έπι
γείων». 
<<"Εστι σώμα ψυχικόν, καi έστι 
σώμα πνευματικόν»· «καθώς 
έφορέσαμεν τήν είκόνα τοϋ 
χοϊκοϋ, φορέσομεν καi τήν εί
κόνα τοϋ έπουρανίου», «σάρξ 
καi aiμa βασιλείαν Θεοϋ κληρο
νομήσαι ού δύναται, ούδε ή 
φθορά τήν άφθαρσίαν κληρο
νομεί». Στόν Νικόδημο ό Ίη
σοϋς λέγει: «Ό γεγεγνημένος 
έκ σαρκός σάρξ έστι καi ό έκ 
πνεύματος πνεϋμα έστί». Ή 
Άνάστασίς του έγινε σύμβολον 
γιό τήν ψυχικήν άνάσταση τών 
άνθρώπων πού άκολουθοϋν 
τόν ήθικό νόμο, τήν ήθική τάξη, 
τiς ήθικες άρχες καi άρετες πού 
ύπέδειξε, καi προσαρμόζονται 
με τήν παγκόσμιαν άρμονία καi 
νομοτέλεια. Ό Σταυρικός θάνα
τος έγινε αίτία ώστε ή ίστορία 
του καi ή διδασκαλία του νά γί
νουν γνωστες παγκοσμίως με 

τόν θάνατό του. Θείον μυστή
ριον ή ίερό Μυσταγωγία ώς 
μυστική χάρις τοϋ Λόγου του. 
Kai στήν Σαμαρίτιδα ή μυστική 
αύτή χάρις, με τήν φράσιν «ζών 
ϋδωρ» δηλαδή ή Θεία δύναμις 
Μεταμορφωτική. 
Kai ό Μυστικός Δείπνος είναι 
μιό γιό έκείνους πού έχουν γί
νει ίκανοi στό τραπέζι τής θείας 
αiωνίας ζωής, τής πνευματικής 
χορός καi εύτυχίας, με τά θεία 
σύμβολα. 'Άρτος καi Οίνος, τό 
θεία δώρα τοϋ Ούρανοϋ πρός 
τiς ψυχες της Γης, γιά νά μπο
ρέσουν νό άρθοϋν ύπεράνω 
τοϋ γήϊνου καi τοϋ φθαρτοϋ. Ό 
Θείος Μυσταγωγός Ίησοϋς, ό 
άρτος ό καταβός έξ ούρανοϋ. 
τά προσέφερε. Kai ή Ούρανία 
άμπελος, ό Ίησοϋς, με γεωργόν 
τόν Ούράνιον Πατέρα του, τό 
έδώρισε καi τά δωρεί εiς άφε
σιν άμαρτιών καi ζωήν αίώνιον. 
Χαρά καi θεία ζωή στiς ψυχες 
πού τά έγεύθησαν καi θά τά 
γευθοϋν. Ή Θεία Εύχαριστία, ό 
'Άρτος καi ό Οίνος. Ό άρτος 
τής θείας πνευματικής τροφής 
καi ό οίνος, ή θεία πνευματική 
δύναμις, συμβολιζόμενα με τό 
σώμα καi τό aiμa τοϋ Χριστοϋ, 
είναι Ούράνια δώρα πού χαρί
ζουν τό θεϊκόν φώς, σύμβολα 
άθανασίας, πνευματικής χορός 
καi εύδαιμονίας, σύμβολα τής 
θεϊκής δυνάμεως τοϋ Λόγου. Ό 
'Ιωάννης ( 1 5-1) γράφει: «Έγώ 
είμι ή άμπελος ή άληθινή, καi ό 
πατήρ μου ό γεωργός έστι». Ό 
Ίησοϋς είναι ή πνευματική άμ-
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πελος, της όποίας ό γλυκός χυ
μός της σταφυλής παρασκευά
ζει τόν OTvov, την Θείον Εύχα
ριστίαν, παρασκευάζει την 
θείον πνευματικήν χαράν. Σύν
τομη ητο ή ζωή του, άλλό τε
ράστιον τό έργον του. Kai άντi 
με στέφανον δάφνης καi έλιδς 
νό στέψουν τόν ηρωα, τόν έ
στεψαν με άκάνθινο στέφανο. 
Τόν περιβάλλει δμως ό φωτο
στέφανος με την όλόχρυση 

άκτινοβολία του πού πλημμυ
ροϋσε φώς καi άγάπη δλην την 
ϋπαρξίν του. 
"Ας τόν τιμώμεν, άγαπώμεν καi 
ας στpέψωμεν την προσοχήν 
μας καi τόν νοϋν μας μέ σεβα
σμόν καi άγάπην πρός έκεϊνον 
τόν γλυκύν Ναζωραϊον, τόν η
λιον της Γαλιλαίας, τόν Φοϊβον 
τη�; δικαιοσύνης, την δόξαν τοϋ 
Ούρανοϋ. 

Τό περιοδικό έλεuθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Δραγατσανίου 6. Τηλ. 324.6837, ώραι 9,30-12,30 

πλήν Σαββάτου 

Dι τόμοι 1956 - 19 70 tχουν έξαντληθεί. 
Έχουν όμως έκδοθή έπιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης: 
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 
Τόμος έπιλογriς περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400 
Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500 

» » » » » χαρτόδετη δρχ. 400
ΟΙ τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, 1:καστος δρχ. 250 
ΟΙ τόμοι 1977 - 1981, χαρτόδετοι, 1:καστος δρχ. 300 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δραχμές 400 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1983 Δραχμές 400 

'Εθελοντικώς Δραχμές 500 
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ΡΑΝΤΑ ΜΠΑΡΝΙΕ (Πρόεδρος της Θεοσοφικης 'Εταιρίας) 

Διδάσκαλοι καί Γκουρού. 

Τά θεοσοφικά συγγράμματα μιλάνε γιά την άνάπτυξη της συ
νείδησης μέσα άπό την άνάπτυξη τών μορφών καi όργανισμών. 
'Όταν ή μορφη εΤναι πρωτόγονη καi άκατέργαστη στην άνταπόκρι
σή της πρός τό περιβάλλον, ή συνείδηση εΤναι άνίκανη νά έκδηλω
θεί διά μέσου αύτης. 'Όσο ή μορφη έξελίσσεται, ή ίκανότητά της 
πρός άνταπόκριση μεγαλώνει. 'Υπάρχει μεγαλύτερη εύαισθησία 
στά όργανα τών αίσθήσεων, στό νευρικό σύστημα καi στόν έγκέ
φαλο. 'Έτσι ή καλύτερη όργάνωση της μορφης κάνει τη συνείδηση 
v· άποκαλυφθεί πληρέστερα. 

Ό άνθρωπος, δπως εΤναι σήμερα, δεν βρίσκεται στό τέλος της 
πορείας της έξέλιξης. 

Ή Θεοσοφία δηλώνει δτι ύπάρχει έπi πλέον μελλοντικη άνά
nτυξη. 'Αλήθεια, σοφία, άγάπη, εύλογία, είρήνη καi καλωσύνη, 
ένυnάρχουν στη συνείδηση. Στiς Ούπανισάντ ό Βράχμα περιγρά
φεται σάν άπόλυτη παγκόσμια συνείδηση, τέλεια σε είρήνη, όμορ
φιά καi σ' δλες τiς δυνάμεις πού άναφέρονται προηγούμενα. Στόν 
Διδάσκαλο, οί άρπες αύτές, πού εΤναι καi ή ϊδια ή φύση της συ
νείδησης, έχουν άνθίσει, δπως καi ή συνείδηση έχει άνθίσει άnό
λυτα σε τέλειο μέτρο, άnοκαλύnτοντας δυνάμεις, πού βρίσκονται 
στόν μέσο άνθρωπο σε λανθάνουσα κατάσταση. 

'Έτσι 6 Διδάσκαλος εΤναι κάποιος πού εΤναι τέλειος σε σοφία, 
συμπόνια καi άλτρουϊστικη άγνότητα. 
'Αγνότητα σημαίνει ή τέλεια άπουσία της αϊσθησης ένός ξεχωρι
στού έαυτού. 
Ή τέλεια άγάπη περιλαμβάνει τη χορήγηση της άγάπης, χωρίς 
έκλογη καi χωρίς νά περιμένει κάτι όλλο σε άνταπόδοση. 

Λέγεται δτι ενας τέλειος άνθρωπος δεν εΤναι ύποχρεωμένος 
νά μετενσαρκωθεί, γιατi έχει ξεπεράσει τiς δεσμεύσεις τού Κάρμα 
του. Ή προσκόλληση καi 6 έγωϊσμός εΤναι έκείνα τά ϊδια, πού πα
ρασύρουν κάποιον στό νά ξαναγεννηθεί. 'Αλλά ό Διδάσκαλος, πού 
εΤναι άγνός καi έλεύθερος άπό κάθε δεσμό, έπειδη δεν ύπάρχει 
μέσα του τό έγώ, δεν αίσθάνεται αύτη την άνάγκη. Kai μόνο άπό 
συμπάθεια μπορεί νά κρατήσει την έπαφη με τόν άνθρώπινο κό
σμο. Μπορούμε νά πούμε: Γιατί 6 Διδάσκαλος δεν μάς συναντάει; 
'Άν τόν καλέσουμε σ' ενα συνέδριο, θά έλθει; Μπορεί δμως νά 
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μην ένεργήσει σύμφωνα μέ τiς ίδέες μας η μέ κάποιον τρόπο πού 
έμείς φανταζόμαστε. 'Εντούτοις, δταν ύπάρχουν όνθρωποι πού εί
ναι ετοιμοι, ό Διδάσκαλος έχει εύκαιρίες γιά έπαφή, καθοδήγηση 
καί διδασκαλία. 

Ή λέξη «Γκουρού», δπως πολλές όλλες λέξεις, μπορεί νά ση
μαίνει διαφορετικά πράγματα σέ διαφορετικούς όνθρώπους. Λέγε
ται δτι πρέπει νά καταγγέλεται κάποιος πού σκορπίζει σκοτάδι. 
'Αλλά συχνά oi όνθρωποι πιστεύουν δτι ό Γκουρού είναι κάποιος 
πού μεταδίδει γνώση. 
Ή κοσμική γνώση είναι δυνατό νά μεταδοθεί, όχι δμως καi ή 
πνευματική γνώση. Κανείς δέν μπορεί νά δανειστεί ύποκειμενική 
έσωτερική γνώση άπό όλλον. 

Ή Βιβεκαχουνταμάνι λέει καθαρά δτι κανένας δέν μπορεί νά 
. έχει ύποκατάστατο γιά νά έκτελέσει τiς πράξεις πού προωθούν η 

όφυπvίζουν κάποιον. Αύτό τό ξεκίνημα πρέπει νά γίνει στόν καθέ
να χωριστά, σάν όποτέλεσμα της δικής του προπαρασκευής καi 
έργασίας. Πολύ συχνά oi όνθρωποι νομίζουν δτι άρκεί νά προσαρ
τήσουν τούς έαυτούς τους σ' εvav λεγόμενο Γκουρού, v' άγγίξουν 
τά πόδια του η νά καθήσουν μπροστά του, καi τότε έκείνος θ' 
άναλάβει δλη την εύθύνη. 

Αύτή είναι μιά πολύ βολική φιλοσοφία, γιατί έπιτρέπει νά προ
χωρήσουν μέ την κοσμική τους ζωή της φιλοδοξίας, της ζήλειας, 
της άπόχτησης χρήματος, την έπιθυμία γιά δύναμη κ.τ.λ. 

'Επειδή τόσο πολλοί όνθρωποι βρίσκουν αύτό τό δρόμο της 
άρεσκείας τους, ύπάρχουν όλλοι ετοιμοι νά παίξουν τό συμπληρω
ματικό ρόλο. Έτσι ύπάρχουν μνηστήρες, πού αύτοαποκαλούνται 
Γκουρού, καi πού θά δώσουν αίσθημα ,άσφαλείας σ' αύτούς πού 
τό ζητούν. Στρέψε τiς σκέψεις σου σέ μένα, λέει ό αύτοσχέδιος 
Γκουρού, καi θά έχεις προστασία άπό κάθε κίνδυνο. 

'Αληθινός Γκουρού, έξ όλλου, είναι έκείνος πού σκορπίζει άπό 
τη σκέψη καi τη συνείδηση τού άνθρώπου τό σκοτάδι. 
Δεν προσφέρει διασκεδάσεις, δεν άναλαμβάνει τiς εύθύvες τών 
πράξεών του. Μιά πού άπό τiς τρείς άλήθειες της Θεοσοφίας είναι 
δτι « Κάθε όνθρωπος είναι ό άπόλυτος νομοδότης τού έαυτού του 
καi ό χορηγός της χαράς η της λύπης του, ό νομοθέτης της ζωής, 
της άνταμοιβης καi της τιμωρίας του». 

Έχει γίνει όλοφάνερο άπό τούς Διδασκάλους, ποιοi δροι πρέ
πει νά έκπληρωθούν γιά νά δεχτεί την έκπαίδευση, τη βοήθεια καi 
την καθοδήγησή τους. Στά Γράμματα τών Μαχάτμα πρός τόν Ά. 
Σίννετ, άναφέρεται δτι μόνο ενα πρόσωπο με πνευματικότητα 
μπορεί νά πλησιάσει τους διδασκάλους, μπορεί νά έπισύρει την 
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προσοχή τους, καi ή Γνώση θά φτάσει μόνο σ' έκείνον που θά 
προσπαθεί καθημερινά νά νικήσει τόν έαυτό του. Πρέπει νά πλη
σιάσει τους Διδασκάλους χωρiς δρους, έλεύθερος άπό γήϊνες καi 
προστατευτικες καταστάσεις. Θέλουμε δμως νά πάμε χωρiς δρους, 
θέλουμε νά διατηρήσουμε τiς άνέσεις μας, τiς διασκεδάσεις μας, 
τίς φιλοδοξίες, καi ταυτόχρονα νά φθάσουμε στόν κόσμο τών 
'Αγίων. 

Ό Διδάσκαλος, σύμφωνα με τή Θεοσοφία, ούδέποτε έπιβάλ
λει τή θέλησή του στόν μαθητή. Δεν τού λέει τi πρέπει νά πι
στεύει, διότι νά πιστεύει δεν έχει σημασία. Χρειάζεται ή συνείδη
ση τού μαθητή νά ξυπνήσει μέσα στην άλήθεια, κάτι που είναι τε
λείως διαφορετικό. 

'Εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν δτι ό Χριστός καi ό Βού
δας δίδαξαν την άγάπη, άλλά οί ίδιοι δεν έχουν άγάπη. Πραγματι
κά, ή πίστη δημιουργεί σκληρότητα καi φανατισμό καi προκαλεί 
ζημιά άντi καλό. Στά Γράμματα τών Μαχάτμα, οί Διδάσκαλοι τονί
ζουν δτι πολυ συχνό ή θρησκεία χρησψοποιείται σάν ύποστήριγ
μα, άλλό χρειάζοντqι άνθρωποι αύτ?δύναμοι καί έλεύθεροι. 

'Ένας άπό τους μεγαλύτερους Διδασκάλους, ό Βούδας, είπε: 
Γίνε ό ϊδιος ενα φώς. Δίδαξε, μή δημιουργείς κύρος άπό την παρά
δοση, τίς γραφες άλλων όνθρώπων καί έμένα τόν ίδιο. Βρες μό
νος σου τi είναι όλήθεια. 

Ή σπουδαιότητα της όναζήτησης τονίζεται έπίσης στη Βεδάν
τα. 

Στό βιβλίο «Στό πόδια τού Διδασκάλου» λέγεται δτι ό καθένας 
πρέπει ν· όκούει προσεχτικά έκείνο που λέει ό Διδάσκαλος, γιατi 
δεν θά τό πεί δυό φορές. 'Ένας όμιλητής στην εδρα μπορεί νά 
έπαναλαμβάνει τiς ίδέες του, γιατi θέλει νά κάνει τό όκροατήριο 
νά συμφωνήσει μαζί του, καi vά σκέπτεται δπως αύτός. Μιά δια
φήμιση έπαναλαμβάνεται διαρκώς, γιά νά προσαρμοσθεί σ· αύτή ή 
σκέψη τού. όκροατη. 'Αλλά ό Διδάσκαλος, δεν προσπαθεί νά έπι
βάλλει τiς ίδέες του, δεν χρειάζεται προσαρμογή η τυφλή ύπακοή. 
Δίνει μιά νύξη, κάνει μιά σύσταση, γιά νά βοηθήσει την άνάπτυξη 
της όντίληψης τού ότόμου. Έάν ό μαθητής έχει μάθει νά σκέπτε
ται, όν όκούει προσεκτικά, βρίσκει ό ίδιος ποιό είναι τό συμπέρα
σμα ένός ζητήματος. "Αν κάποιος άλλος τού λέει τi νά κάνει καί τi 
νό πιστεύει, δεν μπορεί νά φθάσει στό βάθος της διδασκαλίας. 

Ό Γκουρου κατευθύνει τους όνθρώπους στό τi νά κάνουν, τί 
νά σκέπτονται, τi νά φορούνε. 'Υπάρχουν Γκουρού, που άγαπούν 
την προσωπολατρεία, που θέλουν νά τους πλένουν τά πόδια καi 
νό τους ύπηρετούν. 'Υπάρχουν μερικοi που Ισχυρίζονται δτι εΤναι 
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άνώτεροι καi άπό τόν ϊδιον τόν Βούδα. Έξ' άλλου ol γραφες τών 
Διδασκάλων, άντανακλούν ταπεινότητα καi άνωνυμία, στην όποία 
προτιμούν νό παραμένουν. Άληθινοi Διδάσκαλοι, δεν αύτοδιαφη
μίζονται, καi δεν αύτοπροβάλλονται, επειδη δεν ύπάρχει μέσα 
τους έαυτός. 

'Επομένως, ύπάρχει διαφορά μεταξύ αύτών πού συνήθως 
θεωρούνται Γκουρού, καi τών Διδασκάλων, δπως τούς περιγράφει 
ή Θεοσοφικη φιλολογία. Προσωπικη λατρεία, αύτοδιαφήμιση, τό 
νό λένε στους άλλους τi νό κάνουν,. νό τούς ύποτάσσουν με τη δι
δασκαλία δοξασιών, νό τούς επιβάλλουν ίδέες, νό μαζεύουν χρή
ματα καi νό πλουτίζουν. νό έχουν πισίνες καi ίδιόκτητα άεροπλάνα 
- δλα αύτό εΤναι όποδεκτό γtό τούς Γκουρού, άλλα εΤναι τελείως
όσυμβίβαστα με τό νό εΤναι κανείς άληθινός πνευματικός Διδάσκα
λος.

Ό άληθινός Διδάσκαλος δεν θεωρεί τόν έαυτό του Διδάσκα
λο. 

Ό Διδάσκαλος δεν βλέπει διαφορά άνάμεσα στόν έαυτό του 
καi στους άλλους. Μπορεί κανείς νό ρωτήσει πιό εΤναι ή στάσις 
ένός μέλους της Θεοσοφικης 'Εταιρίας άπέναντι στους Γκουρού. 
'Υπάρχει ελευθερία στό Μέλη της Θεοσοφικης 'Εταιρίας, νό εΤναι 
κανείς σοφός η άφελής. "Αν θέλει νό γίνει μαθητης ένός Γκουρού, 
εΤναι ελεύθερος νό τό κάνει. Άλλα εΤναι διαφορετικό ζήτημα γιό 
μιό Στοό της 'Εταιρίας, διότι ή Στοά άντιπροσωπεύει στό περιβάλ
λον της τη Θεοσοφικη 'Εταιρία, σαν σύνολο, καi γι· αύτό δέν μπο
ρεί νό έχει άπόλυτη ελευθερία. Άν δοθη σέ μιό λατρεία προσωπι
κότητας, αν άνακηρύσει η άποδέχεται κάποιον σόν τόν Γκουρού 
καi ενθαρρύνει προσωπικη λατρεία, άσφαλώς δεν ενεργεί σύμφω
να με τόν χαρακτηρα καi τούς σκοπούς της Θ. 'Εταιρίας. 

'Άλλο θέμα εΤναι: Μπορεί ενας Γκουρού νό δώση πείρα πραγ
ματικότητας; Προφανώς όχι. 'Ένας Γκουρού δεν μπορεί νό κάνει 
κάποιον νό ίδεί κάτι πού δεν μπορούν νό ίδούν τό μάτια του. Κα
νένας άληθινός Γκουρού δεν ίσχυρίζεται δτι μπορεί καi θέλει νό 
τό κάμει. 

'Ένας σοφός δμως άνθρωπος μπορεί νό βοηθήσει κάποιον 
πού τό δέχεται. 'Ελέχθη δτι, δταν oi Θεοi θέλουν νό τιμωρήσουν 
κάποιον. εκπληρούν τiς προσευχές του. ΟΙ περισσότερες άνάγκες 
τών άνθρώπων εΤναι άνόητες. 'Ένα άτομο μπορεί νό θέλει εναν 
Γκουρού, πού νό κάνει κάτι γι· αύτόν, άλλα ϊσως αύτό νό μην εΤναι 
γιό τό πνευματικό του όφελος. Άναποδιες μός έρχονται συχνό καi 
γενικό θό θέλαμε νό ελευθερωθούμε άπ' αύτές. Άλλα κάθε τι 
πού έρχεται σόν άποτέλεσμα τού Κάρμα, φέρνει κι· ενα μάθημα 
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μαζί του. Γιαυτό, ή 'Άννι Μπέζαντ εiπε, κοιτάζοντας στό παρελθόν 
της, δταν πρόθυμα άφηνόταν στα εύχάριστα, δεν ηθελε νά παρα
λείψει καμιά άπό τiς δυσκολίες πού εiχε, έπειδη έμαθε πολλά άπ' 
αύτές. 'Ένας πνευματικός όνθρωπος δεν πρέπει νά δίνει τό εiδος 
της βοήθειας, πού κάποιος θά έπιθυμούσε. 

Ό Κρ1οναμούρτι τόνισε κάτι σπουδαίο, δταν ρώτησε γιατi νο
μίζουμε δτι μόνο 6 Γκουρού μπορεί νά βοηθήσει. Κάθε τi στη ζωη 
μπορεί νά βοηθήσει - οί άνθρωποι γύρω μας, τό φύλλο πού πέ
φτει άπό τό δένδρο, ή όμορφιά πού βρίσκεται παντού- τό κάθε τι, 
αν εϊμαστε εύαίσθητοι καi δεκτικοί. Ή δεκτικότης μας πρέπει νά 
εiναι δμοια με την· έπιθυμία τού Γκουρού νά διδάξη. Οί θεωρίες 
τού Άϊνστάϊν δεν εiναι δυνατόν νά γίνουν άντιληπτες άπό άνθρω
πο πού δεν έχει ίδέα άπό μαθηματικά. 'Ακόμη καi ol μεγαλύτεροι 
φιλόσοφοι δεν μπορούν νά διδάξουν ενα άτομο πού βαρυέται νά 
μάθει. 'Ένας πού σταθμίζει κατακόρυφα τά βάθη έκείνου πού λέει 
6 διδάσκαλος (τό 6ποίο μπορεί καi νά μη λέγεται με λόγια) εiναι 
δεκτικός. Καi δεν εiναι δυνατόν νά εiναι άναίσθητος γενικά στη 
ζωη καi νά εiναι δεκτικός μόνο στόν Γκουρού. Εϊτε έχει ενας άν
θρωπος δεκτικότητα. είτε δεν έχει. 'Εκείνοι πού δεν εiναι δεκτικοί 
έχουν κατ· έπανάληψη καταχραστεί τόν πνευματικό Διδάσκαλο: 
δεν άκούνε τά λόγια του, τόν άπορρίπτουν, έπειδη δεν τόν άνα
γνωρίζουν, σταυρώνουν εναν Χριστό. 

Πόσοι άπό μός εiναι iκavoi v· άναγνωρίσουν ενα πραγματικά 
ίερό πρόσωπο, πού θά έμφανιστη άνάμεσά μας χωρiς έτικέπα; ΟΙ 
έτικέπες μπορεί νά εiναι πλαστές. Για v· άναγνωρίσουμε εναν δ
γιο. πρέπει νά υπάρχει κάτι μέσα μας, τό 6ποίο πάλλεται άρμονικά 
μαζί μας, πρέπει νά υπάρχει ή ίκανότητα της άπόκρισης. "Αν αύτό 
λείπει, πώς μπορούμε νά έπωφεληθούμε άπό εναν Διδάσκαλο; 
'Ένας Γκουρού δεν μπορεί νά βοηθήσει τόν άνθρωπο πού δεν εi
ναι ετοιμος νά βοηθηθεί καi μόνον δταν 6 μαθητης εiναι ετοιμος, 
έμφανίζεται 6 Διδάσκαλος. Πρέπει νά φωτίσετε την ψυχή, για νά 
μπορέσει νά την ίδεί 6 Διδάσκαλος. 

Μετάφρ. Σ. Χαλ. 
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Ίω. Ν. Χαρfτος 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο 
τεϋχος) 

"Ας άναφέρωμεν νϋν δι' όλί
γων τίνι τρόπ4,1 ή θεοσοφία έρ
μηνεύει διό της μετενσαρκώ
σεως διάφορα προβλήματα της 
ζωής ένίας άντιρρήσεις τών η
κιστα φιλικώς διακειμένων πρός 
την θεωρίαν ταύτην καi τινα 
προβαλλόμενα ύπό τών θεοσό
φων είς άπάντησιν έπιχειρήμα
τα. 

Πώς δύνασθε v· άποδείξητε 
δτι ή μετενσάρκωσις είναι γε
γονός έν τδ φύσει; πολύ δι
καίως θό έρωτήσr:� έκείνος, οδ
τινος ή ένόρασις έλάχιστα βοη
θεί πρός παραδοχην της μεγά
λης τούτης άληθείας. Είς την 
έρώτησιν ταύτην πάς θεόσο
φος όφείλει νό δώσr:� ίκανο
ποιητικην άπάντησιν, έόν θέλr:� 
νό κινήσr:� τό ένδιαφέρον τών 
σοβαρών προσώπων. 

· Η μετενσάρκωσις έόν είναι
άληθης είναι τοσοϋτον σπου
δαία έν τδ έξελίξει, ώστε ούδε
μία προσπάθεια πρέπει νό πα
ραλείπηται πρός ύποστήριξιν 
της διδασκαλίας τούτης. 

Προτού έξετάσωμεν λοιπόν 
τό ύπέρ της μετενσαρκώσεως 
έπιχειρήματα καi προχωρήσω
μεν περαιτέρω, άνάγκη νό κα-

Όμιλfα 1925 

ταρρίψωμεν τός κυριωτέρας 
άντιρρήσεις τών πολεμίων αύ
της. 

· Η θεωρία της μετενσαρκώ
σεως λέγουσιν είναι άνόητος, 
καθόσον οί διδάσκοντες ταύτην 
ίσχυρίζονται δτι δυνάμεθα νό 
γεvνηθώμεν είς σώμα ζώου. 

Τοϋτο κατά τός θεοσοφικός 
δοξασίας είναι τελείως παράλο
γον, ούδαμοϋ δε ύφίσταται 
τοιούτος Ισχυρισμός. Τούναν
τίον τό δόγμα τοϋτο διδάσκει 
δτι ή άνθρωnίνη συνείδησις έν
σαρκοϋται πάντοτε έν άνθρω
πίν4,1 σώματι καi δτι γενικώς 
έκάστη νέα ένσάρκωσις φέρει 
τό άτομον είς ύψηλότερον πως 
έπίπεδον καi είς καλλιτέρας πε
ριστάσεις. 

'Ισχυρίζονται ώσαύτως δτι ό 
όνθρωπος δύναται νό προοδεύ
σr:� χωρίς νό έnανέλθr:J έni της 
γης η έπi άλλου τινος πλανή
του. Αϋτη είναι ή πλέον διαδε
δομένη είς τός χριστιανικός χώ
ρας ίδέα, δnου άκράδαντος πί
στις έnικρατεΤ δτι δταν ζήσω
μεν συμφώνως nρός τός διδα
σκαλίας της έκκλησίας, θό με
ταβώμεν μετά θάνατον είς τό
πον μακαριότητας, δπου αίω
νίως θό ζήσωμεν. Τίνι τρόn4,1 
θέλομεν διάγr:� κατά τήν άτέρ-
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μονα έν τψ παραδείσψ ζωήν 
μας δεν λέγουσι πρός ήμάς. 
Ποία θό είναι ή ήθική ήμών 
έκεί βελτίωσις, δεδομένου δτι 
ούδεiς πειρασμός θό περιβάλλΙJ 
ήμάς; Ποία θό είναι ή διανοητι
κή ήμών πρόοδος, δεδομένου 
δτι έμπορικά, πολιτικά, οίκονο
μ ι κά, κοινωνικά, έθνικό καi 
διεθνή προβλήματα δεν ύφί
στάνται έκεί; Ούδεμία λοιπόν 
έλπiς ήθικης καi διανοητικής 
έξελίξεως έν τψ ούρανψ, είς δν. 
πωτεύουσιν ol άντίπαλοι τοϋ 
νόμου τούτου. 

Φαντασθητε αίωνίαν ζωήν 
είς ενα τοιούτον ούρανόν. Έόν 
θά είναι παντάπασιν δυνατή 
ύπό τοιαύτας συνθήκας έξέλιξις 
ήθική η διανοητική, έόν θό εί
ναι ποιά τις πρόοδος τό άποτέ
λεσμα μιάς άτέρμονος έν τψ 
τόπψ έκείνψ ζωής. 

Είναι άναμφισβήτητον . δτι 
μεταξυ τών δύο δογμάτων, τοϋ 
αίωνίου ούρανοϋ καi της διό 
της μετενσαρκώσεως έξελί
ξεως, ή λογική θ' άσπασθιj τό 
δεύτερον καi θ' άπορρίψΙJ τό 
πρώτον. 

'Ενδεχόμενον νό μετενσαρ
κώμεθα έπi δλλων πλανητών, 
άπαντώσι τινες τών άντιφρο
νούντων, ούχi δμως έπi γης. 

Kai πρός ύποστήριξιν τοϋ 
ίσχυρισμοϋ των τούτου προ
βάλλουσιν ώς έπιχείρημα δτι ή 
πρόοδος θό �το ταχυτέρα καi 
εύκολωτέρα διό της περιπολή
σεως της ψυχής άπό πλανήτου 
εfς πλανήτην. 

Άλλα καi αν παραδεχθώμεν 
f 

δτι ύπάρχουσιν άνθρώπινα όν-
τα έπi τών δλλων πλανητών, 
δεν δυνάμεθα νό παραδεχθώ
μεν δτι εύρίσκονται είς τόν αύ
τόν βαθμόν έξελίξεως είς δν καi

ήμείς. Kai δν ό βαθμός της έξε
λίξεώς των εiναι ό αύτός με τόν 
ίδικόν μας, πρός τi νό ένσαρ
κωθώμεν έκεί, έόν είναι άνώτε
ρος πώς θό δυνηθώμεν νό πα
ρακολοuθήσωμεν έκείνα, έόν 
δε κατώτερος είναι έντελώς πε
ριπή ή έκεί μετάβασίς μας. 

· Η Ιδέα της μετενσαρκώ
σεως, ίσχυρίζονται δλλοι, είναι 
άντιθρησκευτική. Ό ίσχυρισμός 
δμως ο�τος καταπίπτει άφ' έαυ
τοϋ, καθόσον ούδεiς νόμος δύ
ναται νό διδάξΙJ τός μεγαλυτέ
ρας άρχάς, ήθικης, άλτρουϊ
σμοϋ, δικαιοσύνης άπό τόν νό
μον της μετενσαρκώσεως. Άντi 
νό διδάσκΙJ, τίνι τρόπψ θό είναι 
δυνατη ή σωτηρία της ψυχής, 
δπερ δεν είναι δλλο τι παρ' 
άπλοϋς έγωϊσμός, διδάσκει τίνι 
τρόπψ θ' άποβώμεν άρωγοi 
τών έχόντων όνάγκην της βοη
θείας ήμών, έν τψ μέσψ τών 
όποίων πρός τόν σκοπόν τού
τον έγεννήθημεν. 

· Η μετενσάρκωσις δεν είναι
άπώλεια της έλπίδος άναγνωρί
σεως έν τψ έπέκεινα τών άγα
πωμένων προσώπων. 

ΑΙ ψυχαi αϊτινες άγαπώνται 
κατά την φυσικην ένσάρκωσιν 
η μετ' αύτην εΤναι πάντοτε έν 
έπικοινωνί�. Ή όγάπη αϋτη εΤ-
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ναι ή καθοδηγούσα είς την 
σύμπηξιν τών οίκογενειών, ή 
άγάπη αϋτη εΤναι ή συνάπτου
σα στενούς δεσμούς φιλίας. Φι
λίας διαρκούς καi αίωνίας, ητις 

διατηρείται διά μέσου πασών 
τών ένσαρκώσεων, μέχρις δτου 
σημάVΙJ τό πέρας αύτών. 

Είς τούς ίσχυρισμούς τών 
λεγόντων δτι ή μετενσάρκωσις 
δημιουργεί σύγχυσιν είς τάς 
μεταξύ τών όντων σχέσεις, δυ
νάμεθα νά εϊπωμεν δτι ούχi ό 
φυσικός δεσμός, δν τό σώμα 
ήμών δύν�ται νά εχι:� μετ· άλ
λου σώματος δημιουργεί τόν 
σύνδεσμον, άλλ' ή μεταξύ τών 
ψυχών άφοσίωσις. Χάρις είς 
την μετενσάρκωσιν ή άφοσίω
σις ύφίσταται πάντοτε, άδιάφο
ρον έάν αί μεταξύ τών φυσικών 
σωμάτων συγγένειαι μεταβάλ
λονται κατά τάς διαφόρους έν
σαρκώσεις τών ψυχών. 

'Όταν μία μήτηρ, λέγει ή 
ΑΝΝΙΕ BESANT, σφίγγει είς την 
άγκάλην της τό νεογνόν τέκνον 
της, της φαίνεται δτι ή ενωσις 
αϋτη εiναι τελεία, καi δτι έάν τό 
τέκνον τούτο άπέθνησκεν, ή 
έπιθυμία της μητρός θά ητο νά 
τό άποκτήσΙJ έκ νέου δμοιον 
άκριβώς ώς ητο· βρέφος. Άλλ' 
έφ' δσον τό παιδίον μεγαλώνει 
καi άποβαίνει άνήρ, ό δεσμός 
δστις ένώνει τούτο μετά της 
μητρός του μεταβάλλει όψιν. Ή 
παθητική ύπακοή τού τέκνου 
είς την προστατευτικήν μητρι
κήν στοργήν, ύποχωρεί είς ετε-

ρον αϊσθημα, δμοιον τού 
όποίου ύφίσταται μεταξύ φίλων 
καi συντρόφων, άλλό πλουσιό
τερον είς άναμνήσεις τού μετα
ξύ φίλων τοιούτου. Βραδύτε
ρον, δταν ή μήτηρ γηράσΙJ καi 
ό υίός εiναι είς ωριμον ήλικίαν, 
ai άντίστοιχοί των θέσεις μετα
βάλλονται έκ νέου. Ό υiός, μέ 
την σειράν του, προστατεύει 
καi καθοδηγεί την μητέρα. Λοι
πόν ό μεταξύ της μητρός καi 
τού υiού δεσμός θά ητο τελειό
τερος, έάν έθραύετο δταν τό 
παιδίον ητο άκόμη έν νεαρό 
ήλικίc;ι καi μόνον εν άπλούν αϊ
σθημα τό ηνωνε μετά της μη
τρός; 

Δέν έγένετο τούναντίον γλυ
κύτερος καi πλουσιότερος κατά 
τόσα διάφορα αίσθήματα; ΤοCπ' 
αύτό συμβαίνει καi διά τά έγώ. 
Oi δεσμοί της συγγενείας, οϊτι
νες συνδέουσι τά μέν μετά τών 
δέ, διαφέρουσιν είς έκάστην 
ζωήν καi τέλος δταν άποβώσιν 
όδελφοi καi στενώς συνδεδε
μένοι, στρέφουσι τά βλέμματα 
αύτών πρός τά όπίσω, βλέπου
σιν δτι κατά τούς παρελθόντος 
βίους ησαν ήνωμένοι διά πάν
των τών δυνατών άνθρωπίνων 
δεσμών, μέχρις δτου τά ποικίλα 
αίσθήματα, δι' ών διηλθον, έδί
δαξαν τέλος αύτούς πάσας τάς 
όψεις της άγάπης καi τού καθή
κοντος. 

Ό ίσχυρισμός τού δτι, αν ή 
μετενσάρκωσις ητο όληθής, ό 
πληθυσμός δέν θά έπρεπε οϋτε 
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ν' αύξάν,:� οϋτε νά έλαποϋτα1, 
καταπίπτει άφ' έαυτοϋ, δεδομέ
νου δτι έν ούδεμιQ περιπτώσει 
εiνα1 δυνατόν ό αύτός άριθμός 
έγώ νά εύρίσκηται ένσαρκωμέ
νος. Δεν πρέπει ν· άγνοώμεν δ
τι μέγιστος άριθμός έγώ διέρ
χεται πλείστον χρόνον, διάφο
ρον δι' έΞν έΞκαστον τούτων, έν 
τ1 Καμαλόκ9 καi τψ Δεβαχάν 
καi δτι ό άριθμός τών ένσάρ
κων διαρκώς μεταβάλλεται. 

Πάντες oi λογικοί συλλογι
σμοί έπi της άπαρχης της συ
νειδήσεως είναι ύπερ της 
προϋπάρξεως, ητις έξ άλλου 
έπιβάλλει την μοενσάρκωσιν. 

Δύο ύπάρχουσι κύριοι θεω
ρίαι έπi της φύσεως της άν
θρωπίνης συνειδήσεως. 
1. 'Ότι ή συνείδησις είναι τό

προϊόν η τό άποτέλεσμα χη
μικής η άλλης τινος ένερ
γείας της ϋλης. Αϋτη ή ύλι
στική θεωρία, συμφώνως τ1
όποί9, διά νά ύπάρξ,:� ή συ
νείδησις, έχει άνάγκην τοϋ
φυσικού έγκεφάλου καi δτι
έξαφανίζεται αϋτη κατά τόν
θάνατον.

2) 'Ότι ή άνθρωπίνη συνείδη
σις είναι τι τό άφθαρτον, δ
περ έπηρεάζει τόν έγκέφα
λον καi έπηρεάζεται ύπ' αύ
τοϋ διά τινος τρόπου, δστις
μέχρι σήμερον δεν κατέστη
τελείως νοητός.

ΑΙ έπιστημονικαi άνακαλύ
ψεις έδικαίουν μέχρι τινός την 
ύλιστικήν θεωρίαν, μέχρις δτου 
τελευταίως αί έρευναι διακε-

κριμμένων ψυχολόγων, της 
Θεοσοφικης 'Εταιρίας, της 
'Εταιρίας Ψυχικών 'Ερευνών 
τοϋ Λονδίνου, καi Πνευματι
στών, άπεκάλυψαν σειράν γε
γονότων, άποδεικνυόντων δτι ή 
άνθρωπίνη συνείδησις ζQ καi 
μετά τόν θάνατον τοϋ σώμα
τος. Τά γεγονότα ταύτα καταρ
ρίπτουσι την ύλιστικήν θεω
ρίαν, μελετώμενα δε έν τψ 
συνόλψ αυτων, παρέχουσιν 
ήμίν την βεβαιότητα δτι ή άν
θρωπίνη συνείδησις δεν χάνει 
ούδεμίαν τών νοητικών, ήθικών 
καi πνευματικών άρετών της 
κατά τόν θάνατον τού φυσικού 
σώματος δτι al άρεταi αύται 
δεν είναι δυνατόν νά είναι 
προϊόν της φυσικης κληρονομι
κότητας rϊ της διαπλάσεως τών 
κυττάρων τού σώματος. Ή 
πνευματόδοξος θεωρία είναι 
κατά συνέπειαν ή μόνη ητις δύ
ναται νά ίκανοποιήσ,:� έκείνους, 
οϊτινες δεν περιφρονούσι τάς 
έπιστημονικάς άποδείξεις. 

Κατά τούς πνευματοδόξους 
1 ) ή συνειδητή προσωπικότης 

η άρχίζει ύπάρχουσα κατά 
την στιγμήν της γεννήσεως 
τ.έ. δημιουργείται τότε, η 
ύπηρχε πρό της γεννήσεως 
τ.έ. προϋπήρχε. 
Κατά την πρώτην έκδοχήν 

τ.έ. της δημιουργίας την παρα
δεδεγμένην ύπό τών χριστιανι
κών κέντρων, πρέπει νά θεω
ρήσωμ εν ώς δυνατήν την δη
μιουργίαν διά μιας φυσικης 
πράξεως ύπό τών άνθρωπίνων 
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γονέων μιάς άθανάτου προσω
πικότητος, δπερ λογικώς εiναι 
άδύνατον, καθόσον συνείδησις 
δημιουργουμένη διό της φυσι
κής μεθόδου της έπαναπαρα
γωγης, θό παύσr;� ύφισταμένη 
κατό τόν φυσικόν θάνατον. 

Έόν έξ όλλου παραδεχθώ
μεν δτι θεία δύναμις δημιουρ
γεί την ψυχήν, κατό την στιγ
μήν της γεννήσεως, είναι δύ
σκολον νό έξηγήσωμεν διατi ή 
έξάσκησις της θείας τούτης δυ
νάμεως έξαρτάται έκ της πρός 
γέννησιν διαθέσεως τού άν
θρώπου. Έξ όλλου, έόν έδη
μιουργεiτο κατό την γέννησιν ή 
ψυχή, διατί αί νοητικοί, ήθικαi 
καί πνευματικαi άρεταί διαφέ
ρουσι τόσον πολύ κατό τό άτο
μα, οϋτως ώστε κολοσιαία νό 
ύφίσταται διαφορό μεταξύ τού 
άγρίου καi τού σοφού, τού κα
κούργου καi τού άγίου; 

Έξ άλλου πώς είναι δυνατή 
ή έξήγησις της κολοσιαίας δια
φοράς της είμαρμένης τών όν
των; 

Κατ' άνάγκην, λογικώς σκε
πτόμενοι, όφείλομεν νό παρα
δεχθώμεν την προϋπαρξιν της 
ψυχής καi την μετενσάρκωσιν, 
καθόσον μόνον διό της παρα
δοχής τών γεγονότων τούτων 
δυνάμεθα νό έξηγήσωμεν τός 
μεταξύ τών ότόμων διαφοράς, 
τός προερχομένας έκ της δια
φοράς ήλικίας τών ψυχών, δτι 
τό πεπρωμένον έκάστης ψυχής 
είναι τό άποτέλεσμα τού πα
ρελθόντος της, καί δτι ή φυσική 

πράξις της έπαναπαραγωγης καi 
της γεννήσεως παρέχει φυσι
κόν μόνον εiς την ψυχήν σώμα. 

Μία μοναδική έπί γης ζωή 
παραμένει όνευ άποτελέσματος 
έπi έκατομμυρίων περιπτώ
σεων. 

Τούτο είναι πασίδηλον είς 
πόντος, ώστε νό μή παρίσταται 
ποσώς άνάγκη νό έπιμείνωμεν. 

Τiς δύναται νό καυχηθδ δτι 
έν μι9 καi μόνr;� ζωδ δύναται νό 
καταστδ τέλειος �αθ' δλα, δτι 
άπέβαλε τός έπιθυμίας της 
ζωής, δτι δεν έχει τίποτε πλέον 
νό διδαχθδ έν τψ κόσμ� τού
τω καi δτι είναι περιπόν νό 
έπανέλθr;�; Ούδεiς βεβαίως. 

Αύτός 6 LESSING έλεγε: 
«Διατi νό μή έπανέρχομαι, 
άφού θό δύναμαι ν' άποκτώ 
νέας γνώσεις καί νέας ίκανότη
τας; Μήπως μετό μίαν καί μό
νην παραμονήν άποκομίζω τό
σα πολλά, ώστε νό μή άπομένr;� 
τι διό τό όποiον νό μή άξίζr;� τόν 
κόπον νό έπανέλθω;» 

Χάρις εiς την μετενσάρκωσιν 
δεν ύπάρχει διό την έπιστήμην 
έδαφος μή δυνάμενον νό έρευ
νηθδ, δεν ύπάρχει μέγας πολι
τισμός οδτινος δεν είναι δυνατή 
ή άπ' εύθείας μελέτη, δεν 
ύπάρχει άνθρωπίνη ένεργητικό
της είς ην νό μή δυνάμεθα νό 
λάβωμεν μέρος. 

Έν τό μακρi;J Ιστορί9 της 
προόδου της ψυχής ήμών έζή
σαμεν είς πλείονας της μιάς πό
λεις της άρχαιότητος, παρέστη
μεν είς μεγάλα γεγονότα, διε-
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δραματίσαμεν lΞν πρόσωπον, 
συνηντήσαμεν ένια των μεγά
λων τοϋ παρελθόντος προσώ
πων._ Είς μέλλοντας βίους θ' 
άποκομίσωμεν άναμφιβόλως 
πλουσιοτέραν πείραν. Δεν έπει
γόμεθα, έκτός έόν σκοπός μας 
είναι νό καταστώμεν, τό ταχύ
τερον, ίκανοi νό βοηθήσωμεν 
τους όλλους. 

Ή μετενσάρκωσις _ό_λλωστε 
έπιτρέπει νό τύχωμεν της τε
λειότητας, νό καταστώμεν τέ
λειοι, ώσπερ καi ό Πατηρ ήμών 
ό έν τοίς ούρανοίς. 

Όπόσαι εύκαιρίαι παρουσιά
ζονται εiς ήμός πρός τοϋτο, έν 
μι(� καi μόνο ζω6; ένδεχομένως 
ούδεμία. 

Έν ψ διό της μετενσαρκώ
σεως τό ίδανικόν της τελειότη
τας εύρίσκεται έπί των χειρών 
μας. Διό τούτης δυνάμεθα νό 
φθάσωμεν εiς τόν σκοπόν. 

· Η μετενσάρκωσις έρμηνεύει
τό πρόβλημα τοϋ κακοϋ. Ή πί
στις εiς πάν άγαθόν, δίκαιον, 
παντοδύναμον θεόν καi ή έρ
μηνεία της έν τώ κόσμψ ύπάρ
ξεως της άδικίας, της άθλιότη
τος καi τοϋ πόνου, είναι πρό
βλημα δυσχερέστατον, δπερ οί 
θεολόγοι καi οί φιλόσοφοι δυ
σκόλως δύνανται νό έρμηνεύ
σωσιν, έόν δεν παραδεχθώσι 
τόν νόμον της μετενσαρκώ
σεως. 

'Εκάστη ψυχη τό πρώτον έν-. 
σαρκωμένη περιέχει έν έαυτa 
δυνητικώς, άλλ' έν λανθανούσο 
καταστάσει, άπάσας τός ήθικάς, 

νοητικός καi πνευματικός άρε
τάς, ας θ' άναπτύξΙJ βραδύτε
ρον. 

Μέχρις δτου δμως άναπτύξΙJ 
τούτος, είναι άνήθικος, σκληρά, 
καi πλήρης έλαπωμάτων. Τό 
κακό ταϋτα ένστικτα προέρχον
ται έκ της μη άναπτύξεως τών 
άντιστοίχων προτερημάτων. 

Εϊμεθα σκληροi καθόσον 
άγνοοϋμεν την εύσπλαχνίαν, εϊ
μεθα έγωϊσταi καθόσον 
άγνοοϋμεν την αύταπάρνησιν· 
δταν άναπτυχθ6 άγαθόν προτέ
ρημα, τό κακόν ένστικτον έξα
φανίζεται. 

Θεωροϋντες τόν κόσμον ώς 
σχολείον, καi κατανοοϋντες δτι 
lΞκαστον δν άρύεται διδάγματα, 
ούχi δι' έντολών άλλ' έκ της 
πείρας, βλέπομεν ύπό όλλην 
μορφην τό πρόβλημα τοϋ κα
κοϋ. Έόν σήμερον δυνάμεθα 
νό διακρίνωμεν τό άγαθόν τοϋ 
κακοϋ, σημαίνει δτι κατά τό πα
ρελθόν, έκλέξαντες τό κακόν,

ύπέστημεν τό δεινό της κακης

έκείνης έκλογης μας. 
Ή μετενσάρκωσις είναι σύμ

φωνος πρός την οiκονομίαν της 
φύσεως, ητις άπαιτεί δπως τ' 
άνθρώπινα όντα, τό έξασκηθέν
τα εiς τός ύποθέσεις τοϋ κό
σμου, έπαναγεννώνται έν τφ 
κόσμψ τούτψ, πρός χρησιμο
ποίησιν της γνώσεως καi της 
ίκανότητός των. 

Έόν είναι άληθες δτι οί με
γάλοι έπιστήμονες, ο1 έφευρέ
ται, οί πολιτικοi όνδρες, οί μου
σικοί, οί καλλιτέχναι είναι μεγά-
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λοι, διότι ηvτλησαν πείραν έκ 
τών κατά τούς παρελθόντος 
βίους διδαγμάτων, δεν άποτελεί 
τούτο άπόδειξιν της τελικής της 
άνθρωπότητος τελειότητος; 

Ή μετενσάρκωσις έρμηνεύει 
τό μεγαλείον καi την κατάπτω
σιν τών έθνών. 

'Έθνη, μαρτυρεί ή ίστορία, 
λαμπρύναντα αύτήν, έξηφανί
σθησαν, τουναντίον δε άλλα 
άνεφάνησαν καi έμεσουράνη
σαν. 

Τό μεγαλείον τών έθνών 
έξαρτάται έκ τών πρός δράσιν 
μέσων, δτινα προσφέρει τούτο 
είς τάς έτοίμους νά ένσαρκω
θώσι ψυχός. 

'Έκαστον έθνος, καi άκριβώς 
έκάστη έν τψ σχολείψ τάξις, 
ώρισμένα διδάσκει μαθήματα, 
ώρισμένας άρετός έξαρτωμένας 
έκ τού κοινωνικού, ήθικού καi 
πολιτικού έπιπέδου του. 'Όταν 
τό έπίπεδον κατέρχεται, ή άξία 
τών μαθητών έλαπούται. 'Όσψ 
ψηλότερον τό ίδανικόν, τόσψ 
τό έθνος ίσχυρότερον. 'Όταν ή 
Ρώμη κατέπεσε πολιτικώς καi 
ήθικώς, τό έγώ δτινα συνετέλε
σαν είς την έξύψωσίν της, έ
παυσαν ένσαρκούμενα έκεί καi 
ηρχισαν γεννώμενα παρά τοίς 
Γαλάταις καi τοίς Γερμανοίς, οϊ
τινες ήσαν λαοi όλιγότερον πο
λιτισμένοι, άλλό φυσικώς όγνό
τεροι. 

Ή μετενσάρκωσις άποτελεί 
άδιάσπαστον μέρος της ήθικης 
θείας τάξεως, μολονότι τό άπο
τέλεσμα τών κατά τό διάστημα 

ένός μόνον βίου πράξεών μας 
δεν είναι δυνατόν νά είναι άμε
σον. 

Βλέπομεν άλλους τιj άληθείc;ι 
έγκληματούντας καi εύτυχούν
τας, άλλους δε ούδεν κακόν 
πράξαντας . και δυστυχούvτας. 
Βλέπομεν έν τψ κόσμψ φαινο
μενικώς μίαν άδικίαν, πρό της 
όποίας ϊστατα.ι άφωνος πάς δ
στις δεν παραδέχεται τόν νό
μον τούτον. 

Ό άκραδάντως πεπεισμένος 
είς την άλήθειαν τού δόγματος 
της μετενσαρκώσεως βλέπει δ
τι ό εύτυχών σήμερον άνταμεί
βεται διό καλην πράξιν αύτού, 
συντελεσθείσαν κατά τό πα
ρελθόν καi δτι ή σημερινη κακη 
ύπ' αύτού χρήσις της παρασχε
θείσης είς αύτόν εύτυχίας, θό 
είναι αίτία δυστυχίας τού έν άλ
λΙJ ζωιj, άδιάφορον έόν τό άπο
τέλεσμα δεν θό είναι άμεσον. 

· Η μετενσάρκωσις έξηγεί τό
αίνίγματα της κληρονομικότητος 
καθώς καi τός νοητικός καi ήθι
κός μεταξύ τών άτόμων διαφο
ράς. 

'Ισχυρίζονται συνήθως δτι ή 
μετενσάρκωσις, άρνείται την 
κληρονομικότητα. Τούναντίον 
αϋτη έξηγεί δι' αύτης πλείστα 
δσα προβλήματα. 

· Η μετενσάρκωσις μάς έξηγεί
δτι οί γονείς μας παρέχουσι μό
νον iΞν φυσικόν σώμα καi ήμείς, 
ένσαρκούμενα Έγώ, άποκομ� 
ζομεν τός νοητικός καi ήθικός 
άρετός έκ τών προηγουμένων 
βίων. 
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Τό Έγώ θά ένσαρκωθ6 έν 
οίκογενείc;�, δπου διά τού παρε
χομένου είς αύτό φυσικού σώ
ματος θά δυνηθ6 καταλληλότε
ρον ν' άναπτύξrJ τάς λανθανού
σας άρετάς του. 

Συνδυάζοντες την φυσικην 
κληρονομικότητα μετά τού νό
μου της μετενσαρκώσεως έπι
τυγχάνομεν την λύσιν πάντων 
τών προβλημάτων τούτων. 

Μόνον οϋτω δυνάμεθα νά 
έρμηνεύσωμεν διατi τά τέκνα 
μιάς μεγαλοφυΤας είναι πολλά
κις κοινοi τύποι άνθρώπων η 
καi ήλίθια καi διατi κοινης δια
νοητικότητος γονείς δύνανται 
νά γεννήσωσι μίαν μεγαλο
φυΤαν. 

Πού είναι oi άπόγονοι τού 
MOZART, τού BACH, τού BEE
THOVEN; Συγκρίνατε τούς βλα
στούς μεγάλης οiκογενείας, καi 
θά ϊδητε δτι, έάν μεταβιβάζηται 
άπό τόν πατέρα είς τόν υiόν τό 
σκήπτρον καi ό θρόνος, δεν με
ταβιβάζονται καi αi πνευματικαi 
ίδιότητες. 

Κατά παρεμφερή τρόπον έρ
μηνεύονται καi ai μεταξύ τών 
άτόμων διαφοραί. Συγκρίνατε 
διάσημον έπιστήμονα με �να ά
γριον. Συγκρίνατε τόν δγιον με 
�να έγκληματίαν κοινού δικαίου 
καi ή πρέπει ν' άσπασθητε δτι 
ή iδιοτροπία της φύσεως ήθέ
λησεν ό ε� νά γεννηθ6 σοφός 
καi ό όλλος κακούργος η δτι εΤ
ναι ψυχαi διαφόρου ήλικίας δ
πως παραδέχεται ή μετενσάρ
κωσις. 

Εiς τάς διδομένας λογικός 
άπαντήσεις ύπό τών διδασκόν
των την μετενσάρκωσιν προ
βάλλεται ύπό τών άντιδοξούν
των �v σοβαρόν έπιχείρημα. 
Πολύ καλά, λέγουσιν ούτοι, δ
σα iσχυρίζεσθε, άλλ' έάν έπα
νειλημμένως έζήσαμεν έπi της 
γης, διατi δεν ένθυμούμεθα τάς 
προηγουμένας ένσαρκώσεις; 
Διατi νά τιμωρώμεθα τώρα διά 
πράξεις δς έξετελέσαμεν είς πα
ρελθόντος βίους ών οϋτε την 
παραμικράν άνάμνησιν διατη
ρούμεν; 

Ό MOORE παρατηρεί: "Πρό 
πολλού, ό 'Επίκουρος έφερεν 
ώς άντίρρησιν είς τό Πυθαγό
ρειον δόγμα, δτι άφού ή ψυχη 
δεν διατηρεί την άνάμνησιν 
τών παρελθουσών δοκιμασιών 
καί μία προσωπικη συνειδητη 
άτομικότης δεν διατηρείται καθ' 
δλην την διάρκειαν τών άνα
γεννήσεων, αί συνέπειαι έπιπί
πτουσι έπi ένός όλλου όντος, δ
περ άγνοεί την αίτίαν της ποι
νης καi δεν γίνεται οϋτε φρονι
μότερον οϋτε καλλίτερον διότι 
έτιμωρήθη". 

Έάν δεν διατηρούμεν ούδε
μίαν άνάμνησιν τού παρελθόν
τος, έάν ή ψυχη δεν δύναται, 
ύφισταμένη τ άποτελέσματα 
τών αίτιών νά έπωφεληθ6 τών 
διδασκαλιών, βεβαίως τότε ή 
μετενσάρκωσις είναι ματαία. 

Ή άξία της θεωρίας έξαρτά
ται έκ της βραχείας έρωτή
σεως: Διατηρούμεν την άνά
μνησιν; έάν ναί, ή μετενσάρκω-
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σις είναι άληθής. Έόν όχι, ούχί. 
Προτού προχωρήσωμεν ας 

στραφώμεν πρός τό έγγύς πα
ρελθόν μας καi ας προσπαθή
σωμεν νό ένθυμηθώμεν πάντα 
δσα συνέβησαν είς ήμός αύ
τούς όπό της γεννήσεώς μας 
μέχρι σήμερον καi δη κατά τά 
πρώτα της ήλικίας μας έτη. Ού
δεiς βεβαίως θά δυνηθδ νά 
καυχηθδ δτι διατηρεϊ την όνά
μνησιν. Ή λήθη περιβάλλει τό 
παρελθόν μας. Έν τούτοις δ
μως έχομεν διατηρήσει την πεϊ-
ραν τών δοκιμασιών ας ύπέ
στημεν κατά την παρούσαν 
ζωήν. Τούτ' αύτό συμβαίνει καi 
διά τάς προηyο'uμένας ένσαρ
κώσεις. Διατηρούμεν την πεϊ
ραν. 

"Ας έξετάσωμεν τά παιδία. 
Δεν έχομεν πολλάκις παρατη
ρήση τά έν τδ αύτδ οίκογενείQ 
παιδία νά έχωσιν έντελώς δια
φόρους τάσεις; 

Τό εν τούτων στρέφεται 
πρός την τέχνην καi εύθύς ώς 
δυνηθδ νά κρατQ είς χεϊρας του 
χάρτην καi κονδύλιον άρχίζει 
νά παρέχr;� είς ήμός δείγματα 
ίκανότητος, ην δέν έχει όποκτή
σει κατά την παρούσαν ένσόρ
κωσιν. Τό ετερον έχει τάσιν 
πρός την μουσικην καi βλέπο
μεν αύτό νά παίζr;� είς τό κλει
δοκύμβαλλον είς ήλικίαν καθ' 
ην όλλο δέν έχει έγκαταλείψει 
την όγκάλην της τροφού του. 

Δέν είναι al τάσεις αδται ή 
πεϊρα της προηγουμένης ζωης; 

'Όταν έγκαταλείπωμεν τούς όο
ράτους κόσμους διά νό ένσαρ
κωθώμεν είς σώματα παιδίων 
καi έκμάθωμεν έν τ½J μεγάλ<1 
σχολεί<1 τού κόσμου, όποκομί
ζομεν τάς κτηθείσας κατά τό 
παρελθόν ίδιότητας, ας τό Έγώ 
έχει όφομοιώσει κατά την είς 
τό Δεβαχάν διαμονήν του. 

Τό μητρικόν ένστικτον είναι 
κοινότατον είς τά μικρά κορά
σια. Ούδέποτε δμως σοβαρώς 
έσκέφθημεν, δταν μία παιδίσκη 
σφίγγr;� είς την άγκάλην της 
μίαν κούκλαν, ην θεωρεϊ ώς 
κόρην της, μήπως όορίστως έν
θυμεϊται προγενεστέρους βίους 
καθ' οϋς έσφιγγεν είς την όγ
κάλην τά ϊδια της τέκνα. 

Άρκούμεθα νά λέγωμεν δτι 
είναι τό ένστικτον. 

Δέν άρκεϊ δμως τούτο διά νά 
την έρμηνεύσωμεν. Ti είναι αύ
τό τό ένστικτον, δπερ έδίδαξε 
τόv νεοσσόν, εύθύς ώς έξέλθr;� 
τού ώού vά προφυλάσσηται 
άπό τόν ίέρακα; Τiς τό έδίδα
ξεν; Παραδεχόμενοι δτι συνα
ηοκομίζει ή ψυχή του μεθ' έαυ
της άορίστως την άνάμνησιν 
παρελθόντων βίων, καθ' οϋς 
έγένετο τούτο βορά τού ίέρο
κος, θά εϋρωμεν μίαν λογικήν 
έξήγησιν. 

Διά της μετενσαρκώσεως 
έξηγεϊται ώσαύτως ή ίκανότης 
πρός κατανόησιv μιας άληθείας. 

Έάν είς δύο πρόσωπα της 
αύτιϊς διανοητικότητας παρου
σιάσωμεν τό πρώτον μίαν άλή-
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θειαν, θά ϊδωμεν δτι ένώ τό εν 
άντιλαμβάνεται ταύτην άμέσως 
καi γίνεται ένθουσιώδης κήρυξ 
αύτης, τό ετερον μετά κόπου 
πολλού θά τήν παραδεχθ� ιϊ 
καi θά τήν άπορρίψr:J. Διά τό 
δεύτερον ή άλήθεια αϋτη είναι 
πράγμα τι νέον, ένώ είς τόν 
πρώτον ή άλήθεια έκείνη ητο 
ηδη γνωστή. 

Μελετώντες τά παιδία παρα
τηρούμεv περιέργους μεταβο
λάς της νοοτροπίας αύτών. 'Ό
ταν είναι πολύ μικρά, κατά τό 
πλείστον είναι πραγματικώς α
γρια, όκαρδα, σκληρά, έγωϊ
σταί. Μεγαλι:Jνοντας είσέρχον
ται είς εν στάδιον βαρβαρότη
τας οϋτως είπεϊν. Δέν πράπου
σι αλλο τι παρά νά άλληλοκτυ
πώνται καi νά δέρωνται. Βρα
δύτερον είσέρχονται είς στά
διον μάλλον πολιτισμένον. Τινά 
έκ τούτων εΤναι ηδη είς μικράν 
ήλικίαν ώριμα, έν ψ αλλων ή 
ώριμότης ποικίλλει. Παιδία τινα 
γηράσκουσιν είς ήλικίαν δέκα 
έτών, έν ψ αλλα, ανδρες ηδη 
τεσσαρακοντούτηδες, σκέπτον
ται ώς παιδία. 

Ή έπιστήμη έξηγεϊ τάς μετα
βολάς τούτος, λέγουσα δτι τό 
παιδίον έπαναλαμβάνει ιϊ έπα
ναζη έκ νέου πασαν τήν παρελ
θούσαν φυσικήν έξέλιξίν του. 
Ή μετενσάρκωσις τάς έρμη
νεύει λέγουσα δτι τό παιδίον 
έπαναζη τάχιστα απαντας τούς 
παρελθόντος βίους του, δπερ 
καi λογικώτερον, καθόσον δεν 
πρόκειται περi αύξήσεως τών 

φυσικών κυπάρων, άλλά περi 
μεταβολών της συνειδήσεως. 

Αί τάσεις πρός τήν άρετήν ιϊ 
τήν κακίαν έξηγούνται ώσαύτως 
διά της μετενσαρκώσεως. 

Ή φωνή της συνειδήσεως, ή 
προτρέπουσα ιϊ άποτρέπουσα 
ήμάς, εΤναι ή μνήμη άποφά
σεων ληφθεισών είς παρελθόν
τος βίους. 

Πώς δύναται νά έρμηνευθ6 
ή γέννησις μιας μεγαλοφυίας, ή 
γέννησις τών ύπερφυσικών 
παιδίων, ανευ της παραδοχης 
τού Νόμου της μετενσαρκώ
σεως; Κατά τούτον, δταν ψυχή 
κατέχr:� μεγίστας ηδη γνώσεις 
ώρισμένου κύκλου (μαθηματι
κης, μουσικης, ζωγραφικης) έν
σαρκούται έν φυσικψ σώματι 
έξαιρετικης εύαισθησίας, δπερ 
θά έπιτρέψι;� τήν αμεσον έκδή
λωσιν τών προτερημάτων της. 

'Αναρίθμητα παραδείγματα 
τοιούτων παιδίων δυνάμεθα ν' 
άναφέρωμεν. 

Συχνάκις έσημειώθη ή περί
πτωσις τού MOZART, έκτε
λούντος είς ήλικίαν 4 έτών έπi 
κλειδοκυμβάλου σονάτας, καi 
συνθέτοντας εν μελόδραμα είς 
ήλικίαν 8 έτών. Ό PAGANINI 
καi ή TEREZA MILANOLO είς 
παιδικήν ήλικίαν έπαιζαν βιο
λίον μετά δεξιοτεχνίας άξιοθαυ
μάστου. Οί LISTZ, BEETHOVEN, 
RUBINSTEIN έπευφημούντο 
ύπό τών άκροατών των είς ήλt
κίαν 1 Ο έτών. Ό Μιχαήλ 'Άγγε
λος καi 6 SAΙ_VATOR ROSA 
ένεφανίσθησαν διά μιας μέ 
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όνέλπιστο τάλαντα. Ό PASCAL 
είς ήλικίαν 12 έτών όνεκάλυψε 
την έπίπεδον γεωμπρίαν κοi ό 
REMBRANOT, πρωτου έκμάθΙJ 
όνάγνωσιν καi γροφήν, έζω
γράφιζεν ώς μέγας καλλιτέχνης. 

Ό HENRI ΟΕ HEINECKER 
γεννηθείς είς τό LUBECK T½J 
1721 ώμίλει σχεδόν ομα τ� 
γεννήσει του. Είς ηλικίαν 2 
έτών · έγνώριζε τρείς γλώσσας. 
Έξέμαθε νά γράφΙJ είς όλίγος 
ήμέρας καί ταχέως έξησκήθη 
είς τό νά κάμνι:� μικράς διαλέ
ξεις. Είς riλικίαν 2 1/2 έτών, 
ύπέστη έξπάσεις είς την Γεω
γραφίαν καί την άρχαίαν καί 
σι;γχρονον iστορίαv. Kai δεν ε.
ζη παρά μόνον διά του γάλα
κτος της τροφου του. Ήθέλη
σαν vά τόν άπογαλακτίσωσιν, 
ήσθένησε καi άπέθανε την 27 
'Ιουνίου 1725, μη προφθάσας 
νά συμπληρώσΙJ τον 5ον της 
ήλικίας του ε.τος. 

Ό νέος VAN ΟΕ KERTHO\IE 
έκ BRUGES, άπέθανεν είς ήλι
κίαν 1 Ο έτώv καi 11 μηνών, τ� 
12 Αύγούστου 1873, έγκατσ
λειπών 350 μικρούς θαυμα
σίους πίνακας, ών τινες, λέγει ό 
'Αδόλφος SIRET, μέλος της Βα
σιλικής 'Ακαδημίας τών 'Επι
στημών, Γραμμάτων καi Καλών 
Τεχνών του Βελγίου, "θά ήδύ
ναντο νά ύπογραφώσιν υπο 
τών ΟΙΑΖ, SALVATOR ROSA, 
CORST, VAN GOYEN, κλπ". 

'Έτερος παίς ό WILLIAM HA
MILTON έμελέτα τ 1v έβραϊκήν 

είς ήλικίαν 3 έτών καi είς riλι
κίαν επτά έτών κατείχε τάς εύ
ρυτέρας γνώσεις της πλειονό
τητας κατά τον ένεργηθέντα 
διαγωνισμόν. "Τόν ένθυμουμαι 
άκόμη ε.λεγέ τιc των συγγενών 
του, ν' όπαντ9 είς δυσκολώτα
τον μαθηματικόν πρόβλημα καί 
είτα ν' άπομακρύνηται τρέχων 
καί σύρων τό καροτσάκι μέ τό 
όποίον ε.παιζεν". είς ήλικίαν 13 
έτών έγνώριζε 12 γλώσσας. 
Είς ήλικίον 18 έτών έξέπληπε 
πόντος τούς περί αύτόν, εις δέ 
'Ιρλανδός άστρονόμος ε.λεγε 
περί αύτου: "δέν λέγω οτι θά 
γίνΙJ, άλλ' οτr είναι ό μεγαλύτε
ρος μαθηματικός του αίώνος 
του». 

Ή 'Ιταλία σήμερον ύπερηφα
νεύπαr διότι ε.χεr ενα φαινόμε
νον γλωσσομαθείας, τόν 
ΤRΟΜΒΕΠΙ, οστις ύπερέβη κα
τά πολύ τούς παλαιούς συμπα
τριώτας του, τόν διάσημον PI
CO OELLA MIRAf\JDOLA καί τον 
θαυμαστόν MEZZOFANTI, τόν 
καρδινάλιον οστις ώμίλει είς 70 
γλώσσας. Ό ΤRΟΜΒΕΠΙ έγεν
νήθη έκ μίας Βολωνικrϊς οίκο
γενείας πτωχών κοί τελείως 
άμαθων. Έξέμαθε έντελώς μό
νος είς τό δημοτικόν σχολείον 
τήν γαλλικην καί την γερμανι
κην κοί έντός δύο μηνών άνεγί
γνωσκε τόν Βολταίρον καί τον 
Γκαίτε. Έξέμοθε την Άραβικήν 
μόνον δrά της άvαγvώσεως του 
βίου του ABO-EL-KAOER όρα
βrστί. Εις Πέρσης διερχόμενος 
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έκ Βολωνίας τψ έδίδαξε την 
Περσικήν είς όλίγας έβδομάδας. 
Είς ήλικίαν 12 έτών έξέμαθε 
μόνος καi συγχρόνως, λατινικά, 
έλληνικά καi έβραϊκά. 

Κατά τό Διεθνες συνέδριον 
της ψυχολογίας τψ 1900 έν 
Παρισίοις ό κ. CH. RICHET της 
'Ιατρικής 'Ακαδημίας παρουσία
σεν έν γενικό συνελέύσει τόν 
Ίσπανόν παίδα ΡΕΡΙΤΟ ARRIO
LA, ήλικίας 3 1 /2 έτών, δστις 
επαιζε κλειδοκύμβαλον καi έξέ
πληπε τό κοινόν διά τών συν-
θέσεών του, μεστών ποικίλων 
τόνων καi άρμονίας. 

Ό ννιιι γ FERREROS ώσαύ
τως είς ήλικίαν 4 1/2 έτών 
διηύθυνε δεξιώτατα την όρχή
στραν τών FOLIES BERGERES 
τών Παρισίων καi είτα την τού 
CASINO της LYON ... " 

Τό Πανεπιστήμιον της Νέας 
Όρλεάνης, ώς άνεγράφη έν τψ 
φύλλψ της SOIR τών Βρυξελ
λών της 25 'Ιουλίου 1900, 
έχορήγησε ίατρικόν πτυχίον είς 
σπουδαστήν ήλικίας πέντε έτών 
όνόματι WILLIE GWIN. Οί έξε
τασταi έδήλωσαν είτα, έν 
δημοσί9 συνεδριάσει, δτι ό 
νέος έκείνος άσκληπιός ητο ό 
σοφώτερος άστρολόγος έξ δ
λων είς οϋς εΙχον χορηγήσει 
πτυχία. 

Ό DENIS ΜΑΗΑΝ έκ ΜΟΝ
ΤΑΝΑ τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών άπό 6 έτών έξέπληπε 
τούς πιστούς διά τών βαθυτά
των γνώσεών του έπi τών γρα
φών και της εύγλωπίας του. 

Ό διάσημος έπίσης Σουηδός 
μηχανικός ERICSON είς ήλικίαν 
1 2 έτών ητο έπιθεωρητής της 
Μεγάλης διώρυγος τού Σουέζ 
καi εΙχεν ύπό τάς διαταγάς του 
600 έργάτας. 

Ή ϋπαρξις πλείστων θη
λυπρεπών άνδρών καi έξ άλλου 
γυναικών έπιθύμουσών v· 
άσχολούνται περi τά άνδρικά 
φαινόμενα, ούδόλως σπάνια 
κατά τόν σύγχρονον πολιτισμόν 
μας, έρμηνεύεται ώσαύτως διά 
της μετενσαρκώσεως. 

Βλέπομεν άνδρας σκεπτομέ
νους ώς γυναίκες καi έν πολ
λοίς μιμουμένους αύτάς, έξ άλ
λου γυναίκας αΊ'τινες σκέπτονται 
καi ένεργούσιν ώς άνδρες. 

Ή μετενσάρκωσις διαφωτί
ζουσα καi τό ζήτημα τούτο 
άποφαίνεται δτι οί μεν άνδρες 
έκείνοι έπi σειράν βίων κατώ
κουν έντός σώματος θήλεος, αί 
γυναίκες δε έντός σώματος άν
δρας καi αί ψυχαi αύτών εχουσι 
κατά πολύ έξοικιωθδ πρός τά 
προτερήματα η έλαττώματα 
έκατέρου τών φύλων τούτων 
καi δεν δύνανται άποτόμως νά 
μεταβάλλωσι χαρακτηρα. 

Οί αορατοι φόβοι ένίων 
προσώπων, ai φιλίαι αί άπότο
μοι, ai συμπάθειαι καi άντιπά
θειαι πρός πρόσωπα ατινα διά 
πρώτην φοράν έν τψ βίψ ήμών 
άπαντώμεν, δεν είναι κατά τήν 
μετενσάρκωσιν, παρά ή μνήμη 
παλαιών οϋς ύπέστημεν τρό
μων καi ή άνανέωσις παλαιών 
δεσμών η άντιπαθειών. 
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Ό κεραυνοβόλος έρως δέν 
εΤναt όλλο τt παρά ή αίφνtδία 
συνάντησις δύο άτόμων αηνα 
πολυ ήγαπήθησαν είς παρελ
θόντος βίους. Τά άτομα ταύτα, 
κατά την μετενσάρκωσιν, θά 
συναντώνταt πάντοτε καi θ' 
άναγνωρίζωντα1 άπό τούς παλ
μούς τών καρδιών των. Ή έ:νω
σίς των άπό βίου είς βίον θό 
καθίσταται στενοτέρα. Ή συμ
βίωσίς των εύτυχεστέρα. 

Πρέπει δμως νό όμολογήσω
μεν δη έόν ή μετενσάρκωσις 
χρησιμεύι:� είς την ήθtκήν 
έκπαίδευσίν μας, πρέπει αί λε
πτομερείς άναμνήσεις τού πα
ρελθόντος νό διατηρώνται κά
που είς την μνήμην ήμών. Kai 
διατηρούνται μεθ' δλων τών 
λεπτομερειών έν τψ διαρκεί 
(αίηατψ) τού άνθρώπου σώμα
τι. Έν τψ 'Εγώ του. 

Κατά τά τελευταία έτη οί 
ψυχολόγοι έκαμαν σημαντικός 
άνακαλύψεις έπi τού ζητήματος 
τούτου. Παρετ'ήρησαν δη δταν 
εν πρόσωπον μεταχθδ έν κατα
στάσει ύπνώσεως, δύναται νό 
ένθυμηθδ λεπτομερώς προη
γουμένους βίους. Τοιαύτα πει
ράματα έγένοντο παρά τού ώς 
έκ τών πειραμάτων τούτων 
παγκοσμίως γνωστού γάλλου 
συν/ρχου DE ROCHAS. 

'Ενίοτε ή άνάμνησις παρελ
θόντων βίων έμφανίζεται αίφνι
δίως έν έγρηγόρσει. ΑΙ άναμνή
σεις δμως α6τα1 εΤναι έντελώς 
μερικοί καi όχι όξtαι λόγου. 

Τό παιδία ένθυμούνται πολ-

λάκις παρελθόντα γεγονότα, 
ίδίως έόν τό μωολαβησαν με
ταξύ τού θανάτου των καi της 
γεννήσεώς των διάστημα εΊναt 
μικρόν. Δυστυχώς τό λεγόμενα 
υπ αύτών δέν προσέχονταt 
ύπό τών γονέων των, έν ψ θά 
ήδύναντο πολλά άφηγούμενα 
ύπ' αύτών γεγονότα νό έξετα
σθώσι καi νά έπαληθευθώσι. 

Ό λόγος διό τόν όποίον δέν 
διατηρούμεν λεπτομερη άνά
μνησιν τού παρελθόντος εΊνα1 
διότι, ώς έχομεν έπανειλημμέ
νως εϊπι:�, δέν διατηρούμεν κα
τά τός διαφόρους ένσαρκώσεις 
ήμών τόν αύτόν φυσικόν έγκέ
φαλον, τό αύτό άστptκόν καi τό 
αύτό νοητικόν σώμα, δπου έγ
χαράσσονταt αί άναμνήσεις τών 
γεγονότων ένός βίου. 

Αί λεπτομερείς άναμνήσεις 
τού παρελθόντος εύρίσκονται 
είς την δtάθεσιν της συνειδή
σεως της ψυχης καi μόνον, εύ
ρίσκοντα1 έναποτεθημέναt έν 
τψ αίτιατψ σώματι τψ άφθάρ
τψ καi αίωνίψ ήμών σώματι, έν 
τψ 'Εγώ ήμών. 

'Όταν έξελισσόμενοt άνέλ
θωμεν είς τό σημείον έκείνο 
είς δ εΤναι δυνατή ή έ:νωσις της 
έν έγρηγόρσε1 συνειδήσεως 
ήμών μετά της τού 'Εγώ ήμών, 
τότε θό δυνηθώμεν νά ένθυμη
θώμεν λεπτομερέστατα καi 
άκριβέστατα τό παρελθόν 
ήμών. 

Ή συνείδησις της ψυχης, ή 
συνείδησις τού έγώ δέν λησμο
νεί ποτέ καi δtό τούτο έννοεί 
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έπακριβώς τά παρεχόμενα είς 
αύτην μαθήματα, τά όποία εΤναι 
όκατανόητα είς την έν έγρη
γόρσει συνείδήσιν. 

Έν όλλαις λέξεσι τό Έγώ 
ημών ούδέν εύρίσκει τό όδικον 
έν τ� πεπρωμένψ του. Μόνον 
ή έν έγρηγόρσει συνείδησις, ή 
έχουσα περιωρισμένας όναμνή
σεις μιας καi μόνον φυσικης 
ζωης, διακρίνει έν τ� κόσμψ 
την όδικίαν καi την τύχηv. 

Kai έν τούτοις η λήθη εΤναι 
όπαραίτητος. Ή λήθη εΤναι 
άναγκαία. Ούδεiς λόγος νά έν
θυμούμεθα τάς προηγουμένας 
ήμών ένσαρκώσεις. 'Υπήρξαμε 
κατά τό παρελθόν όδικοι, σκλη
ροί, έγκληματίαι, κακοϋργοι, 
διατi νά ύποφέρωμεν μέ τάς 
όναμνήσεις τών έγκλημάτων 
καi τών όδικιών δς εϊχομεν πρό 
aiuJνωv διαπράξει; 

'Ελαχίστη θά ητο ή ηθική 
ήμών βελτίωσις, έάν διετηρώ
μεν την άνάμνησιν. Ό φόβος 
της τιμωρίας θά ητο τό διέπον 
τάς πράξεις ημών αϊσθημα. 

Σαφώς η φύσις έπρονόησεν 
δπως ή λήθη περιβάλλι:� τό πα
ρελθόν, μέχρι της ήμέρας καθ' 
ην, φθάνοντες είς τά ϋψη της 
ήθικης, πλήρεις άγάπης, καi 
άλτρουϊσμοϋ, άνεύρομεν τό έν 
ήμίν Έγώ μας καi ένθuμηθώ
μεν πλήρως τό παρελθόν. 

Τότε θά εϊμεθα ετοιμοι νά 
καταταχθώμεν είς την μεγάλην 
φάλαγγα τών βαδιζόντων έπi 
κεφαλης της άνθρωπότητος 
Μυστών. 

Τότε θά εϊμεθα ετοιμοι νά 
έλθωμεν είς μεγαλυτέραν κλί
μακα όρωγοi είς την μεγάλην 
μαζαν της άνθρωπότητος. 

Ό Νόμος της μετενσαρκώ
σεως εύρύνει τόν πρό ημών 
όρίζοvτα και παρέχει είς ημάς 
τό αϊσθημα της αίωνιότητος. 
Διεγείρει την φαντασίαν ημών 
καi άναγκάζει τά βλέμματά μας 
νά πλανώνται άνά τους αίώνας. 

ΕΤναι αίτία έμπνεύσεως δια 
τόν ποιητήν, φωτός δια τόν φι
λόσοφον, χαράς δια τόν δγιον, 
καθόσον δεικνύει την πρός τόν 
θεόν όγουσαν όδόν. 

'Όταν εϊμεθα όγριοι έπολε
μήσαμεν είς τάς στρατιάς τών 
Φαραώ, έζήσαμεν άκόλαστον 
βίον είς τάς φιληδόνοuς πόλεις, 
ών ό πολιτισμός όνήκει είς τό 
παρελθόν. Ώς έμποροι μετεβαί
νομεν άπό χώρας είς χώραν 
πωλοϋντες ύφάσματα καi άρώ
ματα είς τάς τότε δεσποίνας. 

Έλατρεύσαμεν τόν θεόν, 
ύπό διαφόρους όνομασίας, ύπό 
διαφόρους μορφάς. Ύπεκλίθη
μεν πρό τών όνομάτων αύτών 
είς τά μεγάλα τεμένη της 
'Λτλαντίδος, έναποθέσαμεν όν
θη πρό τών ποδών της 'Ίσιδας. 
Προσφοράς έκομίσαμεν εiς τόν 
Βισνοϋ, έντός τών ίνδικών 
ναών, καi έφέρομεν τόν κίτρι
νον ένδυμα τοϋ GAUTAMA 
BOUDDHA. 'Εντός τών μαρμα
ρίνων ναών έλατρεύσαμεν τους 
ωραίους θεους της 'Ελλάδος. 
Ήναγκάσθημεν νά ύποκλιθώ
μεν ύπό τόν χαλύβδινον ζυγόν 
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τών Ρωμαίων, δπως ένδεχόμε
νον νά ημεθα καί μεταξύ έκεί
νων οϊτινες έβαλον τόν λίθον 
κατά τοϋ Μεγάλου Χριστιανι
νοϋ Διδασκάλου. 

'Ιδού δέ νϋν πάλιν ήμεις έπi 

της γης, διά νά λατρεύσωμεν 
τόν θεόν ύπό dλλην μορφήν, 
iδού ήμεις πάλιν έν τ½J κύκλ� 
της ζωης καi τοϋ θανάτου, έν 
μι9 τών τάξεων τοϋ μεγάλου 
σχολείου τοϋ Κόσμου. 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 

Ό Ψύχραιμος 

Μέγα Χάρισμα ι Δωρεά άνυπέρβλητη ! 
Νά είσαι ψύχραιμος. Νά είσαι ηρεμος καi στοχαστικός. 

Νά μην έπηρεάζεσαι άπό ό,τιδήποτε. 
Νά Είσαι φθεγματικός καi γαλήνιος. Νά άντιπαρέρχεσαι τίς 
δυσκολίες μέ στωϊκότητα. 

Νά είσαι θετικός καi αiσιόδοξος. 
Νά είσαι μεγαλόψυχος καi σοβαρός. 

Νά μη σέ πτοοϋν οί δυσκολίες καί οί φουρτούνες. 
Νά είσαι σίγουρος γιά τόν έαυτό σου καi τiς έπιδιώξεις σου. 

Νά προσπαθης μέ δλες σου τiς δυνάμεις γιά τό καλύτερο. 
Νά κυνηγός την έπιτυχία. Νά έπιδιώκης τό όνώτερο. 
Καί νά συμπαραστέκεσαι πάντοτε στον συνάνθρωπό σου. 

Τότε θά είσαι άληθινός άνθρωπος καi τό μέλλον θά άνοίγεται 
εύρύ μπροστά σου. 

Τότε θά είσαι κύριος τοϋ έαυτοϋ σου καi θά μπορης νά βοηθός 
καi τούς άλλους. 

Τότε θά σέ κατευθύνη ή έπιτυχία καi θά είναι γιά σένα 
συμπαραστάτης σου ή εύτυχία. 

ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΠΑΛΗ 
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Πολιτικός Μηχανικός 

Διευθυντης Δασών Ύπουργείου Γεωργίας 

Καθηγητης 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 

Πρόεδρος 

Θεοσοφικής Στοάς «Όρφευς» 

25 χρόνια 

άπό τη μετάστασή του 

Αίωvία ή μνήμη του! 

1982 
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ΗΛΙΑΣ ΚΙΜΟΣ 

�Η φύσις καi ή λειτουργία 

της ψυχής 

Άπό άρχαιοτάτων χρόνων ό 
άνθρωπος προσεπάθησε νό έμ
βαθύνη ατή γνώση τού ϊδιου 
τού έαυτού του, νό διασαφηνί
ση τήν βαθύτερη ούσία της ψυ
χίΊς του, άπό τi άποτελε'ίται αϋ
τη, ποία ή σχέσις της μέ τό σώ
μα, ποία ή λειτουργία της καi ό 
σκοπός της. Κατά καιρούς διε
τυπώθησαν πολλές δοξασίες 
καi πεποιθήσεις, άπόψεις καi 
διδασκαλίες άπό τiς θρησκε'ίες 
καi τiς φιλοσοφίες τών διαφό
ρων λαών. Τό ψυχικό πρόβλη
μα έξακολουθε'ί νό εΊvαι τό 
σπουδαιότερο της όvτολογικης 
μεταφυσικής. Άποτελε'ί ζωντα
νό καi πάντοτε έπίκαιρο πρό
βλημα γιό τόν άνθρωπο, γιατί 
άπό τήν λύση του καi τήν έξή
γησή του έξαρτόται ή συμπερι
φορά τού άνθρώπου καi ή ζωή 
του. 

Διαβάζοντες τήν 'Αγία Γρα
φή ατό πρώτο της κεφάλαιο, 
τήν Γένεση (κεφ. β' 7) βλέπομε 
vό άναφέρη δτι ό Θεός «έπλα
σε τόν άνθρωπο άπό χώματος 
της γης καi ένεφύσησεν είς 
τούς μυκτηρας αύτού την 
πνοήν της ζωής καi έγεινεν ό 
άνθρωπος είς ψυχήν ζώσαν». 

Άπό της έποχης τού Μωϋσέως 
έπίστευαν δτι ή «πνοή» προέρ
χεται άπό τόν Θεό καi μετά τόν 
θάνατο πηγαίνει καi πάλι ατόν 
Θεό. Στην Παλαιό καi την Καινή 
Διαθήκη ή λέξις ψυχή άναφfρε
ται πάρα πολλές φορές καi μά
λιστα πολλάκις ή σημασία τών 
διαφόρων γραφικών έδαφίων 
φαίνεται νό μήν συμφωνη με
ταξύ των. Δηλαδή νό μην εχουν 
την ϊδια σημασία. · Η ψυχή στις 
γραφές ταυτίζεται μέ τό «Νε
φές», όχι δμως καi μέ τό Πνεύ
μα, μέ τό όποιο μπορε'ί νό ελθη 
σέ έποψη μέ τiς ανωτερες 
έκδηλώσεις της διανοίας. 

Ό Ίώβ (κεφ. γ' έδάφιο 13) 
γράφει: «διότι τότε ηθελοv κοι
μόσθαι καi ήσυχάζει, ηθελον 
ύπνώπει. Τότε ηθελον εΊσθαι 
είς άνάπαυσιν». Ό Δαυίδ ατούς 
ψαλμούς <Κεφ. λ', 9> γράφει: 
«Τiς ή ώφέλεια έν τψ αϊματί 
μου, έόν καταβώ είς τόν λάκ
κον, μήπως θέλει σέ ύμνε'ί ό 
κονιορτός; θέλει άναγγέλει την 
άλήθειάν σου;» Ό 'Ιησούς ατόν 
Ματθα'ίο (κεφ. γ' 13) λέγει: 
«Kai μη φοβήθητε άπό τών 
άποκτηνόντων τό σώμα, την δέ 
ψυχήν μη δυναμένων νό άπο-
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κτείνωσι». Ό 'Απόστολος Παύ
λος στiς Πράξεις (κεφ. κ', 1 Ο} 
λέγει: «Καταβός 6 Παύλος έπε
σεν έπ' αύτού καi έναγκαλι
σθεiς είπε: Μή θορυβείτε, διότι 
11 ψυχι1 αύτοCι είναι έν αuτι;:J>>. 
Όμίλει περi vεανίου τινός, όνό
ματι Εύτυχίου, 6 όποιος είχε 
πέσει άπό τό παράθυρο οίκίας 
και φονευθη. Στην Α' πρός 
Θεσσαλονικεiς (κεφ. ε', 23) 
6μοίως γράφει: «Και νό διατη
ρηθη 6λόκληρο τό πνεύμα σας 
και ή ψυχή καi τό σώμα άμέμ
πτως έν τη παρουσία του Κυ
ρίου ήμών 'Ιησού ΧριστοCι». 
Και 6 'Ιάκωβος jvαφέρει (κεφ. 
ε', 20) «"Ας έξεύρει δτι ό έπι
στρέψας όμορτωλός άπό της 
πλάνης της 6δοCι αύτοCι, θέλει 
σώσει ψυχήν έκ θανάτου». 

Έκ τών άνωτέρω καταδει
κνύετuι δτι ή Γραφή ι<αί κατ' 
άκολουθίαν ή Χριστιανική Θρη
σκεία πρεσβεύουν την άθανα
σία της ψυχής, ή όποία άποτε
λει μίαν τι,Jν βασικών διδασκα
λιών της. Είς την άθανασία της 
ψυχής έπίστευαν και οί όρχαiοι 
Κινέζοι, 'Ινδοί, Πάρσοι, Αiγύ
πτιοι, Βαβυλώνιοι, κλπ. Οί 
Έβραιοι έπίστευαν δτι μετά θά
νατον ή ψυχή κατεβαίνει στόν 
«σιεόλ)) τόπον σκοτεινόν και 
σιωπηλόν. 
Στους ψαλμούς (225, έδάφιο 
17) άναγρόφεται: «οί νεκροί
δέν γνωρίζουσιv ούδέν, δέν
θέλουσιν αίνέσει τόν Κύριον,
ούδέ πάντες οί ιωταβαίνοντες
ατόν τόπο τr1ς σιωπής». Και 6

'Ιώβ έλεγε: «Πριν ύπάγω, δέν 
θέλω επιστρέψει είς γην σκό
τους καί σκιάς θανάτου» ('Ιώβ, 
ι' 21 ).

Μέ την λέξη «σιεόλ» οί 
Έβραιοι έννοοCισαν τόν κοινόν 
τάφον-μνήμα του άνθρωπίνοu 
γένους και όχι ενα άτομικό μέ
ρος γιό ταφή η άτομικό τάφο. 
Οί Ίσραηλιται κατά την Βρετα
νικι1 έγκυκλοπαίδεια έπίστευαν 
δτι ό σιεόλ εύρίσκετο κάπου 
κάτω άπό τή γη και δταν ή 
«πνοή» της ζωής επέστρεφε 
στόν Θεό και τό σώμα είχε 
άποσυντεθη, τό ύπόλοιπο της 
άτομικότητος πετοCισε στόν 
«σιεόλ». Έκει δέν ύπηρχε πό
νος, λύπη, εύχαρίστησις, τιμω
ρία η άμοιβή, δλοι ησαν χωρίς 
άφύπνιση. Ό Ήσαϊας γράφει 
(Κεφ. 18): «Διότι 6 τάφος δέν 
θέλει σέ ύμνήσει. Ό θόνατος 
δέν θέλει σέ δοξολογήσει. Οί 
καταβαίνοντες εiς τόν λάκκον 
δέν θέλουσιν έλπίζει έπί την 
άλήθειάν σου». Ό 'Απόστολος 
ΠαCιλος, έταύτιζε τόν «σιεόλ» 
μέ τόν 'Ελληνικό δδη. (πράξ. β' 
25-27 και 29-32).

Ύποστηρικταί της άθανασίας
της ψυχής ύπηρξαν οί 'Όμηρος, 
Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέ
λης, Καρτέσιος, Λεϊβνίτιος, 
Κάντ, Φέχνερ καi όλλοι. Ό 
'Αριστοτέλης έθεώρει την ψυχή 
ζωική άρχή, ούσία και ένέργεια 
σώματός τινός. Ό Πλάτων την 
έθεώρει πνευματική όντότητα, 
προϋπάρχουσαν του σώματος, 
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ή όποία ζει μετά θάνατον καί 
είναι όχρονος, όχωρος, όόρα
τος, αύτοκίνητος, συγγενεύου
σα μέ τiς ίδέες. Οί νεοπλατωνι
κοί έπίστευαν δτι ή ψυχή 
προϋπάρχει τοϋ σώματος καi

ένώνεται μέ αύτό καθ' έκάστην 
γέννησιν. Ό 'Όμηρος έπίστευε 
δτι ή ψυχή είναι ίδιαίτερο τοϋ 
σώματος στοιχειο, εύρισκόμενο 
έντός τοϋ άνθρωπίνου σώμα
τος δσον χρόνον ζει, τό όποιο 
στοιχειο φεύγει κατά τή στιγμή 
τοϋ θανάτου. 

Έν άντιθέσει πρός τούς 
ύηοστηρικτάς της όθανασίας 
της ψυχης, ύπάρχουν καi οί 
ένάντιοι, οί όποιοι _τήν άρνοϋν
τα1 καi οί όπο'iοι λέγουν δτι ή 
ψυχή δέν είναι άθάνατος, άλλά 
θνητή. Αύτοi είναι οί ύλισταί 
καί μεταξύ των οί: Δημόκριτος, 
Σπινόζα, Φίχτε, Βούντ καi αλ
λοι. Οί Αiγύητιοι καi Βαβυλώ
νιοι έηίστευαν στην ίδέα, δτι 
μέσα στό σώμα τοϋ άνθρώπου 
ύπάρχει ενα όλλο, λεπτότερης 
ϋλης, τό όποιο έργάζεται καi κι
vεϊται. 'Όταν τό φυσικό σώμα 
άποθνήσκει, τό ψυχικό σώμα 
ζει γιά μία όρισμένη περίοδο 
χρόνου. Γιά τήν προστασία αύ
τοϋ τοϋ σώματος οί Αίγ11πτιοι 
έκτιζαν τiς πυραμίδες. 'Αντίθετα 
oi Άρειανοi έπίστευαν δτι ή 
ψυχή είναι πνευματικό σώμα 
καi δέν περιορίζεται άπό τό φυ
σικό σώμα. Διά τόν λόγον αύ
τόν είχαν τό έθιμο της καύ
σεως τών νεκρών. Οί Ίνδοi 
όμοίως έπίστευαν στην ϋπαρξη 

της ψυχης, σάν ενα λεπτό σώ
μα τό όποιο έταύτιζαν μέ τό 'Ά
τμαν. τό 'Εαυτό, τό όποιο όπό 
μερικούς έθεωρειτο άθάνατο. 

Άπό τίς διάφορες άντιλήψεις 
διεμορφώθη ή φιλοσοφία τών 
SANKHYA (φιλυσοφικό 'Ινδικό 
σύστημα θεμελιωθέν άπό τόν 
μεγάλο φιλόσοφο Καπίλα) στiς 
'Ινδίες, σύμφωνα μέ την όποία 
κάτω άπό τό φυσικό σώμσ 
ύπάρχει ή ψυχή, ή όποία είνα� 
τό όχημα της διανοίας, κα) πέρα 
άπό Tll διάνοια τό 'Εαυτό-το 
στοιχειο τό όποιο όντιλαμβόνε
ται. Ή ψυχή φέρει μαζύ της 
τ11ν τελειότητα καi την καθαρό
τητα, την πανσοφία ιωi ιταντο
δυναμία, τiς όποιες έμφανίζει 
έξωτερικώς μόνον, άνάλογα μέ 
τό βαθμό της άναπτύξεως της 
διανοίας, την ποιότητά της. 
Ή διάνοια είναι ό άντανακλών 
καθρέπτης της ψυχης, άντανα
κλό τις δυνάμεις της. Οί έμφα
νίσεις της ψυχης έξαρτώνται 
όπό την διάνοια την όποία δια
θέτει. Μέ την όλλαγη της δια
νοίας, την αϋξηση του χαρακτη
ρος της καi της καθαρότητάς 
της μός δίδεται καλύτερη άντα
νάκλασις της ψυχης, πληρέστε
ρη καθαρότης καi 11 πραγματιι<η 
ποιότητά της καi τότε ή ψυχή 
καθίσταται μία έλευθερωμένη 
ψυχή. Αύτη ε'ίναι ή φύσις της 
ψυχης. Παίρνει ενα κατώτερο 
σώμα μέ σκοπό νά έκφροσθη 
μέσω αύτοϋ. Άπό τόν βαθμό 
έκφράσεώς της γίνεται ή διό
κρι σι ς σέ μf.γάλες ψυχές-
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μεγάλους άνθρώπους καi κοι
νούς. Στους κοινούς άκολουθεί 
τiς άπολαύσεις τών αίσθήσεων, 
τiς ματαιότητες τού κόσμου. Ή 
ψυχή των γίνεται άκάθαρτη καi 
δένεται μέ τή γη. 

Ή λέξη ψυχή προέρχεται 
άπό τό άρχαίο 'Ελληνικό ρήμα 
«ψύχω», πού σημαίνει την 
πνοή, κυρίως την ένδειξη ζωής, 
ή όποία ζωή-πνεύμα είναι όυ
λος ούσία, κατ· άντίθεση πρός 
τό σώμα, δταν άποχωρισθη 
άπό αύτό. Γιά νά μπορέσωμε 
νά κατανοήσωμε τή φύση καi 
τή λειτουργία της ψυχής πρέπει 
νά έπιχειρήσωμε την έξέταση 
τού ϊδιου -rού άνθρώπου, δηλα
δή άπό τi άποτελείται ό όνθρω
πος, νά μελετήσωμε την σύν
θεσή του, διότι καi ή προσωπι
κή του καi ή πνευματική του 
ύπόστασις-ϋπαρξις είναι σύνθε
τος καi όχι άπλή. Πρέπει νό 
γνωρίσωμε τi γίνεται κατά τή 

στιγμή τού θανάτου, δταν τό 
φυσικό σώμα άπορρίπτεται νε
κρό καi έάν άφυπνίζεται κάποιο 
όλλο, όλλης μορφής καi ϋλης, 
καi ποιο είναι αύτό. Πρέπει νά 
δούμε τή διαφορά μεταξύ ϋ
πνου καi θανάτου καi τόν ρόλο 
της άνθρώπινης ψυχής. 

Κατά την όποψη της Θεοσο
φικης άντιλήψεως ή κυριώτερη 
δ1αφορά είναι δτι μέ τόν θάνα
το άποκόπτεται ή μαγνητική 
ταινία, ή «άργυρο κλωστή», ή 
όποία ένώνει την ψυχή μέ τό 
σώμα, ένώ κατά τόν ϋπνο δια
τηρείται αϋτη. Ή άποκοπή της 

ταινίας σημαίνει την άπόλυση 
τών φυσικών στοιχείων, την 
διάλυσή των, ή όποία γίνεται 
πλησιέστερη μέ την καύση τού 
φυσικού σώματος. Σύμφωνα μέ 
τiς Θεοσοφικές δ1δασκαλίες τό 
όρατό φυσικό σώμα μας δέν εί
ναι δπως φαίνεται στην λει
τουργία του καi την έκπλήρωση 
τού σκοπού του, άλλά σύνθετο, 
άποτελούμενο άπό τό βουδικό, 
αίτιατό, δ1ανοητικό, άστρ1κό, αi
θερικό καi τό φυσικό η όρατό. 
'Όλα αυτα συνυπάρχουν καi 
διαπερνούν τό ενα τό όλλq. Ή 
δ1αφορά έγκειται στην ποιότητα 
της ϋλης των καi τού έργου 
πού εκαστο έπιτελεί. 'Επειδή 
σκοπός μας εiνα1 ή έρευνα της 
ψυχής, θά άσχοληθούμε μέ δ,τι 
θά μας βοηθήση γ1· αύτό τόν 
σκοπό. Περιοριζόμεθα λοιπόν 
στη σύνθεση τού άνθρώπου 
στό φυσικό του σώμα, τή συ
να1σθηματική του φύση καi τή 
διάνοιά του, στοιχεϊα τά όποία 

συνθέτουν την άνθρώπινη προ
σωπικότητα. Κάτω άπό αύτά τά 
καλύμματα δραστηριοποιείται 
καi έκδηλώνεται τό άνθρώπινο 
πνεύμα. Ή τριπλή αύτή σύνθε
σις τού άνθρώπου κατανοείται 
καλύτερα έάν γίνη διάκρισις 
στό φυσικό καi διανοητικό 
στοιχεϊο-σώμα καi τή ρευστή 
συναισθηματική ζωή, ή όποίο 
τά συνυφαίνει καi τά ένώνει. Ή 
συναισθηματική φύσις δέν έχει 
δικό της σχήμα ξεχωριστό, άλ
λα παίρνει τή μορφή τού σώμα
τος, μέσω τού όποίου έκ5ηλώ-
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νεται, δπως τό νερό παίρνει τό 
σχημα τοϋ δοχείου στό όποίο 
τό ρίχναμε καi πολλάκις όνομά
ζεται άστρικό σώμα. 

Μέ μιά άκόμη παρομοίωση 
θά διευκρινισθη περισσότερο ή 
σχέσις της συναισθηματικης 
φύσεως τοϋ άνθρώπου μέ τό 
φυσικό του σώμα καi τό δια
νοητικό. Ή δύναμις τοϋ ήλεκ
τρισμοϋ δεν έχει ίδική της 
μορφή-σχημα, έάν δμως διαβι
βασθη μέσω ήλεκτρικών συ
σκευών, δπως κουζινών, λαμ
πτήρων κλπ., θά έμφανισθη 
σάν θερμότης, φώς καi οϋτω 
καθ' έξης. Κατά τόν ϊδιο τρόπο 
καi ή άστρική η συναισθηματι
κή φύσις, ή όποία είναι μία 
Ισχυρή δύναμις, δραστηριο
ποιείτω μέσω τών σωμάτων 
καi γίνεται ή πραγματική ζωή 
τοϋ άτόμου. Μπορεί νά έκδη
λώνεται μέσω τοϋ φυσικοϋ 
σώματος σάν πάθος καi άπλη
στία, δταν κυβερνά ή προσωπι
κότητα ιϊ σάν θυσιαζόμενη 
άγάπη, άνιδιοτελής, δταν έμ
πνέεται άπό μία πνευματική πη
γή, άπό τό Πνεϋμα. 

Ή συναισθηματική φύσις 
περιλαμβάνει τά συναισθήματα, 
τά όποία είναι άπό τά άπλού
στερα, πρωτοτυπότερα καi 
πρωτογενη ψυχικά γεγονότα 
τοϋ περιεχομένου της συνειδή
σεως. Διακρίνονται είς κατώτε
ρα ιϊ ύλικά καi άνώτερα η πνευ
ματικά. Είναι δπως τό αύτοσυ
ναίσθημα, συναίσθημα τιμης, 
θρησκευτικό συναίσθημα, κα-

λαισθητικό, bιανοητικό, συμπα
θητικό, έκπλήξεως, έλπίδος, 
άνίας, θαυμασμοϋ, προσδοκίας, 
άπορίας, κλπ. 
Στοιχειώδης Ζωή. 

Μέ τόν δpο στοιχειώδης 
ζωή έννοοϋμε τή ζωή, ή όποία 
προέρχεται άπό την έκδήλωση 
φυσικών δυνάμεων, έκδηλου
μένων μέσω τοϋ άνθρώπου 
σάν ύποσυνείδητος διάνοια. 
Έννοοϋμε τή ζωή τών έπιθυ
μιών, την ένστικτώδη ζωή στό 
άστρικό σώμα. Έάν κυβερνά ή 
προσωπικότητα σημαίνει δτι οί 
δυνάμεις αύτές, οί όποίες 
δροϋν μέσω τών σωμάτων τοϋ 
άνθρώπου, θά είναι ίσχυρότε
ρες άπό τόν άνθρώπινο κύριόν 
των καi άφέντη των. Αύτές οί 
δυνάμεις είναι λεπτότερες άπό 
τiς δυνάμεις τοϋ όρυκτοϋ βασι
λείου καi προμηθεύουν τό γε
μάτο άπό έπιθυμίες ύλικό, άπό 
τό όποίο είναι κατασκευασμένο 
τό λεπτότερο σώμα, ή ψυχή. Οί 
αύτοματισμοi τών σωμάτων 
τοϋ άνθρώπου, τοϋ φυσικοϋ, 
της διανοίας του καi τών αί
σθημάτων του, όφείλονται στη 
δραστηριότητα της ένεργητικης 
στοιχειώδους ζωης τών δυνά
μεων της φύσεως, οί όποίες τά 
διατηροϋν σέ καλή κατάσταση 
καi άποκαθιστοϋν τυχόν βλάβες 
τους, δπως τραυματισμούς, κλπ, 

Κατά την προσωπική ζωή 
τοϋ άνθρώπου καi τήν συνακό
λουθη πολύ στενή σχέση μέ 
την άνθρώπινη συνείδηση, ή 
στοιχειώδης ζωή κάθε σώμα-
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τος διαχωρίζεται προσωρινώς 

όπό την έννιαία ούσία όπό την 

οποία προέρχεται καi οϋτω 

όποκτά μία γεύση ότομικης πεί

ρας. Οί στοιχειακες όντότητες

ύπάρξεις, ένσωματωμ'ένες όνο
μάζονται φυσικές, όστρικες η 
διανοητικές, όνάλογα με την 
κάθε περίπτωση. Πολλά όπό τά 
μυστήρια της ύποσυνειδήτου 
διανοίας και ο,τι όνομάζεται τά
σις προγονική, θό ησαν περισ
σότερο κατανοητά εαν είχε 
όναγνωρισθη ή ϋπαρξις αύτών 
τών όντοτήτων και κατανοηθη 
ή συμπεριφορά των. 'Όλες έν
τυλίγονται στα παχύτερα ύλικά 
σχήματα-μορφές, και τά ένδια
φέροντά των έρχονται σε άντί
θεση με την άνθρώπινη συνεί
δηση ή όποία τά χρησιμοποιεί. 
Δημιουργείται μία πάλη μεταξύ 
των. Ό χαρακτήρας καi ή κατά
στασις της άνθρώπινης ύπάρ
ξεως είναι φανερό οτι έξαρτάται 
άπό τό έάν τό πνευματικό στοι
χείο έλέγχει κατά κάποιον τρό
πο την σκέψη του καi την πρά
ξη του, η έάν αύτό καλύπτεται
έπηρεάζεται άκόμη όπό την 
στοιχειώδη ζωή 1.")ς προσι.υπι
κότητας. Ή θεωpiα καi ή πρα
κτική έφαρμογή της μορ
φώσεως-έκπαιδεύσεως θά η
ταν ώφέλιμη, έάν ή ούσιώδης 
ρυθμιστική ζωή τών σωμάτων 
έγένετο γνωστή στην όρθή της 
σχέση με τη χωριστή ζωή τού 
νεογέννητου όνθρώπινου μω
ρού. Για την όνθρώπινη ψυχή, 
ή όποία έρχεται όπό τόν ούρα-

νό, ή έργασία της γνωριμίας 
της με: ενα νέο σώμα καi ή 
γνώσις τού χειρισμού του δεν 
είναι εϋκολη. Χρειάζονται μερι
κά χρόνια, συνήθως έπτά, για 
νά δεθη έπαρκώς με μόνο τό 
φυσικό σώμα. Τό ϊδιο iσχύει 
καi για τά συναισθήματα καi τη 
διάνοια. Κατά τή διάρκεια τού 
χρόνου αύτού καi κατόπιν, κά
θε πράξις την όποία έκτελούμε 
ένστικτωδώς είναι συνειδητή 
καi έσκεμμένη όπό της πλευράς 
της στοιχειώδους ζωης και αύ
τή ή ζωή έχει ενα όπέραντο 
ποσό πείρας για χρήση με τά 
φυσικά σώματα. Προερχόμενη 
όπό εναν άπέραντο ώκεανό 
στοιχειώδους ούσίας, πολύ-λίγο 
όμοιογενούς, πρέπει νά διαχω
ρισθη, νά άπομονωθη σε ενα 
φυσικό σώμα καi έκεί συνειδη
τά ζώσα νό άποκτήση καi νά 
άποθηκεύση νέα πείρα. Οί έπι
θυμίες, οπως ή δίψα, ή πείνα, 
τό σεξ, κλπ. είναι κοινότυπες, 
άναγκαίες γιό τη συντήρησή 
τnς. 'Εμείς, ή όνθρώπινη φυλή, 
θεωρούμε αύτες τiς έπιθυμίες 
καi κάθε όλλη δτι όφείλονται 
στό ένστικτο για την αύτοδια
τι']Ρηση, όλλό τό έαυτό είναι 
μέρος τού στοιχειώδους βασι
λείου της φύσεως. Αύτες ol 
έπιθυμίες, τά ένστικτα ότομικού 
καi έπιθετικού χαρακτηρος, οί 
όπαιτήσεις, τό πάθη γίνονται 
έπιβλαβη καi διεφθαρμένα, ο

ταν ή όνθρώπινη συνείδησις 
έπιτρέψει στόν έαυτό της μία 
πάρα πολυ στενή ταύτιση μαζύ 
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τους. 'Όταν πραγματοποιείται 
αύτή ή ταύτιση μέ τiς ένστι
κτώδεις έπιθuμίες καi ένθορρύ
νετcιι όπό τόν όνθρωπο ή στοι
χειακή όρεξις, τότε γεννιέται 
μία διαβολική-πονηρή δοκιμα
σία. Ό ανθρωπος πειράζεται 
όπό την ϊδια του -�;ήν έπιθuμία, 
οπως χαρακτηριστικά γράφει 
καi ό 'Ιάκωβος στην έπιστολή 
του (κεφ. α· 13). «rΛηδεiς πει
ραζόμενος ας λέγη δτι άπό τοϋ 
Θεοϋ πειράζομαι. Διότι ό Θεός 
είναι όπείραστος κακών καi αύ
τός ούδένα πειράζει. Πειράζεται 
δέ εκαστος ύπό τrϊς ίδίας αύτοϋ 
έπιθuμίας πορασυρόμF.νος καi 
δελεαζόμενος». 

Ή φυσική γύμνασις καi 
έκπαίδεuσις κατά τά πρώτα αύ
τά χρόνια, σταθερά θά βοηθή
ση στόν έλεγχο καi τή συνερ
γασία τών συνηθειών αύτης 
της ίσχuρης όντότητος. Ή 
στοιχειώδη ς-ύποσuνε ίδητος 
ζωή μανθάνει άπ' έξω καi πρό
θυμα έκτελεί έπαναλαμβανόμε
νες πράξεις καi τά σώματα τοϋ 
όνθρώποu άνταποκρίνονται 
στίς λογικές άπαιτήσεις, εαν 
έφαρμοσθη ενας βαθμός έκπαι
δεύσεως. Οί προσωπικές άνάγ
κες ένός παιδιοϋ καi οί προσαρ
μογές, του στην κοινωνική ζωή 
άπαιτοϋν την προστασία καi 
την καθοδήγηση τών μεγαλυτέ
ρων. Μέ την έπίβλεψη πολλή 
άπό την καθημερινή έργασία 
μπορεί νά έμπιστεuθη στό 
στοιχειώδες στοιχείο. 'Εσωτε
ρικές λειτουργίες τοϋ σLίJματος, 

bπως ή κυκλοφορία τοϋ οϊμα
τος, ή πέψις, κλπ., έκτελοϋνται 
αύτομάτως κοί τέλεια, χάρις 
στό στοιχείο αύτό καi τή λει
τουργία του. Ή μετάβασις στό 
γραφείο, τό όδήγημα τοϋ αύτο
κινήτοu, τό παίξιμο μουσικοϋ 
όργάνοu, καi πάμπολλες αλλες 
έργοσίες ρουτίνας έκτελοϋνται 
μέ την φροντίδα καi τή λει
τουργία της στοιχειώδους ζωης 
τών σωμάτων. Τiς έκτελοϋμε 
ένστικτωδώς χωρίς νά σκεπτό
μεθα. Τή δραστηριότητα αύτης 
της ζωης πρέπει νά έλέγχωμε, 
διότι διαφορετικά θά μας όδη
γήση στην άκολασία τών στοι
χειωδών έπιθuμιών μας καi ή 
έλεuθερία τr1ν όποία θά της 
δώσωμε θά πρέπει νά χρησιμο
ποιηθη γιά την άνάδuση
έκδήλωση δημιουργικών ώθή
σεων, ο_ί όποίες θά έχουν την 
πηγήν των στό άνθρώπινο 
πνεϋμα. 

Τό ΠνειJμα 
Τό Πνεϋμα είναι ή ΜΙΑ ΖΩΗ 

έν κινήυει, έκδηλούμενο σάν 
BUODHI-MANAS. 'Όταν λέγαμε 
BUDDHI έννοοϋμε Πνεϋμα άπό 
άπόψεως ζωrϊς, γνωστό εiς 
ήμδς σάν Σοφία-'Ένωση
Άρμονία. Μέ τή λέξη MANAS 
έννοοϋμε τό πρώτο διανοητικό 
πεδίο, τό Πνεϋμα έκδηλούμενο 
έν μορφη, γνωστό σάν γνώση, 
άντίληψη, κατανόηση. Φυσικά ή 
άτομικr1 συγγενεύει καi άποτε
λεί μέρος της Κοσμικης Δια
νοίας, άλλά είναι άτομικοποιη
μένη. Τό MANAS η ούσία της 



368 ΙΛΙΣΟΣ 1982 

Διανοίας πληροί δλο τόν χώρο 
καi άποτελεί τό όχημα τών σκέ
ψεών μας. Είναι λεπτότερο άπό 
τόν αίθέρα καi τό κατώτερα πε
δία του καi δημιουργεί τiς δια
φορές, διακρίσεις, διαχωρι
σμους καi τή δυαδικότητα. 
'Αποτελεί τή μορφοποιημένη 
σκέψη καi συνδέεται με τόν 
συναισθηματικό παράγοντα τού 
άνθρώπου, τό άστρικό του σώ
μα. Ένώ οί ύψηλότερες δρα
στηριότητές του συνδέονται με 
τό BUDDHI-ΠNEYMA καi τiς 
έκδηλώσεις του. Ή σχέσις τού 
BUDDHI με τό MANAS όμοιά
ζει με τή σχέση τού δάσους 
πρός τό δένδρα του. Άλληλοε
ξαρτώνται καi είναι άχώριστα 
καi άδιαίρετα, όν καi άποτελούν 
ενα σύνολο-τό δάσος - καi πολ
λά ταυτόχρονα δένδρα- ξεχωρι
στό μέρη. 

Τό στοιχεία τό όποία 
προσδιορίζουν τήν ποιότητα καi 
τή φύση τού άστρικού σώματος 
είναι ή φυσική ζωή, ή συναι
σθηματική ζωή καi ή διανοητι
κή ζωή. Αί περιοχαi η ύποπεδία 
τού όστρικού σώματος άπό τό 
ανωτερο πρός τό κατώτερο 
όναλυτικότερα είναι: της δυνά
μεως της ψυχης, τού φωτός 
της ψυχης, της ζωης της ψυχης, 
τών αίσθημάτων, των έπιθυ
μιών, των εύαισθησιών καi των 
παθών καi ταπεινών έπιθυμιών. 
Τό άστρικό σψμα είναι τό οχη
μα τ�ν σιγκινήσεων, παθών καi 
αίσθήσεων. Τό όστρικό καi δια-

νοητικό συνυφαίνονται καi 
ένώνονται μεταξύ των με τέ
τοιον τρόπο, ώστε σχεδόν νό 
όποτελούν ενα σώμα. Τό συμ
παθητικό νευρικό σύστημα 
συνδέεται με τό άστρικό σώμα, 
ένώ τό έγκεφαλονωτιαίο με τό 
έγώ καi έργάζεται με τό δια
νοητικό. Τό άστρικό πολλάκις 
όνομάζεται καi συναισθηματικό. 

Ή ψυχή καi ή προσωπικότης 
ε_iναι πρακτικώς ταυτόσημα. Τό 
άστρικό ρευστό άποτελεί τό 
μέρος της ζωης της, ή όποία 
ένούμενη με τήν κατώτερη διά
νοια, τό αίθερικό καi τό φυσικό 
σώμα, συνθέτουν μία ένσάρ
κωση. Τό άστρικό συνδέεται 
στενό καi με τα δύο, δπως τό 
αiμα συνδέεται με τό άγγειακό 
σύστημα καi τό σώμα. Ή 
Μπαγκαβόδ Γκιτά γράφει: «Μά
θε πώς τό κάθε δν, έμψυχο η 
άψυχο, άπό τήν ενωση ψυχης 
καi ϋλης είναι καμωμένο». «Τήν 
ψυχή που κατοικεί μέσα στό 
σώμα μερικοί γνωρίζουν με τόν 
διαλογισμό, άλλοι με πνευματι
κες δυνάμεις, άλλοι με τή φιλο
σοφημένη σκέψη, άλλοι με τό 
έργα που όρίζει 6 νόμος καi άλ
λοι με τήν έγκράτεια. 'Όποιος 
τήν γνωρίζει βρίσκει τήν άθα
νασία». 
Ή γέννησις τού άνθρώπου ώς 

Πνεύματος 
Ή Ζωή έκπορεύεται άπό τό 

παγκοσμίως έκπορευόμενο 
Πνεύμα καi σ· αύτή τήν άλή
θεια βασίζεται ή πεποίθησις 
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πού εύρίσκεται ατόν μυστικι
σμό δτι ή Ζωη είναι Μία. Ή 
Μία Ζωή δεν πρέπει νά συγ
χέεται με τήν άνθρώπινη άντί
ληψη περί Θεότητας, τού Θεού. 
Τό Πνεύμα διαχεόμενο παγκο
σμίως ειναι άθάνατο, καi δεν έ
χει οϋτε γέννηση οϋτε θάνατο, 
οϋτε άρχή οϋτε τέλος. Τό 
Πνεύμα εiναι φυτευμένο στήν 
άνθρωπότητα καi σε κάθε άν
θρωπο. 'Όπως τό ηλεκτρικό 
ρεύμα διέρχεται μέσω χιλιάδων 
φωτιστικών τινών σωμάτων

λαμπτήρων καi τά φωτίζει, έτσι 
καi τό Πνεύμα με τή μορφή καi 
τή δύναμη τής Μιας Ζωής περ
νάει άπό κάθε άνθρώπινη ϋ
παρξη, ή όποία είναι ενα κέντρο 
καi τήν φωτίζει. «Δεν γνωρίζε
τε δτι εισθε ναός τού Θεού καi 
τό Πνεύμα τού Θεού κατοικεί' 
έν ύμϊν;» άναφωνεϊ ό 'Απόστο
λος Παύλος. (Α' Κορινθ. γ' 16). 
Ή διάνοια ή όποία άποτελεϊ όρ
γανο τού Πνεύματος εiναι ή 
άτομικοποιημένη συνείδηση καi 
τό όχημα τού έγώ. Ή άλληλεπί
δραση τού Πνεύματος-Ζωής καi 
της ϋλης-μορφης δημιουργεϊ τή 
γέννηση της συνειδήσεως. 

Έξι:γείρει τήν άφύπνιση στήν 

ψυχή καi γεννάται ή συνείδησις 

τrϊς ζώσης ύπάρξεως. Αύτή ή 

άφύπνιση δημιουργεϊ τή διάκρι

ση τού έγώ, τή διάκριση μεταξύ 

τού έαυτού καi τού λοιπού κό

σμου. 'Έτσι τό έγώ δημιουργεϊ 

τήν αύταπάτη δη άποτελεϊ ξε

χωριστή καi άνεξάρτητη ϋπαρξη 

καi τό Πνεύμα άτομικοποιεϊται 
ατόν άνθρωπο δι' άπειραρίθ
μων μετενσαρκώσεων, μέχρις 
στου, διά της καθάρσεως καi 
τής τελειότητας, φθάσει στην 
εύλογητή ένότητα τού Παγκο
σμίου Πνεύματος. στην κατά
σταση διά την όποία ό 'Ιησούς 
έλεγε «Έγώ καi ό Πατήρ μου 
εν έσμέν». (Ίωάν. 1' 30). 

Ή Ψυχή 
'Έχει έπικρατήσει ή άποψη 

με τή λέξη ψυχή νά έννόούμε 
τό σώμα τό όπόϊο διαχωρίζεται 
όπό τόν άνθρωπο κατά τόν θά
νατο. 'Όπως άνεφέρθη εiναι τό 
άστρο-διανοητικό σώμα, ή συ
ναισθηματική φύσις καi ή κα
τώτερη διάνοια. Ή ψυχή στην 
πραγματικότητα χρησιμοποιεϊται 
ξεχωριστά άπό τό φυσικό σώ
μα. κάθε νύκτα κατά τόν ϋπνο, 
με μόνη τή διαφορά δτι δεν 
διασπάται τελείως ή ενωσίς της 
με αύτό, δπως συμβαίνει κατά 
τόν θάνατο. Ή διάρκεια της 
ζωής της ψυχής συγκριτικά με 
τά φυσικά σώματα εϊναι μακρύ
τερη καi ή πυρηνοειδής της ού
σία εΊναι άθάνατη. Διότι αύτή ή 
ούσία άποτελεϊ τόν πυρήνα-τον 
σπόρο γιά την άνάδυση
γέννηση τού πνευματικού σώ
ματος. Oi άποκτώμενες πεϊρες 
σε κάθε φυσική ζωή άποθη
κεύονται σάν μνήμη στην ψυχή, 
άφομοιώνονται καi καταγρά
φονται στiς μετέπειτα μετε1ι
σαρκώσε1ς σόν ζωντανές 
ίδιότητες-κλίσεις, τiς όποίες κα-
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λούμε έ"πιδεξιότητες καi ξεχωρι
στες ίκανότητες. Ή ψυχη μπο
ρεί νό άλλάξη, έόν συντελε
σθούν ή άναγκαία όσκηση δια
τροφης καi άσκήσεων καi 
έφαρμοσθη ή πράκτικη της 
άρετης καi της διανοητικης κα
θαρότητος. 'Όσο καθαρότερη 
γίνεται ή διάνοια, τόσο πληρέ
στερα έκδηλώνεται ή μεγα
λοπρέπεια της ψυχης. Όχι δτι 
άλλάσσει ή ψυχή, αύτη είναι ή 
ϊδια, ή άλλαγη γίνεται στην 
όθόνη της διανοίας μόνο. Διό 
της διανοίας ή ψυχη μελετά τό 
«βιβλίο)) της φύσεως καi δταν 
τελειώσει καi άποκτήσει δλες 
τiς πείρες, καθίσταται καi πάλιν 
τελεία καi έλεύθερη. 

Ό καθένας φτιάχνει μίαν εί
κόνα τού έαυτού του, με τiς πε
ποιθήσεις του, τiς πείρες του, 
τiς άποτυχίες του καi τiς έπιτυ
χίες του. Με τiς πείρες «κάτι)) 
γίνεται μέσα στό νευρικό σύ
στημα καi τόν μεσό-έγκέφαλο. 
Ό διευθυντης τού Νευρολογι
κού 'Ινστιτούτου τού Μοντρεόλ 
DR. WILDER PENFIELD λέγει: 
«'Υπάρχει μία περιοχη μικρη 
στόν άνθρώπινο έγκέφαλο 
στην όποία fνας μηχανισμός 
καταγράφει συνεχώς κάθε τi τό 
όποίο fνα πρόσωπο έχει δοκι
μάσει, διδαχθη η προσέξει)) . 
Πρέπει νό έμπιστευόμεθα αύτό 
τόν μηχανισμό καi νό τόν άφή
νωμε νό λειτουργεί. 

Ή ύποσυνείδητος διάνοια 
της όποίας ή θέσις εύρίσκεται 

στό πίσω μέρος τού έγκεφά
λου, είναι fνας μηχανισμός 
άποτελούμενος άπό έγκέφαλο 
καi νευρικό σύστημα καi έργά
ζεται θαυμάσια γιό την έπιτυχία 
τοϋ τελικού σκοπού-σχεδίου τό 
όποίο ό ϊδιος έχει προσδιορίσει. 
Αύτός ό μηχανισμός είναι 
άπρόσωπος καi έργάζεται αύτό
ματα γιό την ίίλοποίηση τών 
διανοητικών είκόνων, ή έκτασις 
καi τό δρια τών όποίων χαράσ
σονται άπό τη φαντασία. 

Ό Δημιουργός μας έχει προ

μηθεύσει αύτόν τόν άξιοθαύμα
στο μηχανισμό, ό όποίος είναι 
τελειότερος άπό κάθε ήλεκτρο
νικό έγκέφαλο ή όλλο σύστημα 
πού έχει έφεύρει ό άνθρωπος. 
Ό Βρετανός νευροφυσικός DR. 
W. GREY WALTER λέγει: «Του
λάχιστο 1 Ο δισεκατομμύρια ή
λεκτρονικό κύπαρα θό έχρειά
ζοντο γιό νό φτιάσουν fνα πα
νομοιότυπο σόν τόν έγκέφαλο
τοϋ άνθρώπου)).

· Οί μεγάλες σκέψεις-ίδέες, με
τiς όποίες μπορεί νό άλλάξη ή 
διανοητικη κατάστασις ένός άν
θρώπου καi ή φαντασία του, 
δεν γεννιώνται μετά άπό συνει
δητη σκέψη, άλλό αύθόρμητα, 
ι)ταν ή διάνοια ή συνειδητη 
άσχολείται με κάτι όλλο. Αύτό 
γίνεται διότι τiς δημιουργεί
γεννάει κάποιο άνώτερο 'Εαυτό 
πού ύπάρχει μέσα μας, με ύψη
λότερες δυνάμεις. Ό δρόμος 
πρός τό άνώτερο αύτό 'Εαυτό 
τοϋ άνθρώπου, που συνδέεται 
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με τό Πνεύμα, είναι άνε
μπόδιστος-δυνατός-έλεύθερος, 
άρκεί νά άφιερώνη κανεiς βα
θειά σκέψη στiς γεννώμενες
άναφυόμενες είσηγήσεις. Την 
πραγματικη άλήθεια μπορεί νά 
άνεύρη κανεiς στην έμβάθυνση 
τού ϊδιου τού 'Εαυτού του. 

ΟΙ προσωπικες συγκινήσεις, 
σκέψεις καi πράξεις δημιουρ
γούν την ψυχη τού άνθρώπου 
στό διάστημα μιός ένσαρκώ
σεως καi προσδιορίζουν τό έπί
πεδο στό όποίο θά άφυπνισθή 
μετά τόν φυσικό θάνατο. Πρέ
πει λοιπόν νά είναι δσο γίνεται 
ύψηλότερες, τέλειες καi άνιδιο
τελείς. Ή άκτινοβολία τού 
Πνεύματος θά φωτίση την ψu
Xll καi θά την όδηγήση στην 
άπελευθέρωση άπό τά ύλικά 
βασίλεια στόν πνευματικό κό
σμο καi την άθανασία. Αύτό 
άποτελεί καi την άληθινη σωτη
ρία τής ψυχής. · Η ψυχη κατά τη 
γέννηση εiναι καθαρή, όγνη καί 
τέλεια σάν τό κρύσταλλο. Είναι 
τό έργαστήρι που διαθέτει έΞκα
στος για νά κατασκευάση τό 
μέλλον του. Ή διδασκαλία, ή 
καθοδήγησις,, τό παράδειγμα, ή 
έντολή, ή νουθεσία, ή ένθάρ
ρυνσις καi ή προτροπή άποτε
λούν γενναία βοήθεια στό 
πραγματικό έργο τής ψυχής, τό 
όποίο εiναι δικό μας έργο, κα
τορθωτό, λόγω τής έλευθερίας 
μας ή όποία εiναι άνθρώπινο 
προνόμιο καi ή όποία μπορεί νά 
μός όδηγήση στήν έξέλιξη καi 

τήν τελειότητά της η τήν όπι
σθοδρόμισή της. 

Ή ψυχη είναι πέραν τών πε
ριοχών τής φυσικής έπιστήμης. 
Δεν εiναι δυνατή ή έξερεύνησίς 
της άπό αύτή. Εiναι λεπτότερη 
άπό τή διάνοια καi τήν ένέρ
γεια. Ή ψυχή παίρνει μαζύ της 
τά λεπτότερα μέρη τών στοι
χείων τά όποία θά είναι οί καρ
ποi τού νέου σιίJματος. Ή 
Μπαγκαβάδ Γκιτό γράφει: «Ή 
ψυχή με τόν θάνατο άλλο σώ
μα παίρνει. Ή ψυχή πετάει τά 
παλιά τά σώματά της καi άλλα 
ντύνεται καινούργια. Οί άνόητοι 
δεν τή βλέπουν νά μπαίνη καi 
νά_ βγαίνη άπό τό σώμα, τήl,( 
βλέπουν δσοι έχουν καθαρίσει 
τήν καρδιά τους με διαλογι
σμό». Ή πράνα καi ol αίσθή
σεις παραμένουν τήν ώρα τού 
θανάτου όδρανείς καi άκολου
θούν τήν έξερχόμενη ψυχή. Ή 
άτομική ψυχή, που άποχωρίζε
ται άπό τό σώμα μετά τό θάνα
το καi πηγαίνει στόν ούρανό, 
παίρνει μαζύ της τiς αίσθήσεις, 
μέρος τής διανοίας, τήν Πράνα, 
τiς έντυπώσεις, τiς έπιθυμίες, 
τiς ροπες καi κλίσεις, καθώς καi 
μέρος ένός λεπτού ύλικού που 
3ά άποτελέση τό σπέρμα τού 
πνευματικού σώματος. Ή άνα
χώρησις τής ψυχής άκολουθεί 
άμέσως μετά τόν διαχωρισμό 
της ζωικής δυνάμεως άπό τό 
σώμα. Ό άνθρωπος έπιτυγχά
νει δ,τι σκέπτεται τήν ώρα τού 
θανάτου, έάν έχει ποτισθή στή 
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ζωή του μέ τiς σκέψεις αύτές. 
'Εκείνος πού σκέπτεται τόν Θεό 
πηγαίνει στόν Θεό καi την άθα
νασία, κατά την Μπαγκαβάδ
Γκιτά, ή όποία γράφει: «'Όποιος 
στό Θεό έχει τό νού του καi 
θέλ.ει νά φθάση σέ ενωση μέ 
τόν Θεό, μέ την πράξη θά την 
φθάση. Κείνος πού την ώρα 
τού θανάτου συλλογιέται 'Εμέ
να, σάν θά φύγη παρατόντας τό 
κορμί του, άναμφισβήτητα 
'Εμένα κερδίζει». 

Μέ την καθαρότητα της δια
νοίας, τη σταθερότητα, την 
προσήλωσή της στην Παγκό
σμιο Ψυχή, μέ τόν διαλογισμό 
καί την πραγματοποίηση της 
θείας φύσεως, είναι δυνατη ή 
άπελευθέρωσις άπό τόν τροχό 
των γεννήσεων καi των θανά
των καί ή μετάβασις στην μακα
ριότητα καi τη ζωή. Χωρiς δια
λογισμό δεν κερδίζεται όθανα
σία. 

Ζωμεν σέ ενα Παγκόσμιο 
Σύμπαν πού κυβερνάται διά της 
Σκέψεως. Ό Θεός η Πνεύμα, 
τό όποίο είναι ή Πρώτη Αίτία 
Διανοίας έν δράσει, κυβερνά τό 
Σύμπαν μέσω ύψηλων διανοη
τικών νόμων, τών νόμων της 
αlτίας καi τού όποτελέσματος, 
διά τών όποίων πραγματοποιεί
ται τό Θείο θέλημα. Αύτη ή 
Νοημοσύνη είναι άπε.ιρη καί ή 

• 

δύναμίς της μεγάλη, πού ή όν-
θρώπινη διάνοια δεν μπορεί νά 
συλλόβη. 'Εκείνο τό όποίο μπο
ρεί νά έλπίζη ό άνθρωπος νά 
έπιτύχη εΤνω νά διδαχθη κάτι 

όπό τόν τρόπο μέ τόν όποίο 
έργάζεται ή Θεία Νοημοσύνη 
καi νά έναρμονισθη μέ τό 
Πνεύμα, ώστε νά έπιτύχη τόν 
έλεγχό του όπό Αύτό καi την 
άρμονία του. Ό άνθρωπος πρέ
πει νά συνειδητοποιήση δτι 
όποτελεί κέντρο θείας δραστη
ριότητας καi ό Θεός νά γίνη τό 
μεγάλο 'Εαυτό μέσα στην ψυχή 
του, τό έσωτερικό φώς καi ζωη 
τό όποίο θά φωτίση την πορεία 
του γιά νά πραγματοποιήση 
ύψηλό ίδεώδη. Οί μεγάλες ψυ
χές εύρίσκουν μέσα τους την 
θεία συντροφιά την όποία 
χρειάζονται καi ή όποία τiς κα
θοδηγεί. Ό Ύψιστος έχει θέσει 
την όλήθειά του μέσα στην ψυ
χή μας, ας κυπάξωμε λοιπόν 
μέσα μας καi μόνον έκεί θά την 
εϋρωμε. Ή κοινη διάνοια, οί 
κοινοί άνθρωποι βλέπουν μόνο 
την ϋλη καi σκέπτονται μόνο γι' 
αύτή. Δεν γνωρίζουν δτι ό 
Θεός είναι όόρατος, ή ούσία 
του ύπέρτατη, θεία καi όμετά
τρεπτη. Ή όφυπνισμένη δμως 
ψυχη βλέπει σέ δλα τά πράγμα
τα τη Θεία Διάνοια, έργαζόμενη 
καi διαμορφώνουσα σέ έκφρα
ση δ,τι αlσθάνεται δτι είναι 
ζωή, χρώμα, σχήμα, κάλλος. Ό 
Θεός έργάζεται τiς ϋψιστες 
έσωτερικές Του συλλήψεις έν 
άρμονία καi είρήνη . 

Ό άνθρωπος με την ψυχική 
του ένέργεια ή όποία είναι ό 
μεγαλύτερος θησαυρός του, 
μπορεί νά κάνη θαύματα. 'Αρ
κεί νά τη συγκεντρώση σε κα-
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λώς προσδιορισμένους σκο
πούς καi νό μή την σπαταλδ 
άσκόπως καi άνωφελώς. Μέ 
πολλούς τρόπους μπορεί νό συ
σωρεύη ψυχική ένέργεια, oi κυ
ριότεροι τών όποίων ειναι ό ϋ
πνος, ό κανονικός καi έλεγχό
μενος τρόπος άναπνοης καi ή 
διάνοια. Oi Γιόγκι έχουν όναγά
γει σέ έπιστήμη την τέχνη της 
όναπνοης, την Πραναγιάμα 
(Pranayama). Διό της μεθόδου 
αύτης άποβλέπουν στην αύτο
κυριαρχία έπi τών ζωικών ένερ
γειών, τόν έλεγχο της ζωικής 
ένεργείας ή όποία διέρχεται διά 
τών νεύρων, την πραγματο
ποίηση της κοσμικής ζωής, την 
έπιτυχία της τελειότητας, την 
άληθη γνώση, την μακαριότητα 
καi την όθανασία. Ή ψυχική 
ένέργεια ύπακούει τiς έντολές 
της διανοίας. Μέ την Πράνα της 
ψυχής μπορεί νά ένεργοποιηθη 
τό KUNDALINI καi έτσι δλες oi 
ψυχικές δυνάμεις καi όράσεις, 
δπως ή μελέτη της σκέψεως, ή 
διαίσθησις, ή ένόρασις, κλπ. 
καθίστανται δυνατές. KUNDA
LINI ειναι ή άρχική κοσμική 
ένέργεια εύρισκόμενη σέ κάθε 
ότομο. Αύτές oi δυνάμεις εύρί
σκονται μέσα στην ψυχή μας 
σέ λανθάνουσα κατάσταση και 
μπορεί νcι άφυπνισθούν. Ή 
Πράνα σάν ήλεκτρισμός δια
περνδ την σπονδυλική στήλη, 
ειναι μία πραγματική δύναμις 
πού κατοικεί μέσα στην ψυχή 
μας. 

Περιβαλλόμεθα όπό μία Διά
νοια, ή όποία λαμβάνει κάθε 
έντύπωση της σκέψεώς μας και 
μδς έπιστρέφει δ,τι σκεπτόμε
θα. Κάθε άνθρωπος ζεί σέ έΞ
ναν κόσμο καμωμένο όπό την 
δραστηριότητα της σκέψεώς 
του γιά τόν έαυτό του. Ή διά
νοια ειναι ή γέφυρα μεταξύ ϋ
λης και πνεύματος καi μέ αύτήν 
μπορούμε νό πλησιάσωμε τό 
πνεύμα και νό θειοποιήσωμε 
την ψυχή μας. Ή ψυχή ή όποία 
γνωρίζει τή θειότητά της ειναι 
μία μεγάλη ψυχή και σ' αύτήν 
πρέπει νό ύποκλίνωνται και νό 
έΞλκωνται δλες oi όλλες ψυχές. 
Ό άνθρωπος έχασε την καθα
ρότητά του μέ τις πράξεις του 
και πρέπει νό τήν έπανακτήση 
μέ τή γνώση τού Θεού. Τό -ι;έρ
μα δλων τών θρησκειών ειναι 
ή πραγματοποίησις τού Θεού 
στην ψυχή μας. Πρέπει νό διευ
ρύνωμε τόν όρίζοντα τών σκέ
ψεών μας καi νό μή σκεπτόμε
θα μέ τις μικρές προσωπικές 
μας σκέψεις, άλλα μέ παγκό
σμια μέτρα καi κριτήρια. Μέ 
βάση την καθολική και τή μία 
άλήθεια πού πηγάζει άπό τό 
Πνεύμα, τόν ϊδιο τόν Θεό. "Ας 
μή λησμονούμε την προτροπή 
τού 'Ιησού «Γνώσεσθε την 
όλήθεια καi ή άλήθεια θέλει 
έλευθερώσει ύμδς» (Ίωάν. η' 
32). 

Έόν ενας έχει θείες σκέψεις 
θό άποκτήση θεία πράγματα, 
έάν έχει άνθρώπινες θά άπο-
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κτήση άνθρώπινα. Γιά τόν λόγο 
αύτό ή άνθρώπινη διάνοια έπι
βάλλεται νά καθαρισθη άπό νο
σηρες σκέψεις, oi όποίες την 
δένουν διά τών ψευδών διδα
σκαλιών καi πεποιθήσεων. Άπό 
τη θύρα της ίδικης μας σκέ
ψεως θά είσέλθωμε στην Παγ
κόσμια Συνείδηση, σε μία τέ- · 
λεια πραγματοποίηση της ζωής, 
της άλήθειας, της άγάπης καi 
της ώραιότητος. Ή σκέψις μας 
γίνεται ό νόμος της ζωής μας, 

δπως ή σκέψις τού Θεού είναι 
ό νόμος στην εύρύτερη ζωη 
τού Σύμπαντος. 

Ή ψυχη τού άνθρώπου πρέ
πει νά άκούη τόν Λόγο τού 
Θεού, τουτέστιν τού Πνεύμα
τος. Διότι τό Πνεύμα όμιλεί. Με 
την έννοια αύτη θά πρέπει νά 
κατανοηθούν οί λόγοι τού 
Εύαγγελιστη 'Ιωάννη «έν άρχη 
ητο ό Λόγος καi ό Λόγος ητο 
παρά τώ Θεώ καi Θεός ητο ό 

� 
' 

Λόγος» (Ίωάν. α' 1). 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑ ΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Μιά άλλόκοτη νίκη 

Ή νύχτα εΊχε πάρει γιά καλά. 
Σχεδόν μεσάνυχτα. 'Ησυχία. 
Καί εΊχε άπλωθεΤ γύρω μιά γα
λήνη, μιά γαλήνη, λες μιά προ
σωρινή άvακωχή τώv στοιχιώv, 
πού άπό τό πρωί λυσομαvώv
τας, είχαν σκορπίσει γύρω τά 
άποτελέσματα μιας αγριας τρο
μαχτικής μάχης. 

Ό άέρας εΊχε κόψει τήv όρ
μή του καί τά κλαριά δέv γέρ
vαvε πιά ατό πέρασμά του. Οϋ
τε σουρvώσαvτε βουίζοντας τά 
φύλλα. Μόνη ή βροχή ξακολου
θούσε. Μιά ψιλή-ψιλή βροχού
λα, πού περώvιαζε ως τό κόκα
λο, κι' εvα ψιθύρισμα, ίj κάλλιο, 
τό μονότονο μακρόσυρτο τρα
γούδι τής βροχής πού άvέβαιvε 
σά λάδι ως τά άφτιά σου καί σέ 
λίγωνε. 

Κ αί καπου καπου, άναδευό
ταv καvά φύλλο καί έσάλευε 

ως έκει: άπ' τ' άπαλοχάδεμα 
τής άvάλαφρης πνοής. 

Παντού οϋθε vά αστραφτε ή 
ματιά σου, κι' δσο έκοβε ατής 
νύχτας" τό σκοτάδι, 'Θε νά 'βλε
πες σκορπισμένα τά άποτελέ
σματα τής διπλής πρωϊvής μά
χης. 

Έδώ ενα κομμάτι λασπωμέ
νης μαντύας, δίπλα ενα 
κούτσουρο ξεχουρβουλιασμένο, 

τού Άvδρέα Παπαvαγόπουλοu 

έκει: ενα χαντάκι γιομάτο νερό, 
πού τό πρωί fjτavε πρόχωμα, 
πάρα δώθε εvα πηλίκιο· καί πί
σω, μέσα ατό βάθος, στημένο, 
γιά φόντο, κι' έγκαταλειμέvο 
στήv τύχη του, τό πρόχειρο έχ
τρικό χειρουργεΤο, πού έδινε 
{τσι μιά άπαίσια δψη στήν είκό
να, μέ τά σκόρπια γύρω του 

μπουκάλια καί μπαμπάκια πού 

σκαμπίζαvε έδώ κι' έκει� 

* 

* * 

Α νεβασμέvος ατό μικρό ϋ
ψωμα ό Κώστας περίμενε άπό 
στιγμή σέ στιγμή τό σύνθημα 
τής μεταμεσοvυχτιvής έφόδου 
τού άξιωματικού, έχοντας τό 
γιακά τής μαντύας του κουμπο
μέvο ν ως τό σαγόνι καί 
σφίγγοντας νευρικά ατά μελα
νιασμένα του δάχτυλα τήν πα
γωμένη του ξιφολόγχη. 

Κι' οί ι!Jρες πέρναγαν. Κι' ή 
κάθε μιά τού φαίνονταν όλό

κληρος αίώ vας. 
Περίεργο δμως. 
Α vατρίχιαζε σύγκορμος σάν 

τό θυμώτανε. 
Τώρα τά λόγια τοιJ συνάδερ

φου τ' Αρίστου έρχόντουσαν 

στό μυαλό του ενα-ενα μέ τή 
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σειρά. Καί τί; εvα πράμα άλλό
κοτο. 

Τάχα, ήταν άλήθεια έκεϊvα 
πούλεγε τ' άπόγιωμα ό 'Αρί
στος πώς δέv ύπάρχει Θεός; Κι' 
ήταν έγγράμματος πολύ ό 'Αρί
στος, καί μιλούσε σοβαρώς. 

Μήστητί μου κύριε ψιθύρι
σε, κι' έκανε τό σταυρό του. 

'Αλλά πάλε... Σάμπως δέv 
τούς τ' άπόδειξε κιόλας όρθά 
κοφτά; καί δέv fjσαvτε λογικά 
τά έπιχειρήματά του; Τί τάχα; ό 
μεγαλύτερος καθώς είπε κι' ό 
'Αρίστος, δέv έκμεταλλεύεται 
τήv άμάθεια τού μικρότερου; 

· Λοιπόν, κι' ή πολιτεία δέv

μπόραγε vά διαδώση έτσι τήv
ίδέα τής Θρησκείας; καί vάχη
ετσι αύριο καλούς πολίτες καί
καλούς στρατιώτες; Καί στό
μυαλό τού άπλοϊκού στρατιώτη
άρχίσαvε τώρα vά χορεύουνε
εvα τρελλό φρενήρη χορό οί 
άπογιωματιvές ίδέες καί θεω
ρίες τού συvάδερφού του τ' 
'Αρίστου.

Κ αί σαν ή σκέψη του vά 
προχώρησε πάρα πολύ, σάv vα
φτασε βαθιά ώς τά άδυτα τής 
θρησκείας μας, καί σαν vά θέ
λησε vά μπή μέσα στή θεωρία, 
αύτός ό τόσο πραχτικός, όπι
σθοχώρησε συvτριμέvος. 

- Θέ μου, συγχώρεσέ με!
είπε καί ξα'vάκαμε τό σταυρό 
του. 

Τό μυαλό του τώρα πήγαινε 
vά πετάξη. Α ύτός, αύτός πού 
άπό μικρός δέv έμαθε τίποτα 
άλλο άπό τό vά πιστεύη στό 

Θεό καί vάv τόv προσκυvάη, 
αύτός τώρα παρ' όλίγο vά κλο
vιζόταvε άπό τίς μουρλοϊδέες 
τού 'Αρίστου. 

Καί τάχα δέv έκανε άμαρτία 
πού τίς σκεφτόταν; 

'Αμαρτία λέει; 
'Αλλά πού 'βρισκε λογικά τά 

έπιχειρήματα; Ύστερα θυμήθη
κε πώς τούς αγιους τούς χειρο
τοvάvε οί άνθρωποι ... 
Πάλι έκαμε τό σταυρό του, καί 
ήθέλησε vά ξαvασκεφθή ... 

* 

* * 

Λίγο-λίγο δμως οί ίδέες τόv 
άφίvαvε... τώρα μάλιστα άρχισε 
vά αίστάvεται καί τό κρύο πού 
ετσουζε άρκετά, καί πού ως τή 
στιγμή, ζεσταμένος άπό τή 
θέρμη τής σκέψης, δέv τωχε 
νοιώσει. Ύστερα θυμήθηκε 
πώς ξημέρωνε Χριστού. Καί ό 
καιρός τού φάνηκε πώς γλύκαι
νε. Τούλάχιστοv ετσι γίνονταν 
κάθε χρόνο στό χωριό του. Καί 
τό μυαλό του ετρεξε ώς έκεϊ. 

Κι' εκλεισε τά μάτια του γιά 
λίγο. Κι' είδε μπροστά του τό 
χωριό του. Τό χωριουδάκι του. 
Κι' είδε τό σπίτι του, τούς γο
νιούς του, τήv άγάπη του. Καί 
λυπήθηκε πού ήταν μακρυά. 
Καί προσπάθησε vά κρατήση 
γιά λίγο άκόμα, μπροστά του 
αύτή τή ζωγραφιά. Μά δέv τό 
κατώρθωσε. Τό άvάλαφρο φύ
σημα πού τού χάίδεψε άπαλά 
τό πρόσωπο, τό·✓ ξύπνησε άπό 
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τό γλυκόvειρό του αυτο, καί 
τόv ξανάφερε πάλι στήv σκλη
ρή πραγματικότητα. 

'Αλήθεια τόσο σκληρή είναι 
ή κάθε πραγματικότητα! 

Ύστερα άvαστέvαξε καί σκέ
φτηκε πώς τό πρωί θά ξαvάρχι
ζεv ή μάχη. 

- Ταχα θά ζήσω ιίίς αυριο;
έμουρμούρισε. Καί στό μυαλό 
του ξαvάρθαvε οί άλλόκοτες 
ίδέες. 

- Κοίτα, κοίτα, ψιθύρισε,
πώς άφίvει ό Θεός τήv πλάση 
vά 'ματοκυλιέται. Ά ! δέv τή v 
έκατάλαβαv καλά τήv ίδέα τής 
θρησκείας, δέv τήv εvοιωσαv 
βαθιά οί αvθρωποι, γιατί άλ -
λοιώς. .. 

* 

* * 

Άκουσε εvα μικρό θόρυβο 
κι' άλαφιάστηκε. Μά εvav μι
κρό, vά, τόσον δά άvεπαίσθητο 
θόρυβο. 

'Έσφιξε περσότερο στά 
δάχτυλά του τήν ξιφολόγχη, κι' 
έτέντωσε τ' αύτί του πρός τήν 
χαράδρα. 

Στό νού του τώρα ηρθανε τά 
λόγια τού λοχαγού του. 

- (( 'Από κεί! Τό νού σου!
'Από τή χαράδρα! τά μάτια σου 
τέσσερα έκεil>> 

Ή καρδιά του τώρα αρχισε 
νά χτυπάη γληγορώτερα. 'Έβα
λε τό χέρι _του μπροστά στό 
γείσο τού πηλικίου του, σά νά 
'θελε ετσι, vά διευθύνη τίς 
άχτίvες τώv ματιών του σάv 

φωτεινό προβολέα κατά τό μέ
ρος τής χαράδρας, κι' {καμε νά 
προχωρήση. Ό θόρυβος ξανα
κούστηκε, άλλά δυνατώτερος 
αύτή τή φορά, κ/ {μοιαζε σάν 
κάτι πού ροβόλαγε γλήγορα. 

Στό μυαλό του τώρα γιγάν
τωσε ή ίδέα τού καθήκοντος. 

'Αναστατώθηκε κι' αναψε 
όλόκληρος. Φωτιά μοναχή. Σχε
δόν ετρεμε. Έπρότεινε τή λόγ
χη καί περίμενε. Τά μάτια του 
συνηθισμένα πιά στό σκοτάδι, 
τόν βλέπανε,... τόv διακρίνανε 
καλά τόν μαύρον δγκο, έκεί, 
σωριασμένον δυό βήματα 
μπροστά του. Ή ίδέα πώς ό αλ
λος μπορούσε νά του έπιτεθή 
άν δέν τόν καταλάβαινε, τόν ε
καμε να λυσάξη. 'Έκαμε νά φω
νάξη (ωτά δπλα)), μά ή φωνή 
του είχε κοπή. Τά μιλίγκια του 
χτυπούσαν δυνατά σά σφυριά. 
'Άρχισε νά θαμπώνη. 'Έβαλε τό 
δάχτυλο στή σκαντάλη, κι' ήταν 
ετοιμος νά ρίξη. 

(( Ύπέρ τής πατρίδος, ύπέρ 
τής Θρησκείας)) δικαιολογήθηκε 
ατόν έαυτό του. Μά στό νού 
του ξανάρθανε οί άλλόκοτες 
ίδέες. 

- "Αλτ! κατόρθωσε νά φω
νάξη μέ κόπο. Μιλιά! ... καμία 
όπάντησις. 

- Τiς εΤ; ι οϋρλιασε όφρίζον-

τας. 
- Τό σύνθημα!
Ό μαύρος δγκος κουνήθηκε.
- 'Αμάν όφέντη μ', όμάν ...

καi σωριάστηκε μπροστά στά 
πόδια του. 
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Ό όλλος πήδησε δύο βήμα
τα πίσω. Σήκωσε τη λόγχη κ· η
ταν ετοιμος να την καταφέρη. 
Στό μυαλό του, δμως, σαν 
άστραπη έλάμψανε οί άλλόκο
τες ίδέες. 

- Χριστού αϋριο, μουρμού
ρισε- καl κατέβασε τή λόγχη. 
Μιά ίδfα τού πέρασε. 

- Σήκου άπάνου, είπε Τούρ
κικα στόν δγκο. 

- Ό όλλος σηκώθηκε τρέ
μοντας καi μουρμουρίζοντας 
μασηχτα κάτι παρακάλια. 

Ό Κώστας τραβήχτηκε πιό 
πίσω κ· έκλεισε για μια στιγμη 
τα μάτια. Κι' είδε τό χωριό του, 
τό χωριουδάκι του. Κι' είδε τό 
σπίτι του, τούς γονιούς του, την 
άγάπη του ... Ό όλλος περίμενε 
την καταδίκη του. 

Τάχα δεν είναι κι· αύτός άν

θρωπος - σκέφτηκε ό Κώστας. 
Δέν εχει κι' αύτός χωριό, δένε
χει σπίτι, γονιούς, άγάπη, πού 
τόν περιμένουν; Κι' ήρθε στή 
θέση τ' άλλουνού. Μιά πάλη γί
νηκε μέσα του. Μιά γρήγορη 
ψυχική πάλη. 'Ένας τρομερός 
λιγόστογμος πόλεμος, τού έαυ
τού του μέ τό καθήκον. Kal τό 
καθήκον νικήθηκε. 

'Ιδρωμένος άκούμπησε χά
μου τό .δπλο καl στηρίχτηκε σ· 
αύτό. Ύστερα σήκωσε μέ κόπο 
τό χέρι του κι' εδειξε στόν αλλο 
τό μονοπάτι. 

- Τράβα τού είπε ...

Ό αλλος τόν κοίταξε σά χα
ζός. 

'Εμπρός, λοιπόν. Τού ξα
νάειπε. Δρόμο. Ό αλλος δέν 
κατάλαβε. 

- Δρόμο. Τού είπε μέ νοή
ματα. Φεύγα! Ό αλλος κατάλα
βε. 'Ένα δάκρυ κύλησε άπ' τά
μάτια του. Ρίχτηκε, τόν προ
σκύνησε σταυρώνοντας τά χέ
ρια στά στήθια, κι' ϋστερα χά
θηκε, τρέχοντας στό σκοτάδι ...

Τά χερουβείμ εψελναν 
«Δόξα έν Ύψίστοις ... JJ 

Ό Κώστας εμεινε ετσι κι' 
έκοίταζε χάσκοντας τό μέρος 
άπ' δπου ό αλλος είχε χαθή. 
Σαν νά μήν πίστευε 'κείνο ποJ
χε κάμει. Ύστερα έδάκρυσε. 
'Έγειρε κι' άκούμπισε τό κεφάλι 
του στήν ξιφολόγχη. 'Έτσι εμει
νε ως τά χαράματα. 

Ψηλά τ' άστέρια αρχισαν νά 
σβήνουν. Ξεμέρωνε ώραία 'μέ
ρα. 

Μιά τουφεκιά άκούστηκε. 
Ό Κώστας πετάχτηκε καl 

κοίταξε ψηλά τό Θεό. 
Τού φάνηκε πώς τού χαμο

γελούσε. 
Δεύτερη τουφεκιά άκούστη

κε, πού τόν εφερε στά συγκαλά 
του. 

- Σέ λίγο άρχίζει τό πανηγύ
ρι συλλογίστηκε- καl κούνησε 
τό κεφάλι του λυπητερά. Ύστε
ρα άνέβασε τό καψάλη, καl κοί
ταξε άπέναντι μέ οίκτο ... 

:4πό τόν <<'Ελεύθερο Λόγο,, τών Πα

τρών (1921) 
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ΕΛΙΚΩΝ ΙΕΡΟΝ ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ 

Μεταξύ τών βουνών της πα
τρίδος μας ό 'Ελικών ξεχωρίζει 
γιά την εύφορία του καi γιά την 
άφθονία τών καρποφόρων δέν
τρων του. Είναι είς την Βοιω
τίαν, πρός τά μεθόρια της Φω
κίδος. 
"Έχει δύο κορυφάς, ή ύψηλοτέ
ρα (τά Παλαιόβουνα) έχει ϋψος 
1749 ή δέ όλλη είναι ή «Ζαγο
ρά» ή όποία είναι όλιγότερον 
ύψηλη καi δπου κατά Παυσα
νίαν είχαν όl άρχαίοι τοποθετή
σει τό όλσος τών Μουσών. 

Τώρα θά μοϋ έπιτρέψετε, νά 
είσέλθω είς τούς Μαιάνδρους 
της Έλλη_vικης μυθολογίας καi 
νά σάς πώ τά έξης καταπληκτι
κά. 

Ό 'Ελικών καi ό Κιθαιρών, 
βουνό κι' αύτό πλησίον τοϋ 
Έλικώνος, ησαν δύο άδελφοi 
άντιθέτου χαρακτήρος. 

Ό πρώτος ηταν πράος καi 
έπεριποιείτο τούς γονείς του, 
ένώ ό Κιθαιρών ητο πλεονέ
κτης καi κακός. Έν TQ πλεονε
ξία του ό Κιθαιρών έφόνευσε 
τόν πατέρα του καi μετά ταϋτα 
διά δόλου έγκρέμισε τόν άδελ
φόν του 'Ελικώνα άπό tva βρά
χο. 
Άλλό έκ της όρμης παρεσύρθη 
μαζi μέ τόν άδελφό του καi 
έφονεύθη. 

Ό Ζεύς, δς τά «πανθ' όρδ», 
συνοφρυώθη καi δπως άναφέ
ρει ό 'Όμηρος «κυαvέησιν έπ' 
όφρύσιν νεϋσε Κρανίων, Άμ
βρόσιοι δ' όρο Χαίται έπερρώ
σαντο όνακτος, κράτος άπαθα
νάτιο, μέγας δε έλέλυξεν 'Ό
λυμπος», 
καi άμέσως μετέβαλλεν άμφο
τέρους είς βουνά. Kai ό μέν Κι
θαιρών έν τQ κακίc;:� του έγένε
το τό ένδιαίτημα τών Έριν
νύων, ό δέ 'Ελικών λόγψ της 
καλωσύvης του ή κατοικία τών 
Μουσών. 
Έδώ έχομεν νά θαυμάσωμεν 2 
πράγματα, την όργιώδη φαντα
σίαν τών άρχαίων προγόνων 
μας καi την δυνατότητα της με
λέτης της Μυθολογίας των. 
ΑΙ Μοϋσαι, αϊτινες ώς προείπα
μεν είχαν ένδιαίτημα την κορυ
φην τοϋ όρους «Ζαγορά», έλέ
γοντο 'Ελικωνιάδες. 
Έπi της κορυφής ύπηρχε βω
μός τοϋ Έλικωνίου Διός, άπό 
κάτω άπό τόν βωμόν άvαβλύζει 
πηγή, ή λεγομένη · ιπποκρίνη, 
την όποίαν όνοιξε ό Π ήγασσος 
διά της όπλης του κατά την 
Μυθολογίαν πάντοτε. 
Ό Παυσανίας περιγράφει τά 
έργα έπi τοϋ Έλικώνος τά 
όποία έσώζοντο κατά την έπο
χην έκείνην, ώς έπίσης καi την 
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πηγην τοϋ Ναρκίσσου, είς την 
όποίαν καi έπνίγη. 

Είς τό όλσος αύτό, δπου πε
ριλαμβάνονται τά όνωτέρω, 
ύπηρχε καi πληθος όπό όγάλ
ματα καi όλλα όναθήμuτα έκ 
τών όποίων έλάχιστα καi όσή
μαντα σώζονται σήμερα. 
'Ανήκει δέ τό όλσός αύτό είς 
την περιοχrΊν της πόλεως τών 
Θεσπιών. 
'Επίσης παρά τάς Θεσπιάς εύρί
σκεται καi ή 'Άσκρα γενέτειρα 
τοϋ 'Ησιόδου. 
Ώς δέ ό ϊδιος άναφέρει, ή όρ
χαία αύτη 'Άσκρα «χεϊμα (χει
μώνα) κακή, θέρει άργαλέη ού
δέ ποτέ έσθλη». 
Ό Παυσανίας άναφέρει δτι ή 
'Άσκρα ητο έρημος. 
Σέ άπόκρημνο δέ ϋψωμα σώ
ζονται έρείπια ένός πύργου, τό 
λεγόμενο πυργάκι, καi περi αύ
τό λείψανα τειχών. 

'Αλλά έπi τ� εύκαιρία, θά όνο
φέρω έλάχιστα περi τοϋ 'Ησιό
δου, ό όποίος έζησε κατά πά
σαν πιθανότητα μεταξύ τοϋ 
7 50 καi 700 π.χ. 
Έκ τών άξιολογωτέρων έργων 
τοϋ ·Ησιόδου εiναι τό «έργα καi 
ήμέραι». Όνομάσθη δέ τό 
ποίημα αυτο έργα διότι ό 
'Ησίοδος σ' αύτό συμβουλεύει 
την έργασίαν, ώς την μόνην 
πού όδηγεί πρός την εύδαιμο
νίαν τοϋ άνθρώπου καi είς την 
καταξίωσιν αύτοϋ. 'Αναφέρει δέ 
τοϋτο έπιγραμματικώς «έργον 
ούδέν τ' όνειδος, άεργία δέ τ' 

όνειδος». Kai αύτό δέν ήτο τυ
χαίο. 
Ό όδελφός του Περσεύς όνό
ματι, δστις ούδέποτε είργάσθη, 
ήθέλησε νά τοϋ πάρη τό πατρι
κόν μερίδιον έκ της περιουσίας 
των καi τότε, όφοϋ έπεκαλέσθη 
τήν βοήθειαν τών μουσών διά 
νά τόν έμπνεύσουν κατά πρώ
τον λόγον, περαιτέρω συμβου
λεύει τόν τεμπέλην άδελφόν 
του Περσέα, δ,τι «τά άγαθά κό
ποις καi πόνοις προύθηκαν ύμίν 
οί Θεοί», Kai δτι διά νά τά όπο
κτήσεις αύτά τά άγαθά πρέπει 
νά έργασθης. Έξ ϊσου άξιόλογο 
ποίημα εiναι καi ή Θεογονία. 
Κατά τόν ·Ησίοδο ή κοσμογο
νία άρχίζει όπό τοϋ χάους, μετά 
γεννάται ή Γη, ό Τάρταρος καi 
ό 'Έρως, ό κάλλιστος έν όθανά
τοις Θεοίς. Kai γιά νά μη σάς 
κουράσω μέ τούς Μαιάνδρους 
καi πάλιν της Μυθολογίας τοϋ 
'Ησιόδου θά τονίσω δτι τό έρ
γο αύτό τοϋ ·Ησιόδου ύπηρξε 
σπουδαιότατο ώς πρός την έλ
ληνικην θρησκείαν, · διότι πρό 
της Θεογονίας α1 δοξασία, περi 
Θεών ησαν ποικιλώταται είς 
τούς τότε 'Έλληνας, ώστε ή 
Θεογονία ύπηρχε ή όρχή, ό 
θρησκευτικός κανών γιά την 
όμοφωνία τών θείων πραγμά
των. 
Kai τώρα θά όμιλήσω γιά τάς 
Μούσας, αϊτινες κατά τόν 
Ή σίοδο ένδιαιτώντο κατά 
θείον έπιταγην είς τά δώματα 
τά όποία εύρίσκοντο είς τό "Αλ
σος τοϋ Έλικώνος. 
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ΑΙ Μοϋσαι καί κατά Ήσίοδον 
καί κατά 'Όμηρον ησαν έννέα. 
Είναι δέ δλαι κόροι τίνος άλ
λου; τοϋ Διός καί της Μνημο
σύνης, θυγατρός τοϋ Ούρανοϋ 
καί της Γης. 
Είναι δέ όνομαστικώς al άκό
λουθοι: 
Κλειώ, Εύτέρπη Θάλεια, Μελ
πομένη, Τερψιχόρη, 'Ερατώ, 
Πολύμνια, Ούρανία καί Καλλιό
πη. 
ΑΙ Μοϋσαι έθεωροϋντο θεότη
τες τοϋ ϋδατος. Ή σαν δέ προι
κι σμέναι μέ τό δώρον της προ
φητείας. 
'Επίσης καί είς τός 'Αθήνας 
ύπηρχε χώρος άφιερωμένος είς 
τός Μούσας, ό όποίος έκαλείτο 
Μουσείον. 
Έπί δέ τών όχθών τοϋ Ίλισοϋ 
έλατρεύοντο ώς Ίλισιάδες. 
Αί Μοϋσαι κατά τόν Πίνδαρον 
καί τόν Ήσίοδον έγνώριζον «τό 
τ· έόντα τό τ' έσσόμενα». Ό 
'Όμηρος αρχίζει είς την Ήλιάδα 
άπευθυνόμενος πρός τός Μού
σας «Μηνιν άοιδε Θεά» δπως 
καi είς την 'Οδύσσεια «'Άνδρα 
μαι ένεπε Μοϋσα, πολύτροπον 
κ.λ.π.» 
'Επίσης καί είς τός πόλεις της 
Μεγάλης 'Ελλάδος έλατρεύθη
καν αί Μοϋσαι, είς τόν Κρότω
να δέ ίδιαιτέρως, είσηγηταί δέ 
της λατρείας τών Μουσών η
σαν οί Πυθαγόρειοι. 
Γενικώς αί ΜοCισαι ησαν προ
στάτιδες τών καλών τεχνών, 
της ρητορικής, της ποιήσΕως, 

της Ιστορίας κ.λ.π .. 

Είς την 'Άσκρην έπιστεύετο δτι 
κατήρχοντο αί ΜοCισαι έκ του 
· Ελικώνος κατά την νύκτα, περι
τυλιγμένα, μέ πυκνό νέφος καί
πέριξ τών πηγών αΊτινες ησαν
άφθονοι περί τόν · Ελικώνα έ
στηνον τόν χορόν των.
'Επίσης καί είς τός Θεσπίας
έλατρεύοντο έντός του ίεροϋ
άλσους τών Μουσών.
Άλλό ας έπανέλθουμε πάλι στό
άλσος τών Μουσών στόν 'Ελι
κώνα.
Τό άλσος βρισκόταν πάνω άπό
τό σημερινό χωριό Παλιοπανα
γιά, κοντά στό μοναστήρι του
'Αγίου Νικολάου.
Πηγαίνοντας λοιπόν κανεiς στό

άλσος βρίσκει πρός τά άριστε
ρά την Πηγην Άγανίπη, δπως
άναφέρει ό Παυσανίας είς τά
Βοιωτικά, προχωρόντας πρός
τό άλσος, βλέπει ενα μαρμάρι
νο άγαλμα της Εύφήμης πού
λέγεται δτι ητο τροφός τών
Μουσών.
Τό πρώτα άγάλματα δλων τών
μουσών πού βλέπει κανείς, όμι
λεί ό Παυσανίας τότε, διότι σή
μερα δεν ύπάρχει τίποτε, ησαν
έργα του Κηφισοδότου.
Γενικώς πρέπει νά παρατηρήση
κανεiς δτι αί μοCισαι έλατρεύ
θηκαν είς πολλά μέρη της · Ελ
λάδος, ίδιαιτέρως στη Σπάρτη
έσέβοvτο τάς Μούσας ol Σπαρ
τιαται, ol όποίοι προσέφεραν
θυσίας πάντοτε είς τόν Ναόν
της Χαλκιοίκου Άθηνδς. πρό
τών μαχών.
Είς τούς Δελφούς ίδιαιτέρως
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έλατρεύοντο, διότι ένόμιζον δτι 
αl Μοϋσαι ήσαν βοηθοί τρόπον 
τινά τιjς Πυθίας καi φύλακες 
τοϋ Μαντείου. 
'Επίσης καi στην Τεγέα, στη 
Μεγαλόπολη, στην Μαντινεία 
καi στην Τροιζηνα. 
'Αλλά, πρiν τελειώσω, νά πώ 
καi λίγα λόγια γιά τάς έριννύας, 
δηλαδή τάς κακάς Μούσας, διά 
νά τάς έξευμενίσωμεν, μία τών 
όποίων έλέγετο Μέγαιρα. 
Αδται ήσαν θυγατέρες της Γης 
καi τοϋ σκότους, θεαi τοϋ Ά
δου. 
'Όταν ό 'Όμηρος καi ό 'Ησίο
δος, ol Τιτάνες αύτοi της σκέ
ψεως καi της ποίησης παρακα
λοϋσαν τάς Μούσας νά τους 
έμπνεύσουν γιά νά γράψουν, 
σκεφθητε ποίαν πίστιν είχαν 
καi οί άνθρωποι τότε είς τάς 
Μούσας. 

Πρέπει νά ποϋμε δτι ό μεν 
'Όμηρος ήταν 'Επικός ποιητής, 
έκαλλιέργησε τό ήρωϊκόν έπος 
κατά θαυμαστόν τρόπον, όχι 
μόνον σε μάς τους 'Έλληνας, 
άλλά καi είς δλους τους πολιτι
σμένους λαους τοϋ κόσμου. Δι
καίως θεωρείται καi θαυμάζεται 
ώς ενας έκ τών μεγαλυτέρων 
ποιητών τοϋ κόσμου. 
Είς τρανήν άπόδειξιν τοϋ θαυ
μασμού τόν όποίον τρέφουν δ
λοι ol πολιτισμένοι λαοί τοϋ κό
σμου στόν 'Όμηρον, άναφέρω 
τό έξης: είς τό Μουσείον τοϋ 
Λούβρου στό Παρίσι ύπάρχει 
ενας τεράστιος πίναξ τοϋ Δαβίδ 
δπου παρίσταται ό 'Όμηρος τυ-

φλός είς τό κέντρον, δεξιά δε 
καi άριστερά του δύο κόροι, ή 
Ήλιάδα καi ή 'Οδύσσεια. Κάτω 
δε έλληνιστi γράφονται τά έξης: 
«εί Θεός έστιν 'Όμηρος έν τοίς 
Θεοίς σεβέσθω, εr δε μή Θεός 
έστίν, Θεός νομιζέσθω είναι». 
Ό δε 'Ησίοδος έκαλλιέργησε 
τό είρηνικόν, τό διδακτικόν, τό 
Θρησκευτικόν ποίημα. 
Μεταφέρω έδώ τό λόγο του δ
σον άφορά είς τά διδακτικά του 
διά τους άνθρώπους. 

Οδτος μεν παν.άριστος 
δς αύτός πάντα νοήσει 
έσθλός δε δν κάκείνος 
έν είπόντι πείθηται 
δς δε κε, μητ' αύτός νοέει 
μήτ' άλλον άκούων έν θυμψ 
βάλληται 
ό δε τ' άχρηίος άνήρ. 

Αύτά τά θαυμαστά που γράφει 
ό 'Ησίοδος περί τό 750 π.Χ. τά 
παίρνει πολυ άργότερα ό Μα
κιαβέλης εrς τόν 'Ηγεμόνα του 
καi τά άναφέρει έπi λέξει: 
ύπάρχουν τριών εlδών μυαλά, 
έκείνο που καταλαβαίνει άπό 
μόνο του, έκείνο που καταλα
βαίνει έπειτα άπό ύπόδειξη καi 
τέλος έκείνο που δεν καταλα
βαίνει οϋτε άπό μόνο του οϋτε 
έπειτα άπό ύπόδειξη. 
'Αλλά τi πρώτον καi τi τελευ
ταίον νά θυμηθη κανείς, άπό 
άντιγραφες τών μεγάλων προ
γόνων μας; Μήπως ό Σάμιος 
'Αρίσταρχος δεν είπε πρώτος 
διά την ήλιοκεντρικήν θεωρίαν, 
ητις κακώς άργότερα άπεδόθη 
εlς τόν Κοπέρνικον, μήπως ό 
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Σόλων δεν εiπε πρώτος την πα
ρομοίωση των νόμων με τόν 
1στόν της άράχνης, ή όποία 
άπεδόθη κατόπιν είς τόν Νουν
σίγκεν καi τόσα καi τόσα άλλα 
θαυμαστά των άρχαίων 'Ελλή
νων είς τα όποία παρά την θαυ
μασίαν τεχνικην καi τη� σημε
ρινην πρόοδον των άνθρώπων, 
ούδε tva γιώτα δεν έχει νά 
προσθέσει κανείς είς τάς όλη
θείας αύτάς, παρά μία λέξι μό
νον, τόν θαυμασμόν. 

Kai έπειδη συμβαίνει νά εί
μαι γιατρός, θά τελειώσω με 
την άξιοθαύμαστη, σχεδόν με
ταφυσικη παρατηρητικότητα 
τοϋ Πατέρα της 'Ιατρικής, τοϋ 
'Ιπποκράτη, πού με βάσι τiς πα
ρατηρήσεις του tνας άλλος Τι
τάν της Έλληνικης σκέψεως ό 
'Αριστοτέλης, έταξινόμισε τiς 
άρχές της κληρονομικότητας 
2.500 χρόνια πρiν άπό τη δια
τύπωσι των νόμων της κληρο
νομικότητας άπό τόν MENDEL. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Μ ΗΤΙΣ 

Τ ό βιβλίον της σοφίας 

Β, tκδοση, άναθεωρημέvη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 300 

Εfς τό γραφεία τού ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ταχ/κην έπιταγην δια νά τό λάβετε τα
χυδρομικώς είς την διεύθυνσιν πού θά άναγράψετε 
είς την έπιταγήν. 
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Krishnamurti 

Στά πόδια τού Διδασκάλου 

Δρχ 80 

Βεvετοϋ - Ίλαρ(ωνος 

Φώς στήv 'Ατραπό 

Δρχ 80 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόv Διαλογισμό 

Δρχ 80 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κομήτης (θέατρον ίδεώv) 

Δρχ 80 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι 

Δρχ. 80 

1982 
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ΦΡ. ΦΟΡΕΣΤΑ ΜΑΡΤΙΝ 

Όμάδο από ρομπότ θά ύποδεχθεί τόv κομήτη 

τοϋ Χάλεϋ τό 1986 

Παρ· δλο πού βρίσκεται άκό
μα σέ μεγάλη άπόσταση άπό τή 
Γη, άνάμεσα στίς τροχιές τοϋ 
Κρόνου και τοϋ Δία, καί είναι 
άδύνατο νά τόν δει κανείς και 
μέ τά πιό ίσχυρά τηλεσκόπια, ό 
μεγάλος κομήτης τοϋ Χάλλεϋ 
βάζει ηδη σέ κίνηση τούς έπι
στι)μονες και τούς τεχνικούς δ
λου τοϋ κόσμου, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών 'Ιταλών. 
Στό τελευταιο πέρασμά του, τό 
1 91 Ο, ό κομήτης έσπειρε τόν 
πανικό άνάμεσα στους κατοί
κους της Γης, γιατί ή μέτρια ού
ρά του χτύπησε στόν πλανήτη 
μας καi δέν ηταν λίγοι έκεινοι 
πού φοβήθηκαν δτι θά πέθαι
ναν άπό άσφυξία η άπό δηλητη
ρίαση. Σημειώθηκαν αύτοκτο
νίες, αύτοτιμωρίες για έξιλέωση 
και γιορτές άποχαιρετισμοϋ, άλ
λα δέν συνέβη άrτολύτως τίπο
τε. 

Άλλα και οί άστρονόμοι γε-

λάστηκαν: έλπιζαν νά δοϋν τόν 
πυρήνα τοϋ κομήτη, εκείνη τή 
δεξαμενή πού προχωρει άφή
νοντας πίσω τούς ποταμούς άε
ρίων και σκόνης, τή στιγμή τοϋ 
περάσματός της μπροστά άπό 
τόν 'Ήλιο, άλλα δέν είδαν τίπο
τε. 

'Από τότε, παρ· δλο πού πέ
ρασε σχεδόν ενας αίώνας, οί 
κομήτες παρέμειναν ενα μυστή
ριο για την άστρονομία. Σήμερα 
πιστεύεται δτι πρέπει νό είναι 
τά στερεοποιημένα κατάλοιπα 
τοϋ ύλικοϋ άπό τό όποιο, πριν 
άπό πέντε δισεκατομμύρια χρό
νια, προήλθαν οί πλανήτες. Ή 
ύπόθεση αυτη, μολονότι τή 
δέχτηκαν πολλοί, δέν έχει άκό
μη άποδειχτεϊ. Τώρα πού ό κο
μήτης Χάλλεϋ ξαναγυρίζει στο 
βήματά του, άφοϋ συμπλήρωσε 
ενα μεγάλο ταξίδι 70 χρόνων 
γύρω στον 'Ήλιο, οί κάτοικοι 
της Γης είναι ετοιμοι νό πάρουν 
τή ρεβάνς. 



386 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 1982 

Τό 1986, δταν ό κομήτης θά 
βρίσκεται στη μικρότερη άπό
στασή του άπό τή Γη, θά πρέ
πει έμείς νά τοϋ έμπνεύσουμε 
κάποιο φόβο, στέλνοντας σέ 
συνάντησή του μιό μικρή όμά
δα αύτόματων ρομπότ (τουλά

χιστον τέσσερα) καi νό άνακα

λύψου με τό μυστικά του, 

φωτογραφίζοντάς τον καi έξε

τάζοντάς τον άπό κοντά, κάτι 

πού ποτέ δέν έπιχειρήθηκε εως 

τώρα στην ίστορία τών διαστη
μικών έξερευνήσεων. 

'Ένα άπό αύτό τό διαστημικό 
ρομπότ είναι εύρωπαϊκό, όνο
μάζεται «Τζιόπο» όπό τό όνομα 

τοϋ μεγάλου Φλωρεντινού ζω
γράφου πού παρατήρησε τόν 
κομήτη Χάλλεϋ στό πέρασμά 
του τό 1301 καi τόν άπαθανά
τισε μέ την τοιχογραφία του 
«Ή προσκύνηση τών μάγων». 
Ό «Τζιόπο» κατασκευάζεται 

άπό την ESA, την Εύρωπαϊκή 

'Υπηρεσία τοϋ Διαστήματος, καi 
μεταφέρει μιό σειρά έπιστημο

νικών όργάνων τό όποία κατα-

σκευάστηκαν στην Ιταλία. 

Τό μοντέλα μερικών όπό τό 

ίταλικό όργανα, πού πρόκειται 

νά άποκαλύψουν τό μυστικό 

τοϋ κομήτη τοϋ Χάλλεϋ, παρα

δόθηκαν άπό τό έργοστάσια 
«Γκαλιλεό» της Φλωρεντίας 

στούς όργανισμούς της ESA, 
πού είναι έπιφορτισμένοι νό 

συναρμολογήσουν τό διάφορα 

κομμάτια τοϋ ρομπότ «Τζιόττο». 
Ή άναχώρησή του προβλέ

πεται γιό τόν 'Ιούλιο τοϋ 1985, 

ή συνάντηση μέ τόν κομήτη 

Χάλλεϋ γιό τον Μάρτιο τοϋ 
έπόμενου χρόνου. Ένώ άπό τή 
Γη θό παρακολουθούμε τόν κο

μήτη σόν ενα φωτεινό μικρό 
σημdο, άκολουθούμενο απο 

την έπιβλητική ούρά του, ό 
«Τζιόπο» θό έπρεπε τελικά νό 
άποκαλύψει τό μυστικό της 
συνθέσεως τών κομητών καi 
νό φωτίσει τό πρόβλημα τών 
μικρών ούράνιων άντικειμένων 
πού χαρακτηρίζονται σόν «κα

τάλοιπα της δημιουργίας». 

Ή ΚcιΟημερινή 22/9/82 

'Επανόρθωση 

Στό τεύχος 150, οελ. 299. οτό όρθρο Ζάνου Γουγουτά «'Ανθρώπινη 

πρόνοια γιά τά ζώο» όνεγράφη έσφολμένο δτι ίδρύθηκε «Στέγη Ζώων>> (Γρα

φείο όδός Σοφίας Σλημον 30). Διορθώνεται δτι «Ή Στέγη Ζώων Άγ. Φραγκί

σκου Άσσίζης» ίδρύθηκε τό 197 2 καi διατηρεί Στέγην ζώων διά τά έγκοτο

λειπόμενο δυστυχισμένο ζώο <Γραφείο όδός Παξών κοi Αίγίνης 54> κοί όνήκει 

στή Συνομοοπονδίο ζωοφιλικών σωματείων 'Ελλάδος, συνεργοζομένη μέ τά 

ύπουργείο Δημοσίας Τάξεως, Ποιδείος. Γεωργίας κ.λπ. δημόσιες ύπηρεσίες. 

'Η Συνομοσπονδία ζωοφιλικών σωματείων 'Ελλάδος (Κ. Πολομά 2, Π. 

Ψυχικό) όπευθύνει χοφετισμό πρός τούς ζωοφίλους κοί έπικολείτοι τήν οίκο

νομικri τους ένίσχυση πρός όντιμετώπιση τών έξόδων λειτουργίας της. 
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Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Δημοσθένη Κόκκινου: «Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

«Κύριε 

τραγούδησα την άγάπη καi την είρήνη 

καi ζήτησα νό συνομιλήσω μαζί Σου» 

387 

Kai πραγματοποιείται ή πνευματική συνάντηση μέ τρόπο τελε

τουργικό. 

· Η λέξη παίρνει τό χρώμα της ϊριδας πού συνθέτει τό φώς καi κα

ταβασία βυζαντινή άγγίζει τό θάμπος της δημιουργίας καi την

λεπτόμισχη- άπ' δλους τούς άγέρηδες δαρμένη- έλπίδα τοϋ άν

θρώπου.

Ό ποιητής άναδύεται άπό t:va όνειρο χιλιάδων χρόνων γιό νό χυ

θεί ό λόγος του άγάπη στην έθνική μνήμη καi τούς χαμένους του

συντρόφους.

Γίνεται ό όδοιπόρος πού συντονίζει την μουσική τών πουλιών

στην έωθινή τους προσευχή καi ό άπόστολος της είρήνης πού δί

νει τόν λυγρό φθόγγο «της άηδόνος

έπi την δειλινήν ίτέαν τοϋ έαρος

καi στiς φτωχές κορασίδες πού ξέχασαν νό όνειρεύονται»

Στίχος στιβαρός, μεγαλόπρεπος, άναλυωμένος στη γοερή μουσική

της χρ1στιανικης έπίκλησης η την άπόβαθη μυστικοπάθεια τοϋ βυ

ζαντινού μέλους. Μιό άληθινή συνάντηση -δν όχι μέ τόν Κύριο

με την ποίηση πού έξανθρωπίζει, μέ τόν στίχο πού άνεβάζει τό

άνθρώπινο αϊσθημα σέ ίδέα άδελφικης κοινότητας.
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Θαλή Ρητορίδη: «Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ)) Συμφωνικη μπαλλάν

τα 

"Αν πρόκειται γιό τό γνωστό Τζουλιάνο, τόν ίταλό άρχιληστή, 
τότε ό ρυθμικός στίχος τού Θ.Ρ. μ' δλο τό φτιασίδωμα καγκελω
τών λέξεων: «αύτοσιγούρατος» η «άλεγκρογέννα»- δεν μας πείθει 
γιό τόν «λιοντάνθρωπο της Λευτεριας». 

Γέννημα της Μαφία, άναδείχτηκε τρομοκράτης τού λαού, προ
κειμένου νό προασπίσει τό συμφέροντα τών γαιοκτημόνων της Σι
κελίας. Τώρα πώς ό ποιητης πλέκει μιόν ίστορία «φλουροδιαμαν
τοκοίταχτη» με 1.222 στίχους, γιό ενα ληστή, είναι κάτι πού έξη
γείται μόνο με την άγάπη πού τρέφει γιό την έλευθερία καi τούς 
γνήσιους λαϊκούς άγώνες. 'Έτσι γίνεται ό λόγος του βροντερη περ
πατησιά της νύχτας, προκειμένου νό δικαιώσει αύτην την πίστη . 
του, με σύμβολο άγωνιστη πού κάθε όλλο παρά τό δίκαιο πάσχισε 
νό στηλώσει. Εϊπαμε: αν πρόκειται γιό τόν Τζουλιάνο της Σικελίας. 
Διαφορετικό ας μας συγχωρήσει ό Θ.Ρ. πού έγραψε, όμολογούμε, 
αύτη την μπαλλάντα - άνεξάρτητα άπ' την συμβολικη έπιλογη 

τού ηρωα- με την φλόγα της καρδιας του ... 

ΒΟΛΙΩΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ 

Έφτό νέοι ποιητές, γεννημένοι άπό τό 1952 μέχρι καi τό 1961, 
άνθολογούνται σε μιόν άντιπροσωπευτική τους έκδοση, γιατί, πι
θανώς, πιστεύουν στό λόγο τού Τοξότη: 
Στό ϊδια όλώνια λιχνιζόμαστε, καίτοι 
ή Σόφη Παπαγιαννοπούλου θό συμπλήρωνε: 
Σ' ενα παράξενο άνακάτωμα. 
Τό γενικό συμπέρασμα δεν όλοκληρώνται άπ' την έμπνευση τού 
Μανώλη Μπαλλη: 
Κρίμα δεν άξιζε τόν κόπο, 
έστω κι αν έμμεσα συνηγορεί ό Νίκος Ζούμπος: 
'Όσο κι αν σε πιέσω ol χυμοί σου λιγοστοί, 
με την αύθόρμητη συμπαράσταση της Λίτσας οικονόμου: 
Ή προχειρότητα σκοτώνει, 
η την είλικρινη όμολογία της 'Αλέκας Δήμου: 
'Έτσι θέλω νόμοι. 
Μισό φεγγάρι στό όνειρα 
άόρατn κηλίδα στό αΤμα 
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κόκκινη προφητεία στό θάνατο. 
Γιό νό ήχήσει ή άδρή φωνή τοϋ Γιάννη Τσίγκρα όλοκληρωμένη: 

Οί γέροι κρυμμένοι νό κλαίν στό μπαλκόνια, 
γεμάτη ύπόσχεση καi γιό τους έφτό καί, κυρίως, γιό τους δυό τε
λευταίους που γνωρίζουν νό παλμοδοτοϋν μέ εύαισθησία τή νοη
ματική σύζευξη των λέξεων. 

Ξάνθου Λυσιώτη: «ΤΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ)) Ποιήματα, 

Κύπρος 1982 

Ώ φέρτε μου ενα φλασκί που να χει χαραγμένο όπάνω του 
τό ελεύθερα πλεούμενα τής Σαλαμίνας 
νό τό γεμίσω κοφτερό γλυκό κρασί άπ' τό στέρνα μου 
νό τό γεμίσω μέ τό λιανοτράγουδά σου ερμη γη. 

'Ένα άρχαίο καράβι βουλιαγμένο στό βυθό τής Κερήνιας, γίνε
ται μέ την αδρή έμπνευση τό σύμβολο τής διαχρονικότητας τής 
φυλής που συντηρείται μέ τό πάλεμα καi τό τραγούδι. Kai κατορ
θώνει ό γνήσιος λυρικός νό λαμπυρίσει στό τσίνορο τής Παναγιάς 
την αύγινή δρόσο, ελπίδα των ουρανών. Kai των κατατρεγμένων 
που άρθρώνουν τό άσμα τοϋ μέλλοντος μέ τή φωτεινότητα - καi 
τή λυγεράδα - τής ήλιαχτίδας. Ποίηση άνάμα στiς ρίζες τής γλώσ
σας μας καί γοητεία στό πολύκλωνο φύλλωμα ένός άεi όνθοϋντος 
λόγου. Καί διδαχή γραφής γιό τους άντρειωμένους τοϋ στίχου ... 

Νανά Κοντού: «ΜΕΤΑΡΣΙΩΣΕIΣ)) Ποιήματα 

Ώ ψυχή μου ήφαίστειο όμορφιάς 
πυρωμένη λάβα όκένωτης δίψας. 

Είναι καρπερή ή στιγμή σόν όνακαλύπτεις νό γέρνει γυμνό τό 
φεγγάρι στό λευκό κρεββάτι τοϋ ούρανοϋ, καi την ποιήτρια νό 
άναπλάθει, με ρόδινους στοχασμούς, τόν ερωτικό «μύθο» της. Ώς 
που σέ σταματά στην «άτέλειωτη άναμονή τοϋ τίποτα» η στό 
«Δούλοι ένός πείσματος». Φυσικά ή στιχουργική δεξιοσύνη ξεπερ- .
νά όνώδυνα τό τίποτα. Μό τό πείσμα, δσο πιό πολυ επαναλαμβά
νεται, τόσο πιό πολυ σε περιορίζει στην ίδια θέση ... 
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Νίκυ Πάρος: <<-Η ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΘΗ))

'Απόπειρα άποκάλυψης της <ψυστικης γνώσης» πρός τους 
άμύητους εΤναι ή διαλογική έκτύλιξη ένός «ίδεαλισμοϋ» προσωπι
κού τόνου, διαμορφωμένου στό πελαγοδρόμημα «σωστικής» προ
σπάθειας άπό τό χοϊκό βάρος. Φυσικά της δσης γνώσης κατέχει ή 
Νίκυ Πάρος, που όριοθετεί τό τέλειο στην έπίγνωση τοϋ έαυτοϋ 
μας καi την άντικειμενική συνείδηση, αν καi «δσα μυστικά καi νά 
πείς, δταν ό όνθρωπος δεν είναι ετοιμος, δέν μπορεί νά τά πάρη». 
Ψυχή δοκιμασμένη στό καμίνι τοϋ Πνεύματος φαίνεται ή Ν.Π. Kai 
θά έπειθε αν ό άσκητισμός δεν παγίδευε τή σκέψη της. 'Άλλωστε: 
«πάνω άπό την ύπακοή είναι ή ταπείνωση, πάνω άπ' τή ταπείνωση 
είναι ή άγάπη καi πάνω άπ' την άγάπη είναι ή Σιωπή». 
'Απαραίτητη καi γιά τόν γραπτό λόγο, δταν ή συγγραφική -έστω 
καi πρός Δόξαν Θεοϋ- δραστηριότητα, προσθέτει εναν άκόμη κο
σμοσωτηρα ! 

<Έλλη Ρόζου: «ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ))

«Νά είσχωρήσω μες στ· άπύθμενο πηγάδι της ψυχής, με σκα
λωσιά τά γλιστερά τοιχώματά της, v· άγγίξω την άλήθεια της γυ
μνή. Ό ίλιγγος τοϋ βάθους. Ή γοητεία της έποψης. Ό κίνδυνος νά 
μην ξανανέβεις». 

'Ένας μύθος προορισμένος γιά δακρύβρεχτο σινερομάντζο με
ταβάλλει τόν άγέρα της άνάσας μαστίγιο της ϋπαρξης. Ή έκδηλη 
ένταση γιά την άπελευθέρωση άπό την έξουσία της ϋλης μετάτρέ
πει τiς καθηλωμένες σε όδυνηρά γεγονότα μνήμες σέ αίτημα της 
αίωνιότητας. Με τήν αύγή τοϋ όνείρου περιχαρακωμένη σε διάφα
νη πάχνη: «Γύρω μου οί όνθρωηοι κριτές, καi στη μέση έγώ παγι
δευμένη». Για νά ξεφύγει πρός τήν όλήθεια μ· εvα αλμα τοϋ 
λόγου που συνεπαίρνει. Αύτός ό κοφτός λόγος, που λαμπαδίζει 
στην όκέραια μονομαχία τών λέξεων, δικαιώνει τόν «άσθενικό» 
μύθο καi μένει χαρακιά στη μνήμη τοϋ άναγνώστη. Καθάριος, με
στός, άπόλυτος καί άκριβολόγος ό ύπαρξιακός (καi κάποτε μεταφυ
σικός) καλπασμός της φράσης, δπου ή στερνή της λέξη στάζει δά
κρυ μέσα στή σιωπή. 'Όχι για νά λυτρωθεί, μά γιά νά ξαναγεννη
θεί ό όνθρωπος, με κίνηση πού πυκνώνει στό χρόνο αίώνιο τό 

, 1 παρον ... 
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Έκθεση ζωγραφικής Άλέκας Δήμου 

Ή ν.εαρή Βολιώτισσα δημοσιογράφος, ποιήτρια καi ζωγράφος 
Άλέκα Δήμου, ή όποία έπηρε μέρος σε έπτά όμαδικές έκθέσεις 
στόν Βόλο καi έπραγματοποίησε πέρισυ την πρώτη ότομική της 
'Έκθεση σε λάδι καi χαλκό στην αϊθουσα τού Καλλιτεχνικού καi 
Πνευματικού 'Εντευκτηρίου Βόλου, έξέθεσε τόv Σεπτέμβριο στην 
αϊθουσα τού Δημαρχείου Τρικάλων ένδιαφέροντες πίνακες καi έρ
γα τέχνης σε χαλκό, με μεγάλη έπιτυχία. 

Ή έφημερίδα «Ή 'Αλήθεια» τών Τρικάλων γράφει 
«Ή ζωγραφική της 'Αλέκας Δήμου έχει �να μήνυμα για τό κοινό, 
δπως καί ή ποίησή της. Μέσα άπό τό χρώματα παλεύει άλλοτε 

συμβολικά καi άλλοτε ρεαλιστικά για την έκφραση της ζωης. 
Μιλάει άπό καρδιάς για δσα όμορφαίνουν καi βαραίνουν τόν 

όνθρωπο. 'Όνειρα, ίδανικά, πάθη. Με χάρη ζωντανεύει στόν μου
σαμά τό έρημο δέντρο, την ξεχασμένη κιθάρα, τά έρείπια ένός κά
ποιου πολιτισμού. Στέλνει μηνύματα οίκουμενικά σε κίτρινο καί 
γκρίζο φόντο. 'Έτσι θά φανερωθεί ή άλήθεια. Τό δέντρο περιμένει 
νά ξανανθίσει. Ή κιθάρα μόλις περαστούν oi χορδές θ' άκολουθή
σει τόv καινούργιο ρυθμό. Kai τα έρείπια άπ' τό παρελθόν θά πα
ραμερίσουν για νά χτιστεί ή νέα ζωή. 

Αύτά είναι τά έλπιδοφόρα μηνύματα πού πηγάζουν άπ' · τι)ν 
ζωγραφική της 'Αλέκας Δήμου». 

Συγχαίρομεν την 'Αλέκα Δήμου καi εύχόμαστε παρόμοιες καi 
άνώτερες έπιτυχίες. 

Κ.Μ. 



Οί Θεοσοφικ:ες �Εκδόσεις 

'Εξέδωσαν καi κυκλοφορούν 
Δύο νέους ένδιαφέροντες τόμους 

'Απόκτημα γιό κάθε Βιβλιοθήκη 

Dr Annie Besant 
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 

μετάφρ. Αίμιλίας 'Ίβου 
σελ. 270 Δρχ. 35Q 

ΙΛΙΣΟΣ Έπιλογη πενταετfας 

1966 - 1970 

σελ. 384 Χαρτόδ. Δρχ. 400 
Δεμένη Δρχ. 500 

Ό κ. Κω.στης Μελισσαρόπουλος συνιστά ίδιαιτέρως τόν τόμον 
αύτόν καi είς έκείνους πού δεν έχουν τούς έτήσιους τόμους τού 1-
ΛΙΣΟΥ (άπό μακρού έξαντλημένους) καi είς έκείνους πού τούς έ
χουν. 

Είναι 6 καλύτερος τόμος τού ΙΛΙΣΟΥ. 
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Έπιλογή Δ� ΙΛΙΣΟΥ 
Πενταετίας 1966-1970 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άντ. Άδριανόπουλος: Περικοπαί 

>> >> Γνώσις - Πράξις 

>> >> Ή 'Ελληνική Θεοσοφία 

)) 

)) 

)) 

)) 

Πρός την Γνώσιν 

'Ελληνική Βιοθεωρία 

Παν. Άναγνώστου: Σκιαγραφία Σπυρ. Νάγου 
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>> >> Αί περί άκρεοφαγίας δοξασίαι των όρχαίων · Ελλήνω1, 

Γ. Άραντέϊλ: Πρό παντός όδελφοσύνη 

'Όλγα Βότση: Αίώνιος γυρισμός 

Radha Bυrnier: Ή ότραπός πρός τό Πραγματικόν 

Διαλεχτή Ζευγώλη-Γ λέζου: Διπλωνυμία 

Rυkmini Devi: Ή εύθύνη μας στόν κόσμο πού όλλάζει 

Τάκης Δόξας: Φως της 'Ολυμπίας 

Fannγ Feigenbaum: Ή θεό της 'Αλήθειας 

Helen Zahara: Ό αίώνιος όνθρωπος 

Boris Zirkoff: 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ 

Αίμιλία Ίβου: Άπικά έπιτύμβια 

>> » Προμηθεύς Δεσμώτης 

Robert lngersoll: Τό «πιστεύω» ένός Άνθρωπιστου 

Δημ. Ίωαννίδης: Κοσμογονικά προβλήματα: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ή κατάστασις πρό της Δημιουργίας 

Ή Δημιουργία 

Τό αίτια της Δημιουργίας 

Ό Κόσμος θά εχη τέλος 

Φύσις καί Ύμηπός 

'Αντώνιος Άδριανόπουλος 

'Ιερό της 'Αρχαιότητος: 

Τό Άσκληπιεiον 

Ό Ραμνους 

'Αρχαία Ί σθμία 

Τό 'ίερόν της 'Αφροδίτης 

Τό Σούνιον 

Ό Ναός της Άπτέρου Νίκης 

Τό Μαντεiον της Δωδώνης 

Τό Ήραiον 

Ή Βραυρών 
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)) )) Ή 'Αρόη 
)) )) Ή 'Ολυμπία 

)) )) Τό ΆσκληπιεΤον της 'Επιδαύρου 

)) )) Νουμάς Πομπήλιος 

)) )) Οί Κένταυροι 

)) )) Ή 'Αλήθεια 

)) )) Ή Ψυχή 

)) )) Ή Πνευματοδοξία 

Ν. Καζαντζάκης: «Πιστεύω» 

ΝΤκος Καρβούνης: Πνευματική δουλεία 

Κων. Κιτρινιάρης: Ό όνθρωπος και ή μοΤρα του 

John Coats: Εύκαιρία mή ζωή 

Νονό Κανταϋ: :::τις μητέρες δλου του κόσμου 

Ίω. Κουτσοχέρας: Άνθρωπος στή θάλασσα 

Κ ρισναμουρτι: Φθόνος καί Μοναξιά 

)) Ό θάνατος 
)) Άπό τό «Τραγούδι της ζωης» 
" 

)) Ή nναζήτηση της 'Αληθείας 

)) · Η Ά τραπός 
)) Ό σκοπός της ζωης 

Μιχ. Λεβίδης: 'Ιστορικόν Άρχαιοφίλου 

Μελισσάνθη: Στή νύχτα πού έρχεται 

1982 

Κωστης Μελισσαρόπουλος: Σημείωμα γιό τήν είσαγωγή στή θεοσοφία 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Δελφοί καί 'Αμφικτιονίες 

Μπαγκαμπάντ Γκιτά 

Οί πρώτοι σοφοί της 'Ελλάδος 

Πλάτων 

Τί γράφει ό Πλάτων γιό τήν παιδεία στους 

Νόμους 

Τί γράφει Q Πλάτων γιό τήν παιδεία στήν 

Πολιτεία 

Ή 'Ατλαντίς στή Σαντορίνη 

Ή ϊδρυσις της Θεοσ. 'Εταιρίας καί ή Μπλα

βάτσκυ 

Τό δράμα τοϋ Γολγοθά 

)) )) Πλουτάρχου των έπτό σοφών Συμπόσιον 

Νίκος Μελισσαρόπουλος: Τό κυνηγητό της ίκανοποιήσεως 

Ζογ Mills: 'Αναγέννησις του όνθρώπου 

'Άννι Μπέζαντ: Προσευχή 

)) )) Τό μήνυμα τοϋ Τζιορντάνο Μπρουνο 

Π. Μπελούσης: Πρός τήν γνώσιν διό της Άρετης 

Ν. Χάγερ Μπουφίδης: Είρήνη 

Σοφία Κλήμη-Παναγιωτοπούλου: Τό μήνυμα του 'Ορφέα 

Σαράντος Παυλέας: 'Υπόθεσις καί 'Ακολουθία 

)) )) Ή καθαρίστρια 
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Jemes Perkins: Ή παγκόσμιος έλευθερία όρχίζει μέ τήν ότομική 
Κίμων Πρινάρης: 'Όπου συναντώνται Θεοσοφία καί 'Επιστήμη 
Νιλ. Σρί Ράμ: Διαλογισμός έπί της ζωης 

» » » Περί Θεοσοφίας 
Ken. Ross: Γένεσις, τελευταίον κεφάλαιον 
Wal. Slater: 'Ελευθερία - Εύθύνη 
Ρομπ. Ταγκόρ: Άπό τή σοφία του Βούδδα 
Θεοδόσιος Τάσιος: Ή μυστική φρατρία του Μυστρά 
'Άρνολτ Τοϋνμπη: Ό όνθρωπος καί ό πόλεμος 

Πάρις Χατζηπέτρος: Εύτυχία καί 'Αλήθεια 

Walt Whitman: 'Οραματισμοί 

'Αρχαία 'Ελληνική Σοφία 

Σανσκριτικός Ύμνος: Χαιρετισμός της αύγης 

Δί:κα έντολαί ύγείας 

Άπό τόν Έπίκτητον 

Περσική άλληγορία 

39η έπέτειος Άρχαιοφίλου 'Ομίλου 'Εκδρομών 

1 2 τρόποι νά είσαι ώφέλιμος στη Στοά σου 

Ό Δεκάλογος του Τζέφφερσον 

Σπινθήρες Σοφίας 
Σοφία των αίώνων 
'Απόψεις περί χορτοφαγίας 
Άγνότερη τροφή 

395 

Ή Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθηνών περί του Τεκτονισμού 

Είς μνήμην: 
Παν. Γνωτόπουλος 
Κίμων Πρινάρης 
Πάρις Χατζηπέτρος 

Δημ. Ίωαννίδης 

Τιμάται δεμένη Δρχ. 500 

Χαρτόδετη Δρχ. 400 
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Ο ΙΛΙΣΟΣ 

ΣF\Σ Ε ΥΧΕ TF\I 

ΚRΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΔΩΡ Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

όπό 1.12.82 μέχρι 15.1.83 

1 Λ I Σ Ο Σ: Έπιλογη Β' τριετfας 1959-1961 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 300 άντi δρχ. 400.-

Έπιλογη Γ' Τετραετίας 1962-1965 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 300 άντi δρχ. 400.-

Έπιλογη Δ' Πενταετίας 1966-1970 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 400 άντi δρχ. 500.-

Χαρτόδετη δρχ. 300 άντi δρχ. 400.-

1 Λ I Σ Ο Σ: ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1971-1976 

�καστος μ ό v ο v δρχ. 200 άvτi δρχ. 250. 

1982 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Δρα

γατσανίου 6, όροφος 6ος, (πλατ. 

Κλαυθμώνος), εΙναι άνοικτό καθημερι

νώς πλr')ν Σαββάτου 9.30 - 12.30π.μ. 

Τηλ. Γραφείων 3246.837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, ς�ποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν εlς 

τήν διεύθυνσιν; «Κωστήν Μελισσαρό

πουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 

122». Άποστολαί μέ τραπεζικός έντο

λός μός δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω

σιν: «μετώκησε)) ή «άγνωστος». Παρα

καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 

τούς εlδοποιήσουν ή νό μός δώσουν 

τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Νικ. 'Αγγελίδης, Σωκράτους 59 

Άλ. Βλαντής, Κύπρου 24, Γλυφάδα 

Άθ. Δελμούζου, Καραμανλάκη 11 

Δημ. Δημητρίου, Παγκάλου 30 

Έλ. Δροσάκη, Κηφισίας 191, Μαρούσι 
Ίω. Κακαβούλιας, Λ. Ριανκούρ 55 

Πυρ. Καραμαvώλης, Σισμαvογλείου 3, 

Βριλήσια 

Θεμ. Κατσικός, Κωv/λεως 1 04 

Νικ. Μηλιαρός, Π. Τσαλδάρη 63, Μα
ρούσι 

Θεοδ. Μπάρμπας, 'Ιουλιανού 55 

Κούλα Παπαδημητρίου, Σαχτούρη 7 6, 

Πειραιεύς 
Άvδρ. Παπαδρέου, Ίπποκράτοιις 7 

Νικ. Παράσχης, Καρκαβίτσα 4, Ψυχ;κό 

Κωv. Στρατηγόπουλος, Σοφοκλέους 

3 7, Καλλιθέα 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Άμαλ. Άϊβαλιώ1ου-Σείδου, Άvτωvο

πούλου 111, Βόλος 

Β. Ίωσηφοπούλου, 9ης Μαίου 60, Ρό
δος 

Εύστ. Κοvτοθόδωρος, Καραϊσκάκη 74, 

Λαμία 
Σn. Μεϊντάvης, Ζάκυνθος 

Σ. Μεράκης, 'Ηγουμενίτσα 

0. Παυλίδης, Κομοτινή 
Έ. Τέζας, 'Ιάσονος 20, Βόλος
Ίώ. Χωριατέλλης, 'Ιονική-Λαϊκή Τρά

πεζα, Μυτιλήνη 
Yanί Karamίtί, lstanbul 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Ίω. Κουμπλής, 'Αθήναι 

Νικ. Λέλος, 'Αθήναι 

Νικ. Μαλακός, 'Αθήναι 

Εύθ. Παπαγεωργίου, 'Αθήναι 

Στ. Παπανικολάου, Θεσ/κη 

Έλευθ. Σωτηροκοnούλου, 'Αθήναι 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Άλεξοvδρούπολις: Έλ Γιονvώτος 
Βόλος: Γ. Κουκουβίvος 
Δρόμο: Φιλ. Τζάλλος 
Ζάκυνθος: Ν. Τομπολής 
Ήράκλειον: Λ. Κουντής 
Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

Ίπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Προπίδης 
Καβάλο: Πέτρος Φρογκίδης 

Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 

Κομοτιvή: Ίω. Σομουρκοσίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσο: Βοσ. Παπαζήσης 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ» 
της Θεοσοφικης Έτσιρίας έν 'Ελ

λάδι 
Δραγατσανίου 6 - Άθηναι 

'Εκδότης Διευθυντής: 
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3, Φιλο
θέη 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 
Νοέμβ. - Δεκέμβ. 1982 

Μυτιλήνη: Άρ. Άρμούντας 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Βασ. Σπυριδάκης 
Άμμόχωστος: Άνδρ. Τdόκκος 
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανού 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Π. Δεκατρης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμnούλ: Γ. Βακαλόπουλος

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Δημοσθ. Κόκκινος: Ό 'Αφοπλισμός. 

Θεσ/κη 1981. 
Άντ. Άδριανόπουλος: Τό πολίτευμα· 

ώς παράγων εύδαιμονίας τού 
Λαού. Άθηναι 1982. 

Δημ. Σταμέλος: Ή Μάνα στήν όρεινή 

Ρούμελη. 'Εκδόσεις Δωδώνη 
1982. 

Βασίλης Φωτεινάκης: Άντιστραφές 
<ποιήματα>. Άθήνα 1982. 

Πετρούλα Πnναγιωτίδου: Άλήθειες 
καί άνθρωποι. Άθηναι 1982. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Κρητική 'Εστία. Διεύθ. Έμ. Παπαγρη
γοράκης (Μάϊος - 'Ιούνιος) 

'Ελεύθερη Σκέψη. Διεύθ. Γ. Κομiνης 
(Μάϊος - 'Ιούνιος) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης 
(Ίούλ. - Αϋγ.) 

Βωμός Τέχνης. Διεύθ. Θαλής Ρητορi
δης ( Ίούλ. - Αϋγ.) 

Τριφυλιακή 'Εστία. Διεύθ. Διον. Πιπα

ράς ( Ίούν. - Αϋγ.) 

Άνοιχτοί 'Ορίζοντες. Διεύθ. Μάριος 

Ψάλτης (Ίούλ. - Σεπτ.) 

Ό Κρίκος. Διεύθ. Λευτ. Γισλλούρος 
(Αϋγ. - Σεπ·τ. - Όκτ.) 

Γιόγκα (Σεnτ.) 
'Ισραηλινό Νέα. Έκδ. Δημ. Νικολαίδης 

(Σεπτ.) 

Προσανατολισμοί. Διεύθ. Γιάννης 
Τζαννετάκος (Σεπτ., Όκτ.) 

Χρονικά (Σεπτ., Όκτ.) 
Σύγχρονη Σκέψη. Διεύθ. Γ. Ν. Παπα

γεωργίου, Άρχισ. Γ. Χ. Χαλατσάς 

(Σεπτ., Όκτ.) 
Δαυλός. Διεύθ. Δημ. Λάμπρου (Όκτ. -

Νοέμ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Νοέμ. - Δεκ.) 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Σ υν εδρ ι ά σ ε ις Σ τ οώ ν

Στοά Άθηνδ: α καί γ' Δευτέρα του μηνός, 

Στοά 'Ήλιος: κάθε Τρίτη, 

Στοά 'Άρτεμις: κάθε Πέμπτη, 

Στοά Έλευθ. Σκέψις: α· καi γ' Παρασκευή του μηνός 

Στοά 'Αλκυών: β' καi δ' Παρασκευή του μηνός 

'Ώρα 8 μ.μ. άκρι βώς 

Στοά Θεσσαλονίκης «Πυθαγό ρας »: Εύ. Ψαρός, 265-042 

Στοά Βόλο υ «'Ελευθερία»: Γ, Κουκο υβίνος, 24-094 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1982 

Ί.Κ. Αlλιανός: Τά μοναστήρια της Έλλόδος 
» 'Ελικών, Ιερόν δλσος τών Μουσών

Παν. Άναγνώστου: Όβίδιος καί όκρεοφαγία 
>> Τό Όμακοείον τού Πυθαγόρα
» Φθινοπωρινή 'Ισημερία

Λένα Άναστασιάδου: Ή φιλοσοφία τών Στωϊκών 
Ρωμ. Βαμβακόπουλος: Ζωή, έξέλιξις, όνθρώπου βίος, όνέλιξις 
Σταύρος Βασαρδάνης: Ό Μεσαίων 
Ίων. Βασιλείου: Χαρούμενη Δύση 
An. Besant: Ή ένέργεια της Σκέψεως 
Π. Βλαχόπουλος: Ό φόβος τού θανάτου 
Θρασ. Βλησίδης: Ό Τεκτονισμός ειναι θρησκεία; 
Θεοφ. Βώκος: 'Αρμονία Ήράκλειτου καi όντιθέσεις της Ζεν 
Άντ. Γαλανάκη-Βουρλέκη: Σικελιανός 

)) Τού Δροσίνη 
» Καλοκαίρι 

Ζ. Γουγουτάς: Ποία ή όρθή έξήγηση της βόμβας; 
» Άνθρώπινη πρόνοια γιά τά ζώα

Ίω. Γρυπάρης: Ό πραματευτής 
Άνδρ. Κάλβος: Ό φιλόπατρις 
Νικ. Κουρβούνης: Άνθρωποκαλλιέργεια 

399 

43 

379 

41 

152 

279 

139, 199 

12, 77 

223 

51 

86 

181 

101 

227 

9 

72 

261 

136 

299 

321· 

130 

89 

Γεώργ. Καψωμένος: Ή Ιστορία ύπό τό πρίσμα της έπιστήμης 37 

» Τό νόημα της μάχης της Κρήτης

'Ηλίας Κίμος: Ή φύσις καί ή λειτουργία της ψU;,(Γ)ς 
Θωμάς Κιουστελίδης: «Γνώθι σαύτόν» 

» Τετέλεσται 
Κ. Κοκόροβιτς: Ή στέρνα καί τό πηγάδι 
Δ. Κουλεντιανός: Ή ζωή καί ό θάνατος ένός «βασιληά» 
Λούλα Κωiισταντινίδου: Θύμιση έορτινή 

» Ή Άπική καί ό χρόνος, Σαλαμίνα

» 'Ελένη, ό δόλος της ψυχής

» Μή θυμώνετε μέ τά ζώα
Ε.Μ.: «Αύτή ειναι ή εύτυχία ... » 
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Περικλέους 'Επιτάφιος (μετάφρ.) 

» Ή Δρ. Άννι Μπέζαντ 
» Θεόφιλος Καίρης 

» Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων 
» Τό Χειμερινόν ·'Ηλιοστάσιον 

Αlκατερίνης Μοναχής: Άγαπάτε, όγαπάτε 

95 

361 

163 

331 

263 

126 

8 

70 

135 

299 

74 

23 

155 

217 

272 

329 

282 



400 ΙΛΙΣΟΣ 1982 

Ράντα Μπορντέ: Διδάσκαλοι καi Γκαρού 340 

Στέλιος Μπινιάρης: Χαμένος Χριστός 69 

Ξάνθος: Φως 328 

'Αριστείδης Οίχαλιώτης: Γνώθι σαύτόν 31 

» Διαλογισμός, Αύτογνωσία, Φώτιση 171 

Κωστής Παλαμάς: 'Ανατολή 2 5 7 

Πετρ. Παναγιωτίδη: Γιατί; 73 

» Γλυκό ξεκίνημα 263 

Άνδρ. Παπαναγόπουλος: Μιό όλλόκοτη νίκη 375 

Σαράντος Παυλέας: Γιό τή Δικαιοσύνη καi την 'Ελευθερία 3 

» Πώς έγινε ή όνακάλυψη τοϋ θανάτου 6 

» Τό όνθρώπινο φυλαχτό τοϋ Ίησοϋ 65 

» Ποιητική θεραπευτική
)) 'Άνθρωποι καi ποντίκια 

>> Έμε'ίς δεν είχαμε χρεία τειχών,

Θεοϋ, Γιό πάντα, «Πλανήτης Γη»

» Φύγε Κύριε 'Ηρακλή, 50-2=48

Wil Ross: Ή περi Θεοϋ όντίληψις 

Έρμ. Σαμπετάϊ: 'Ένας αύτοκράτορας Μύστης 

Γεωργ. Σιέπος: Ό συμβολισμός της ροιάς 

Διον. Σολωμός: Ή 'Αγνώριστη, ή Ξανθούλα 

Κοίτη Ταμπαλη: 'Άνοιξις καi Νειάτα 

» Ή 'Ελπίδα

» Ό 'Ελεύθερος

» Ό Ψύχραιμος

Νίκος Τέντας: 'Ελένη 

» Σέ μιό στιγμή

Κώστας Τσέλλος: Δέηση 

Αίκ. Τσόπελα: Νησιά όπό κρίνα 

» Μ ιό πατρίδα

» 'Ωσαννά

Jaz. Velebit: Τό τραγούδι τοϋ γέροντα 

Ίω. Ν. Χαρίτος: Ή Μετενσάρκωσις 

Βιβλιοκρισία Κυπριανης Λογοτεχνίας 

Σέ φωτεινότερους κόσμους «Χρίστος Ριζόπουλος» 

Τό μουσικόδραμα «Πάρσιφαλ» τοϋ Βάγκνερ 

Τό πρόβλημα των Ιπταμένων δίσκων 

'Ανάμνησις Άλεξ. Παπαναστασίου 

'Αφιέρωμα στην παγκόσμια ήμέρα των ζώων 

'Αντώνιος Άδριανόπουλος 

'Έκθεση ζωγραφικής 'Αλέκας Δήμου 

'Επιλογή Δ' ΙΛΙΣΟΥ πενταετίας 1966-1970 

Τό Νέα Βιβλία 

'Αποκόμματα 

107, 

121, 183, 

195 

Θέμα 

259 

324 

233 

239 

211, 265 

193 

11 

151 

210 

359 

197 

327 

132 

10 

262 

325 

264 

283,345 

53 

58 

97 

113 

117 

299 

360 

391 

393 

249, 315, 387 

243, 307, 285 



Βιβλία Krishnamuήi 

Σ rα nuδ,o rοίι Δ1δοσκαλου Ιtκδ 1966) 

Εκλογα, ono •ον Κρ,σνuμούρτ, ΙΚ Μελ,σσuροπουλου) 

Ο Κp,σναμούρτ, για 1όν Δισλογ,σμο ΙΚ Μελ,σσσροπουλου) 

Εκnσ,δι υσ, κο, nημοσ,ο ζωιiζ 

Ελευθεp,ο ή αρχη και το τελος 

Στοχασμο, πανω στη ζωη ΙΑ σειρά) 

Στοχασμοι πανω στη ζωή ΙΒ σειρά! 

Στοχσσμο, 11άνω στη ζωή ΙΓ σειρά) 

Ομιλιfζ στη� Ευρωπη 

Στη σιγη 1ού Νού 

Η ά,·σγκα,οrητσ τήζ όλλαγής 

Το πέταγμα του άετού 

Τα πρώτα βήματα τής μάθησης 

1953 

1954 

1956 

1958 

1960 

1967 

- 1970

- 1970

1971

1975

Έγγράψετε νέους συνδρομητας 

Συνδρομη 1983 δρχ. 400 έξωτερικοϋ S 12 
άεροπορικώς S 20 

<<" Ε πι λ ο y α {>1 ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετfας 1956--1957-1958 

Β · Τ ριετfας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετ{ας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

80 

15v 

80 

200 

350 

350 

350 

400 

300 

L50 

250 

250 

350 

ΑΙ συνδρομαl lj άντlτιμον βιβλίων νό άποστέλλωνται μt ταχυδρομικήν lj 
τροπεζικήν έπιταyήν -δχι μt έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 
η ΙΛΙΣΟΥ, Δραyατσανlου 6, 'Αθήνας 122. 

ΧΡΙΣΤΟΥ Α ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περί Τεκτονισμού 

κοί τό ιιπεριβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο. 

οι ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣι Α Β Ε Ε. Τηλ 9217513 · 9214820 



ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΙΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ% 

· Από τrιν · Αναγέννnσn

ωc τούc σnμερινούc

Μέ: 46 κλισέ Φιλοο6φι...ιν 

Τ,μaται δρχ. 150 
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