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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

Βακτηρία τού βίου μέ τήν άγία Σου
Κοίμηση γίνε γιά μάς Θεοτόκε
Μνήμη τού Χρίστου Α. Ριζόπουλου

Περιόριζε τήν κάθε μας παραλογικήν όλισθηρότητα της παρα
φορας μας μένε στό πλευρό μας γιά νά κατασκευάζουμε φράγμα
τα γιά τό Κακό καί νά μήν τό άφήνουμε νά καταστρέφει τή σωτη
ρία τού Εύαγγελισμού, Θεονύμφευτε, 'Εσύ τό πρώτο Προοίμιο της
χορός κάνε μας Μετοχό της γιά νά διασείουμε έκ θεμελίων τήν
κάθε μας άσθένεια· φώτιζέ μας νά κηρύπουμε τους έαυτούς μας
του Οϊκου μας Κυρίους γίνε γιά μας κατάλυμα πού δέχεται τόν
όδοιπόρο νά διανυκτερεύει καί τούς στατήρες τού Κόπου καί τών
μεριμνών του έκσείει- κι όφηνέ μας κάποπ νά συλλογιζόμαστε
πώς εϊμαστε ενα παιδάκι στον παίζει σέ μιάν άμμουδιά διά της πα
τρίδας μέ τό γαλανό του κουβαδάκι. 'Εσύ σήμερα άναβαίνεις όλό
σωμη τήν έπάνοδό Σου στόν ούρανό μέ τίς κλίμακες τίς στολισμέ
νες καί κεντημένες μέ τίς πολύχρωμες φλόγες τών όγγέλων σου
και τραγουδούν τά Σεραφείμ καί τά Χερουβείμ, οί θρόνοι, οί κυριό-
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τητες, άρχές, Δυνάμεις, 'Εξουσίες, άγγελοι, 'Αρχάγγελοι ol δυσκί
νητοι στό Κακό καί στό κάθε καλό εύκίνητοι μέ τά φτερά του σέ
στάση προσοχής καί προσευχής Σέ ύποδέχονται 'Απειρόγαμε- δυ
νάμωνε τό Ισχνό καί τό χλωμό χαμόγελο τών παιδιών πάνω στή
γη, άνάσταινε τό σκοτωμένο τους χαμόγελο 'Εσύ δπου μέ τόση
σιωπηλή στοργή σφίγγεις στήν άγκαλιά Σου τό μικρό Χριστό δπως
μιά καλοκαιριάτικη μέρα σφίγγει καί τά φλέβαρα τών νυχτολού
λουδων κλείνει 'Εσύ τού άρχαίου μας όμαρτήματος καταλύτpιΟ'
Δώρισέ μας τή χάρη Σου πάνω σ' δλα νά γράφουμε τίς δίδυμες
άδερφές άγάπη καί εlρήνη στό κοσμικό τού Σύμπαντος Δεσμωτή
ριο γιά νά μήν συναντούμε τού ξίφους τή ματωμένη συνάντηση
'Εσύ δλων τών χαρίτων τό ταμείο τό άκένωτο.
Βάστα τήν έπίμονη κι άγρυπνη θέλησή μας νά γεωργούμε τήν
ψυχή μας καλά γιά νά πνίγονται καί νά ματαιώνονται τά ζιζάνιΟ'
'Εσύ άρωματική ρίζα τών ούρανών καί προίκιζέ μας μέ τής μεγά
λης 'Υπομονής τή ρίζα γιά νά μετριάζουμε καί ν' άφαιρούμε τήν
κάθε μας όδυνηρήν άκμή τού βίου καί ν' άλαργεύουμε πολύ τέ
λεια ν' άλαργεύουμε άπό τή συχνή ματωμένη και σκοτεινή μας
Διχόνοια μέσα μας μυστικός ό νόστος τ· ούρανού δπως καί ή θά
λασσα έχει κι αύτή τή φυσική της παλινόστηση στόν ούρανό καί
δέχεται νά κρατάει μέσα στή γαλήνη της καί τήν εϋθυμη τήν τόλ
μη νά τήν έμπαίζει κάθε της έλαφρό μ' άνθισμένο τό Ιστίο του
πλοιάριο· Τό ξέρουμε πώς στό στέλεχος τού Χρόνου δέν άνθίζουν
τριαντάφυλλα μόνον, άλλά καί σαρκοβόρα φυτά· γι' αύτό χαλίνωνε
τά πάθη μας καί μήν άφήσεις τής ψυχής τήν άναμμένη λαμπάδα νά
σβήσει έμπρόs Σου άβοήθητη, ώ βρεφουργήτρια. Τρέφε, ώ τρέφε
τήν άντοχή πού έχει �νας σπόρος τού λωτού νά έπιπλέει χίλια έτη
�ως στου λάβει τή λάσπη τού ποταμιού του γιά νά βλαστήσει, ώ
Θεοκατοίκητη Κόρη· ζωστήκαμε πολύ τήν άμμο καί τήν έρημο καί
άπομακρυνθήκαμε πολύ άπό τό «άγάπα τόν πλησίον σου δπως τόν
έαυτό σου» γι' αύτό, γίνε Θεοφρούρητη Μαρία τού βίου μας Βα
κτηρία· συγκατάνευε ν' άνάβουμε τό έσωτερικό καθήκον τής χα
ράς καί τής εύθυμίας τήν έπιμέλεια καί θέλαμε νά Σέ νιώθαμε
κοντά μας φυσικά δπως ύπάρχει �να πολύτιμο βάζο γιά νά δέχεται
μιά δέσμη λουλουδιών στού σαλονιού μας τό τραπέζι, δπως τό
άλφάδι τού χτίζει Ισορροπεί μέ τού μέτρου καί τής καμπύλης τήν
όρμονία �να άρχιτεκτόνημα, Μαρία εύλογημένη. Κι δταν μαίνονται
γύρω μας ol τρικυμίες τού βίου, χάριζέ μας τή γαλήνη γιά ν' άλλά
ζουμε τά Ιστία τού ταξιδιού μας κατευοδώτρια. Μέ τή μητρική Σου
νά μάς ήγεμονεύεις, μητέρα τών καλών άγγελιών γιά νά κυλούν
νερά χαριτωμένα ol μέρες μας τού ηλιου ol θυγατέρες σέ θέλαμε
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καθώς τό θέλει τό ρύζι τό άπαραίτητο νερό· γι αύτό ένίσχυε ώ
ένίσχυε τήν άντοχή των άναγκαίων Έσύ πού είσαι τό πιό μυστικό
καί έσωτερικό ρημα τού Θεού· δεμένοι μέσα στόν πόνο μας τή
βοήθειά Σου λαχταρούσαμε νά τήν άναγνωρίζουμε δπως οί γλάροι
φανερώνουν σ· έΞνα ναυαγό τήν ϋπαρξη της στεριδς μαζί μέ τόν
άναστεναγμό της θάλασσας σ· έΞνα βατό γυρογιάλι· ή δέησή μας
κάνε την ταχυδρομικό περιστέρι νά μας κομίζει τήν εϊδηση της
σωτηρίας μας, γιατί μένεις μέσα στό Συνωστιμό της Έρημιδς μέ
Σκηνή Σωστική, τού βίου μας σωσίβιο· ρύθμιζε ώ ρύθμιζε τήν
άρωγή Σου γιά νά βαθαίνουμε της ύπομονης τό φρέαρ καί κάνε
τήν πεντάδα των αίσθήσεων νά μήν αίσθάνεται τό μίσος καί τήν
άπιστία, δπως δταν ό άστροναύτης έξέρχεται μέ τήν προωθητική
συσκευή του στό κενό διάστημα δέ νιώθει τήν ταχύτητα των εϊ
κοσι όκτώ χιλιάδων χιλιομέτρων τήν ώρα πού τρέχει παρά σάν έΞ
να άκίνητο δάπεδο· θωράκιζέ μας λοιπόν μέ τό θάρρος τό προγο
νικό κατά τού 'Αντικειμένου, άνίκητη καί άείφωτη κόρη καλή. Μέ
τόν μυστικό Σου σπόγγο μάζευε τά δάκρυα καί τού Ιδρώτα μας
τόν κόπο καί κάνε τα τρόπαιον αφτερο κι απαρτο· φωτολόγιζέ μας
λοιπόν νά κερδίζουμε της χρυσής αύτάρκειας τή δύναμη μέ τή δι
καιοσύνη καί τήν έργασία Έσύ της πρώτης μας χαρδς χορηγήτρια·
δρόσιζε των πληγών μας τό ξύπνημα, δπως οί μέλισσες μέσα στό
θέρος ταγμένες στήν έξώθυρα της κυψέλης τους ριπίζουν οί καλές
άνεμίστριες μέ τά χρυσά φτερά τους τήν κοπιαστική σπουδή των
μελισσών πού μεταφέρουν τή γύρη καί τήν κάνουν μέσα στούς
παμπληθεις θαλαμίσκους τους κερί καί μέλι μέ τά έννέα χιλιάδες
αύγά δταν άκμάζει ή χαρωπή της άποδημίας τους έξοδος σέ νέον
ένδιαίτημα μέ τή βασίλισσα νά φορει τά ήγεμονικά της έξουσίας
της σύμβολα, δταν οί μέρες ντύνονται τήν καταγάλανη καί κάτα
σπρη έπιδερμίδα τους. Τό ξέρουμε, Μάνα. πώς τό θεωρεις άπο
τρόπαιο νά πεινάει καί νά κρυώνει καί νά φοβδται έστω κι ενας
ανθρωπος στόν πλανήτη μας πολύ περισσότερο δταν είναι έΞνα
παιδάκι άνυπεράσπιστο· Θέλαμε νά ·χουμε της πίστης τή θερμότη
τα δπως τό ξερό ξύλο έχει τήν ϋλη τού Πυρός καί τή φωτιά τρέ
φει- άκύρωνε, ώ άκύρωνε της κακίας τό κύρος χορήγησέ μας τό
καθήκον ν· άπευθυνόμασταν στούς έσωτερικούς μας έαυτούς, γιά
νά θυμόμαστε πώς εϊχαμε κάποτε της θάλασσας κάποτε τή θαλε
ρήν εύρυσθένεια· κατάνευε ώ κατάνευε καί μήν άνανεύεις έτσι δ
πως βρισκόμαστε μέσα στων παθών τήν τρικυμία περιτειχισμένοι
Έσύ, Μαρία, θύρα τού Θεοίι, γιά ν· άποφύγω η νά συντρίψω μέ
ποιά στρατηγική τήν παρατεινόμενη τήν άκανθώδη τήν πήλινη τή
μέριμνα.
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'Άμα ό καθαρότατος ηλιος τήν ήμέρα μας άνάψει ό δρόμος γί
νεται ήλιοφώτιστος αμα τό γιομοφέγγαρον ό δρόμος μας γίνεται
φεγγαροντυμένος κι' Έσύ, δταν τό φέγγος Σου μάς δώσεις καί
είσχωρήσει στήν ψυχή μας κάθε μας άπιστία μουδιάζει καί κατα
στρέφεται· Πλούτιζέ μας μέ της άγάπης καί της άλληλοκατανόησης
τήν καρποφορία κι άποτέφρωνε τή χωμάτινη θλίψη μας, γιά νά χα
λαρώνουμε τό σώμα, δπως ενα ζώο στήν έποχή της νάρκης του
καί δίδασκέ μας τό φώς της γνώσης νά τό μαθαίνουμε σάν ενα πι
στεύω στήν Άγία Τριάδα γιά νά ύποστηρίζουμε τόν άριθμό τών
έπίγειων ήμερών μας καί τήν έσωτερική μας Ύγεία, δπως ol κίο
νες άφιερωμένοι σέ χώρους Ιερούς ηταν τ' ώραϊο καί τ' ώριμό
τους έρεισμα, γιά νά μένουμε όρθιες άναμμένες λαμπάδες φυλαγ
μένες άπό 'Εσένα άπό τό βαρύ τών άνέμων βραχίονα ώ Παναγία
Γιάτρισσα, έσύ τών άγγέλων ό θρεπτικός καί Ιερός 'Άρτος.
Σκιές περιπλανώμενες καί δυστέκμαρτες εϊμασταν καί της κά
θε πλάνης άθύρματα, γι' αύτό τήν προσευχή μας σάν μιά έκκριση
παράκλησης, δέξου την, Μαρία Φανερωμένη, σβήνε μας, ιϊι σβήνε
μας τών όμαρτιών μας τίς ρυτίδες γιά νά μάς άναγνωρίσει μέ της
παρρησίας Σου τήν Προστασία ό Γιός Σου καί Θεός μας δταν έρ
θει σάν πύρινος ποταμός της Έκπύρωσης τό Κριτήριο· κάνε μας
νά διακρίνουμε τό Κακό καί τό Καλό καθώς ενας εύσυνείδητος
όδηγός ξεχωρίζει τά σήματα της Τροχαίας καί πείθεται σ· αύτά καί
τά ύπακούει χωρίς νά 'ναι παράπτωμα της άξιοπρέπειας μέ τέτοια
κοινή μέ πλήρη συγκατάθεση δλων μας παρακοή· 'Αφαίρεσε άπό
τήν όψη μας τό καθημερινό δάκρυο καί πυρπόλησε ιϊι πυρπόλησε
τούς φανατισμένους μας διχασμούς γιά νά μή μάς σκοτεινιάζουν
τόν ηλιο έξαλείφοντας τόν όλέθριο σπόρο τους χωρίς ϊχνος τέ
φρας δπως δέν άφήνει καμιά τέφρα δταν καίγεται ενα κλαδί καμ
φορόδεντρο. Σύνδραμέ μας νά ·χουμε τόν 'Εσωτερικό μας 'Άγγελο
χωρίς καπνούς αϊθριον 'Ένοικο.
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ΠΕΡΙ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΦΙΚΩΝ
ΔΟΞΑΣΙΩΝ
Ό Θείος 'Ορφεύς ήτο 6 πρώτος 6 όποίος καθιέρωσε φυσικός
έορτάς καί ώpισε, bτι αύταί πρέπει νά γίνωνται κατά τάς 'Ηλιακός
Τροπάς καί 'Ισημερίας έκάστου έτους.
Διά τών έορτών αύτών ήθέλησε νά άποκαλύψει εiς τούς άν
θρώπους, bτι όφείλουν καί πρέπει νά έκδηλοϋν λατρείαν μόνον
nρός τr1ν Φύσιν, διότι τέκνα αύτης είναι oi όνθρωποι καί ή δη
μιουργός αiτία εύρίσκεται εiς πάσας τάς έκδηλώσεις αύτης, έκδη
λώσεrς δέ αύτης είναι καί oi όνθρωποr. Μεταγενεστέρως καί ό
Θείος Πυθαγόρας μύστης τών 'Ορφικών άληθειών, μας άφηκεν
σαφεστέραν ύποθήκην περί της λατρείας της Φύσεως.
Κατά ταύτην, bταν 6 όνθρωπος έκδηλοί λατρείαν πρός τό δ
λον της Φύσεως, περιλαμβάνει έν αύτη καί τάς κατά μέρος προ
σωπικότητας, ένώ bταν άπευθύνει τήν λατρείαν του πρός τάς προ
σωπικότητας, περιορίζει αύτήν κατά μέρος και άρνείται τό σύνο
λον μέσα είς τό 6ποίον ύπάρχουν και αί προσωπικότητες.
Κατ' άκολουθίαν, ό λατρεύων τό bλον λατρεύει καί τό κατά
μέρος, ένώ ό λατρεύων τό κατά μέρος άρνείται τό bλον.
Αύτή ή άντίληψις περί λατρείας είναι ή έπικρατεστέρα καί άλη
θής, διότι είναι άντίληψrς πράγματι φυσική καί ούχί βεβιασμένη
έκδήλωσις έκ μέρους τών μή έλευθέρως ένεργουσών άνθρωπί
νων διανοιών.
Ό Θείος 'Ορφεύς έζησεν είς προϊστορικήν έποχήν καί διά
τοϋτο δέν έχομεν διά νά έξετάσωμεν αύτόν iστορικά δεδομένα,
άλλά μίαν παράδοσιν περί της ύπάρξεως καί τοϋ έργου αύτοϋ, έκ
τών όποίων έλαβε καί ή iστορία δεδομένα δπως τόν μνημονεύσει.
'Εκτός αύτης της παραδόσεως ή 6ποία διέσωσε είς τήν μνή
μην τών άνθρώπωv τά περί της ύπάρξεως τοϋ Όρφέως, έχομεν
καί όλλην πολύτιμον συμβολήν. Τήν διάσωσιν διά μέσου τών άν
θρωπίνων γενεών της ίδεολογίας του περί της κοσμογονίας καί
Θεογονίας, ύποθήκας ύψίστης σπουδαιότητος, αί 6ποίαι άποκαλύ
πτουν δι' άλληγορικών είκόνων τάς πραγματικός άληθείας περί της
έμφανίσεως τών κόσμων, τών όντων αύτών καί τήν άνύψωσίν
των είς τό γένος τών άθανάτων. Δηλαδή τήν άνύψωσιν τών ψυ-
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χών τών όντων, διότι τά όντα έν τ� συνόλω των έμφανίζουν καί
τήν ψυχικήν καί τήν όργανικήν αύτr1Jν σύστασιν καί λειτουργίαν.
Ό Θειος 'Ορφεύς ύπηρξεν ό πρώτος μέγας μυσταγωγός, δη
λαδή ό πρώτος όνθρωπος τοϋ όποίου ή διανόησις διά τοϋ μήκους
τών άκτίνων της έφθασε τά δρια τών άλλων ύπερτέρων κόσμων
καί όντλησεν άπό έκει τήν Θείον γνώσιν, διά της όποίας καί ή
Θεία δημιουργία κατανοειται καί ή έξέλιξις τών νοητικών όντων
αύτης, καθώς καί ή εϊσοδός των είς τήν Θείον μακαριότητα ή
όποία άκτινοβολει, διότι αύτή έκδηλοϋται μόνον είς τάς φύσεις
τών άθανάτων. Τό άνθρώπινον γένος δύναται μόνον νά εύδαιμο. νει, έάν έχει λειτουργίαν φυσικής διανοήσεως, δέν δύναται δμως
νά έχει καί μακαριότητα, διότι ή μακαριότης έκδηλοϋται καί παρα
μένει είς τάς φύσεις τών Θεών.
Ό Θειος 'Ορφεύς έθεσεν στερρός βάσεις έπί μιας ίδεολογίας,
ή όποία θά ήδύνατο νά έξυπηρετει τήν διανοητικήν πρόοδον τών
άνθρώπων καί άφηκεν είς θαυμασίας είκόνας τάς βάσεις της ίδεο
λογίας του αύτης.
Δυστυχώς ή άνθρωπίνη άδυναμία, ή άδυναμία της διανοή
σεως τών άνθρώπων, όχι μόνον δέν έξετίμησε τήν ίδεολογίαν
του, άλλά ούτε καί κατά τό σύνολον αύτης ήδυνήθη νά τήν δια
σώσει διά νά τήν έχωμεν έξ όλοκλήρου ύπ' όψιν μας καί κατανοή
σωμεν τό μέγεθός της.
Έμεις, οί κοινοί όνθρωποι, δυστυχώς δέν έχομεν μόνον άδυ
ναμίας διανοήσεως καί κρίσεως, άλλά καί μεταβαλλόμεθα είς δια
στρεβλωτάς πολυτίμων διανοητικών έκδηλώσεων ύπερόχων πνευ
ματικών διδασκάλων, είς βαθμόν ώστε νά μή διασώζωνται ai με
γάλοι αύτων έννοιαι.
'Υπέροχος διδάσκαλος τοϋ άνθρωπίνου γένους ύπηρξε καί ό
Θειος 'Ορφεύς. Ούδένα τών ύπερόχων τούτων διδασκάλων άφηκε
τό άνθρώπινον γένος νά ζήσει μέσα είς τό πραγματικόν περιβάλ
λον της διανοητικής του άξίας, μέσα είς τήν άκτινοβολίαν της ύπε
ρόχου αύτοϋ διανοήσεως, άλλά πόντος τούς κατεβίβασε είς τά πε
δία της άδυνάτου άνθρωπίνης σκέψεως, άπέδωσεν είς αύτούς δλα
τά έλαπώματα της άνθρωπίνης φύσεως καί τούς έστόλισε μέ δ
λας τάς άντιφυσικάς ένεργείας, ai όποιοι άπορρέουν άπό τάς σκέ
ψεις της άδυνάτου διανοήσεως των κοινών άνθρώπων. Άλλά καί
πέραν τών μεγάλων διδασκάλων έπροχώρησε ή διανοητική άδυ
ναμία τών άνθρώπων καί άπέδωσε χαρακτηρισμούς καί είς αύτούς
τούς Θεούς της Έλληνικης Θρησκείας, διά τών ό:τοίων κατεβίβασε
τήν πνευματικήν των άξίαν καί τήν έξομοίωσε πρός έκείνην τών
άνοήτων άνθρώπων, τήν διεπομένην ύπό της άγνοίας καί τών κα-
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κών αύτών τάσεων. Έάν έξακολουθεί άκόμη νά κακοδαιμονεί τό
άνθρώπινον γένος καί νά βαδίζει μέ άσταθές βήμα εlς τήν κοινω
νικήν του ζωήν, τουτο όφείλεται είς τό έργον του, διά του όποίου
παρεμόρφωσε τήν ύψίστην ίδεολογίαν τών ύπερόχων διδασκάλων
του άνθρωπίνου γένους, τών μεγάλων τούτων μεμυημένων εlς
τάς Θείας άληθείας τής Φύσεως, τών πρωτοπόρων τούτων τής
όγνής καί Θείας διανοήσεως.
Ό Θείος 'Ορφεύς τήν περί δημιουργίας τών κόσμων Ιδεολο
γίαν του διετύπωσε ώς έξης. Πρό παντός ύπήρξεν ό χρόνος, διότι
ό χρόνος εiναι τό έκδηλον φαινόμενον τής Θείας δημιουργίας, εi
ναι τό έκδηλον φαινόμενον τής Θείας ούσίας καί εΤναι παράγωγον
του πρωταρχικου νόμου αύτής, του νόμου τής κινήσεως. Μόνον
διά τής έννοίας του χρόνου δύναται νά φθάνει ή άνθρωπίνη δια
νόησις είς τήν έννοιαν του νόμου τής κινήσεως. Δέν δύναται νά
νοηθεί ή δημιουργία έάν δέν έκινείτο τό ά'ί'διον ούσιαστικόν αϊτιον.
Ή κίνησις αύτου άποτελεί τήν βάσιν τής ένεργείας τοϋ ούσιαστι
κου αίτίου διά τής όποίας τό αϊτιον τοϋτο έρχεται άπό τήν δυνάμει
αύτοϋ κατάστασιν είς τήν ένεργητικήν τοιαύτην. 'Ενεργητική κατά
στασις εiναι έκείνη ή όποία έμφανίζει τό ούσιαστικόν αϊτιον τής
δημιουργίας είς τήν μορφικήν του έμφάνισιν, ή όποία καί άποτελεί
τό άντικείμενον τής έρεύνης τών λειτουργιών τών Φυσικών νό
μων διά πάσαν τήν διανόησιν τών όντων τών άπείρων κόσμων.
Ό χρόνος κατά τήν Ιδεολογίαν τών 'Ορφικών μάς δίδει τήν
έννοιαν τής συναντήσεως καί συνεργασίας τοϋ χάους, δηλαδή τοϋ
άμόρφου ούσιαστικοϋ αlτίου τής δημιουργίας τών κόσμων μετά
τοϋ έτέρου ούσιαστικοϋ αlτίου τό όποίον ήννόουν ol 'Ορφικοί ώς
χώραν, ώς τό δυνάμενον νά περιέχει τό �τερον ούσιαστικόν τής
δημιουργίας, τοϋ όποίου τήν έννοιαν συλλαμβάνομεν ώς τό περιε
χόμενον του χώρου. Δύο ούσιαστικά αϊτια τής δημιουργίας κατά
τούς 'Ορφικούς ύπήρξαν, ή Μονάς ή Χώρος, τό έν συνεχεία ύπάρ
χον τοϋ όπείρου τό άποτελουν τήν ένότητα αύτοϋ καί τό πλήθος,
έκείνο τό όποίον καί όπετέλεσε καί άποτελεί τό περιεχι'ψFνnν τής
Μονάδος.
Τό πλήθος ένούμενον ύπό τής Μονάδος έμφανίζει τό πρώτον
,<0σμογονικόν ώόν, τό πρώτον μορφικόν έκδηλον τής δημιουργίας,
έντός τοϋ όποίου δυναμικώς περιείχετο πάν δ,τι έξεδηλώθη εlς
λειτουργίας μεταγενεστέρως είς τούς άπείρους κόσμους. Τό πλή
θος ητο τό χάος, τό ούσιαστικόν αϊτιον, τό εlς άτομικήν ούσίαν έμ
φανισθέν έν τη δημιουργία τών κόσμων, τό περιεχόμενον ύπό τοϋ
έτέρου αίτίου έκείνου τό όποίον έλαβε τήν έννοιαν τοϋ περιέχον
τος. Εiναι δηλαδή τό περιεχόμενον τοϋτο ούσιαστικόν αϊτιον, έκεί-
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νο τό όποίον έμφανίζει τό πλήθος τών μορφών, τάς όποίας συνέ
θεσεν ή Μονάς είς τοιαύτας, διά τών άτόμων έκείνου τό όποίον
ώνομάσθη πλήθος.
Ύπηρξε μία μεριστή κατ' ότομα δημιουργική ούσία καί έτέρα
συνεχής πρός έαυτήν. Έκ τών δύο τούτων ούσιών άπετελέσθη τό
πρώτον κοσμογονικόν ώόν καί άπό τού σημείου τούτου όρχισε ή
δημιουργία τών κόσμων. Ή δημιουργία τών κόσμων άναφέρεται
είς τήν έμφάνισιν τών μορφών. Τό κοσμογονικόν ώόν τού Όρ
φέως έμφανίζει τήν ύψίστην διανόησιν αύτού περί της δημιουρ
γίας, διότι δι' αύτού λαμβάνομεν τήν έννοιαν τού πρώτου δη
μιουργικού τύπου της δημιουργίας, τού πρώτου δημιουργικού τύ
που τών μορφών αύτης. ΟΙ μεμυημένοι είς τήν Όρφικήν ίδεολο
γίαν, τήν Μονάδα ώνόμαζον βραδύτερον αίθέρα καί ίσχυρίζοντο
δτι αύτή διοργάνωσε τήν ούσίαν τού χάους καί συνετέλεσεν είς
τήν έμφάνισιν τών μορφών. Αύτή συνέχει τό όπειρον καί συντελεί
είς τήν έπ' όπειρον άνέλεξιν τών ούσιών αύτού. Τό χάος έλεγεν,
ητο ή ούσία έκείνη ή όποία ένεφάνισε τήν ϋλην, διότι ή ϋλη · ώς
τήν γνωρίζομεν είναι κατάστασις της ούσίας τού χάους. Δέν ητο
άρχικώς τοιαύτη, οϋτε μέλλει να μείνει έσαεί είς τήν κατάστασιν
της ϋλης. Τήν ούσίαν τού χάους διεμόρφωσεν ή Μονάς είς τήν
κατάστασιν της ϋλης καί είς τήν Μονάδα έναπόκειται να μεταβάλ
λει τήν κατάστασιν αύτης είς όλλην τοιαύτην μέ δυναμικός ένερ
γείας ύπερτέρας. 'Έλεγαν έπίσης, δτι έκ τού κοσμογονικού ώού τό
όποίον προηλθεν έκ τού χάους καί της Μονάδος, έξεπορεύθη κατά
πρώτον ό Φάνης ιϊ Χρυσόπτερος 'Έρως, ό 'Έρως περί τού όποίου
έλεγαν οί μύσται της 'Ελευσίνας δτι είναι ό νεώτερος καί άρχαιό
τερος τών θεών.
Είναι καί ό Φάνης ιϊ Χρυσόπτερος 'Έρως μία άπό τάς άλληγο
ρικάς είκόνας τών 'Ορφικών, έντός της όποίας έγκλείεται μέγιστον
μυστικόν της δημιουργίας. Σχετικήν έννοιαν περί τού Φάνητος δυ
νάμεθα νά εχωμεν έκ της λειτουργίας τού νόμου τού 'Έρωτος, είς
τάς ένεργείας τού όποίου όφείλεται ή λειτουργία τών μορφών τών
κόσμων καί τών όντων αύτών, ή διανόησίς των καί ή έξέλιξις, διά
της όποίας συντελούνται al μεταμορφώσεις καί δι' αύτών ή προα
γωγή της δυναμικής των ένεργείας.
Ό Φάνης είναι ίσως ό πρωταρχικός νόμος της Μονάδος έκ
της συνεργασίας της εlς τάς μορφάς μετά της ούσίας τού Χάους.
Μετά τήν έμφάνισιν τού Φάνητος έδημιουργήθη ό Ούρανός καί ή
Γη - ol κόσμοι τού Ούρανού καί ή Γη.
Ό Ούρανός καί ή Γη λειτουργούν διά τών δυνάμεων τών ού
σιών αύτών, al δέ δυνάμεις των αύταί έρχονται εlς γάμου έπιμι-
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ξίαν καί έκ της έπιμιξίας αύτης διαπλάσσονται al μορφαί τών όν
των της Γης καί δι' αύτών έξελίσσονται συνεχώς, διότι al έπιμιξίαι
τών δυνάμεων τού Ούρανού καί της Γης συνεχίζονται. Ή έξέλιξις
τών μορφών τών όντων της Γης είς τούτο τό γεγονός όφείλεται.
Ή όνοδοc διά της έξελίξεως τών μορφών τών όντων της Γης έφε
ρεν είς τό ε'iναι τάς φύσεις τών Τιτάνων. Πρώτοι Τιτάνες ύπηρξαν
ό Κρόνος καί ή Ρέα, έκ τών όποίων έγεννήθησαν ol Θεοί. Τά τέ
κνα τών Τιτάνων τούτων κατέπιεν ό Κρόνος, δηλαδή τά τέκνα
ταύτα δέν ήδύναντο ψυχικώς νά φύγουν όπό τάς φύσεις τών Τιτά
νων, ή ζωή των περιορίζετο είς τάς φύσεις τούτος. Ή γέννησις
τού Διός άπετέλεσε τήν βάσιν της θεογονίας τού Όρφέως, διότι
τό τέκνον της Τιτανικης φύσεως τούτο έτράφη ύπό τροφης ούχί
Τιτανικης φύσεως, άλλά έκ τροφης ή όποία τού έδίδετο έκ πνευ
ματικης φύσεως Ούρανίων όντων. Ή τροφή αύτή, τό γάλα μιάς
ύπερτέρας πνευματικης τροφού, έδωσεν είς τήν Τιτανικήν φύσιν
τού Διός τά μέσα της κατανικήσεως της Τιτανικης φύσεως καί της
μεταμορφώσεως τούτης είς μίαν όφθαρτον φύσιν. 'Αλλά ή νέα
φύσις τού Διός δέν ητο δυνατόν νά κυριαρχήσει έπί τού Τιτανικού
κόσμου. Κάτι όλλο ύπέρτατον έπρεπε νά όφομοιωθεί έν αύτώ. Είς
τq σημείον τούτο έμφανίζει ό Θείος 'Ορφεύς μίαν μεγαλειώδη όλ
ληγορικήν είκόνα, διά της όποίας άποκαλύπτει τό ύπέροχον της
ένεργείας τού Φάνητος. Κατά ταύτην ό Θεός Ζεύς κατέπιε τόν
Φάνητα, τόν ηνωσε πρός τήν μεταμορφωθείσαν Τιτανικήν του
Φύσιν καί όπό της στιγμης έκείνης έξεπορεύθη έκ της νέας του
φύσεως ή όπειρος καί μεγαλειώδης γνώσις, διά της όποίας μετέ
στη είς τόν Ούρανόν καί κατέκτησεν ώς δυναμικός κύριος αύτόν.
Μετά τό γεγονός τούτο ήλευθέρωσε τούς όδελφούς καί όδελφάς
του έκ της Τιτανικης φύσεως καί μετ' αύτών καί όλλων του τέ
κνων έλαβε τάς κυριαρχίας τών 'Ωρών καί περιώρισε τούς Τιτάνας
όνευ έξουσίας έπί τών ένεργειών της Τιτανικης φύσεως. 'Έκτοτε ό
νοητικός κόσμος της Γης ύπήχθη είς τήν έξουσίαν τών Θεών.
Τό ϋψος της όληγορικης είκόνος τού Όρφέως, της είκόνος
τού Φάνητος, ή όποία δίδει όφθαστον μεγαλουργίαν είς τήν δια
νόησιν τού Θείου Όρφέως, εΤναι ή περιγραφή της όλληγορικης
έννοίας τού Φάνητος τήν όποίαν μόνον μεμυημένοι είς τήν μυστη
ριακήν γνώσιν τού Θείου Όρφέως δύνανται νά κατανοούν. Κατά
ταύτην ό Φάνης έμφανίζεται ώς μία μορφή τού όποίου ή κεφαλή
εύρίσκεται είς τόν Ούρανόν, ol πόδες του είς τήν Γην, al χείρες
του καταλαμβάνουν τά σημεία τού όρίζοντος, τού Ούρανίου όρί
ζοντος τού Βορρά καί της Μεσημβρίας. ΟΙ όφθαλμοί τού Φάνητος
εΤναι ό 'Ήλιος καί ή Σελήνη καί τό δλον του τό όπειρον. 'Όταν έκ
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τών όφθαλμών τοϋ Φάνητος ρέουν δάκρυα κατερχόμενα πρός
τούς πόδας του διά τοϋ σώματός του έκ τούτων γεννάται εrς τήν
Γην τό άνθρώπινον γένος τών βροτών, έκ δέ τοϋ γέλωτος τοϋ
Φάνητος γεννάται τό γένος τών 'Αθανάτων.
Μέσα είς τήν θαυμασίαν ταύτην άλληγορικήν εrκόνα τοϋ
Θείου Όρφέως ένεκλείσθη ή άλήθεια περί της έμφανίσεως εrς
τήν Φύσιν τών άνθρωπίνων όντων καί τών πνευματικών φύσεων
τών Θεών, ώς καί της μεταβάσεως τών άνθρωπίνων ψυχών έκ
τών φύσεων αύτών είς τάς φύσεις τών 'Αθανάτων.
Ό Φάνης όλλοτε μέν χύνει δάκρυα διά τών όποίων συνεχίζει
τήν ζωήν της ψυχής τών άνθρωπίνων όντων είς τάς Τιτανικός των
φύσεις, όλλοτε δέ διά τοϋ γέλωτος αύτοϋ άναβιβάζει τάς ψυχός
ταύτας είς τάς φύσεις τών 'Αθανάτων. nτταλλάσσων αύτάς τοϋ θα
νάτου τών τιτανικών φύσεων.
Τά έκτεθειμένα ύπό τοϋ Θείου 'ΟJ.,<J)έως διά της άλληγορικης
είκόνος τοϋ Φάνητος είναι Ικανά νά άνυψώσουν τήν διανόησιν
τών μυστών είς βαθμόν ώστε να γνωρίσουν δλον τό μυστήριον
της Θείας Φύσεως, νά κατανοήσουν τήν πηγήν τοϋ θείου έκείνου
νόμου διά τοϋ όποίου τά πάντα γίνονται, έξελίσσονται καί διαρκώς
μεταβάλλονται διά νά πληρούνται ol σκοποί της θείας δημιουργίας.
Ό Φάνης κατά τόν Θείον 'Ορφέα άποτελεί τήν έννοιαν τοϋ Θείου
μυστικού διά της γνώσεως καί άσκήσεως τοϋ όποίου ο1 μύσται
δύνανται νά άναρριχώνται είς τάς έπάλξεις τοϋ έκ χρυσοϋ κατα
σκευασθέντος τείχους έντός τοϋ όποίου εύρίσκονται τά ένδιαιτή
ματα τών 'Αθανάτων.
Ό Φάνης κατέχει δλα τά πεδία τών κόσμων καί άναλόγως της
δυναμικής αύτών καταστάσεως δημιουργεί, διατηρεί καί μεταμορ
φώνει τάς μορφάς τών νοητικών όντων τών κόσμων. Ό Γέλως
τοϋ Φάνητος δημιουργεί τήν χαράν της ζωής καί δίδει τήν εύδαι
μονίαν είς τά ύπέροχα τέκνα της Θείας Φύσεως, τά όποία έπαυσαν
νά διανοούνται μέ τάς άπαιτήσεις τών Τιτανικών αύτών φύσεων.
Παρεμφερής πρός τάς ένεργείας έπί τών νοητικών όντων τοϋ Φά
νητος είναι καί ή άλληγορική εlκών της 'Ελληνικής παραδόσεως
κατά τήν όποίαν ό Τιτάν Κρόνος άπέκοψε διά της άδαμαντίνης του
αρπης τά γεννητικά μόρια τοϋ πατρός αύτοϋ Ούρανοϋ, τά όποία
πεσόντα έπί της θαλάσσης έγέννησαν τήν Θεάν τοϋ κάλλους. Τό
γεγονός αύτό έδωσε τήν έξουσίαν εrς τόν πρώτον αύτόν Τιτάνα.
Ό Ζεύς μετά τήν άφομοίωσιν έν τη φύσει αύτοϋ τοϋ Φάνη
τος, έσκέφθη κατά τόν θείον 'Ορφέα νά δημιουργήσει μίαν νέαν
θεότητα, είς τήν όποίαν νά άναθέσει τήν έξουσίαν έπί τών ένερ
γειών τών φύσεων πάντων τών όντων.
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Καί όντως έξ αύτού καί της θυγατρός του Περσεφόνης έγέν
νησε τόν Ζαγρέα Διόνυσον. Ό Διόνυσος κατ· άρχάς μέν ύπηρξε
καί ύπάρχει ώς θεότης ύποχθόνιος, μετέπειτα δμως έγένετο καί
γίνεται Ούρανία Θεότης.
Είς τάς άλληγορικάς είκόνας τού Όρφέως περί τού Διονύσου
είναι τοποθετημένοι ύψίστης σημασίας έννοιαι, άλλά περί αύτών
δέν δύναμαι παρά έλάχιστα νά εϊπω. Μόνον άκρως μεμυημένοι εiς
τά μυστήρια τού Όρφέως είναι ένδεδειγμένοι νά όμιλούν καί άπο
καλύπτουν αύτά. Δέν είμαι άτυχώς έξ αύτών. Ή μήτηρ τού Διονύ
σου Περσεφόνη καί έκείνη ή όποία άναφέρεται εiς τήν Έλληνικήν
παράδοσιν ώς μήτηρ αύτού, ή Σεμέλη, εiκονίζουν τό αύτό πρόσω
πον rϊ τήν αύτήν άτομικότητα. Είκονίζουν τήν άνελιχθεισαν ψυχήν,
τήν ύπερβάσαν κατά τήν διανόησιν αύτης τά δρια της Τιτανικής
φύσεως τών άνθρώπων. Τήν ψυχήν έκείνην ή ι'>ποία έδέχθη καί
άφομοίωσεν έν αύτη τάς ένεργητικάς δυνάμεις τού Φάνητος διά
τών σχέσεών της πρός τόν πνευματικόν άρχοντα τού Ούρανού
Δία. Έκ τών δυνάμεων αύτών έγεννήθη ό Διόνυσος καί διά τούτο
είναι τέκνον τού Θεού Διός καί της Περσεφόνης rϊ Σεμέλης.
Άλλά ή Περσεφόνη rϊ Σεμέλη κατά τόν Θειον 'Ορφέα παρά
τήν ύπέροχον διανόησιν αύτης έζη άκόμη μέσα εiς Τιτανικήν τών
άνθρώπων φύσιν καί ώς έκ τούτου είχεν άμέσους σχέσεις πρός
τούς Τιτάνας. Οί Τιτδνες γνωρίζοντες τήν διπλήν φύσιν τού Διονύ
σου έβουλεύθησαν νά κατασπαράξουν αύτόν καί είς στιγμήν κατά
τήν όποίαν ό Διόνυσος ητο προσηλωμένος είς εν κάτοπτρον βλέ
πων τήν μορφήν του, είκών ή όποία προδίδει άλληγορικώς κατά
τόν Θειον 'Ορφέα τήν Τιτανικήν τών άνθρώπων φύσιν, έπέπεσαν
κατ· αύτού καί τόν κατεσπάραξαν διαμελίσαντες δέ τήν φύσιν αύ
τού τ�ν κατέφαγαν.
Οί κατασπαράξαντες τόν Διόνυσον Τιτδνες ησαν tπτά τόν
άριθμόν καί διεμέλισαν τήν φύσιν αύτού είς έπτά ϊσα μέρη. 'Έκτο
τε, άπεκάλυψεν ό Θειος 'Ορφεύς, πόσοι al άνθρώπιναι φύσεις φέ
ρουν μέρος της διπλής φύσεως τού Διονύσου, άλλά τούτο δέν δύ
ναται νά φέρει τάς ψυχός αύτών είς τό γένος τών άθανάτων. Διά
νά γίνει αύτό, πρέπει είς τάς φύσεις αύτάς νά άφομοιωθει όλόκλη
ρος ή φύσις τού Διονύσου.
Κατά τόν διαμελισμόν της φύσεως τού Διονύσου έσπευσεν έκ
τού Ούρανού ή Θεά της Σοφίας καί έλαβε τήν καρδίαν του, τήν
μετέφερε καί τήν παρέδωσεν είς τόν Θεόν Δία. Τήν καρδίαν τού
Διονύσου έχρησιμοποίησεν ό Θεός Ζεύς πρός δημιουργίαν ένός
νέου Διονύσου, ένός Ούρανίου Διονύσου καί είναι πλέον αύτός, ό
χι ό Διόνυσος ό Ζαγρεύς, ή ύποχθονία Θεότης, άλλά ό Διόνυσος ό
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'Ελευθερεύς, έκεινος είς τόν όποιον άνέθεσεν ό Θεός Ζεύς τήν
άπελευθέρωσιν τών άνθρωπίνων ψυχών άπό τάς Τ ι τανικός αύτών
φύσεις. Έκεινος ό όποιος μεταφέρε ι τάς ψυχός τών άνθρώπων
διά γάμου του τελουμένου πρός αύτάς είς τάς φύσεις τών άθανά
των καί τούτο, στον ή διανόησίς των φθάνει νά ένεργει πέραν
τών Τιτανικών φύσεων τών άνθρώπων.
Είς αύτάς τάς άλληγορικάς είκόνας τού Θείου Όρφέως περι
κλείεται όλόκληρος ή σημασία της δ ι δασκαλίας αύτού πρός τούς
μύστας του καί έχρησ ι μοποιειτο διά της προφορικής διδασκαλίας
του καί άναλύσεως τών έννοιών των πρός μύησιν είς τά Θεια
πνευματ ι κά μυστικά, άνευ της γνώσεως τών όποίων καθίστατα ι
άδύνατος ή ψυχική μεταμόρφωσις τών μεμυημένων.
'Αθήναι 1933

Η πιο ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μπορει νόναι π ι ό κουραστική άπό μ ι άς μέρας σπάσιμο πέτρας.
Μπορει νά τσακίζη τά νεύρα περισσότερο άπό μιάς μέρας χει

ρουργείου της καρδιάς. Μπορει νά φέρη έπιτυχία, εύτυχία, ζωή...
ιϊ άποτυχία, δυστυχία, θάνατο. Στή σημερινή κοινωνία, πού λαχτα
ράει γιά άσφάλεια, είναι μία δουλειά πού δλο καί λ ι γώτεροι θέ
λουν νά τήν καταπιάνονται. Δέν είναι γιά τούς λιπόψυχους πού
φοβούνται μήν άποτύχουν. Δέν είναι γιά τούς παράτολμους πού
μπορει νά καταστούν έπικίνδυνοι. Προκαλει τήν γελειοποίηση, τήν
κριτ ι κή, τήν άντιδημοτικότητα. 'Αλλά χωρίς αύτήν ό κόσμος μένε ι
άκίνητος. Είναι ή μοναχική κι' άβέβαιη δουλειά τού νά παίρνης
άποφάσεις.
Π. Α. Μακρής
(μετάφραση άπό τό ΝΙΟΥΣΓΟΥΙΚ)
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Έκυκλοφόρησε σ' εvαv κομψό τόμο

ΚΩΣΤΗ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

:»

Αρχαιοελληνικά

'Επιλογές άπό τά ·ομηρικά 'Έπη
'Επιλογή όπό τήν 'Ιλιάδα
'Επιλογή όπό τr1v 'Οδύσσεια

Μεταφράσεις
Πυθαγόρεια Χρυσά Έπη
Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος

Περιληπτικές 'Αφηγήσεις
Πλάτωνος
Πλάτωνος
Πλάτωνος
Πλάτωνος

Συμπόσιον ή περί Έρωτος
Φαίδρος ή περί Καλού
Άξίοχος ή περί Θανάτου
'Απολογία Σωκράτους

Πλάτωνος Φαίδων ή περί Ψυχής
Ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία <Νόμοι-Πολιτεία>
Ό καταποντισμός τής Άτλαντίδος <Τίμαιος>
Πλουτάρχου · Επτά Σοφών Συμπόσιον

Τιμάται Δρχ. 350
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τόμος Α'

·Από την Προϊστορfα
μέχρι την ·Αναγέννηση

Τόμος Β'

•Από την ·Αναγέννηση
c,

ως τους σημερινους
'

'

Α' Τόμος δεμένος δρχ. 350
Β, Τόμος χαρτόδετος δρχ. 200
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ΚΑΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τό Πνεύμα τού άρχαίου
θεάτρου
Όμλία στή Θεοσοφική 'Εταιρία
Τό θέμα πού θά μάς όπασχολήση είναι τό πνεύμα τού άρ
χαίου θεάτρου. Καί όταν λέμε θέατρο όναφερόμεθα κυρίως είς
τήν άρχαία τραγωδία. Θά έξετάσουμε τήν όρχαία τραγωδία, όχι
φυσικά άπό φιλολογική όποψη, όλλά θά προσπαθήσουμε νά δού
με πιό είναι τό πνεύμα πού τήν διέπει καί τί σκοπό έπεδίωκε.
Πηγή τού άρχαίου θεάτρου είναι ή θρησκεία, ή όποία r'jτavε
μία έλεύθερη θρησκεία, πού είχε σύνδεση μέ τή φύση, καί τή χα
ρά, πού δέν έδέσμευε τόν όνθρωπο, άλλά τουναντίον τόν έλευθέ
ρωνε. Ή θρησκεία πού ητανε συγγενής πρός τά Μυστήρια. 'Όπως
λέγει ό Άντ. Άδριανόπουλος «ή θρησκεία όχι μόνο δέν έμπόδισε
τήν λειτουργία τών Μυστηρίων, άλλά τά έσεβάσθη πολύ καί τά
έβοήθησε, γιατί r'jξεpav ol Ιερείς της έποχης έκείνης ότι είς τά Μυ
στήρια ηρχετο ό όνθρωπος είς έπικοινωνίαν μέ τόν άνώτερον
πνευματικόν κόσμον, καί ότι όπό αύτόν ήρύετο ίδέας, συναισθή
ματα καί παραστάσεις al όποίαι τόν όvύψωvαν».
Γύρω άπό τόν βωμό πού r'jτανε έξω όπό τό Ναό τού Διονύ
σου, έπάνω στόν όποίο βωμό ύπηρχε τό προσφερόμενο σφάγιο,
έψάλλετο ό διθύραμβος.
Ό διθύραμβος r'jτavε ενα είδος ποιήματος (δσματος), πού
έψάλλετο πρόν τιμήν τού Διονύσου. Ή έτυμολογία της λέξεως δι
θύραμβος είναι: δίς θύρα βαίνω. Αύτό δέ γιατί ό Διόνυσος είχε δι
πλή κυοφορία. Ό Διόνυσος, ό έπικαλούμενος Ζαγρεύς, ητο γιός
της Περσεφόνης μέ τόν Δία. ΟΙ Τιτάνες όμως, Πνεύματα της τά
ξεως τών δαιμονίων, έφθόνησαν τόν Διάνυσαν. Καί όφού όλοιψαv
τό πρόσωπό τους μέ γύψο διά νά γίνουν όγνώριστοι, έπεσαν έπά
νω στόν Διόνυσο, σέ μιά στιγμή πού r'jτavε όφηρημένος καί κύτ
ταζε τό πρόσωπό του στόν καθρέπτη, τόν σκότωσαν, τόν χώρισαν
σέ έπτά μέρη όσοι r'jτavε ol Τιτάνες καί έφαγαν τίς σάρκες του. Ή
θεά όμως 'Αθηνά κατόρθωσε νά σώση τήν καρδιά του καί νά τήν
δώση στόν Δία. · Ο Ζεύς τήν κατάπιε καί μέσα στό σώμα τού Διός
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έγινε νέα κυοφορία τού Διονύσου. 'Από αυτην τήν κυοφορία
ιτpοέκυψε ό Διόνυσος ό 'Ελευθερεύς. 'Έτσι βλέπουμε δτι ό Διόνυ
σος είχε διπλή γέννηση, δίς θύρα βαίνει, έξ ου καί διθύραμβος τό
6σμα του.
Συνεδιάζετο ό διθύραμβος μέ χορούς κυκλίους γύρω άπό τόν
βωμό καί άπό αύτόν τόν διθύραμβο ξεκίνησε τό άρχαϊο δράμα.
Δηλαδή σπίθα πού τό αναψε καί πού τό άνέβασε μετά τόσο ψηλά,
ώστε σήμερα νά θεωρηται ή άρχαία έλληνική τραγωδία μοναδική
στό είδος της, νά παίζεται είς δλον τόν κόσμον καί νά τήν μιμούν
ται μεγάλοι σύγχρονοι δραματουργοί, ι'jτανε τό πνεύμα της άρ
χαίας θρησκείας, ό ϋμνος στό θεό Διόνυσο. Τό τραγούδι γιά τά
πάθη αύτού τού θεού.
Οί χορευταί τού διθυράμβου, θεωρούντες τούς έαυτούς των
όπαδούς τού θεού, ύπεδύοντο τούς σατύρους. Ό σάτυρος έσυμ
βόλιζε τόν φυσικόν ανθρωπο, άκόλουθο τού θεού Διονύσου, ol
όποίοι σάτυροι ώμοίαζαν μέ τράγους. Καί άπό αύτούς τούς Σατύ
ρους πού είχαν τήν μορφήν τών τράγων, προήλθε τό όνομα, δπου
δλοι γνωρίζουμε τραγωδία. (Τράγων ώδή).
Θέατρα έκτίζοντο σέ δλά τά Ιερά. Στούς Δελφούς, στή Δωδώ
νη, στήν Έλευσϊνα, στά Καβείρια, στά 'Ασκληπιείο. Έκεϊ δπου
ύπάρχει σήμερα τό θέατρο τού Διονύσου, στήν 'Ακρόπολη, δίπλα
στό ναό τού θεού έκεϊ, κάτω άπό αύτό βρέθηκαν λείψανα ένός έκ
τών άρχαιοτάτων θεάτρων στό χώρο της Εύρώπης.
'Ώστε ή παρουσίασις τού δράματος τού θεού Διονύσου είναι
ή άρχή της άρχαίας τραγωδίας. Αύτή ή παρουσίασις τού δράματος
τού θεού Διονύσου, δείχνει πώς άπώτερος σκοπός της ι'jτανε κά
ποιος σκοπός πνευματικός, ϊσως τό κέντρισμα τών θεατών γιά νά
ξυπνήσουν οί συνειδήσεις των καί μέσα άπό τό δράμα τού θεού
Διονύσου νά δούν τήν ϊδια τους άτομικότητα. Νά θελήσουν μίαν
κάθαρσιν της ψυχής των. Νά ύποστούν μίαν έξαρσιν, fvav ένθου
σιασμόν, μίαν μέθην της ψυχής, μίαν πραγματικήν εύδαιμονίαν.
Μέ τόν καιρό αύτές ol Ιερές παραστάσεις πήραν τήν μορφή
τού δράματος, έγιναν θέατρο.
Ό 'Αριστοτέλης, στήν «Ποιητική του», δταν δίνει τόν όρισμά
της τραγωδίας γράφει: «"Εστι συν τραγωδία μίμησις πράξεως
σπουδαίας καί τελείας, μέγεθος έχούσης, χωρίς έκάστου τών εί
δών δν τοϊς μορίοις, δρώντων καί ού δι' άπαγγελίας, δι' έλέου καί
φόβου περαίνουσα τήν τών τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν».
Ή μετάφρασις τού Σίμου Μενάρδου είναι:
«Τραγωδία, λοιπόν, είναι μίμησις πράξεως σοβαρός καί τελείας
(καθαυτή) ή όποία έχει άρκετό μέγεθος μέ χωρισμένα τά είδη στά
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έπιμέρους δηλ. ρυθμούς, μουσική, στολισμό καf διεξαγμέvα διό
δράσεως, όχι δι' άπαγγελfας πετυχαίνοντας διό τού έλέου καf φό
βου τήν κόθαρσιv τώv τέτοιων οlκτρώv καf φοβερών παθημά
των.»
Φυσικό στήν άρχή τό θέατρο εΤχε σκοπό ήθικό-πλαστικό, δι
δακτικό, δπως r'jτavε καf τό Μεσαιωνικό μυστήρια. Δέv εΤχε σχο
λαστικό κηρύγματα, άλλό μέ τή δράση τώv ήρώωv καf τό λόγια
τού χορού έδινε ζωντανό παράδειγμα δλωv τώv ήθικώv άξιώv πού
κάνουν �να λαό όξιο νό ζη καf vό μεγαλουργη. Ήρωϊσμοf, μεγαλο
ψυχία, σεβασμό τού νόμου, τώv γερόντων, ύποταγή στό θεό, πρά
ξεις τρανές πατριωτισμού, άγόπης μεταξύ τώv μελών της οlκογε
vεfας r'jτavε τό θέματα πού πρόβαλε τό δράμα, μέ τέτοιο τρόπο ώ
στε vό έπιρρεόζεται τό πλήθος, ό λαός. Ό λαός πήγαινε στό θέα
τρο δωρεάν, γιατί ή Πολιτεία εΤχε άναλόβει αύτό τό βάρος. Ό άρ
χοντας της πόλεως διάλεγε τούς πλουσfους πολίτες τούς χορη
γούς, ο1 όποίοι άνελόμβαvοv δλα τό έξοδα. 01 χορηγοί έπλήρωvαv
γιό τή δόξα καf όχι γιό ύλικό κέρδη. 'Από τήv έποχή μάλιστα τού
Περικλέους ο1 πτωχοί έπαιρναν μικρή χρηματική έπιχορήγηση γιό
νό πάνε στό θέατρο, τό λεγόμενα θεωρικά. Ή πρώτη τραγική πα
ράσταση όφεfλεται στόv ποιητή 'Αρίωνα τόv Λέσβιο, στήv άρχή
τού 6ου αlώvος. Ό Άρfωv εΤvαι αύτός πού έκανε τόv διθύραμβο
έντεχνο εΤδος. Ό Διθύραμβος διεμορφώθη σέ δράμα διό της προ
σθήκης τώv ύποκριτώv. Τόv πρώτον ύποκριτήv εlσήγαγε ό Θέσπις
τό 520 π.Χ.
Αύτές ο1 Ιερές παραστάσεις άποκτούσαv όλοέvα καf τραγικώ
τερο χαρακτήρα, γιατί ό θεατής έβλεπε μέσα σ' αύτές όλοέvα καf
περισσότερο άγνωστες, όόρατες δυνάμεις vό καθορίζουν τfς μεγά
λες στιγμές τού βίου του.
Στήv άρχή ό διθύραμβος ηταv ό διάλογος έvός προσώπου μέ
�να χορό καf καθώς ή τραγωδία γεννήθηκε, δπως εrπαμε, άπό τόv
διθύραμβο τό χορικό παίζουν μεγάλο ρόλο στή τραγωδία. Στό χο
ρικό μιλεί ό rδιος ό λαός, μέ τή σοφία της πείρας του. Ό χορός εΤ
vαι ό έμψυχωτής τού θεατη. Ό χορός μέ τήv πληθωρική του κfvη
ση καf τήv όμεση άvταπόκρισή του πρός τό βαθύτερο δράμα της
τραγωδίας, όδηγούσε τόv θεατή στήv έvόραση τού πόθους, στήv
άφομοfωση τού μύθου, στήv συμμετοχή του μέ τό δρώμενα έπf
σκηνής καf στό άvέβασμα της σκέψεώς του σέ άvώτερα πνευματι
κό προβλήματα. Ό θεατής, ό λαός, λάβαινε καf αύτός μέρος σέ δ,
τι παιζόταvε στή σκηνή τού άρχαfου θεάτρου. 'Ό,τι παιζόταvε τού
r'jταvε γνωστό. "Ηξερε τό παθήματα τώv θεών, τώv ήρώωv. "Ηξερε
τούς μύθους.
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Ό χορός κατά τόν Νίτσε, ό πρώτος παράγοντας της άρχαίας
τραγωδίας, είναι ή έπιβίωση τού διονυσιακού πνεύματος. Ή προο
δευτική έξέλιξη της τέχνης, λέγει ό Νίτσε είναι τό άποτέλεσμα τού
διπλού χαρακτήρα της, δηλαδή τού άπολλωνείου πνεύματος καί
του διονυσιακού.
Καί ό 'Αντώνιος Άδριανόπουλος γράφει:
«Τό Άπολλώνειον πνεύμα είναι ή σκέψις, ή όρμή πρός τό ίδανι
κόν, ή φαντασία, ή δημιουργική όρμή. Τό Διονυσιακόν πνεύμα εί
ναι ό αύθορμητισμός, είναι ή έλευθέρα έκδήλωσις τών όρμών,
τών ένστίκτων καί τών φυσικών έπιθυμιών, al όποίαι έκδηλούνται
αύτομάτως μέσα άπό τήν ψυχήν τού φυσικού άνθρώπου. Καί ό
Νίτσε παρομοιάζει τήν έννοιαν αύτήν μέ τόν Σάτυρον, τόν πρωτό
γονον όνθρωπον, ό όποίος δέν έχει έπηρεασθη άπό τό περιβάλ
λον της κοινωνίας καί δέν έχει ύποστη είς τό έσωτερικόν της ψυ
χrΊς του διαστροφάς. ΟΙ άρχαίοι 'Έλληνες είναι άξιοθαύμαστοι, για
τί έπέτυχαν τήν σύζευξιν τού Άπολλωνείου πρός τό Διονυσιακόν
πνεύμα».
Αύτή ή σύζευξις τού Άπολλωνείου πρός τό Διονυσιακόν
Πνεύμα είναι τό άποκορύφωμα της άρχαίας τραγωδίας. Γιατί τό
έλεύθερο πνεύμα της άρχαίας 'Ελλάδος έφερε στή σκηνή τούς μύ
θους τών θεών καί τών ήρώων μέ δλες τους τίς περιπέτειες. ΟΙ
'Έλληνες δέν έφοβούντο νά φέρουν στή σκηνή τούς θεούς των.
Αύτό δέ γιατί καθώς ξέρουμε, ή θρησκεία των είχε έλεύθερη σκέ
ψη, πίστευαν δτι ό όνθρωπος δέν είναι «δούλος τού θεού», άλλά
συγγενής μέ αύτόν.
Μέσα άπό δλες αύτές τίς περιπέτειες τών μύθων προβάλλει
ρυθμιστής της ζωής τών ήρώων ή Εlμαρμένη, ή Μοίρα. Αύτή είναι
ό πρωταγωνιστής τού άρχαίου δράματος καί αύτό έπρεπε νά διδα
χθούν οί θεατοί. Οί θεατοί έπρεπε νά μάθουν δτι ή Εlμαρμένη κα
θορίζει τή ζωή κάθε άνθρώπου. Πολλές φορές αύτή ή Μοίρα εί
ναι φαινομενικά όδικη. Αύτή δμως ή άδικία έκανε τόν θεατή, τόν
λαό, νά έρευνά τό γιατί καί νά φθάνη νά ζητήση νά βρή τό γιατί
τών παθημάτων του στή ζωή, τό γιατί τού θανάτου. Γιατί ol 'Έλ
ληνες πίστευαν στήν Εlμαρμένη. «Ή ίδέα τής Εlμαρμένης άπετέλει
κοινήν πίστιν δλων τών 'Ελλήνων. Καί ή πίστις αύτή διαπνέει καί
τήν Έλληνικήν Μυθολογίαν καί τούς ποιητάς καί τήν κατ· όρθήν
εvvoιav φιλοσοφίαν», γράφει ό Άντών. Άδριανόπουλος στό βι
βλίο του «Οί Νόμοι τής Ζωής».
'Έτσι μέσα στίς τραγωδίες τού ΑΙσχύλου, τού Σοφοκλή καί όλ
λων, βλέπουμε τή βαρειά Μοίρα πού είναι τό πεπρωμένο τού οϊ
κου τών 'Ατρειδών, τών Λαβδακιδών, καί δλων τών πρωταγωνι-
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στων τοϋ άρχαίου δράματος. Σέ δλες τίς τραγωδίες τοϋ Αiσχύλου,
τοϋ Σοφοκλη καί τοϋ Εύρυπίδη, ή Μοιρα κανονίζει τήν πορεία τοϋ
δράματος. Ή Είμαρμένη είναι ό σκελετός γύρω καί έπάνω στόν
όποιο κτίζεται τό δρόμο. Αύτή κινει τούς πρωταγωνιστάς, αύτή
όδηγει τούς ηρωας στίς διάφορες πράξεις τοϋ βίου των. Μαζύ δ
μως μέ τήν Είμαρμένη ύπάρχει στό άρχαιο δρόμο καί ή διαρκής
παρουσία τών θεών. Αύτή ή παρουσία έδινε στό δρόμο εvα χαρα
κτηρα πνευματικότητας. Γιατί ό 'Έλληνας, πιστεύοντας στήν Εlμαρ
μένη έβλεπε τήν μηδαμηνότητα τοϋ θνητού μπροστά «στό θέλημα
τοϋ θεοϋ» μπροστά στή Μοιρα άλλά καί τό μεγαλειο τοϋ άνθρώ
που δταν φθάνη νά ένεργη σάν έλεύθερος όνθρωπος άντίκρυ στή
Μοιρα του.
«....... σέ δίκιο τέλος
θά φέρη - πρώτα ό θεός - τά Πεπρωμένα»
ψάλλει ό χορός στόν Άγαμέμνωνα τοϋ Αίσχύλου καί άλλοϋ.
«·ΆχΙ έσύ σαι Δία
σ· δλα ή άφορμή σ· δλα ή αίτία,
τί γίνεται χωρίς τό Δία στόν κόσμο;
καί ποιά άπ' αύτά χωρίς θεού βουλή;»
Χοηφόροι
«Ναί, Δία, στρέψε τά μάτια σου στίς συμφορές μας,
Βοήθα! κι άπό τό τίποτα μπορεις νά ύψώσεις
σπίτι ψηλό
πού γιά καλά τ' όχουν πεσμένο»
«Γιοτ' είν' ή άρρώστια ριζωμένη
στά σπίτια αύτά, κι' όχι παρμένη
άπόξω, άπ' όλλους, μά άπ' τών ϊδιων
τήν έχθρα, πού αϊμα δέ χορταίνει».
Άπό τώv ϊδιωv τήv εχθρα, οί ϊδιοι οί όνθρωποι αϊτιοι της Ει
μαρμένης των, ό θεός άναίτιος.
Αύτό δέ γιατί ο1 άρχαιοι, φιλόσοφοι, ποιηταί, τραγικοί, .πί
στευαν πώς τήν Είμαρμένη, δπως καί πραγματικά είναι, κάθε
ανθρωπος τήν δημιουργει μόνος του. Ή Εlμαρμένη κάθε άν
θρώπου πού προσδιορίζεται άπό αϊτια τά όποια προέρχονται
άπό τήν κατάσταση κάθε ψυχης. Γιά αύτό ό χορός ψάλλει:
«άρρώστια ριζωμένη στά σπίτια αύτά, κι' όχι παρμένη άπ' έ
ξω άπ' όλλους».
Χοηφόροι
«Άλλ' ώ Μοιρες μεγάλες, άς δώση ό θεός
ενα τέλος καλό
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έκεί πόχουν τό δίκαιο μαζί τους.
«Μέ γλώσσα κακιά ή γλώσσα ή κακιά
νά πλερώνεται πρέπει» φωνάζει τρανά
πού ξοφλά τά χρωστούμενα ή Δίκη
«Κι' άντίς φόνου πληγή πάλι φόνου πληγή
νά πλερώνεται - κάμεις θά βρης
ό παμπάλαιος ό μύθος φωνάζει.»
Στίς Εύμεvίδες ψάλλει ό χορός
«Καί ποιός λοιπόν αύτά δέ σέβεται
καί δέ φοβάται άπ' τούς άνθρώπους.
άκούοντας τούς νόμους μας
δπου μάς ώρισαν οί Μοίρες
κι· έπικυρώσανε oi θεοί;»
Στίς 'Ικέτιδες
«·Ό,τί ναι γραφτό άπ' τή Μοίρα θένα γίνη καί κανείς πέρ' άπ'
τό θέλημα δέ βγαίνει τό μεγάλο άνεξιχνίαστο τού Δία»
'Ό,τι ώρισαν oi Μοίρες, ο1 θυγατέρες της 'Ανάγκης, της
Άδράστειας. Ή έτυμολογία της λέξεως 'Αδράστεια εΤναι τό
ρημα διδράσκω πού θά πη άποδρώ έξ οδ καί ή λέξις άπό
δρασις. 'Αλλά μέ τό α τό άρνητικό μπροστά γίνεται άδιδρά
σκω, 'Αδράστεια, δηλαδή δέν μπορώ νά ξεφύγω άπό τό Νό
μο της 'Ανάγκης, της Ε1μαρμένης. Καί δπως λέει ο 'Αριστο
τέλης διά τήν 'Αδράστεια: «Ώς άναπόδραστος αίτία οδσα
κατά φύσιν».
Πέρσαι
«δμως, άνάγκη ο1 όνθρωποι τίς δυστυχίες πού στέλνει ή μοί
ρα νά ύπομένουν.»
'Ανάγκη νά ύπομένουν ο1 όνθρωποι τίς δυστυχίες πού στέλ
νει ή Μοίρα γιά νά άνοίξουν τά μάτια τους καί νά διορθώ
σουν τά έλαπώματά τους, νά προσπαθήσουν νά βροϋν τό
άληθινό νόημα της ζωης, καί καταλάβουν τό μεγάλο ρόλο
πού παίζει ·στήν έξέλιξη της ψυχης τοϋ άνθρώπου ή Ε1μαρ
μένη, ή Μοίρα, πού εΤναι βοηθός τοϋ άνθρώπου καί όχι τι
μωρός.
'Αγαμέμνων
Μά δποιος τοϋ Δία τή νίκη άπό
καρδιάς τιμά
της γνώσεως τόν καρπό τρυγά
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πού όδήγησε τόν άνθρωπο στή γνώση
κι έβαλε νόμο: πάθος μάθος»
(«τόν πάθει μάθος θέντο κυρίως έχειν»)
«Πάθος μάθος» λόγια που μεταχειρίζεται άκόμα καί σήμερα
ό λαός, λέγοντας: «παθός μαθός»
'Όλοι οί μύθοι τοϋ Οίδίποδος, των Τανταλιδών, των 'Ατρειδών
καί άλλων, έπάνω στούς όποίους βασίζονται δλες ol άρχαϊες τρα
γωδίες ζωγραφίζουν τήν δύναμη της Μοίρας. 'Επειδή δέ ό νόμος
της Είμαρμένης στηρίζεται, δπως πίστευαν άπόλυτα ol 'Έλληνες,
στό νόμο της θείας Δικαιοσύνης, γιά αύτό μέσα άπό τούς φόνους
των μύθων αύτών, δπως τό έγκλημα τοϋ 'Ορέστη, της Κλυταιμνή
στpας, τοϋ ΑίΌντα, τοϋ Οίδίποδα καί άλλων, είναι μέν έγκλήματα,
άλλά συνάμα καί κυρώσεις τίς όποϊες έπιβάλλει ή Εlμαρμένη σέ
κάθε άνθρωπο γιά νά τόν συνετίσει γιά τά σφάλματα πού έχει κά
νει όχι μόνο σ· αύτή τή ζωή άλλά καί σέ προηγούμενες ένσαρκώ
σεις. Γιατί άν άφαιρέσουμε τήν πίστη στήν μετενσάρκωση, τότε ή
Μοϊρα είναι μία φοβερή όδικία. Τά μυστήρια, ή όρχαία θρησκεία,
ή φιλοσοφία βασίζονται στό νόμο της μετενσαρκώσεως. Φυσικά
δλοι οί θεατοί δέν ηξεραν καί πολλοί δέν πίστευαν στόν νόμο αύ
τό. 'Αλλά καί αύτοί άκόμη μέ τά δρώμενα έπί σκηνης συναρπάζον
το, προβληματίζοντο. 'Άρχιζαν νά σκέπτωνται καί νά διερωτώνται
τό γιατί. Οί δέ πνευματικώς προηγμένοι, έρευνώντας τό γιατί σύ
χναζαν στίς φιλοσοφικές σχολές καί πολλοί, ol ώριμοι πνευματι
κώς καί ψυχικώς, έμυοϋvτο είς τά Μυστήρια. 'Ώστε τό άρχαϊο θέα
τρο ητανε ενα σχολειό καί ή Είμαρμένη, ή θεία Δικαιοσύνη, ή τι
μωρία γιά σωφρονισμό, «πάθος, μάθος».
'Έτσι μέσα άπ' δλες τίς κυρώσεις πού έπιβάλλει στόν ηρωα ή
Είμαρμένη καί μέ τήν παρουσία τοϋ θεοϋ της θείας Δικαιοσύνης,
έπέρχεται στr1ν ψυχή τοϋ ηρωα μία ψυχαναλυτική ένέργεια, πού
τόν κάνει νά νοιώθη εναν άγνισμό, σάν νά έπέδρασαν έπάνω του
θεϊες δυνάμεις. 'Επέρχεται ή κάθαρσις, ό έξαγνισμός δλων των
παθημάτων πού διεδραματίσθηκαν στή σκηνή. Ό 'Αριστοτέλης
ύπελάμβανε τήν κάθαρσιν ώς τόν κυριώτατον σκοπόν της τραγω
δίας.
Μέ τήν κάθαρσιν ή πράξις της τραγωδίας δέν διακόπτεται μό
λις κορυφωθη ή συμφορά πού κατατρέχει τόν ηρωα, άλλά παρα
τείνεται ώστε νά διεγείρει στίς ψυχές των θεατών τόν οiκτον, τόν
έλεον γιά τόν ηρωα πού πάσχει.
Ή 'Αντιγόνη θάβει τόν νεκρό άδελφό της, παρά τήν άπαγυ
ρευτική διαταγή τοϋ Κρέοντα. Καί αύτή δμως, μετά θάβεται ζων
τανή. Ξέρει ή 'Αντιγόνη τήν γλύκα της ζωης καί θρηνεϊ πού θά πε-
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θάνει. 'Αλλά θά ξανάκανε τό ίδιο άν ζούσε. Γιατί ξέρει πώς αύτό
εiναι τό σωστό. Ή ταφή τών νεκρών εiναι άγραφος νόμος. Καί ή
'Αντιγόνη ζωντανή μέσα στόν τάφο, διεγείρει στίς ψυχές τών θεα
τών τόν πόνο, τόν οiκτον, τόν ελεον, άλλά συνάμα καί τό θάμπω
μα μπροστά στό μεγαλείο τής ψυχής της. «Οϋ τί συνήχθειν, άλλά
συμφιλείν πέφυκα». (δέν γεννήθηκα γιά νά μισώ άλλά γιά νά άγα
πώ») λέγει ή 'Αντιγόνη τήν ώρα πού θά άφήσει αύτή τή ζωή.
Ό Αίας τήν ώρα πού πέφτει έπάνω στό ξίφος του γιά νά σκο
τωθή λέει: «η μέ τιμή νά ζή κανένας η μέ τιμή νά i-rεθαίνη». Λόγια
πού φέρνουν τήν κάθαρσιν καί τόν έλεον.
Καί ό θεατής ζώντας δλες αύτές τίς περιπέτειες τών ήρώων ·
αίσθανότανε μαζύ μέ τόν έλεον καί τόν φόβον καί μίαν ήθικήν έ
ξαρσιν μίαν ήθικήν βελτίωσιν. Γιά αύτό καί ό Πλάτων έλεγε γιά
τήν τραγωδία:
«Τής ποιήσεως δημοτερπέστερον καί ψυχαγωγικώτερον τραγωδία»
'Όλοι οί ηρωες τών τραγωδιών εΊναι πρότυπα δλων τών ύψη
λών συναισθημάτων τής άνθρώπινης ψυχής. Τοϋ ήρωϊσμοϋ, τής
άγάπης, τής μεγαλοψυχίας, τής άλληλεγγύης, άλλά καί τοϋ πάθους.
'Όλη δέ αύτή ή κλίμαξ τών συναισθημάτων καί τό πάθος,
ίδίως δέ ό ρόλος τής Είμαρμένης στή ζωή τών άνθρώπων καί ή
κάθαρσις εiναι δοσμένα διά δράσεως (δρώντων καί ού δι' άπαγγε
λίας») 'Έτσι ώστε ό θεατής νά τά ζή, νά βλέπει στή σκηνή τόν ίδιο
τόν έαυτό του γιά νά μπορέση νά διδαχθή τό μεγάλο μάθημα πού
δίνει σέ κάθε άνθρωπο ή Είμαρμένη, ή όποία στηρίζεται στό νόμο
τής θείας Δικαιοσύνης καί πού έξυπηρετεί τήν πρόοδο τής άνθρω
πίνης ψυχής.
Σχολειό ητανε ή άρχαία τραγωδία.
Ή κωμωδία εiναι ή άλλη μορφή τοϋ δράματος. Ή έτυμολογία
τής λέξεως κωμωδία εiναι κατά «κώμον ώδή» δηλαδή ώδή, άσμα
πού έψάλλετο σέ πομπήν βακχικήν. Κατά τόν Άριστοτέλην δμως
ή όνομασία κωμωδία προέρχεται άπό τά σκώμματα μεταξύ άντιπά
λων πού έγίνοντο είς τάς «κώμος» δηλαδή χωριά τών Μεγαρέων.
Ή καταγωγή τής κωμωδίας εiναι τά Μέγαρα. 'Αλλά πατρίδα τής
πρώτης κωμωδίας εiναι ή Σικελία, νησί πού άποίκισαν ο1 Μεγα
ρείς. 'Εκεί γεννήθηκε καί ό 'Επίχαρμος πού έδωσε κανονική μορ
φή στήν κωμωδία καί πού ό Πλάτων τόν θεωρεί ώς τόν τελειότε
ρον τών ποιητών τής κωμωδίας (Θεαίτητος).
Καί ή κωμωδία πηγή εΤχε τίς θρησκευτικές έορτές, τά «κατ·
άγρούς Διονύσια».
Κατά τίς Διονυσιακές έορτές, έπροπορεύετο άγαλμα τοϋ Διο
νύσου η νεανίας, ό όποίος ύπεκρίνετο τόν Διόνυσον, ντυμένος γυ-
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ναικεία φορέματα. 'Ακολουθούσε ό φαλλός καί πομπή παρθένων
κρατώντας κάνιστρα καί όνδρες μετεμφιεσμένοι σέ σατύρους. Κα
τά διαστήματα ή πομπή σταματούσε καί ol Σάτυροι είρωνεύοντο
καί έσατύριζον δλους τούς κατοίκους όκόμη καί τούς όρχοντας της
πόλεως. Αύτή ή σάτυρο ητανε ή όφορμή ώστε νά δημιουργηθη ή
κωμωδία, ή όποία είχε καί χιούμορ καί έλευθεροστομία λόγψ της
έλευθερίας τού πνεύματος τών όρχαίων 'Ελλήνων.
Ή κωμωδία έρχεται κοντά μέ πρόσωπα καί καταστάσεις τού
καθημερινού βίου.
'Ενώ στήν τραγωδία ό χορός παίζει βασικό ρόλο, στήν κωμω
δία έχει συμπληρωματικό μόνο χαρακτήρα.
Τόν 5ον αίώνα, στήν άρχή τού Πελοποννησιακού πολέμου, ό
Εϋπολις τού έδωκε καί καλλιτεχνική μορφή.
Ή κωμωδία έφθασε σέ μεγάλη όνθηση μέ τόν 'Αριστοφάνη
(452-385 π.Χ.)
Άλλά δυστυχώς ό 'Αριστοφάνης δέν έσατύρισε στίς κωμωδίες
του μόνο τά κακώς κείμενα, άλλά καί τά καλώς κείμενα. Αύτό δέ
άπό παρανόηση. Καί είναι γνωστή ή έκστρατεία του έναντίον τού
Σωκράτους. Άπό άντίδραση στίς νέες ίδέες τού Σωκράτους, στήν
κωμωδία του «Νεφέλαι» διακωμωδεί τόν Σωκράτη κατά τρόπον
όσχημον, παρουσιάζοντάς τον ώς σοφιστήν.
Ό 'Αριστοφάνης διακωμώδησε καί τούς θεούς καί τίς όρετές
άκόμη. Αύτή ή παρεκτροπή καί ή διακωμώδησις τών όρετών εiναι
ενας άπό τούς παράγοντες τού ξεπεσμού τού θεάτρου. Μαζί δέ μέ
αύτόν έπηλθε καί ό ξεπεσμός της έλεύθερης έλληνικης, θρησκείας,
τού πολιτισμού καί γενικά της 'Ελλάδος. Καί έτσι ηλθε ή πτώσις
τού 'Ελληνικού πνεύματος, ό ώραίος κόσμος έσβησε.
'Εκείνο δέ πού πρέπει νά τονίσουμε ίδιαιτέρως μιλώντας γιά
τό άρχαϊο έλληνικό θέατρο είναι δτι μοναδικός του σκοπός δέν η
ταν ή παρουσίαση πολιτικών θεμάτων καί ή λύση κοινωνικών
προβλημάτων. δπως δυστυχώς θέλουν νά τό παρουσιάσουν σήμε
ρα, άδιαφορώντας τελείως γιά τό βαθύτερό του νόημα. Τό όρχαίο
έλληνικό δράμα όνεφέρετο καί σέ πολιτικά καί κοινωνικά θέματα,
άλλά κύριος σκοπός του καί βαθύτερό του νόημα ητανε όλλο.
'Εκείνο πού έπεδίωκε ητανε νά έλθη κοντά στό θεατή όγγίζοντας
τήν ψυχή του μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά τόν βάλη νά σκεφθη όνώ
τερα προβλήματα. βαθύτερα όπό τά καθημερινά. Νά κεντρήση τήν
περιέργειά του γιά τόν βαθύτερο καί όνώτερο σκοπό της ζωης,
γιά τό μεγάλο μάθημα της Εlμαρμένης. Νά σκεφθη γιά τήν κάθαρ
ση της ψυχής του όπό δ,τι όσχημο, τιτανικό φέρνουμε μέσα μας.
Γιά τήν έξέλιξη της ψυχής μέ τήν γνώση καί μέ τήν βοήθεια άνω-
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τέρων πνευμάτων. Προσπαθούσε νά φέρη τόν θεατή νά ποθήση
τόν έξαγνισμό τής ψυχής του, δπως καf ol f\ρωές του. ΟΙ f\ρωες
τού δράματος βασανίζονται, πάσχουν, άλλά στό τέλος αισθάνον
ται, μέ τήν βοήθεια τής 'Αθηνάς καf τού 'Απόλλωνος, τόν άνώτερο
σκοπό τής ζωής, άφού νοιώσουν τό βαθύ μάθημα τής Εlμαρμένης,
τής θείας Δικαιοσύνης.
Αύτό ι'jτανε τό πνεύμα τού άρχαfοu θεάτρου. 'Ένα μάθημα γιά
τόν λαό. Καf «δς εύχηθώμεν καf δς έλπfσωμεν» δπως λέγει ό 'Αν
τώνιος Άδριανόποuλος «δτι θά ξαναζήση κάποτε αύτό τό πνεύμα,
αύτός ό ώραίος κόσμος».

ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ-ΘΩΔΑ

Το βλέμμα
Είσαι άστρο νιογέννητο
και περιστρέφεις τους μαγνήτες σου
σε σύμπαν φωτεινό
μ · ηδονή και οδύνη.
Στα σύννεφα με τους πλάνητες ήχους
πραγματοποιώ τους κύκλους της ημέρας!
Ο χρόνος αγκαλιάζει το βλέμμα μου
κι αυτό βαθαίνει
ως της μνήμης τη θεόρατη θάλασσα
και πότε κύμα, πότε γλάρος, πότε νησί
περνά τα χθόνια ποτάμια
και στου πόνου τις κλίμακες
συναντά τη μορφή σου
που δραπετεύει απ' το λυγμό
να μου ντύνει τα όνειρα
μέσα σε γαλαξίες και φωτός κυκλώνες
καθώς ολύμπια πυρά τη μοίρα μεταλλάσσει
στους κοιτώνες των άστρων.
Εκεί του κόσμου η ψυχή
και ο δικός μου παιάνας...
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Διασωθείσαι άρχαίαι Τ ραγωδίαι
ΑΙσχύλου 7

Πέρσαι
'Επτά έπί Θήβας
'Ικέτιδες
Προμηθεύς Δεσμώτης
'Αγαμέμνων
Χοηφόροι
Εύμεvίδες

Σοφοκλή 7

Αrας
'Ηλέκτρα
Οlδίπους τύραννος
'Αντιγόνη
Τραχίνιαι
Φιλοκτήτης
Οlδίπους έπί Κολων4J

Εύριπrδη 19
Μήδεια
'Ιππόλυτος
Φοίνισσαι
'Ιφιγένεια έv Ταύροις
'Ιφιγένεια έv Αύλίδι
'Άλκηστις
'Ανδρομάχη
Βάκχαι
'Εκάβη
'Ελένη
'Ηλέκτρα
'Ηρακλείδαι
Ήρακλης μαινόμενος
'Ικέτιδες
Ίωv
Κύκλωψ
'Ορέστης
Τρωάδες
Ρήσος
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Αίμιλία Ίβου

-;Ω :»Ελευθερία
Ώ

'Ελευθερία
σταυρωμένο πουλί σ ανιερα χέρια
τσαλαπατημένο λουλούδι, κρίνο
ύπέρλαμπρο
σε ποιο διαπλανητικό όνειρό μας
σ· έχουμε δεί
καi σ· έρωτευθήκαμε.
μός συνεπήρε ή όμορφιά, τό τραγούδι σου
μέ τόν παλμό του σάν της αίωνιότητας.
Νά σέ μεταφυτέψουμε πάνω στή γη
μάταια μοχθούμε.
Σέ παραμορφώνουμε, σέ τυρραγνοϋμε
σέ πνίγουμε ...
Είναι άκόμα νωρίς γιά νά εύδοκιμήσεις
έδώ
Ό μολυσμένος άγέρας, τά βαρειά χώματά μας
σοϋ μαραζώνουν μέσα άπ' τή γέννησή σου
τήν ούράνια πνοή.
(Άπό τή συλλογή << Ορεία Κρύσταλλος

καί Βασάλτης»
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ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΣΜΟΣ
Μέρον 2ον
Ώς έχομεν ι'jδη έπισημάνει είς τό πρώτον μέρος, ol Ροδό
σταυροι, άποδέκται καί συντηρηταί μίας παναρχαίας κληρονομίας,
εiδικεύονται εiς τήν μελέτην τών όρχαίων παραδόσεων καί τοϋ
έσωτερικοϋ νοήματος τών Γραφών, όσχολούμενuι έν μυστικότητι
-λόγω τοϋ κατατρεγμού της έκκλησίας- μέ τάς θετικός καί όπο
κρύφους έπιστήμας, τόν έρμητισμόν, τήν φιλοσοφίαν, τήν όστρο
λογίαν, τήν μαγείαν, τήν έρευναν της Φύσεως καί τήν Ίατρικήν,
άφοσιώνοντες έαυτούς είς τήν εύγενη προσπάθειαν έξόδου όπό
τό μεσαιωνικό τέλμα διά μιας πνευματικής μεταρρυθμίσεως.
Λόγω δμως τών άντιξοοτήτων της έποχης, τάς όποίας όντιμε
τώπιζον, ήναγκάζοντο νά έργάζονται κατά τό πλείστον ύπό τήν κά
λυψιν της τέχνης της 'Αλχημείας, καθ' δσον ό όλχημισμός ό
όποίος παρέμενεν άκαταδίωκτος παρείχε εiς αύτούς τρόπους έκ
φράσεως καί κάλυψιν εύλογοφανέστερη τοϋ έργου είς τό όποίον
έπεδίδοντο.
Άλλά τί :Ίτο ή τοϋ Μεσαίωνας 'Αλχημεία καί κατά πρώτον πό
θεν πηγάζει ό όρος ο�τος;
Αί γνώμαι δμως διχάζονται ώς πρός τήν καταγωγήν τοϋ δρου
καί είναι δύσκολον νά δοθη πειστική άπάντησις καί άκριβής όρι
σμός, καθ' δσον διάφοροι έκδοχαί προβάλλονται ώς πρός τήν έτυ
μολογίαν της λέξεως.
'Υπάρχουν οί ύποστηρίζοντες τήν Άραβικήν έτυμολογίαν. Δι'
ώρισμένους έξ αύτών ή λέξις προέρχεται όπό τήν Αίγυπτιακήν ρί
ζαν «Χέμ» διά της όποίας έπισημαίνεται ή εύφορος μαύρη γη, ρίζα
είς τήν όποίαν προσετέθη τό όραβικόν άρθρον «αλ». Κατ' άλλους,
έπειδή ή άρχαία Αϊγυπτος έκαλείτο «Κεμίτ», ήτοι μαύρη χώρα, ώς
έκ τών ίλύων τοϋ Νείλου ποταμού, ή λέξις έξελληνίσθη είς Χημεία
(μέ Η και 1). πρός ύποστήριξιν δέ της όπόψεώς των όναφέρονται
είς τόν Πλούταρχον καί είδικώς είς τό σύγγραμμά του «Περί Ίσι
δας καί Όσίριδος», ένθα διατυποϋνται τά έξης: «τήν Αϊγυπτον έν
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τοίς μάλιστα μελαγγείαν οδσαν ώσπερ τό μέλαν τού όφθαλμού
Χημίαν καλούσι».
Κατά μίαν δμως άλλην έκδοχήν, ή λέξις προέρχεται απο τήν
τεχνικήν τής μεταλλουργικής έπεξεργασίας τής άφορώσης τήν
χρυσοποιητικήν, έκ τού χρυσογόνου, μεταλλικού τίγματος r'j χύμα
τος τών χρυσοφόρων τζάμων, μέ άλλους λόγους έκ τής «χυμευτι
κής τέχνης» ητις καί άπεκλήθη «Χυμεία» (μέ Υ καί ΕΙ). ( 10)
01 άσκηταί πάντως τής άρχαίας «χυμευτικής τέχνης», ή όποία
περιεβάλλετο δι' άποκρύφων συνταγολογιών καί ίερογλυφικών
συμβόλων, ησαν oi σοφοί καί μάγοι ίερείς της άρχαίας Αίγύπτου.
Οδτοι θεμελιωτήν καί όδηγόν τής έπιστήμης των έκήρυτον τόν
σεληνιακόν τής σοφίας θεόν Θώθ, τόν όποίον καί έθεώρουν ώς
έφευρέτην τών τεχνών καί τών έπιστημών.
Άργότερον, οί τής 'Αλεξανδρείας 'Έλληνες παρομοιάζοντες
τόν Θώθ πρός τόν ψυχοπομπόν καί πάσης σοφίας Έρμήν όνόμα
σαν αύτόν «Τρισμέγιστον» άποδεχόμενοι τούτον ώς έκπρόσωπον
τού άρχαίου Ίερατίου καί ώς μυσταγωγόν καί καθοδηγητήν τών
πράξεών των. Ή ίερά δέ «χυμευτική τέχνη» παραληφθείσα περί
τόν 1 ον αίώνα μ.Χ. ύπό τών 'Ελλήνων, μετενεχθείσα δέ βραδύτε
ρον είς τό Βυζάντιον, άπεκλήθη «'Ερμητική». Είναι δέ γνωστόν δτι
όλόκληρος φιλοσοφία έξυφάνθη πέριξ τού όνόματος τού Τρισμεγί
στου, όνομασθείσα «έρμητική φιλοσοφία», ή όποία άπεδέχετο τήν
θεωρίαν τού ένιαίου τής ϋλης.
Πλείστοι δσοι είναι έκείνοι έκ τών 'Ελλήνων τής 'Αλεξαν
δρείας καί τού Βυζαντίου, οϊτινες άναφέρονται ώς έπιδοθέντες με
τά ζήλου είς μελέτας καί συγγραφάς άφορώσας τήν «Χυμείαν»
(τήν χυμευτικήν δηλ. τέχνην) τών χρόνων έκείνων, δπως π.χ. ό
έφευρέτης τού ύγρού πυρός Καλλίνικος, ό Ζώσιμος καί ή άδελφή
του Θεοσέβια, ό Όλυμπιόδωρος, ό Σινέσιος, ό Αύτοκράτωρ 'Ηρά
κλειος, ό μοναχός Νικηφόρος, ό Πατριάρχης Φώτιος, ό Μιχαήλ
Ψελλός ό νεώτερος κ.ά.
Κατά τήν παράδοσιν, ό 'Άραψ Χαλίφης Γιεζίν τού Ίου αί. μ.Χ.
μυηθείς ύπό τού μοναχού Μοριανού είς τήν Ιερόν χυμευτικήν τέ
χνην, μετέδωσεν ταύτην είς Άραβίαν. Μαθητής τού Γιεζίν άνεδεί
χθη ό περίφημος άλχημιστής καί διάσημος άστρολόγος τών 'Αρά
βων Abou Moussah Giaffar al Sofi (703-765) ό γνωστός είς τήν
Δύσιν ώς Gerber. Οϋτω ή «χυμευτική τέχνη» r'j «Χυμεία» προσλα
βούσα έκ τής γλώσσης τών 'Αράβων τό άρθρον «aλ» έξηπλώθη
μέσω 'Ισπανίας είς τήν Δυτικήν Εύρώπην ( 1 Ο) ύπό τό όνομα «Άλ
χυμεία». Είναι δέ γεγονός δτι είς τούς χρόνους τής άκμής τού πο-
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λιτισμού τών 'Αράβων oi Gerber Rhazes* και Averhoes έδίδασκον
ηδη είς τάς σχολάς τής 'Ισπανίας, μαζί μέ τήν Χυμείαν, τήν άστρο
λογίαν καί τήν μαγείαν.
Ή «Άλχυμεία» ητο σχεδόν τό μόνον εiδος χημείας τό όποίον
έκαλλιεργείτο, άρκετοί δέ έκ τών μή μεμυημένων, oi όποίοι ήσχο
λούντο μέ αύτήν, εύρίσκοντο μεταξύ αύταπάτης καί άπάτης είς τήν
προσπάθειάν των νά έπιβεβαιώσουν τάς θεωρίας τού 'Αριστοτέ
λους, ό όποίος ύπεστήριζε δτι τό πείραμα δέν κατέχει τόσον έξέ
χουσαν θέσιν είς τήν φυσικ, ν έπιστήμην, δσον ή έφαρμογή ώρι
σμένων άρχών, δπως π.χ. τής ύπερσεληνίου καί ύποσεληνίου
ύφής τής ϋλης καί τής περιστροφής τού ήλίου γύρω άπό τήν μι
κροσκοπικήν μας γη, κλπ.**
'Όμως, ώς έχομεν ηδη άναφέρει (κατά τήν άνάπτuξιν τού θέ
ματος περί Ροδοσταύρων είς τό πρώτον μέρος) 1:αρ' δλον δτι διά
τού Άλβέρτου Μάγνου καί τού Θωμά Άκουϊνάτη εiχον είς τήν
"Εσπερίαν έμπεδοθή αί σχολαστικοί θεωρήσεις, τό «έξ 'Ανατολής
Φώς», μεταλαμπαδευόμενον μέσω τών 'Αράβων καί τών Βυζαντι
νών, δέν έπαυσε νά έπενεργή ώς προωθητικός παράγων καί νά
είσδύη είς τούς έλευθερόφρονας κύκλους τής Δύσεως, 'Ήδη δέ
άπό τής έποχής τών 'Αράβων 6 «έρμητισμός» καί αί μεταγενεστέ
ρως έκ μέρους τών Ροδοσταύρων ένστερνισθείσαι ίδέαι άντιπρο
σωπεύοντο είς τήν Ίσπανίαν άπό τούς Alumbrados -τούς φωτι
σμένους- οί όποίοι κατεδιώχθησαν ύπό τής 'Ιερός "Εξετάσεως,
Τό «έξ 'Ανατολής Φώς» συνέβαλλε πάντως είς τήν διάδοσιν
τών άρχαίων φιλοσοφικών, έρμητικών καί άποκρύφων παραδό
σεων καί τών δσων ή Σοφία (μυστική καί άκάλυπτος) τών άρχαίων
λαών εiχε συλλάβει, έπεξεργασθή καί άναπτύξει.
Εύνόητον λοιπόν διατί οί περισσότεροι τών άποκρυφολόγων
ύποστηρίζουν δτι ό κατά τόν Μεσαίωνα χρησιμοποιηθείς δρας
«Άλχημία» προέρχεται έκ παραφθοράς τού άρχαίου δρου «Άρχή
Μία», ύποδηλούντος οϋτω τό φιλοσοφικόν τών 'Ελλήνων σύστη
μα κατά τό όποίον τό Πάν έξεπορεύθη έκ μιός άρχικής ένιαίας,
άϊδίου καί άναλλοιώτου 'Αρχής πρός τήν όποίαν καί τείνει νά έπα
νέλθη, νά έπιστρέψη, Τούτο δέ συμβιβάζεται καί μέ τήν άπόκρυ
φον γνώσιν τι�ν άρχαίων Μυστηρίων, ύπενθυμίζον έξ όλλου είς
ημάς καί τόν πρώτον διδάξαντα Ξενοφάνη μέ τό «'Έν τό Πάν».
• Πρόκειται περί τού Αbοιι Bekr Mohammed ben Zakaria Er-Razi, τά σιιγγράμ
ματα τού όποίοιι εiχον μεταφρασθη είς τήν λατινικήν.
Π. Μπελούση «Ό ρόλος της "Αλχημείας. "Αστρολογίας, Μαγείας είς τήν άφύ
πνισιν τού μεσαιωνικού όνθρώποιι» 1971.
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'Οπωσδήποτε δμως 6 χρησιμοποιούμενος δρος «'Αλχημεία»
σχετίζεται μέ τήν Έρμητικήν καλουμένην τέχνην, ητις άποτελεϊ
κλάδον της άποκρύφου έπιστήμης -της όποίας ή καταγωγή χάνε
ται διά μέσου τών αίώνων- ώς καί έν γένει μέ δ,τι άφορά τήν διά
της μελέτης τών φυσικών φαινομένων τού αίσθητού κόσμου έπι
δίωξιν τού καθορισμού τών άναλογικών σχέσεων μεταξύ τών αί
τίων καί τών συνθηκών έκδηλώσεως τών αίτιατών, πρός διαμόρ
φωσιν συστήματος έρεύνης καί άνιχνεύσεως τών άπροσίτων είς
τάς αίσθήσεις ύπερβατικών δυνάμεων, ϊνα οϋτω άποκαλυφθη τό
μυστήριον τού ύπεραισθητού καί ή ένατένισις η ή έποπτεία της
θείας 'Αληθείας.
Ύπό τήν αύτήν εποψιν όφείλομεν, κατά τήν άντίληψίν μου, νά
προσεγγίσωμεν τό θέμα της «'Αλχημείας» έν σχέσει μέ τούς Ρο
δοσταύρους, τήν όποίαν έν προκειμένω δυνάμεθα μάλιστα ν' άπο
καλέσωμεν ΑΠΟΚΡΥΦΟΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑΝ.
Μέσω λοιπόν της τέχνης αύτης oi Ροδόσταυροι τού Μεσαίω
νας oi όποϊοι έχρησιμοποίουν μέν τό πείραμα ώς έργαλεϊον άλλά
καί τόν όρθόν λόγον, έκαλύπτοντο διά νά έκφράσουν τά πορίσμα
τα τών έρευνών, τών μελετών καί τών στοχασμών των καθώς καί
τά γενικά πνευματικά των συμπεράσματα.
Ο6τοι, δπως άναφέρει τό γνωστόν σύγγραμμα «Φούρμπα Φι
λοσοφάρουμ» ησαν έκεϊνοι τών όποίων «ή ράχις έκυρτούτο έπί
τών βιβλί ων» καί oi όποϊοι πιστοί είς τήν ίεράν τέχνην των καί <ψή
άφιέμενοι είς άποκαλύψεις ματαίων σκέψεων άφωσιούντο είς τόν
Θεόν διά νά άνεύρουν εν βασίλειον». (1 Ο).
· Η φιλοδοξία των συνεκεντρούτο όχι τόσον είς τήν προσδο
κίαν της μετουσιώσεως τών μετάλλων (TRANSMUTATIO) δσον είς
τήν άποκάλυψιν τού μυστικού τού «Μεγάλου 'Έργου» (MAGNUS
OPUS) καί τήν άπόκτησιν της OCULTUM LAPIDEM, τ.ε τού «φιλο
σοφικού λίθου», τού θαυματουργού έκείνου μέσου, τό όποϊον ώς
είδος καταλύτου, θά ήδύνατο νά παράσχη τό «έληξίριον της
ζωης», διά τήν θεραπείαν παντός σωματικού, ψυχικού καί πνευμα
τικού νοσήματος, καθώς καί τόν έξαγνισμόν, μέ άλλους λόγους
τήν «Πανάκειαν».
Ό «φιλοσοφικός λίθος» ελεγον είναι άπόκτημα έπενεργείας
τού ΠΥΡΟΣ. - "Ας ένθυμηθώμεν έν προκειμένω τόν άρχαϊον άφο
ρισμόν:
ΙGΝΕ NATURA RENOVATUR INTEGRA (ή φύσις όλόκληρος άνα
γεννδται διά τού πυρός), άλλά κΌί τά δσα 6 πλατωνίζων φιλόσο
φος τού 11 ου αίώνος Μιχαήλ Ψελλός, είς πρόλογον έπιστολης
του πρός τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ξιφιλίνον έγραφε:
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«Θέλεις νά σοϋ γνωρίσω τήν τέχνην ητις έδρεύει εiς τό Πϋρ καί
τάς καμίνους, καί ή όποία έκθέτει τά της καταστροφης της ϋλης
καί τήν μεταμόρφωσιν της φύσεως; Θέλεις νά γνωρίσης τό μυστι
κόν όχι διά νά σχηματίσης θησαυρούς, άλλά διά νά είσέλθης είς
τά μυστήρια της φύσεως, δπως ol άρχαιοι φιλόσοφοι, ών ήγεμών
ύπηρξεν ό Πλάτων; θά σου άποκαλύψω δλην τήν σοφίαν τοϋ Δη
μοκρίτου έξ 'Αβδήρων»*.
Έξ όλλου, ό Ροδόσταυρος ROBERT FLUDD (1574-1637) εiς
τό «Τ ractacus Aρologeticus» έγραφε:
«Τό πάν είς τήν φύσιν έμψυχώνεται άπό τόν Θεόν η τό Πνευμα.
Τό φώς παρέχει είς δλα τά όντα τάς Ιδιότητάς των· είναι τό κε
κρυμμένον Πϋρ της 'Υπάρξεως καί της Ζωης τών πάντων» (2).
Είναι, θά ελεγον, τό «ΠΥΡ» τών Ροδοσταύρων, άλλά καί τό
Πϋρ τών Βραχμάνων, τών Περσών, άλλά καί τών πρώτων Χρι
στιανών, τό άόρατον έκεινο Πϋρ τό ύπερφυσικόν, τοϋ όποίου ή
ένέργεια έξαγνίζει καί άνανεώνει τάς έν τώ άνθρώπω έσωτερικάς
δυνάμεις, νικώσα τούς δράκοντας καί άποκαθαίρουσα τούς ρύπους
καί τήν σκορίαν της παχυλής ϋλης, έπιφέρουσα οϋτω τήν διανοη-
τικήν, ψυχικήν καί πνευματικήν άναγέννησιν, ητις άτομικώς έφαρ
μοζομένη παρέχει τήν «Πανάκειαν» (πάν-όκος, έκ τοϋ άκέομαι
θεραπεύω), μέ άποτέλεσμα νά έπέλθη ή κατά τό 3ον Ροδοσταυρι
κόν κείμενον άλχημική διαδικασία τών «Χημικών Γάμων τοϋ
Χριστιανοϋ-Ροδοσταύρου».
Ή αποκρυφος ένασχόλησις καί έρμητική έργασία τών
Άλχημιστών-Ροδοσταύρων (θά ελεγον τών φιλοσόφων-άλχη
μιστών) πόρρω άπειχε της κοινής άλχημικης τέχνης εiς τήν όποίαν
έπεδίδοντο πλειστοι δσοι έκ τών άσχολουμένων μέ τήν άποκλει
στικήν, ώς εϊπωμεν, προσδοκίαν της μετουσιώσεως τών μετάλλων
εiς χρυσόν η όργυρον, έκ τών πειραμάτων τών όποίων προέκυ
ψεν, όν μή τί όλλο, ή σύγχρονος χημεία, ή όποία τελικά έξελίχθη
εiς βιομηχανικήν έκμετάλλευσιν τών προϊόντων της φύσεως.
Έκ τών r.pιλοσόφων δμως Άλχημιστών-Ροδοσταύρων, ol
όποιοι έχρησιμοποίουν μέν τό πείραμα, άλλά διά νά φέρουν άπο
κλειστικώς εiς τό φώς τά διάφορα μυστικά της Φύσεως, τά όποια
άξιολογοϋσαν καί κατέτασσον διά του όρθοϋ λόγου, κυρίως δέ τό
ύπέρτατον πάντων τών στοιχείων, τό ύπερφυσικόν «θειον πϋρ» η
όλλως τό άλχημικώς όνομαζόμενον ΑΖΩΘ, προήλθε όχι μόνον ή

• Έκ της πραγματείας ταϋ Άκαδημαϊκαϋ Κ. Ζέγγελη «Εiναι ή Χημεία 'Ελληνική
'Επιστήμη;».
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έξελικτική πορεία τών έν γένει έπιστημών, άλλά καi ή τεραστία
συμβολή των εlς τήν άφύπνισιν τοϋ Εύρωπαϊκοϋ πνεύματος.
Ώς πρός τό ΑΖΩΘ, ώς σύμβολον της πρώτης τών πάντων άρ
χης, ητο ό τύπος ό ύπενθυμίζων εlς τούς άσκοϋντας τό Μέγα Έρ
γον άλχημιστάς-Ροδοσταύρους, τόν «συζυγικόν άνδρόγυνον», μέ
άλλους λόγους τόν �λιον ώς άρρενα φύσιν, τήν σελήνην ώς θη
λείαν φύσιν καί δλα τά άλλα στοιχεία έν συμπυκνώσει τοϋ ύπε
ρουσίου «κοσμικού πνεύματος», τ.έ. τήν άρχήν καί τό τέλος, τό Α
καί το Ω παντός πράγματος.
Τήν βασικήν ταύτην διαφοράν, μεταξύ της κοινης 'Αλχημείας
καί της Άποκρύφου τών άκραιφνών Ροδοσταύρων, δύναταi τις νά
περιγράψη παραστατικώς ώς τό έπιτυχές μπόλιασμα τών λεπτο
φυών μέν πλήν δμως έξελιγμένων της ροδης μίσχων, έπi τών πλή
ρως ζωτικών δυνάμεων άνδρομερών κλώνων της άγριοτριαντα
φυλλιός, ή όποία τρόπον τινά μετουσιωμένη άνθiζει «βασιλικά ρό
δα» πού εύωδιάζουν.
Δικοί ως λοιπόν ό 'Αδελφός Sedir χαρακτηρίζων τούς Ροδο
σταύρους τοϋ Μεσαίωνος λέγει δτι «όφείλομεν νά τούς άναγνωρί
σωμεν ώς τούς φωτισμένους φύλακας της έσωτερικης παραδό
σεως ώς έρμηνευτάς τοϋ φωτός των Γραφών, ώς Ιατρούς άφο
σιωμένους εlς τήν θεραπείαν τοϋ σώματος καr της ψυχης τών άν
θρώπων καί έν γένει της κοινωνίας, άλλά καr ώς άνιχνευτάς καr
εύαγγελιστάς τοϋ 'Αγίου Πνεύματος». (2).
Είναι δέ γνωστόν δτι ol άκραιφνείς Ροδόσταυροι τοϋ Μεσαίω
νος, ol όποίοι εlς τάς άλχημικάς πειραματικός των ένασχολήσεις,
περιοριζόμενοι εlς τήν έρευναν προϊόντων της γης, έτήρουν πάν
τοτε τήν παλαιόν παραίνεσιν τοϋ Σμαραγδίνου Πίνακος VISITA IN
TERIORA TERRA RECTIFICANDO INVENIES OCULTUM LAPIDEN,
(τά άρχικά γράμματα της όποίας σχηματίζουν τήν λέξιν VITRIOL
τών 'Αλχημιστών Ροδοσταύρων) �τοι «έπισκέψου τά έσώτερα της
γης δπου δι' άνακαθόρσεων θά άνεύρης τήν άπόκρυφον λίθον» παραίνεσις �τις διό τοϋ «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ» ύπενθυμίζει συνεχώς
τήν άνόγκην άναζητήσεως τοϋ έσωτέρου ήμών έαυτοϋ διά της
καταδύσεως εlς τά μύχεια τοϋ «ε1ναι» μας, Υνα δι' αύτοσυγκεντρώ
σεως και περισκέψεως έπιδιδώμεθα εlς τήν έρευναν της 'Αλη
θείας καί τήν άνεύρεσιν τοϋ «άπολεσθέντος Λόγου».
01 Ροδόσταυροι έτήρουν άλλωστε άπαρεγγλίτως καr τάς ύπό
της Βίβλου τοϋ Έρμού τοϋ Τρισμεγίστου ύποθήκας, ώς καί έκείνας
της Άραβικης Τούρμπο, �τις ωριζε: «Ό 'Ήλιος καί ή Σελήνη εΤναι
ό πατήρ καί ή μήτηρ σου, ό χρυσός καί ό άργυρος ol άρχέγονοι
φορείς τών ζωοποιών πνευμάτων, τό θείον καί ό ύδράργυρος al
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γονιμοποιοϋσαι όντότητες τού Μεγάλου 'Έργου». Α! εύρείαι δέ έλ
πίδες των έπεξετείνοντο καί είς έπιδιώξεις τοϋ μεγάλου έπιτεύγμα
τος της έπαναφορας τοϋ άνθρώπου είς τήν άρχαίαν Έδεμικήν του
στάθμην.
Διά τήν έχέμυθον μετά τών όμοτέχνων καί όμοϊδετών μυστι
κήν έπικοινωνίαν καί άνταλλαγήν τών γνώσεων έπενόησαν όλό
κληρον συμβολικήν άλληγορίαν άκαταλήπτων κατά τό πλείστον
ίδεογραφικών συμβόλων, πρός κρυπτογράφησιν τών συνταγολο
γιών των. Έχρησιμοποίουν όκόμη καί γράμματα μετ' όριθμών, ώς
καί μουσικούς φθόγγους, προσπαθοϋντες οϋτω νά συσχετίσουν
τούς κραδασμούς τών ιϊχων μέ τάς όντιδράσεις της ϋλης.
Τά άφορώντα τά άλχημικά στοιχεία σύμβολα, τά όποία έχρησι
μοποίουν συνήθως, ,Ίσον δμοια πρός έκείνα τών σχετιζομένων
μετ· αύτών πλανητών. 'Υποστηρίζεται δέ, δτι ή rταρομοίωσις τών
έπτά μετάλλων τών άλχημιστών μέ τούς έπτά γνωστούς τότε πλα
νήτας ώφείλετο είς τήν έπίδρασιν της όστρολογίας τών Βαβυλω
νίων.
Άπό παπύρους μάλιστα τοϋ 3ου αίώνα μ.Χ. όνευρεθέντας είς
Θήβας της Αίγύπτου (ο! όποίοι φυλάσσονται είς τό Λουγδούνειον
μουσείον) προκύπτει δτι τά όστρονομικά σύμβολα τοϋ 'Ηλίου καί
της Σελήνης έχρησιμοποίουν ο! Αίγύπτιοι παραλλήλως διά τόν
χρυσόν καί τόν όργυρον όντιστοίχως. Άπό δέ τά «Μετεωρολογι
κά» τοϋ Όλυμπιοδώρου προκύπτει δτι ό μόλυβδος ητο όφιερωμέ
νος είς τόν Κράνον, ό χρυσός είς τόν 'Ήλιον, ό χαλκός είς τήν
Άφροδίτην, ό κασίτερος είς τόν Έρμην καί ό σίδηρος είς τόν 'Ά
ρην.
Ώς είναι δέ γνωστόν ό σίδηρος είναι τό μόνον στοιχείον, τό
όποίον είς τήν κλίμακα όπωλείας μάζης έχει βαθμόν μηδέν. Μέ
όλλους λόγους όπό τόν σίδηρον δέν εiναι δυνατόν νά έξαχθη
ένέργεια οϋτε διά της διασπάσεως οϋτε διά της συντήξεως. Διά
τοϋτο καί οί Άλχημισταί έλεγον δτι ό σίδηρος «όποτελεί τόν μο
χλόν τού σύμπαντος καί δτι εiναι ό φορεύς τοϋ μαγνητισμού καί
τοϋ μυστηρίου τοϋ αϊματος» δηλαδή της Ζωης. Σήμερον δέ γνωρί
ζομεν δτι ό σίδηρος εiναι ούσιώδες στοιχείον της αίμοσφαιρίνης.
Έκ τών μετάλλων ό χρυσός καί ό όργυρος έθεωρούντο τέ
λεια καί άδιάφθορα, τά δέ ύπόλοιπα φθαρτά ώς πρός τό εiδος, όχι
δμως ώς πρός τήν ούσίαν, ητις όλώβητος παρέμενε άκεραία διά
μέσου τών μετουσιώσεων. Ή όντίληψις δέ αϋτη έβασίζετο έπί
τοϋ ένιαίου της ϋλης καί της όρχης τήν όποίαν ο! θεράποντες της
«ίερας τέχνης» διετύπωναν διά τοϋ όξιώματος ΟΜΝΙΑ ΙΝ UNUM «παν έν τη Μονάδι» - τήν όπόλυτον δέ ένότητα τοϋ παντός έξει-
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κόνιζον διά τού «ούροβόρου όφεως» έν σχήματι κλειστού κύκλου
μέ τήν έπιγραφήν «έΞν τό πάν» έν τώ μέσω, συμβολίζοντες οϋτω
τήν περιβάλλουσαν ψυχήν τού παντός, όναρχον καί άτελεύτητον
όντότητα, τήν πρώτην τού παντός ούσίαν.
Τρία ησαν τά βασικά συμβολικά στοιχεία τής Άποκρύφου 'Αλ
χημείας: τό όλος, τό θείον καί ό ύδράργυρος (τό θείον ϋδωρ πάν
των άρχής θεωρούμενον) άντιστοιχούντα είς τό σώμα, τήν ψυχήν
καί τό πνεύμα*. Μέ τήν ένσυνείδητον δυήθησιν τής ψυχής (θείον)
ό άκολουθών τήν άτραπόν τών μυήσεων θέλει άναγεννήσει τό
πνεύμα (τόν ύδράργυρον) Ί'να μεταβάλη τήν άτομικοποιημένην
μορφήν είς περίλαμπρον σώμα (τό καθαρόν δλας)*.
Τούτο τό τελευταίον (τό δλας) εύρίσκεται ύπό τό σημείον τού
Κρόνου (δηλ. τού Χρόνου, έφ' δσον ό Κρόνος παραλλήλως έκπρο
σωπεί τόν «έκθρονισμένον πατέρα τών θεών» καί τόν «άρχέτυπον
χρυσούν αίώνα» - έκείνο δέ τό όποίον εύρίσκεται κάτω (τό δλας)
έγκλωβισμένον, εiναι δμοιον έκείνου δπερ εύρίσκεται όνω. ( 18).
Μέ αύτά τά τρία βασικά στοιχεία, τά όποία κατά τήν Άπόκρυ
φον Άλχημείαν συνιστούν τήν ύπόστασιν τής ύπάρξεως καί ζωής,
ο1 Ροδόσταυροι-άλχημισταί άποφαίνονται ώς πρός τήν «ϋλην», τήν
<ψορφήν» καί τό «ον» ώς έξης (20)
ή ΥΛΗ - έκδήλωσις ένεργείας μέσω τών άτόμων
(άναλογούσα πρός τό θείον)
τά ήλεκτρόνια δτινα τήν συνθέτουν
(άναλογούντα πρός τό όλος)
καί ό ένδιάμεσος αίθήρ
(άναλογών πρός τόν ύδράργυρον)
Τό ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ
ητοι ή μορφή
(άναλογούσα πρός τό θείον)
ή ϋλη
(άναλογούσα πρός τό δλας)
ή μεταξύ των συνδετική ίδιότης
(άναλογούσα πρός τόν ύδράργυρον)
τό ΟΝ
δπερ κατά νόησιν
(άναλογεί πρός τό θείον)
καί κατά φύσιν
(άναλογεί πρός τό δλας)
τά δύο ταύτα ήνωμένα εfς έκδήλωσιν ζωής
(άναλογούντα πρός τόν ύδράργυρον)
01 Άλχημισταί διευκρίνιζαν έν προκειμένω δτι ό ύδράργυρος
άποτελών τό βασικόν ύγρόν στοιχείον τής τέχνης των δέον νά

• Dictionaire lnitiatique τού Herve Masson.
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θεωρείται ώς «άρχή» ητις διαμορφώνει τάς ένώσεις των δύο όλ
λων στοιχείων.
Έν προκειμένω μάλιστα δέον νά σημειωθη δτι, ή έρευνώσα
τά μυστήρια τού Χριστιανισμού 'Απόκρυφος Άλχημία παρέβαλλε
τήν μετουσίωσιν των μετάλλων πρός τήν μετά θάνατον νέον γέν
νησιν, τόν δέ «φιλοσοφικόν λίθον» πρός τόν Ίησούν, τ.έ. τό ϋστα
τον άρχέτυπον της όνοστάσεως έκ τού έρέβους τού θανάτου. ( 1 Ο)
Κατά ταύτα ή 'Απόκρυφος 'Αλχημεία, ητις καί «'Ερμητική»
έκαλείτο, παρουσιάζεται καί ώς έπιστήμη κοσμολογικης τάξεως, έ
χουσα ταυτοχρόνως έφαρμογήν καί είς τήν άνθρωπίνην τάξιν λό
γω της άντιστοιχίας πού ύπάρχει μεταξύ «μακροκόσμου» καί «μι
κροκόσμου». ( 16)
Ώς πρός τόν «Λίθον», πρίν άρχίση ή έπ' αύτού έργασία, ουτος
εiναι άκάθαρτος διότι περιέχει τάς καταστάσεις των κοσμικών
όφειλών καί συσσωρεύσεων τού παρελθόντος. Οί έπιτελούντες
δέ τό Μέγα 'Έργον έγνώριζον δτι ό Λίθος εiναι άερώδης, ητοι δέν
εiναι οϋτε μεταλλικός, οϋτε φυσικός, οϋτε ζωϊκός, άλλά κάτι πε
ρισσότερον rταρά τά τρία όμού. Καί άκόμη δτι δέν άποτελεί πραγ
ματικόν στερεόν οϋτε πραγματικάν ύγρόν, όν καί έμφανίζεται είς
έκατέραν η άμφοτέρας τάς μορφάς τούτος.
Εiναι θά έλεγε τις μία άφηρημένη έννοια, ή όποία ύπόκειται
είς πραγματοποίησιν άλληγορουμένην ώς «φιλοσοφικός λίθος»,
διά τόν όποίον ό Sendivogius προειδοποιεί τούς άσχολουμένους
μέ τό Μέγα 'Έργον λέγων: «ό όνθρωπος έχει έντός του εν□ άλη
θη λίθον. δμως δέν εiναι ό λίθος τού σοφού· διά τούτο καί όφεί
λει νό γνωρίση κατά πρώτον τά πράγματα τά όποία έχει έντός
έαυτού πρίν έρευνήσει τά ετερα».
Έξ όλλου, είς τό βιβλίον του «Μυστικά Σύμβολα τού Ροδο
σταυρισμού» ό Δρ. Franz Hartman, μνημονεύων παλαιόν Γερμανόν
έρμητικόν φιλόσοφον, σημειώνει δτι ουτος έφίστα τήν προσοχήν
των μεμυημένων έπί τού δτι «ύπάρχει μία μόνον ούσία έκ της
όrτοίας γίνεται ό φιλοσοφικός λίθος, καί δτι ή ούσία αϋτη εiναι
πνευματική καί ζώσα, καί άκόμα δτι δλοι συμφωνούν έπί τού δ,τι
έάν προσπαθήση τις νά έπιτελέση τό 'Έργον μέ όλλην τινά ού
σίαν, μή περιέχουσαν πνεύμα η ζωήν, θά άποτύχη» - έπρόσθετε
δέ καί τό έξης: «Ή φύσις Ικανοποιείται μέ �ν καί μόνον πράγμα,
καί δστις δέν τό γνωρίζει δέν δύναται νά κυβερνά τάς δυνάμεις
της φύσεως. Ή ούσία αϋτη εiναι παγκοσμίως διανεμημένη καί εύ
ρίσκεται πανταχοϋ· πάς τις τrΊν αίσθάνεται καί τήν βλέπει, έν τού
τοις όλίγοι εiναι έκεϊνοι οί όποϊοι τήν κατανοοϋν».
'Αλλά καί άπό της άπωτάτης άρχαιότητος καί διά μέσου των
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αίώνων μία ζωτική πίστις κυκλοφορεί άνά τόν κόσμον όλόκληρον,
όχι μόνον μεταξύ τών ίερών Γραφών, τών φιλοσοφιών άλλά καί
τών έπιστημών. περί έ:νός εϊδους μαγικού λίθου η «Λυδίας Λίθου».
Ή Βίβλος πολλάκις άναφέρει τόν «άποδεδοκιμασμένον λίθον», δ
στις τελικώς καθίσταται «ό άκρογωνιαϊος λίθος», ένώ ό Άπόστ.
Πέτρος είς τήν Α' έπιστολήν του (β-3) λέγει: «καί σεϊς ώς λίθοι
ζώντες άνοικοδομεϊσθε οίκος πνευματικός, ίεράτευμα δγιον διά νά
προσφέρετε πνευματικός θυσίας εύπροσδέκτους είς τόν Θεόν».
Πράγματι, αύτό άκριβώς έπραπον οί Ροδόσταυροι τού Με
σαίωνας, διά τούς όποίους δύναταί τις νά εϊπη δτι ή καρδία των η
το ή «prima materia», τήν όποfαν προσεπάθουν νά μετουσιώσουν
είς καθαρόν χρυσόν καί τούς έ:αυτούς των είς «φιλοσοφικόν λί
θον».
Ή 'Αλχημεία ητο δι' αύτούς τό «Πάρεργον» ένώ κύριος στό
χος των ητο τό «Μέγα 'Έργον», τό MAGNUS OPUS, μέ άλλους
λόγους ή καθαγίασις τού έσωτέρου των έ:αυτού διά διαδικασίας
άναλόγου πρός τήν της μετουσιώσεως τών μετάλλων, δηλ. της
έ�ιτεύξεως τού άλχημικού χρυσού τού 'Ηλίου τού συμβολίζοντας
τό Φώς της Σοφίας, της όποίας σχετικήν περιγραφήν εύρίσκομεν
1<αί είς τό βιβλίον της Π.Δ. «·Άσμα 'Ασμάτων».
Τό έπιβεβαιώνει έξ όλλου ό Ροδόσταυρος Julianus de Campis,
ό όποϊος τό 1 61 6 έγραφε «ζητήσατε κατά πρώτον τήν Βασιλείαν
τών Ούρανών καί τήν θείον Σοφίαν. Ίδού τό κύριον έργον σας,
καί δλα τά όλλα θέλουν χορηγηθη είς ύμός».
'Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν έπιτuχίαν τού «Μεγάλου
'Έργου» ητο ή μελέτη τού «Liber Mundi», τού συμβολικού βιβλίου
της Φύσεως, διά τήν όποίαν Φύσιν ό FRED HOYLE, καθηγητής τού
Πανεπιστημίου τού Καίμπριτζ, είς τό περίφημον βιβλίον του «Τά
σύνορα της 'Αστρολογίας» έγραφε δτι: «ή Φύσις καί ή Ύλη είναι ό
έκπληκτικώτερος καί πλέον θαυματουργός τομεύς, έπί τού όποίου
δύναται νά άσκηθη ή τού άνθρώπου σκέψις».
'Αναμφιβόλως δέ διά τούς άκραιφνεϊς Ροδοσταύρους τού Με
σαίωνας ή 'Αλχημεία ητο τό ίζημα μιας έσωτερικης έπιστήμης διά
τήν όποίαν ό ΝΕΥΤΩΝ είς μίαν έπιστολήν του τού 1676, έλεγε δτι
«πέραν της μετουσιώσεως τών μετάλλων ύπάρχουν πολλά μυστι
κά, τά όποϊα οί μεγάλοι διδάσκαλοι γνωρίζουν».
Έξ όλλου ό Παράκελσος (τού όποίου τό πραγματικόν του δνο
μα ητο Bombart de Hohenheim) είς τό σύγγραμμά του «Para
granun», έχει περιγράψει τήν έν γένει ζωήν της ψυχης τού κόσμου
(της άποκαλουμένης sens astral) ώς ούσίαν έκ της όποίας τόσον ό
μακρόκοσμος δσον καί ό μικρόκοσμος καί πάντα τά δντα τών ού-
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ρανών καί της γης όντλοϋν τήν ϋπαρξιν καί τήν δύναμιν της όνελι
κτικης των πορείας. (2)
Καί ό Dr. F. Hartman Εiς τό βιβλίον του «Ό Παράκελσος ώς
μυστικιστής» - δημοσιευθέν τό 1894 έν Λειψία - λέγει δτι είς τά
γραπτό τοϋ Παρακέλσου εύρίσκομεν περιγραφήν τοϋ χαρακτηρος
καί τών iδιοτήτων τοϋ «Sρiritus Vitae», τό όποϊον συνίσταται έξ δ
λων τών βασικών στοιχείων τοϋ Σύμπαντος καί τών έκ τούτων
προκυπτουσών έπιρροών.
Ή ρύπανσις τοϋ «Sρiritus Vitae» προκαλεί τός πόσης φύσεως
σωματικός καί πνευματικός όσθενείας, ένώ ή καθαρότης αύτοϋ
έπαvαφέρει τήν ψυχικήν, τήν πνευματικήν καί τήν σωματικήν όκό
μη ύγείαν.
Τέλος, εiς τό σύγγραμμά του μέ τίτλον «Ό Πρόναος» ό Har
tιηaπ ύπογραμμίζει δτι ή ύπό τοϋ Σμαραγδίνου Πίνακος διασωθεί
σα όρχή «τό πόντο έξ ένός προέρχονται», ητο διά τούς
Άλχημιστός-Ροδοσταύρους βασικόν όξίωμα τοϋ όποίου ή έφαρμο
γή, όμοϋ μέ τό έπόμενα παραγγέλματα έπεβάλπο όπαραιτήτως είς
τό έργον της προετοιμασίας τοϋ «φιλοσοφικού λίθου».
Ταϋτα δέ συμβολικώς έκφραζόμενα ησαν τά όκόλουθα: (2)
1 ον ή όνακάλυψις της όληθείας ώς πρός τήν «ρrima materia» ητις
είναι ούσία ζώσα
2ov ή χρησιμοποίησις τοϋ αϊματος τοϋ έρυθροϋ λέοντος ;ωί της
λευκής καί άγνης γλουτίνης τοϋ όποϋ, στοιχεία συμβολίζον
τα τήν δύναμιν της βουλήσεως καί τήν άγνότητα τών σκέ
ψεων,
3ov ή προσαγωγή τοϋ ίεροϋ πυρός, δπερ δέν είναι όνθρώπινον
δημιούργημα,
4ov ό πολλαπλασιασμός καί ή μεγέθυνσις, διά τά όποϊα όπαιτεϊται
ή χρησιμοποίησις της πλάστιγγος της δικαιοσύνης καί της λο
γικής καί ή έπί τών μετάλλων έφαρμογή, όποκλειομένου παν
τός στερουμένου όκεραιότητος μέσου.
Έκ τών δσων έξετέθησαν δύναται τις νά συμπεράνη δτι, οί
διακονοϋντες τήν τιμίαν Άπόκρυφον-Άλχημείαν όκραιφνεϊς καί
ότρηροί Ροδόσταυροι τοϋ Μεσαίωνος, ησαν οί άρμοδιώτεροι παν
τός βεβήλου διά τήν όπόκτησιν τών μυστικών της Ίεράς Τέχνης.
Δέν όπέλειπεν δέ αύτούς ή φαντασία της όνωθεν έκπορεύ
σεως καί έμπνεύσεως της τεχνικής των, όλλά καί ή Πίστις δτι τό
«Μέγα 'Έργον» των, έχον θείον τήν προέλευσιν, όπέβλεπεν δπως
«διά της όδοϋ τοϋ Φωτός καί της 'Επιστήμης» ό άνθρώπινος λό
γος τοϋ μεμυημένου όχθη είς τήν δύναμιν τοϋ Λόγου τοϋ Θεοϋ,
ητις καί μεταφέρει είς τά αiθέρια ϋψη της πνευματικής ζωης, άπ'
δπου άναβλύζει κρυστάλλινος ό «όπολεσθείς Λόγος».
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Ό Νικ. Φλαμέλ
καί ό αλχημιστικός χρυσός
Ό Νικ. Φλαμέλ έπέτυχε τήν
μετουσίωσιν τών άγενών με
τάλλων είς χρυσόν. Άλλό έπέ
τυχε καί κάτι άνώτερον: Τήν
μετουσίωσιν της ψυχης του είς
ύψηλότερα έπiπεδα, πού άποτε
λεί σπανιώτερον καί θαυμασ1ώ
τερον κατόρθωμα.
'Όλη αύτή ή iστορiα όρχισε
μέ τό θαυμαστόν βιβλίον τού
'Αβραάμ τού 'Ιουδαίου. τό
όποίον έξήγαγε τόν Νικ. Φλα
μέλ άπό τήν άcpάνειαν καί τόν
κατέστησε τό κέντρον ένδ1αcpέ
ροντος, άcp' ένός μέν τών όνά
τόν κόσμον χρυσοθηρών. όcp'
έτέρου δέ δλων τών έρμητικών
φιλοσόφων καί άλχημιστών
τών έπομένων αίώνων.
Ή ζωή τού Νικ. Φλαμέλ ητο
μία ησυχη ζωή ένός βιβλιοπώ
λου, κατά τά μέσα τού ΙΔ' αiώ
νος, είς τό Παρίσι. Εiχεν ενα μι
κρόν βιβλιοπωλείον, τού όποiου
oi έργασίες έπήγαιναν πολύ κα
λά. Ένυμcpεύθη μίαν cpρόνιμον
χήραν, μέ ώραιο παράστημα,
τήν Περνέλλαν, όλίγον μεγαλυ
τέραν του, ή όποία είχε μιά μι
κρή περιουσία καί τό σπάνιον
προτέρημα νά μπορη νά κρατή
ση ενα μυστικόν καθ' δλην τήν
ζωήν της, χωρίς νά τό άποκα-

λύψη έμπιστευτικώς είς δλον
τόν κόσμον. 'Έζησαν καθ' ολον
τόν βίον των άρμονικό.
Ή iστορία τού Φλαμέλ είναι
ή iστορία ένός άποκρύcpου βι
βλίου. Ό Νικ. Φλαμέλ εiχεν
άποκτήσει μερικές γνώσεις της
έρμητικης τέχνης. Ή άρχαία άλ
χημία τών Αίγυπτίων καί τών
'Ελλήνων εiχεν είσδύσει διά
τών 'Αράβων είς τάς χριστιανι
κός χώρας. Ό Φλαμέλ δέν
έθεώρει τήv όλχημίαv ώς τήv
χυδαίαν άναζήτηση τού τρόπου
κοτασκευης χρυσού. Άνεζήτε1
τήv cp1λοσοcpικήν λίθον, τούτέ
στι τήv άνεύρεσιv τού ούσιώ
δους μυστικού της φύσεως, της
ένότητός της καί τώv νόμων
της, τήv άπόκτηση της τελείας
σοφίας. Έσχημάτισε τήν γνώ
μην δτι τό μυστικόν της cpιλο
σοcpικης λίθου ητο καταγεγραμ
μένον ύπό μορφήν συμβόλων
καί εύρίσκετο είς χείρας άγνώ
στων σοφών, oi όποίοι εύρί
σκοντο όγνωστον πού.
Μίαν νύκτα ό Νικ. Φλαμέλ
ώνειρεύθη οτι ενας όγγελος,
φωτεινός καί πτερωτός, στεκό
ταν πλησίον του καί κρατούσε
ενα βιβλίο, λέγοντας: «Κύπαξε
καλά αύτό τό βιβλίο. Στήν όρχή
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δέν θά έννοήσης τίποτε, οϋτε
σύ, οϋτε πολλοί όλλοι. 'Αλλά
μίαν ήμέραν θά ίδης έκείνο πού
κανείς δέν μπορεί νά ίδη μέσα
σ' αύτό». Ό Φλαμέλ απλωσε
τό χέρι νά λάβη τό βιβλίον, άλ
λά τό πάν έξηφανίσθη.
Μετ' όλίγας ήμέρας, ένώ ό
Φλαμέλ ητο μόνος είς τό Βι
βλιοπωλείον του, ενας όγνω
στος παρουσιάσθη μέ ενα δε
μένον χειρόγραφον πρός πώλη
σιν. Ό Φλαμέλ άνεγνώρισε τό
βιβλίον του άγγέλου καί τό
άγόρασε χωρίς νά παζαρεύση.
Τό βιβλίον είχεν ενα παμπά
λαιον δέσιμον άπό κατειργα
σμένον χαλκόν, έπάνω στόν
όποίον είχαν χαραχθη παράδο
ξα σχήματα καί γράμματα άκα
τανόητα. Τά φύλλα του βιβλίου
ησαν χωρισμένα είς τρείς όμά
δας άνά έπτό, χωρισμένες άπό
ενα όγραφο φύλλο, έπάνω στό
όποιον ηταν ζιύγpαφισμένη μία
άκατανόητη είκόνα.
Είς τό πρώτον φύλλον ητο
γραμμένον δτι συγγραφεύς του
χειρογράφου ητο ό 'Αβραάμ ό
Ίουδαiος,
πρίγκηψ,
ίερεύς,
λευίτης, άστρολόγος καί φιλό
σοφος. Μεγάλοι κατάραι έκτο
ξεύοντο δι' έκεινον πού θά έρ
ριπτε τούς όφθαλμούς του στό
χειρόγραφον, έάν δέν ητο ίερο
θύτης η γραμματεύς. Ή λέξις
Μαρανάθα ητο γραμμένη συ
χνά είς τό κείμενον. Μεγίστην
έντύπωσιν προξενουσεν ή ίερά
άρχαιότης πού άνεδύετο άπό τό
βιβλίον.
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Ό Νικ. Φλαμέλ έκρινεν δτι,
ώς γραμματεύς, ήδύνατο νά
άναγνώση τό βιβλίον, χωρίς νά
φοβηται τίς κατάρες. 'Αντελή
φθη δτι τό μυστικόν της ζωης
καί του θανάτου, της ένότητος
της φύσεως, τών καθηκόντων
του σοφου άνθρώπου, ήτα
κλεισμένον είς τά σύμβολα τών
είκόνων καί τών γραμμάτων,
άπό ενα άληθη Μύστην, πού
είχε πεθάνει πρό πολλου.
'Αναμφιβόλως θά έξεπορεύθη
άπό τήν ψυχήν του ενας ϋμνος
εύγνωμοσύνης διά τόν όγνω
στον 'Αβραάμ τόν Ίουδαiον, τό
όνομα του όποίου ούδέποτε
όλλοτε είχεν άκούσει, ό όποιος
είχε διαλογισθη καί κοπιάσει
κατά τούς παρελθόντος αίώνας
καί του όποίου ι'jδη κατέστη ό
κληρονόμος.
Ο Νικ. Φλαμέλ είχε μελετή
σει Άλχημίαν καί εύρίσκετο είς
σχέσεις μέ τούς σοφούς της
έποχης του. Χειρόγραφα Άλχη
μίας άπετέλουν μέρος της προ
σωπικής
του
βιβλιοθήκης.
Έγνώριζε τά σύμβολα τών
όποίων έκαμναν χρησιν οί άλ
χημισταί. 'Αλλά έκεινσ πού έ
βλεπε τώρα είς τό βιβλίον πα
ρέμεναν όλαλα δι' αύτόν. Είς
μάτην άντέγραψε μερικά άπό
τά σύμβολα καί τά έξέθεσεν είς
τήν προθήκην του βιβλιοπω
λείου του, μέ τήν έλπίδα δτι
κάποιος Καββαλιστής θά τά έ
βλεπε, θά ι'jρχετο είς γνωριμίαν
μαζί του καί θά τόν βοηθουσε
νά λύση τό πρόβλημα.
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ΝΙΚ. ΦΛΑΜΕΛ

Έμελέτησεν εϊκοσιν ενα ετη
διά τήν κρυμμένην εννοιαν του
βιβλίου. Είναι πολύ όλίγα 2 1 ε
τη διαλογισμου διά νά εύρεθη
τό μυστικόν της ζωης.
Μετά 20 καί ένός ετη μελέ
της 6 Νικ. Φλαμέλ άπεφάσισε
νά ταξιδεύση είς Ίσπανίαν, δ
που εiς τήν Μαλάγαν καί τήν
Γρανάδαν, ύπό τήν φωτισμένη
κυριαρχίαν τών 'Αράβων, ύπηρ
χον άκόμη εύημερουσαι κοινό
τητες 'Ιουδαίων καί έκεί νά
άνεύρη
κανένα
πολυμαθη
Καββαλιστήν, δστις νά του με
τέφραζε τό βιβλίον του Άβράμ,
τό όποίον έφαίνετο γραμμένον
είς τήν άρχαίαν Έβραϊκήν. Τά
ταξίδια ησαν δύσκολα καί έπι
κίνδυνα.
Ό Φλαμέλ εύρηκεν ώς
πρόσχημα ενα τάμα πού ειχε
κάμει στόν Άγ. Ίάκωβον της
Κομποστέλλας καί έξεκίνησεν
ώς προσκυνητής, διά νά άπο
κρύψη άπό τούς γείτονας καί
φίλους τόν άληθη σκοπόν του
ταξιδίου του. Μόνον ή πιστή
Περνέλλα έγνώριζε τά σχέδιά
του. Διά νά μή διακινδυνεύση
τό πολύτιμον βιβλίον έπηρε μα
ζί του μόνον άντίγραφα μερι
κών σελίδων. Διέτρεξε τήν
Ίσπανίαν, προσπαθών νά ελθη
είς έπαφήν μέ τόν κατάλληλον
ανθρωπον. 'Αλλά οί 'Ιουδαίοι,
οί όποίοι τά τελευταία ετη εΤχον
έκδιωχθη έκ Γαλλίας, ησαν δύ
σπιστοι άπέναντι τών Χριστια
νών.
'Απογοητευμένος έπηρε τόν

257

δρόμον της έπιστροφης. Διερ
χόμενος άπό τήν ίσπανικήν πό
λιν Λεόν, έσταμάτησεν είς ενα
πανδοχείον καί έδείπνησε ατό
ί'διο τραπέζι μέ ενα γάλλον εμ
πορον, 6 όποίος του ένέπνευ
σεν έμπιστοσύνην. Ό Νικ.
Φλαμέλ του όμίλησε διά τήν
έπιθυμίαν πού εΤχε νά γνωρίση
ενα σοφόν Ίουδαίον. Τί σύμ
πτωσις' Ό εμπορος εΤχε σχέ
σεις μέ κάποιον Ίουδαίον Κάνς,
ήλικιωμένον σοφόν, πού εμενε
στή Λεόν. Εύχαρίστως νά τούς
φέρη σέ έπαφή.
"Ας φαντασθώμεν τήν συγκι
νητικότητα της σκηνης, δταν 6
εμπορος φεύγει άφήνοντας μό
νους τόν Φλαμέλ μέ τόν 'γέρον
τα Ίουδαίον Κάνς. Ό Φλαμέλ
όμιλεί μέ δισταγμούς. Λέγει δτι
θαυμάζει τήν έπιστήμην τών
'Ιουδαίων. Άνέγνωσε λόγ½J του
έπαγγέλματός του τόσα βιβλία.
Τέλος άναφέρει μέ δισταγμόν
τό όνομα του 'Αβραάμ του 'Ιου
δαίου,
πρίγκηπας
Ιερέως,
ΛευΤτου, άστρολόγου καί φιλο
σόφου. Τά μάτια του γέροντος
φωτίζονται μέ ενα παράξενον
φώς. Ό Κάνς γνωρίζει τήν ϋ
παρξιν του 'Αβραάμ. Ήτα ενας
μεγάλος Διδάσκαλος, 6 σεβα
σμιώτερος ϊσως δλων τών σο
φών πού έμελέτησαν τά μυστή
ρια της Καββάλας, ενας άνώτε
ρος μεμυημένος. Ύπηρχεν ενα
βιβλίον του, τό όποίον έξηφανί
σθη άπό αίώνων καί ή παράδο
σις λέγει δτι δέν κατεστράφη,
άλλά μεταβιβάζεται έκάστοτε,
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όπό χέρι εiς χέρι, εfς έκείνον
πού εΤναι άξιος νά τό λάβη. Ό
Διδάσκαλος Κάνς όνειροπολοϋ
σε καθ' δλην τήν ζωήν του νά
τό όνακαλύψη. Τώρα εΤναι πολύ
γέρων καί fδού ή έλπίς όπό τήν
όποίαν εΤχε παραιτηθη, εiναι
έγγύς νά πραγματοποιηθη. Ό
Διδάσκαλος Κάνς μεταφράζει
όπό τήν 'Εβραϊκή της έποχης
τοϋ Μωϋσέως, εfς τήν όποίαν
εiναι γραμμένο τό βιβλίον. 'Ερ
μηνεύει τά σύμβολα, πού
προέρχονται όπό τήν Χαλδαίαν.
'Αλλά τά άντιγεγραμμένα
φύλλα, πού έχει φέρει μαζί του
ό Φλαμέλ, εΤναι άνεπαρκη διά
τήν όποκάλυψιν τοϋ μυστικού.
Ό Διδάσκαλος Κάνς, παρ' δλα
του τά γεράματα, εΤναι !Ξτοιμος
νά συνοδεύσr:ι τόν Φλαμέλ στό
Παρίσι. ΟΙ 'Ιουδαίοι δέν εiναι
δεκτοί στή Γαλλία. Ό Κάνς εΤ
ναι πρόθυμος νά άλλαξοπιστή
ση. Άπό μακροϋ άλλωστε εύρί
σκεται ύπεράνω πάσης θρη
σκείας. Οί δύο άνθρωποι, όρχί
ζουν τήν πορείαν τους πρός τήν
Γαλλίαν.
'Αλλά δσον έπλησίαζον είς
τό Παρίσι, ή ύγεία τοϋ γέρον
τος Κάνς έκλονίζετο. Στήν 'Ορ
λεάνη έπεσε στό κρεβάτι καί
μετά έπτά ήμέρες έξέπνευσεν.
Ό Φλαμέλ τόν έθαψε μέ εύλά
βεια καί έκαμε λειτουργίας
ύπέρ αύτοϋ, διά νά μή ύπο
πτευθοϋν δτι έφερεν !Ξναν Ίου
δαίον στή Γαλλία.
'Ακολούθως έξηκολούθησε
τόν δρόμον του καί έφθασε
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στό Παρίσι. Έπανεϋρε τήν
Περνέλλαν, τό βιβλιοπωλείον
του, τά χειρόγραφά του. 'Αλλά
τά πάντα εiχον άλλάξει. Δέν εΤ
πεν είς ούδένα τίποτε, χάρις εfς
τήν φυσικήν σύνεσίν του.
'Εκείνα πού τοϋ εΤχε μάθει ό
Διδάσκαλος Κάνς, άποκρυπτο
γραφών όλίγα φύλλα τοϋ βι
βλίου τοϋ 'Αβραάμ τοϋ 'Ιου
δαίου, ησαν άρκετά διά νά τόν
κάμουν νά έννοήση όλόκληρον
τό μυστικόν της μετουσιώσεως.
Έμελέτησεν έπί τρία άκόμη έ
τη, συμπληρών τάς γνώσεις
του, καί κατά τό τέλος τών 3
έτών ή μετουσίωσις εΤχε πραγ
ματοποιηθη. Μετέβαλε ποσότη
τα ύδραργύρου είς όργυρον καί
κατόπιν είς καθαρόν χρυσόν.
Παραλλήλως εiχε πραγματο
ποιήση τήν iδίαν μεταμόρφωσιν
είς τήν ψυχήν του.
Άπό έκείνην τήν στιγμήν ό
μικρός βιβλιοπώλης έγινε πλού
σιος. 'Αποκτά οίκίας, έπιχορηγεί
έκκλησίας, έκτελεί φιλανθρωπι
κά έργα. Δέν χρησιμοποιεί τόν
πλοϋτον του διά νά βελτιώση
τήν προσωπι�ήν του εύμάρειαν
ιϊ νά Ικανοποιήση τήν φιλαυτίαν
του. Δέν άλλάζει τίποτε είς τήν
πτωχικήν ζωήν του. Μέ τήν
Περνέλλαν, πού τόν έβοήθησεν
εiς τήν άνεύρεσιν της φιλοσο
φικής λίθου καί πού έπραγμα
τοποίησε μαζί του τό «Μέγα
'Έργον», άφιερώνει τήν ζωήν
του είς τήν βοήθειαν τών
όμοίων του. 01 δύο σύζυγοι
παρέχουν όφειδώς βοηθήματα
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ατούς πτωχούς, Ιδρύουν νοσο
κομεία, έπισκευάζουν έκκλη
σίας.
Τοιουτοτρόπως, ένώ έμάν
θανε τόν τρόπον νά κατα
σκευάζη χρυσόν, άποκτούσε
καί τήν σοφίαν νά τόν περιφρο
νη. Χάρις είς τό βιβλίον τού
'Αβραάμ τού 'Ιουδαίου εiχεν
άνέλθει ύπεράνω της Ικανο
ποιήσεως των αίσθήσεων καί
των άπαιτήσεων των παθών.
Έγνώρισεν δτι ό ανθρωπος
δέν άποκτδ τήν άθανασίαν, πα
ρά μόνον διά της νίκης τού
πνεύματος έπί της ϋλης, διά τού
ούσιαστικού καθαρμού, της με
τουσιώσεως παντός τού άν
θρωπίνου είς θείον.
Έξηκολούθησε τήν ησυχην
ζωήν του, μεταβαίνων άπό τό
σπίτι του στό βιβλιοπωλείον,
περιπατών κάθε βράδυ είς τό
κοιμητήριον των άθώων πού
ευρισκετο κοντά στήν κατοικία
του. Έγνώριζεν δτι οί νεκροί
πού άνεπαύοντο έκεί θά έπα
νήρχοντο έπί της Γης, μέ αλλας
μορφάς, διά νά άποθάνουν καί
πάλιν. Δέν είχε τόν πειρασμόν
νά άποκαλύψη τό μυστικόν πού
τού εiχον έμπιστευθη μέ τό βι
βλίον, διότι έγνώριζεν δτι έάν
άπεκαλύπτετο τό μυστικόν είς
μίαν άτελη ψυχήν θά συνετέλει
είς τήν αϋξησιν της άτελείας
της.
Ό Νικ. Φλαμέλ, αν καί
έγνώριζε τόν τρόπο κατα
σκευής χρυσού, δέν κατε
σκεύασε χρυσόν, παρά μόνον
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τρείς φοράς καθ' δλην τήν
διάρκεια της ζωής του καί όχι
διά τόν έαυτόν του, διότι τίποτε
δέν μετέβαλεν είς τόν τρόπον
της ζωής του. Ή άνθρωπίνη
άνωτερότης καταφαίνεται άπό
τήν περιφρόνησιν τού πλούτου.
'Όσον μεγάλοι καί αν είναι αί
άρεταί της δράσεως ·καί ή δύ
ναμις της διανοίας, έάν συνο
δεύωνται άπό τήν άγάπην τού
κέρδους, δυνάμεθα νά εϊμεθα
βέβαιοι δτι είναι κηλιδωμένοι
μέ κατωτερότητα. Μόνο ή άνι
διοτέλεια συν1ελεί είς τήν άνύ
ψωσιν τού άνθρώπου.
· Η γενναιοδωρία τού Φλαμέλ
εκίνησε τήν περιέργειαν καί τήν
ζηλοτυπίαν. Πώς ενας πτωχός
βιβλιοπώλης ϊδρυε ασυλα διά
πτωχούς καί νοσοκομεία, εκτι
ζεν άκίνητα πού διέθετε μέ εύ
θηνά ένοίκια, έκκλησίας καί
κοιμητήρια; Διετάχθη σχετική
έρευνα, της όποίας δμως τό
άποτέλεσμα ύπηρξεν εύμενές
διά τόν Φλαμέλ, ό όποίος έξη
κολούθησε τήν ηρεμον ζωήν
του, μέ τήν γαλήνην της καθη
μερινής έργασίας καί μίαν είρη
νικήν στοργήν πρός δλους. Είχε
κανονίσει μέ έπιμέλειαν τάς
ύποθέσεις του καί τόν τρόπον
της ταφής του καί είχε προετοι
μάσει τόν έπιτύμβιον λίθον πού
θά έσκέπαζε τόν νεκρόν του,
λαξεύσας έπί τού λίθου ενα η
λιον έπάνω άπό ενα κλειδί καί
εvα κλειστό βιβλίον.
'Επειδή είναι χρήσιμον νά
σημειώνωμεν όχι μόνον τά
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προτερήματα τών άνθρώπων,
άλλά καί τάς άδυναμίας των,
πρέπει να άναφέρωμεν μίαν
άδυναμίαν τού Φλαμέλ.
Ένώ δέν έδιδε σημασίαν είς
τήν παροδικήν μορφήν τού σώ
ματος, άποβλέπων μόνον είς τό
κάλλος της ψυχης, γηράσκων
άπέκτησε μίαν ίδιοτροπίαν. Κά
θε φοράν πού έκτιζεν r'j επε
σκεύαζε μίαν έκκλησίαν, εζη
τούσεν άπό τόν γλύπτην νά τόν
έμφανίζη εύσεβώς γονατισμέ
νον σέ κάποιαν όκρην. Είς μίαν
άψίδα τού κοιμητηρίου τών
'Αθώων λαξεύουν τό πρόσω
πόν του, άφ' ένός δπως ητο κα
τά τήν νεότητά του καί άφ' έτέ
ρου ώς έξησθενισμένου γέρον
τος.
Μόλις ό Φλαμέλ άπέθανε
καί ετάφη, διεδόθη είς τό Παρί
σι, άλλά καί έκτός της Γαλλίας,
ή δύναμίς του ώς άλχημιστού
καί δτι κάπου είχε κρύψει μεγά
λην ποσότητα χρυσού. 'Όσοι
άνεζήτουν τήν χρυσοποιόν κό
νιν. ητις μεταβάλλει τά άγενη
μέταλλα είς χρυσόν, r'jρχισαν νά
περιτριγυρίζουν τά μέρη είς τά
όποια είχε κατοικήσει, μέ τήν
έλπίδα νά άνακαλύψουν κανένα
μόριον άπό τήν πολύτιμον κό
νιν. Έλέγετο επίσης δτι αί συμ
βολικοί είκόνες πού εiχον χαρα
χθη κατ· έντολήν του είς διά
φορα μνημεια, παρειχον είς δ
σους έγνώριζον νά τάς άποκρυ
πτογραφήσουν, τόν τύπον της
φιλοσοφικης λίθου.
Δέν έμεινεν άλχημιστής πού
νά μήν ηλθεν ώς προσκυνητής,
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νά μελετήση τήν ίεράν επιστή
μην είς τά κτίρια πού άνήγειρεν
ό Φαρέλ. 'Έσπασαν τήν νύκτα
γλυπτά καί επιγραφάς, διά νά
τάς μεταφέρουν. 'Έσκαψαν τό
ύπόγειο της οίκίας του καί
έτρύπησαν τούς τοίχους.
'Αλλά τί εiχεν άπογίνει τό βι
βλίον τού 'Αβραάμ τού 'Ιου
δαίου; Ό Νικ. Φλαμέλ είχε κλη
ροδοτήση τά έγγραφά του καί
τήν βιβλιοθήκην του είς ενα
άνεψιόν του Περριέ, ό όποιος
κατεγίνετο είς τήν άλχημίαν.
Δέν είναι τίποτε όλλο γνωστόν
δι' αύτόν τόν Περριέ. Έάν
επωφελήθη άπό τάς διδασκα
λίας τού θείου του, θά έζησε
τήν ζωήν τού σοφού μέσα
στήν άφάνεια, πού ήτο τόσον
προσφιλής στόν Φλαμέλ. Ή
πολύτιμος κληρονομία τού βι
βλίου μεταβιβάζεται επί δύο
αίώνας άπό πατέρα είς υίόν,
χωρίς νά γίνη καθόλου δι' αύ
τήν λόγος. Έπανευρίσκομεν τά
ϊχνη μετά 2 αίώνας. 'Ένας άπό
γονος τού Φλαμέλ, όνόματι
Ντυμπουό, άφηκε τήν συνετήν
επιφύλαξιν τών προγόνων του
καί εχρησιμοποίησεν ενα άπό
θεμα άπό χρυσοποιόν κόνιν,
διά νά εκπλήξη τούς συγχρό
νους του. Μετέβαλεν ενώπιον
τού βασιλέως Λουδοβίκου ΙΓ,
μέ τήν βοήθειαν αύτης της
σκόνης, σφαίρας μολύβδου είς
χρυσόν. Μετά τό πείραμα είχε
συχνός συνεντεύξεις μέ τόν
καρδινάλιον Ρισελιέ, ό όποιος
εζήτησε νά μάθη τό μυστικό
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του. Ό Ντυμπουα κατειχε τήν
κόνιν, άλλά δέν ητο είς θέσιν
νά έννοήση τά χειρόγραφα του
Φλαμέλ καί τό βιβλίον του
'Αβραάμ του 'Ιουδαίου. Ό Ρι
σελιέ τόν έφυλάκισε καί τόν
κατεδίκασεν είς θάνατον, δη
μεύσας τά άγαθά του καί λα
βών είς τήν κατοχήν του τό βι
βλίον.
Κατεσχέθηκαν τά άκίνητα
πού άνηκον όλλοτε είς τόν
Φλαμέλ καί άνεσκάφησαν έκ
θεμελίων. Κλέπται είσέδυσαν
κατά τήν νύκτα, άνεσήκωσαν
τόν έπιτύμβιον λίθον του Φλα
μέλ καί έθραυσαν τό φέρετρό
του. Λέγεται δτι τό φέρετρον
εύρέθη κενόν καί δτι ούδέποτε
ειχε μέσα τόν νεκρόν του Φλα
μέλ. Τότε διεδόθη δτι ό Φλα
μέλ ητο άκόμη ζωντανός.
Ό Καρδινάλιος Ρισελιέ, κά
τοχος του βιβλίου του 'Αβραάμ
του 'Ιουδαίου, ξεφυλλίζει τά
χειρόγραφα, προσπαθών νά έρ
μηνεύση τά iερογλυφικά καί νά
πραγματοποιήση τό «Μέγα 'Έρ
γον». Άλλ' έκεινο πού ό Φλα
μέλ δέν κατόρθωσε νά έννοή
ση μετά εϊκοσι καί ενα έτη δια
λογισμοCι, δέν ήμποροCισε βέ
βαια νά ειναι προσιτόν είς ενα
πολιτικόν, ώς ό Ρισελιέ. Ή έπι
στήμη της μετουσιώσεως, ή
έπιστήμη της ζωης καί του θα
νάτου, ειναι πλέον σύνθετος
άπό τήν τέχνην της διοικήσεως
ένός βασιλείου. Ai έρευναι του
Ρισελιέ δέν άπέδωσαν τίποτε.
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Μετά τόν θάνατον του Ρισε
λιέ τά ϊχνη του βιβλίου χάνον
ται. 'Ίσως άναπαύεται στή σκό
νη κάποιας βιβλιοθήκης. 'Ίσως
κάποια σοφή εiμαρμένη νά τό
στείλη, δταν θά πρέπει, είς
έκεινον πού θά έχη άρκετήν
ύπομονήν διά νά έμβαθύνη είς
αύτό, άρκετάς γνώσεις διά νά
έρμηνεύση, άρκετήν σοφίαν διά
νά μή τό άποκαλύψη.
Κατά τόν 1 8ον αίώνα άπαν
τώμεν μίαν άνανέωσιν του μυ
στηρίου του Φλαμέλ.
Ό Λουδοβικος 14ος άπέ
στειλεν είς τήν άνατολήν ενα
άρχαιολόγον, όνόματι ΠαCιλον
Λουκαν, διά νά μελετήση τάς
άρχαιότητας καί έπιγραφάς, έπ'
ώφελείι;� της 'Επιστήμης. Τό
1 71 9 έδημοσίευσεν ενα βι
βλίον ·«Ταξίδιον είς τήν Τουρ
κίαν». Μεταξύ όλλων γράφει δ
τι έγνώρισεν είς τr1ν ΠροCισσαν
ενα φιλόσοφον, φέροντα Τουρ
κικήν ένδυμασίαν, ό όποιος έμι
λοCισεν άπταίστως πάσας τάς
γνωστός γλώσσας. Συνεδέθη
στενά μαζί του καί έμαθεν δτι
ό φιλόσοφος αύτός άπετέλει
μέλος όμάδος έπτά φιλοσόφων,
πού δέν ειχον καμμίαν ίδιαιτέ
ραν πατρίδα καί έταξίδευον άνά
τόν κόσμον, διά τήν άναζήτησιν
της 'Αληθείας καί τήν τελειο
ποίησίν των. Συνηντώντο κάθε
20 χρόνια καί δι' έκεινον τόν
χρόνον τό σημειον της συναν
τήσεώς των ητο ή ΠροCισσα. Ή
άνθρωπίνη ζωή έπρεπε νά έχι;�
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πολύ μεγαλυτέραν διάρκειαν
άπό έκείνην πού γνωρίζομεν,
φθάνουσαν τά χίλια έτη. Ή μ
πορούσε νά ζήση κανείς χίλια
χρόνια διά της γνώσεως της φι
λοσοφικης λίθου, πού άπετέλει
συγχρόνως τήν γνώσιν της με
τουσιώσεως τών μετάλλων καί
τού έλιξηρίου της μακροζωΤας.
ΟΙ σοφοί τήν κατείχαν, άλλά
δέν ύπηρχον είς τήν Δύσιν πα
ρά έλάχιστοι. Ό Νικ. Φλαμέλ η
το ενας άπ' αύτούς.
Ό Παύλος Λουκάς έξεπλάγη
βλέπων δτι ενας Τούρκος, τόν
όποίον συνήντησεν είς τήν
Προύσσαν, έγνώριζε τήν Ιστο
ρίαν τού Φλαμέλ. 'Αλλά τό έκ
πληκτικώτερον άπ' δλα ητο ή
διαβεβαίωσις τού Τούρκου της
Προύσσης δτι ό Φλαμέλ έζη
άκόμη, καθώς καί ή σύζυγός
του Περνέλλα. Άνακαλύψας
τήν φιλοσοφικήν λίθον, κατόρ
θωσε νά διατηρηθη είς τήν
ζωήν ύπό τήν φυσικήν μορφήν
πού �ΧΕ κατά τήν έποχήν της
άνακαλύψεώς της. Ή κηδεία
του, ή κηδεία της Περνέλλας,
ησαν πλαστοί. Εiχεν άναχωρή
σει είς Ίνδίαν, τήν πατρίδα τών
μεμυημένων, καί εύρίσκετο
έκεί.
Τό βιβλίον τού Παύλου Λου
κά έκαμε μεγάλην αϊσθησιν δ
ταν έκυκλοφόρησε. Πολλοί τό
τε, δπως καί πάντοτε, έπί
στευον δτι πάσα άλήθεια έρχε
ται άπό τήν Άνατολήν καί δτι
ύπηρχον είς τήν Ίνδίαν σοφοί
Μύσται κατέχοντες ύπερφυσι-
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κάς δυνάμεις. 'Άραγε ό Νικ.
Φλαμέλ ητο ενας άπ' αύτούς;
Καί άλλοι έπειτα άπό τόν
Φλαμέλ ύπηρξαν κάτοχοι τού
μυστικού της χρυσοποιΤας. Άλλ'
δσοι έξ αύτών έκαμαν χρησιν
δι' έγωϊστικούς σκοπούς άπέ
θανον δλοι κατά όθλιον τρό
πον.
Κατά τά μέσα τού 1 6ου αίώ
νος ενας όγγλος νομικός όνό
ματι Τάλμποτ, άποκτήσας κατά
τύχην ενα βιβλίον πού εύρίσκε
το είς τόν τάφον ένός Καρδινα
λίου, μέ μίαν ποσότητα άγνώ
στου κόνεως καί συνεργασθείς
μετά τού ίατρού 'Ιωάννου Ντέ,
δστις κατείχεν άλχημιστικάς
γνώσεις, εiδε κατάπληκτος, μέ
μικράν ποσότητα της μυστη
ριώδους κόνεως, νά κατα
σκευάζεται χρυσός. Έταξίδευσε
συνοδευόμενος άπό τόν ίατρόν
Ίω. Ντέ, είς τήν Γερμανίαν καί
Βοημίαν καί ένώπιον τού Αύτο
κράτορος Μαξιμιλιανού Β' έξε
τέλεσεν έπιτυχώς τό πείραμα
της μετουσιώσεως είς χρυσόν.
Ό Αύτοκράτωρ έζήτησε τό
μυστικόν της χρυσοποιΤας καί
έφυλάκισε τόν Τάλμποτ, δστις
άπέθανεν είς τήν φυλακήν.
Ό 'Αλέξανδρος Σέθον ύπέ
στη τά πάνδεινα άπό τόν 'Εκλέ
κτορα της Σαξωνίας Χριστιανόν
Β', διότι δέν άπεκάλυπτε τό μυ
στικόν της χρυσοποιΤας, καί τέ
λος άπέθανεν είς τήν φυλακήν,
δπως πολλοί όλλοι.
Μέχρι τού τέλους τού 1 8ου
αίώνος άπηγχόνιζον τούς άλχη-
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μιστός, όφού τους έφόρουν ενα
έπιχρυσωμένον ένδυμα. "Αλλοι
έπέθαναν άπό τήν πείνα είς τήν
φυλακήν rϊ τούς έψηναν σέ σι
γανή φωτιά, καί άλλων έσπαζαν
τά κόκκαλο μέ τά βασανιστή
ρια. Πολλοί έπλήρωσαν μέ τήν
ζωήν τους τό γεγονός καί μό
νον δτι έμελέτουν τήν άλχη
μίαν.
Έάν πολλοί άπό αύτούς τούς
έρευνητάς εiχον ώς κίνητρον
τήν φιλοδοξίαν καί τόν εϋκολον
πλουτισμόν, έάν μεταξύ αύτών
ύπηρξαν πολλοί όγύρται καί
άπατεώνες, δμως ύπηρξαν καί
πολλοί πού έκαλλιέργουν ενα
είλικρινές ίδανικόν ήθικης έξυ
ψώσεως.
Διότι ή φιλοσοφική λίθος είς
α' βαθμόν μετέτρεπε τά άγενη
μέταλλα είς χρυσόν. Είς β' βαθ
μόν έθεράπευε τάς νόσους τού
0
σώματος. Ητο άπαραίτητος γι'
αύτό μία τελειοτέρα άνιδιοτέ
λεια καί πνευματική άνύψωσις.
Ό γ' βαθμός δέν ητο προσιτός
παρά είς ενα πολύ μικρόν άριθ
μόν Μυστών. 'Επρόκειτο περί
μετουσιώσεως της ψυχιϊς τού
άνθρώπου είς θείον πνεύμα. ΟΙ
νόμοι της φύσεως είναι ol ϊδιοι
διά τά κάτω, οπως καί διά τά ά
νω. 'Ένας μοναδικός νόμος διέ
πει τάς κινήσεις της φύσεως.
Τήν άνακάλυψιv τού νόμου
τούτου έπεδίωκον οί όλχημι
σταί. Έάν ενας άριθμός τούτων
έπέτυχε τήν μετουσίωσιν είς τά
μέταλλα, ενας μικρότερος όριθ
μός έπέτυχε τήν μετουσίωσιν
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τών φυσικών σωμάτων καί
έλάχιστος άριθμός Μυστών
έπέτυχε τήν μετουσίωσιν τών
ψυχών.
'Ελάχιστα είναι γνωστά περί
αύτών. Περιεπλανώντο άνά τήν
Εύρώπην διά νά έκπαιδεύσουν
έκείνους πού έκριναν όξίους
έκπαιδεύσεως. Συχνά παρε
σκεύαζον χρυσόν, άλλά μόνον
δι' ώρισμένους σκοπούς. Δέν
έπεζήτουν τήν δόξαν, άλλά τήν
άπέφευγον. Δέν εiχον μόνιμον
διαμονήν. Εiχον ϊσως έπιτύχει
τήν πλήρη όπογύμνωσιν άπό
παντός ύλικού στοιχείου, εiχον
έπιτελέσει τήν μετουσίωσιν της
ψυχής. Μετείχον ζώντες τού
πνευματικού κόσμου. Εiχον
όφιερωθη είς τήν βοήθειαν
τών όμοίων των κατά τόν χρη
σιμότερον τρόπον, πού δέν συνίσταται στήν αϋξησιν της φυσικής εύμαρείας ιϊ τήν θερα
πείαν τών νόσων τού σώματος.
'Ή σκουν τό ύψηλότερον άγα
θόν. Έβοήθουν τά όνώτερα
πνεύματα νά έπιτύχουν τόν
σκοπόν τόν όποίον ο1 ϊδιοι εi
χον έπιτύχει, τήν μετουσίωσιν
της ψυχής.
Έγνώριζον οτι μία λέξις,
προφερομένη τήν κατάλληλον
στιγμήν είς μίαν έξελιγμένην
ψυχήν, έπραγματοποίει μίαν
πρόοδον χιλιάκις μεγαλυτέραν
έκείνης πού δύναται νά προκύ
ψη όπό τήν γνώσιν της σοφίας
τών Βιβλιοθηκών, όπό τήν κα
τοχήν της όνθρωπίνης έπιστή
μης.
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Πρέπει νά εί'μεθα εύγνώμο
νες πρός τούς σώφρονος έκεί
νους Μύστας, οί όποίοι έτήρη
σαν μυστικόν τόν μαγικόν τύ
πον, ό όποίος καθιστά τόν όν
θρωπον κύριον τοϋ κόσμου, δ
ταν γνωρίζη νά τόν χρησιμο
ποιη διά νά κατασκευάζη ύλι
κόν χρυσόν. Ό πλούτος είναι
έπικίνδυνος διά τήν ψυχήν. 'Αλ
λά εiναι άκόμη περισσότερον
έπικίνδυνος ή όνοδος της κλί
μακας της γνώσεως, δι' δποιον
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δέν ανερχεται συγχρόνως τήν
κλίμακα της άγάπης. 'Οδηγείται
είς τήν άλαζονείαν καί τόν
έγωϊσμόν. · Η όδός της γνώ
σεως εiναι πλήρης παγίδων, ai
όποίαι έξουδετεροϋνται μόνον
μέ τήν άνάπτυξιν της άγάπης.
Καί ό πραγματικώς μεμυημένος
δέν είναι έκείνος πού γνωρίζει,
άκόμη όλιγώτερον έκείνος πού
κατασκευάζει χρυσόν. Ό πραγ
ματικός μεμυημένος είναι έκεί
νος πού άγαπά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Η ξόβεργα
Σα φτάνει κάποτε η νύχτα
κι εκείνος ετοιμάζεται να κοιμηθεί
σιμά στο σιδερό κρεβάτι του
τραβά μιαν αδειανή καρέκλα ψάθινη
κι επάνω της μολύβι και χαρτί ακουμπάει.
Καθεβραδ� μέσα στον ύπνο του
σα διαβατάρικα πουλιά
οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν.
Μπορεί, που ξέρεις, κατιτίς να γράψει.
0· ανασκωθεί στο 'να πλευρό
τη λάμπα πλάι του θ' ανάψει
θα πιάσει το μολύβι του
και πάνω στο άγραφο χαρτί
-ξόβεργα για τις σκέψεις του
κάποια άπ' όλ' αυτά
τα διαβατάρικα πουλιά
στίχους θε να τα κάμει...
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ
Κάποτε ό όνθρωπος στό βά
θη της Ίστορίσς του αίσθόνθη

μαθηματικοί, όν έξεταστουν
στό βάθος τους έχουν σκοπό

κε τήν άνόγκη ν· όποτυπώνει

νό περιγράψουν

τό συναισθήματά του καί τίς

όδυνατει ή γλώσσα μας νό τό

σκέψεις του μέ συμβολισμούς

κάμει. Οί λέξεις είναι άδύνατον
νό δώσουν όλοκληρωτικό αύτό,
πού δίνουν οί συμβολισμοί. Δέν

πάνω

σ·

όποιοδήποτε

ύλικό

βρισκόταν μπροστά του άπό τή
φύση. Έκεινοι. πού άσχολουν
ται μέ τήν έρευνα του παρελ
θόντος στόν πλανήτη μας, άνα
καλύπτουνε συνέχεια τέτοιου
εϊδους σημεια. Σύγχρονα άρχί
ζει σιγά-σιγά μέ τήν καλλιέρ
γεια της γλωσσικής έκφρασης
νό περιγράφει στόν συνάνθρω
πό του σκέψεις καί συναισθή
ματα. Σ' αύτό τό στάδιο οί λέ
ξεις άποτελουν τίς στοιχειώδεις
προτάσεις στό σύμβολα περι
γραφής. Καί μέ τό γραπτό λόγο
άποτυπώνονται οί είκόνες τών
λέξεων στό κάθε εϊδους ύλικό,
άνόλογα μέ τήν έποχή πού
πραγματώνεται αύτή ή έργασία.
'Αλλά γεννιέται ενα σημαντι
κό έρώτημα:
«'Έχουν οί λέξεις τή δυνατότη
τα νό περιγράψουν η νό δώ
σουν τήν είκόνα κάθε σκέψης
καί κάθε ένορατικης ίδέας;» Μ'
όλλα λόγια ή γλώσσα μας μπο
ρει νό περιγράψει δλα άπό τό
μηδέν μέχρι τό όπειρον; Οί διά
φοροι έπιστημονικοί συμβολι
σμοί καί πιό περισσότερο οί

έννοιες,

πού

μπορουν οί λέξεις νό δώσουν
τήν περιγραφή κάποιου όρόμα
τος, πού πηγάζει άπό μία έκ
σταση, ενα διαλογισμό καί μία
ένόραση.

Πολλοί

μύστες

της

Τέχνης καί 'Επιστήμης δέν μπό
ρεσαν νό μας περιγράψουν αύ
τό πού αίσθόνονται. 'Αλλά μας
τό δώσανε μέσα άπό ποικίλους
συμβολισμούς.
Σχετικό μ· αύτό τό θέμα της
δυνατότητας, πού έχουν οί λέ
ξεις γιό περιγραφή κάθε σκέ
ψης θ' άναφέρω δύο μεγάλους
διανοητές, ό ενας άπό τόν Μυ
στικισμό της 'Ανατολής ό Ντ. Τ.
Σουζούκι κι' ό όλλος ό περίφη
μος της Δυτικής 'Επιστήμης Β.
Χόϊζεμπεργκ (δημιουργός της
θεωρίας του άπροσδιορίστου
στόν Μικρόκοσμο). Ό Σουζούκι
λέει:

«01 αίνιγματικές άντιφό

σεις του συνηθισμένου τρόπου
σκέψης όφείλονται στό γεγονός
πώς εϊμαστε ύποχρεωμένοι νά
χρησιμοποιουμε
τήν
κοινή
γλώσσα, γιά νά μεταδώσουμε
αύτά, πού συμβαίνουν μέσα
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μας. 'Αλλά ol έσωτερικές έμπει
ρίες ξεπερνούν κατά πολύ τίς
δυνατότητες τής γλώσσας». Καί
ό Χαϊζεμπεργκ: «Τό πρόβλημα
της γλώσσας είναι πολύ σοβα
ρό. 'Αναζητούμε τρόπο νά έκ
φράσουμε καί νά περιγράψουμε
τή δομή καί τή λειτουργία τών
άτόμων. 'Αλλά στήν κοινή
γλώσσα είναι άδύνατο νά μιλή
σουμε γιά ότομα της ϋλης».
Σ' αύτές τίς δύο κριτικές γιά
τίς λέξεις, ή μία άπό τήν 'Ανα
τολική φιλοσοφία κι' ή άλλη
άπό τή Δυτική, εχουμε κάποια
ταύτιση. Ό μή όρθολογισμός
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της 'Ανατολής καί ό όρθολογι
σμός της Δύσης συναντιώνται
στό σημείο της άδυναμίας τής
γλώσσας γιά νά περιγράψει τίς
έσωτερικές έμπειρίες τού άν
θρώπου καί τήν είκόνα τού Μι
κρόκοσμου, δπως μάς τήν πα
ρουσιάζει ή σημερινή 'Επιστή
μη. Ό Σουζούκι καί ό Χάϊζεμ
περγκ, έκπρόσωποι αύτών τών
δύο κόσμων, εχουνε φτάσει
στά πιό ψηλά έπίπεδα τής δια
νόησης, πού άπ' έκεί βλέπουν
εναν κόσμο μέ εiκόνες άπερί
γραπτες μέ λέξεις, άλλά μέ άκα
τανόητα σύμβολα.

SURENDRA NARAYAN

Theosophist, Μάρτιος 1 983

Άπό τή Σκοπιά
Στό βιβλίο «Στά πόδια τού
διδασκάλου» μιά παράγραφος
λέει: «Νά είσαι σταθερός σά
βράχος σέ δ,τι άφορά στό δί
καιο η τό όδικο, νά στηρίζεσαι
στούς όλλους μόνο στον πρό
κειται γι· άσήμαντα πράγματα.
Αύτή είναι μία σπουδαία
συμβουλή, πού χρειάζεται έπι
σταμένη προσοχή στήν καθη
μερινή μας ζωή, σάν μέλη της
οiκογένεΊας, σά γείτονες, φίλοι
καί συνάδελφοι.
Φυσικό είναι νά προκύψη ή
έρώτηση γιά τό τί είναι δίκαιο

καί τί όδικο. Πρέπει νά τονισθfi
άμέσως δτι τό δίκαιο καί τό ά
δικο δέ μπορούν νά τοποθετη
θούν σέ στεγανούς χώρους γιά
δλο τό άνθρώπινο γένος καί
δέν μπορούν νά καθορισθούν
μέσα σέ αύστηρούς καί άπόλυ
τους δρους, οϋτε θά μπορούσε
ό καθένας νά έπιβάλη στόν όλ
λον τί είναι δίκαιο καί τί είναι ά
δικο γι' αύτόν. Ό καθένας μας
πρέπει νά βpfi τήν άπάντηση σ'
αύτή τήν έρώτηση γιά κάθε πε
ρίσταση. 'Έχει είπωθfi δτι «δί
καιο καί όδικο γιά έξελισσόμενα
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πλάσματα, δέv είναι όπόλuτο
c1λλά σχετικό, ε1νοι πράγματα
πού έξορτώντοι όπό τό στάδιο
έξέλιξης, τίς σχέσεις μέ τόv έξω
κόσμο κοί τήv έξέλιξη τi'jς θέλη
σης μέσο στόν ϊδιο τόv έοuτό
σος».
Ε1νοι έντούτοις, έvισχuτικό v
άvοφερθούμε σέ μερικcΊ πειρά
ματα Ιl όρόσημο πού θα μας
χρησιμεύσουν στό vά κατανοή
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τό ρυθμό της Φύσης, είναι σω
στό. Κάθε τι πού άvτιτίθεται
καί διαταράσσει ούτό τό ρυθμό
ε1vοι όδικο. Συχνά ή φωνή της
συνείδησης μας ψιθυρίζει εύγε
νικά τί ε1vαι σωστό κοί τί λά
θος. Κάποτε μιά έμπνευση μας
λέει σ6v όοτροπή τί ε1νοι δί
καιο, όλλό στον εϊμαστε άβέ
βαιοι κοί όμφιβάλοuμε, λέγεται
bτι πρέπει, βαθειά, χωρίς πά

σουμε τί ε1vοι δίκαιο κοί τί όδι

θος, χωρίς έγωϊσμό, νά έξοσκή

κο.
Τό bσο ε1πεv ό Βούδας πά
νω στ· άληθινό κοί τά ψεύτικο
δόγματα, μπορεί vό έφαρμο
στούv σόv καθοριστικά τού δί

σοuμε τήν ίκαvότητο της διά

καιο καί τού όδικοu.... Δόγματα
πού όδηγούv σέ πάθη καί όχι
σέ καλωσύvη, σέ δουλεία καί
όχι σέ άπελεuθέρωση, σέ
άπληστία γιό οϋξηση γήινων
άγαθώv καί όχι σέ ίκαvοποίηση,
σέ νωχέλεια καί όχι ένεργητι
κότητα, πρέπει vά άποφεύγοv
ται γιατί δέv ε1vαι σωστά.
Ό Χριστός συνέστησε μιά
πρακτική δοκιμασία, γιά vά κρί
νουν τή δικαιοσύνη μιας πράξης
στον παρατήρησε: «Γι' αύτό ο
λα bσα θέλετε νά κάvη αύτός
γιά σας, vά κάμετε καί σείς εiς
αύτόv, γιατί αύτός ε1vαι ό Νό
μος των προφητών.»
'Ένας τρόπος γιά vά δοκιμά

σης τό δίκαιο η τό όδικο ε1ναι
vά σκέφτεσαι μέ bροuς όλότη
τας καί όχι μοναδικότητας.
Κάθε τι πού συμβαδίζει μ·
αύτό καί ο.τι έναρμονίζεται μέ

κρισης καί κατόπι VCΙ δράσουμε
μέ b,τι βγαίνει σ6v όποτέλεσμο
όπ' αύτή τή βαθειCΙ σκέψη.
'Εντούτοις τελικCΙ, δίκαιο καί
όδικο πρέπει ν όποφαοιστη
όπό μας τούς ϊδιους καί όχι όπό
κάποιον όλλο. Νό καταφεύγετε
στι1ν ούτογvωσία εiπεv
ό
Βούδδος. Παίρνοντας μιό προ
σεχτική όπόφαση πρέπει v6 εί
στε σκληροί σόν βράχος, γιατί
μεταξύ δίκαιου καί όδικου, ό
όποκρυφισμός
συμβιβασμούς.

δέ

γνωρίζει

Ό όποκρυφισμός είναι ενος
τρόπος ζωης ε1ναι ή ϊδια ή ζωή
καί δέ μπορεί νό περιορισθη σέ
εiδικ6 πλαίσια. Κανείς δέ μπο
ρεί νό παίξη μέ τόv όποκρυφι
σμό. Τά θέλει bλα η τίποτα.
Κανείς δέ μπορεί vά συμβι
βόση τίς όπόψεις του γιά χάρη
δημοτικότητας, νά είναι διφο
ρούμενος, ν' όμφιταλαντεύεται
στον τά δόγματ6 του κρίνονται,

boo καί όν είναι iσχυρή ή κοινή
γνώμη. Ε1vαι όλοφάνερο bτι τό
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άδάμαστο θάρρος είναι μιά
άναγκαία ίδιόtητα γιά σταθερό
τητα στή σωστή σκέψη καί στή
σωστή δράση. Στίς «χρυσές
Σκάλες» ή Κα Μπλαβάτσκυ
άναφέρεται σέ μιά «θαρραλέα
δήλωση άρχών», ώς έπίσης καί
σέ «γενναία καρτερία στήν
προσωπική άδικία».
Άλλά τά πράγματα δέν εΤναι
τόσο δύσκολα δσο συχνά τά
φανταζόμαστε tξ αιτιας της
μυωπικής μας δρασης. Προσπα
θούμε νά παρουσιαστούμε άτυ
χοι καί πληγώνουμε τούς άλ
λους παίρνοντας τόν κάθε άνε
μόμυλο σάν τέρας, στό όποίο
πρέπει νά έπιτεθοϋμε καί νά
σκοτώσουμε. Συχνά παίρνουμε
μικροπράγματα σά νά περιέ
χουν θέματα άρχών σχετικά μέ
τό δίκαιο η τό άδικο. Ή κατα
γωγή μας, ή θρησκεία, ol κοι
νωνικές μας συνήθειες καί τρό
ποι, ol προλήψεις πού βασίζον
ται πάνω σ· αύτά, συχνά μας
κάνουν νά πιστεύουμε δτι ή κά
θε μικρή παρέκλιση άπό τό
δρόμο της σκέψης μας - πού
εΤναι χαραγμένη στό παρελθόν
- περικλείει θέμα άρχης δίκαιο
η άδικο στό όποίο πρέπει νά εϊ
μαστε «άκλόνητοι σά βράχοι»
καί γιά τά όποία πρέπει νά κά
νουμε άδιάκοπο πόλεμο. Τό πε
ρισσότερο άπό τό χάσμα πού
χωρίζει τίς ήλικίες τοϋ γήρατος
κα\ της νεότητας, όφείλεται σ·
αύτό τό μπέρδεμα άρχών καί
μηδαμινοτήτων. Μεταξύ άλλων,
σχετικά μέ τήν έργασία, δπως
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καί νά γίνεται, ύπάρχουν συχνά
διαφορές καί παίρνονται σκλη
ρές θέσεις γιά λεmομέρειες
άκόμα καί δταν δέν ύπάρχη
διαφωνία γιά τούς σκοπούς.
Κοιτάζοντας τίς διαφορές βα
θειά καί άνεπιφύλακτα βλέπου
με δτι πάντοτε ταυτίζονται στήν
έγωπάθεια. 'Εκείνο τό όποϊο
συνιστώ, εΤναι, ό δίκαιος τρό
πος της έκτέλεσης μιας πράξης,
ή σωστή παρουσίασή της, καί ό
σαφής λόγος μέ τόν όποίο θά
έκθέσουμε. 'Έτσι θά μπορέ
σουμε v· άκολουθήσουμε τό
ούσιώδες μέρος της συμβουλής
άφήνοντας στούς άλλους τ'
άσήμαντα κι έτσι v· άπορρίψου
με τήν έγωπάθεια. Δέν ύπάρ
χουν οϋτε δύο άτομα δμοια καί
ή άληθινή κατανόηση άπαιτεί
τήν άναγνώριση τών φυσικών
διαφορών τους: Περισσότερη
συνεργασία εΤναι δυνατή, άν εϊ
μαστε προσεχτικοί καί διακρί
νουμε τήν διαφορά μεταξύ πε
ποιθήσεων καί τών άσήμαντων
θεμάτων. Καθώς κάποτε συμ
βούλεψε ή Κα. Μπλαβάτσου.
Δέν ύπάρχει μιά άδύνατη όμο
ψυχία σέ δλες τίς λεπτομέρειες
της έργασίας πού άπαιτείται,
άλλά μιά έγκάρδια καί πρόθυμη
άφοσίωση στήν ίδέα μας, πού
θά όδηγήση τόν καθένα νά
βοηθήση τόν άδελφό του νά
διαθέση τήν ύπέρτατη δύναμή
του, άνεξάρτητα άν συμφωνη
μέ τήν όρθή μέθοδο της
διεκπεραίωσης της έργασίας. Ό
μόνος άνθρωπος πού έχει άδι-
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κο στόν τρόπο του είναι έκει
νος πού δέν κάνει τίποτε. Ό
καθένας μπορει νά σuνεργαστη
μέ δλους καί μέ τόν καθένα, μέ
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πνεύμα συντροφ ικότητας γιά νά
προοδεύση ή έργασία.
<Μετ. Σοφ. Χαλ.>

8 ΕΑΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΛΗ,
θά είναι χαρά γιά σένα νά λ ησ μ ο ν ή σ ης τήν προσβολή καί νά
α ύξή σ ης τ ή ν ά γ άπ η σ ο υ γ ι· α ύ τό ν.
8 ΕΑΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΣΕ ΠΟΤΙΣΗ ΧΟΛΗ,
έσύ ν ά δ ώ σ ης ν ά π ι η ν έ κ τ α ρ. Αύτό θά τόν κάνη νά κατα
λάβη δτι ηταν λάθος του νά σέ π ο τ ί σ η χ ο λ ή.
8 ΜΗΝ ΑΦΙΣΗΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΨΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩ
ΘΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΣΟΥ, πρό πάντων μ έ έ κ ε ι ν ο ν π ο ύ
σ έ ά δ ί κ ησ ε.
8 ΟΡΓΙΖΕΣΑΙ, ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΡΓΙΖΕΤΑΙ,
έκτός άπό τόν Μ Υ Σ Τ Η , στόν όποιον ή όργή μετατρέπεται σέ
άπ έ ρ α ν τη ά ν ε κ τι κ ό τ ητ α κ α ί ά γ άπ η.
8 ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ μή ζητάς νά στό ά ν α γ νω ρίσ οu ν.
Νά ά ρ κ ε σ τ ης στήν ή ρ ε μία της σuνειδήσεώς σου, πού θά
σου δώση ή συναίσθηση δτι εχης δίκ α ι ο .
Α ύ τ ό θά σ Ο ϋ ε i ν α ι ά Π ό λ U τα ά ρ Κ ε τ ό .

•
•

Ο Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ ΕΙΠΕ
«ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΩΤΕΡΟ ΝΑ ΑΔΙΚΗΣΑΙ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΗΣ»
Ο Ι Η Σ Ο Υ Σ ΕΙΠΕ
«ΕΑΝ ΤΙΣ ΣΕ ΡΑΠΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΣΙΑΓΩΝΑ, ΣΤΡΕΨΟΝ
°
ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ». Ε Σ Υ θά σ τ α θ ης έ π ά ν ω ά π ό
τ ό ν ΣΩΚΡΑΤΗ & ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ;

το

Σ
8 Α!'JΘΡΩΠΕ, ΕΙΣΑΙ 0 Ν Η
Τ ί ώ φ ε λ ε Τ ν ά σ έ Δ I Κ Α I Ω Σ Ο Υ Ν η νά σέ Ε Ξ Υ Ψ Ω Σ Ο Υ Ν
στόν παροδικό αύτό κόσμο;
ΜΗ δ ημι οu ρ γ ης μ ά τ α ι α π ρ ο β λ ή μ α τα.
ΜΗ δ η λ η τηρ ι ά ζ ης τήν άθάνατη ψυχή σου με π ι κ ρ ί ε ς πού
άφορουν τά παροδικά.

270

ΙΛΙΣΟΣ

Γιώργος Σιέττος

Το πλήρωμα του χροvου
Έψαξα στα ντουλάπια του Χρόνου,
μα δε βρήκα καμμιά μου καλωσύνη,
καμμιά πράξη αντάξια του ελέους.
Και πώς θα χτυπήσω την πόρτα
του Οίκου σου, Κύριε,
όταν θα 'ρθει το πλήρωμα του χρόνου;

Φωνή
Ακούω τη φωνή Σου
στην απόμακρη ηχώ της θάλασσας,
στο κελάρισμα του ρυακιού,
στ' άπιαστο βούισμα τ' ανέμου.
Ακούω τη φωνή Σου
στο κλάμα του μωρού,
στο θρόϊσμα του πεύκου,
στην απόλυτη σιωπή της νύχτας.
Ακούω τη φωνή Σου
στο βάθος της συνείδησης,
κάθε φορά που με φωνάζεις, Κύριε,
«Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι;»
Και συλλογιέμαι:
Ποια είναι η αλήθεια;
Εσύ είσαι «πανταχού παρών»
ή μήπως εγώ είμαι Σύ.
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Γιο άνογγελίο τής έκδόσεως vά στέλνετε tvo άντίτυπο. Γιά βι
βλιοκρισία, χωρίς νά δεσμευετοι τό περιοδικό, νά στέλ vετε δύο
rΊντίτυπσ

Αρχιμαvδρίτου Εφραίμ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
« Η παρουσία και η χάρις του Θεού μόνο διά μέσου της προ
σευχής μας γίνονται αισθητές και γνωστές».
Ο θεοκίνητος λόγος του μακαριστού καθηγουμένου της Ιερός
Μονής Ξηροποτάμου Εφραίμ, καταγράφει την κατ' εξοχή λειτουρ
γία του Νου, την «κρείτονα και ιδιαιτάτην» ως ενέργεια δηλαδή
της θεωρίαc,. του Θεού, με την «νοερά προσευχή».
Κατά τόν άγιο Γρηγόριο Παλαμά η προσευχή είναι ανάβαση,
συνάντηση με το Θεό και παράσταση ενώπιό του, με το Νου πρω
τεργάτη της θείας επικοινωνίας: «Νους έστι και η ενεργούσα ταύ
τα δύναμις, ήτις και καρδία καλείται παρά της Γραφής καθ' ην κυ
ριωτάτην ούσαν των εν ημίν δυνάμεων, λογική έστιν η εν ημίν
ψυχή»,
Εξωτερικά είναι μια πνευματική άθληση και μια ψυχοτεχνική
άσκηση προσευχής που έχει κάποια ομοιότητα με τα αντίστοιχα
γυμνάσματα αυτοσυγκεντρώσεως - διαλογισμού. Η διαφορά, δ
μως, είναι ουσιώδης γιατί «στην μεν νοερά προσευχή ο προσευ
χόμενος επαναλαμβάνει επικαλούμενος συνεχώς το παντοδύναμο
όνομα του Κυρίου ημών ιησού Χριστού, ενώ στην «γιόγκα» ή στο
«ζέν» ο ασκούμενος επαναλαμβάνει συνεχώς μια ακατανόητη γι'
αύτόν λέξη, που αν όμως ερευνήση, θα βρει ότι είναι το όνομα
κάποιας ειδωλολατρικής θεότητας, δηλαδή κάποιου πονηρού δαί
μονος».
Η δοξασία ότι με την προσευχή επιτυγχάνεται η καθαρή και
νοερή ενατένιση τοϋ Θεοϋ στηρίζεται τόσο στην πρωταρχική
ευαγγελική εντολή «συ όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμείον
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σου» και στην ανθρώπινη συμμετοχή στη ζωή και τα μυστήρια
της Εκκλησίας, όσο στη μέθοδο της «ειρήνης των λογισμών» με
μονολόγιστη ψυχή εκφραζόμενη με «το κατά την αφήν άλγος».
Η «εσωτερική προσευχή» είναι μια νοερή άθληση καρδιονοη
τική όπου με κυκλική κίνηση ο νους «επιστρέφει προς τον εαυτόν
του και διά του εαυτού του προς το Θεό».
Ο αοίδιμος αγιορείτης καθηγούμενος διδάσκει με απλότητα τη
σχετική μοναχιστική μέθοδο - ο πιστός να στρέφει το βλέμμα και
την προσοχή προς το μέρος της καρδιάς με ένα ελαφρό κράτημα
της αναπνοής - και διαβεβαιώνει ότι απ' τη νοερά προσευχή πη
γάζει «ιερή ευφροσύνη» γιατί είναι παρούσα η «χάρις του Θεού».
Άλλωστε ο Χριστός είναι «ο πατήρ των οικτιρμών και θεός πάσης
παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση θλίψει». Έτσι η χάρη
αιχμαλωτίζει την ψυχή στην αγάπη του Θεού, με το έλεος του
Οποίου η δυνατότητα θέωσης γίνεται πραγματικότητα.
Η Ιερή Μονή Ξηροποτάμου δημοσίευσε τη συνοπτική μαρτυ
ρία του αειμακάριστου γέροντα Εφραίμ, γιατί η προσωπική του
εμπειρία μεταβάλλει τον φωτεινό λογισμό σε θεία διδασκαλία,
απαύγασμα της θεωθείσης υπάρξεώς του. Ο όσιος Εφραίμ υπήρ
ξεν «υιός της παρακλήσεως» και ορθόδοξος πατέρας της αλήθειας,
ο οποίος εξακολουθεί να στηρίζει τον κάθε πιστό, με λόγο ζωο
ποιό.

Δημ. Στεφ. Αvαγvωστοπούλου: «ΚΥΑΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ))
Η αναζήτηση του Λόγου είναι αίτημα ζωής. Αφορά, κυρίως,
την αποκατάσταση του ανθρώπου στη θεία του διάσταση. Τα «βα
θυνόητα» μηνύματα του είναι οικεία μόνο στις γρήγορες συνειδή
σεις. Στον τελειοποιημένο επτασύνθετο άνθρωπο. Γι' αυτό «η ου
σία, το πνεύμα του Τεκτονισμού, εύρηται ακριβώς εις την εσωτε
ρικήν Μυσταγωγικήν έποψιν», της οποίας διδαχή αποκαλυπτική εί
ναι η αδιαίρετη ενότητα Ανθρώπου και Φύσεως. Το μέγα Μυστή
ριο της υπάρξεως, κατά τη πειστική φωνή του Γαληνού: «Ακούσα
τε και πιστέψατέ με ότι η Μελέτη της Φύσεως είναι εν Μυστήριον
ουχί μικροτέρας σπουδαιότητος εκείνης των Ελευσινίων. Η μελέτη
της φύσεως είναι εν μυστήριον προσαρμοζόμενον απολύτως εις
την εκδήλωσιν και αποκάλυψιν της Σοφίας και Δυνάμεως του Με
γάλου Δημιουργού». Αλήθεια αναντίρρητη αφού αποδεκτό είναι ό
τι η σοφία επινοεί, η ισχύς δημιουργεί και το κάλλος διακοσμεί, με
στόχο αποκλειστικό τη μεταμόρφωση της ψυχής σε πνεύμα ώρι
μο. Με τη γνώση προσεγγίζει κανείς την προδιατυπωθείσα αλή-
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θεια και το κριτικό άδολο πνεύμα, δηλαδή με ότι αποκαλούμε Ορ
θό Λόγο. Πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι θεμέλιο της γνώ
σεως είναι η αγνότητα η οποία τροφοδοτεί το πνευματικό φως και
γαλουχεί Κυανή την Αλήθεια. Και είναι κυανή γιατί είναι αιώνια.
Εύεξήγητη, συνεπώς, είναι η τιτλοφόρηση του έργου «�α
νούς Τεκτονισμός» ως εγχειρίδιο μυσταγωγικής αγωγής καθόσον
ο Τεκτονισμός είναι σύστημα Πνευματόδοξο: «Ο Θεός εκδηλούται
εν τη φύσει διά της φύσεως και ο Μύστης θα τον αποκαλύψη εν
εαυτώ, αφυπνίζων και εξελίσσων το εν αυτώ θείον».
Η τεκτονική ιδεολογία «είναι μυστηριακής καταγωγής, μυστα
γωγική Επιστήμη προς άσκησιν ψυχουργίας». Αποτελεσματικά μά
λιστα αφού ο Τεκτονισμός «κατέχει την Αλήθειαν εκφράζων αυτήν
δια συμβόλων και αλληγοριών». Όχι, όμως, και προσπελάσιμη
στους μη προικισμένους με εγκράτεια, γενναιότnτα, φρόνηση και
δικαιοσύνη. Αλλά και στους μη θρησκευόμενους: «η θρησκεία
συμφιλιώνει την πίστιν με την λογικήν», κάτι που με παρρησία
διακήρυπαν οι ιδρυτές του Τάγματος, οι οποίοι: «δεν ήσαν
Εβραίοι, αλλ' αντιθέτως Χριστιανοί και δη ιερωμένοι κατέχοντες
υψηλός εις την ιεραρχίαν της Χριστιανικής Εκκλησίας θέσεις».
Ο Δημ. Σ. Αναγνωστόπουλος, θεωρητικός του Τεκτονισμού,
δεν φιλοδόξησε την εκπόνηση μελέτης συγκριτικών συναφών δο
ξασιών ουδέ πονήματος θανάτου με την απόκρυφη έννοια του
αφορισμού του Heid,egger περί της εναλλαγής της ενεργείας «ο
άνθρωπος είναι προς θάνατον», αλλά κάτι πιο ουσιαστικό: με μυ
στική γνώση και παρόρμηση άγγελου φωτός συνέγραψε μιαν Τε
κτονική Μυσταγωγική στηριγμένη απόλυτα στην αλήθεια της Τε
κτονικής Λειτουργικής. Ο προοδευτικός φιλόσοφος και κοινωνικός
οραματιστής ερμηνεύει το τυπικό για να στηρίξει τους μυημένους
στην άσκηση της αρετής. Η ορθή γνώση είναι πάντα προϋπόθεση
για το «ευ πράπειν».

Jean Boyer: «ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ►>
«Ο εβραϊκός ιμπεριαλισμός της Ουάσιγκτων και του Λονδίνου
διέδωσε τον εβραιοκομμουνισμό στον κόσμο». Πρόκειται για δο
ξασία παράλογη στηριγμένη στη μισαλλοδοξία. Κι όμως ο
συγγραφέας-εκδότης κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση τους μύ
δρους του κατά της Μασονίας και κάθε ελεύθερης ιδέας: «Μπο
ρούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όλc:ς οι επαναστάσεις εναντίον
Ευρωπαϊκών Μοναρχιών, από τη Γαλλική Επανάσταση του 1 789
και μετά, οφείλονται κυρίως στη Μασονία» ή «Το καθεστώς του
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Σαλαζάρ στη Πορτογαλία και του φράγκο στην Ισπανία διήρκεσαν
40 χρόνια, μέχρις ότου πέθαναν και διήρκεσαν τόσο πολύ, διότι
εκτός από την κατάργησι των πολιτικών κομμάτων της ψευδοδη
μοκρατίας κατήργησαν και στα δύο έθνη τη Μασονία κι εκείνοι
που ήσαν μέλη κάποιας στοάς τιμωρούνταν με θάνατο και δήμευ
ση των υπαρχόντων τους». Με λίγα λόγια: οι τέκτονες συντρίβουν
παντού τον απολυταρχισμό με τίμημα το θάνατο! Είναι όμως επα
ναστατικός και εναντίον τίνος ο τεκτονισμός; Αλλά κυρίως τί είναι
ο τεκτονισμός; Την πληρέστερη απάντηση έδωσε ο αείμνηστος
Χρίστος Α. Ριζόπουλος, στη συνοπτική απολογητική του: «Οι τίτλοι
των Ελληνικών τεκτονικών στοών της Κύπρου»: «Τεκτονισμός εί
ναι Ένωσις αδελφών που έχουν ως καθήκον το αμύνεσθαι υπέρ
παντός αδικουμένου και έχουν ως αρχήν τον σεβασμόν της ελευ
θερίας, την αναγνώρισιν της ισότητος και την καλλιέργειαν της με
ταξύ των ανθρώπων αδελφωσύνης. Εργάζονται προς προαγωγήν
της Ειρήνης». Τίμημα, λοιπόν, ο θάνατος. Θάνατος άξιος για άξιους
ανθρώπους. Ελεύθερους και υπερήφανους. Απροσκύνητους! Ενα
πομένει η ρετσινιά του εβραϊσμού και του μυστηρίου. Μπορούσε
ποτέ μια φιλελεύθερη παγκόσμια ιδέα να εγκολπωθεί την πίστη
του Eber Ha Esez: «Τί είναι πόρνη; Κάθε γυναίκα που δεν είναι
εβραία» ή τη διδασκαλία δήθεν της Kabala ότι «ο Θεός εμφανί
στηκε στη γη στο πρόσωπο των εβραίων» όταν αποδεδειγμένα οι
τέκτονες πρεσβεύουν σ· ένα απρόσωπο θεό και ιδιαίτερα τιμούν
τη γυναίκα;
Μύθοι και αστήρικτες κατηγορίες συνθέτουν ένα ύποπτο πό
νημα παραπληροφόρησης. Γιατί; Η απάντηση είναι απλή: να ανοί
ξει ο δρόμος του σκοταδισμού. Ο απολυταρχισμός έχει το αφιόνι
του: τη δυπιστία στις αξίες. Και τον τρόπο: την αδίστακτη προπα
γάνδα. Οι εύπιστοι πάντα γίνονται κερκόπορτες για πορθητές' ...
Νανά Π. Κοντού: «ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ)) Ποιήματα
Η πονεμένη ανάσα της ύπαρξής σου,
πικροθάλασσα από δάκρυ
στην καρδιά όλων...
Είναι πάντα πατριωτικός ο λόγος της ποιήτριας Νανάς Κοντού,
η οποία με ξέχωρη συγκίνηση ανακαλεί στη μνήμη όσους έπεσαν
σε πολύαθλη εθνική εποποιΤα.
Και στηρίζεται στα βασικά στοιχεία του ιστορικού δυναμι
σμού: τη μνήμη και την ευγνωμοσύνη για να σπαθίσει το σκοτάδι
του ανατολίτη Ατίλλα και να ξεγυμνώσει τον άνεμο της παγωνιά<:
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με θερμουργό στοχασμό ελληνικό. Μάλιστα με συνείδηση γαλα
νόλευκη αντιπαλεύει την προκρούστεια τακτική του κατακτητή και
με ακμαίο μαχητικότητα καταπολεμά τον εφιαλτικό καλπασμό των
θλιμμένων ωρών:
Το θυμιατά και ο ψαλμός δεν φτάνουν
να γοληνέψουν τον οδυρμό των μονάδων.
Ο ελπιδοφόρος πατριωτικός στίχος πλέκει, πόντο, στεφάνιο
και ήχους με την ανάσα των θρύλων. Όπως η ξείδωρη ποιητική
πνοή της Νονάς Κοντού σε γη ιερή.

Παναγιώτη Βλαχοπούλου: ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«Επιστρέφων εις την Ζάκυνθον ευρίσκει κτισμένην μίαν φω
λεάν μεγάλην και ευρύχωρον, όπου οι συμπολίτοι του, και οι εδώ
πάροικοι συνάδελφοι καπεταναίοι ορκίζονται το μυστήριον της
εθνεγερσίας. Εις αυτήν οδηγεί ο φιλόπατρις ιατρός Καλύβας. Εμ
βοίνει ο Σολωμός, βαπτίζεται εις την κολυμβήθρον των φιλικών,
τον αναδέχεται οπό το βάπτισμα ο ενθουσιασμένος Φ. Κορβελάς.
Εμπροσθά του τυφλού ιερέως Αργυροπούλου υψώνει την χείρα
του, και ορκίζεται εις την εικόνα του Χριστού, την ιδίαν εκείνην, ό
που ήγγιζον ο Κολοκοτρώνης, ο Τουρκοφάγος Νικήτας, ο Πετιμε
ζάς, ο Κολιόπουλος, ο Βιλοέτης, ο Χρυσοσπάθης, ο Βλαχόπουλος,
ο Πέτος, και ενδυνομώθησον οι χείρες των, και εσώζετο η Ελ
λάς».
Είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα οπό το κείμενο του
ιστορικού της Ζακύνθου Παναγιώτη Χιώτη: «Λόγος περί του απο
θανόντος Διονυσίου Σολομού, Ζοκυνθίου Ποιητού», το οποίο τυ
πώθηκε σε φυλλάδιο το 1857.
Ο Παναγιώτης Βλαχόπουλος τεκμηριώνει την ιστορική αναφο
ρά με λόγο πειστικό. Η ορθή κρίση του δικαιώνει την πεποίθησή
του ότι ο εθνικός μας ποιητής υπήρξε Φιλικός.
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως

'ΊΛΙΣΟΣ"
Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702
Ώραι 9,30-12,30 πλήν Σαββάτου

'Εκδίδεται άπό τό ετος 1956
Διευθυvτης Κωστής Μελισσαρόπουλος
Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί.
'Έχουν δμως έκδοθή έπιλογαi Περιεχ. τόμων, ώς έξης:
Α' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
Β' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Γ Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965
'Έκαστος τόμος έπιλογής, δεμένος δρχ. 400
Δ' Τόμος έπιλογής πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500
»
»
»
»
» χαρτόδετος δρχ. 400
Συνιστώμεν εις δσους αγαπούν τό εργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά αγορά
σουν τούς τόμους τών Επιλογών, εϊτε εχουν εϊτε δέν εχουν τούς
τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά εχουν εϋχρηστη καί
συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή.
cχ:,

cχ:,

cχ:,

cχ:,

cχ:,

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1971, 1973, 1974, 1976, 1981,
1982 χορηγούνται άvτi ΜΟΝΟΝ δρχ. 200 εκαστος, σχεδόν
οσοv τιμάται ή χαρτοδέτησίς των.
Εivαι εύκαιρία.
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ»
Χαρ. Τρικούπη 26
'Αθήνας 106 79

Παρακαλώ, άποστείλατε τά σημειούμενα βιβλία άξίας:
α) κάτω δρχ. 1000 μέ όπλουν δέμα, διά τά όποϊα άποστέλλω
τό άντίτιμον έκ δρχ. . . . . . . .
β) όνω δρχ. 1000 μέ δέμα έπί άντικαταβολη έκ δρχ. . . . . . .
(ύπογραφή)
'Ονοματεπώνυμον .....................................................................
Διεύθυνσις ...............................................................................
Β ι β λία
Η.Ρ. Blavatsky
))

Besant-Leadbeater
lrv. Cooper
Α. Besant
))

Vivekananda
Βενετου-Ίλαρίωνος
Krishnamurti
Κ. Μελισσαροπούλου
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))

))

ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,
ΙΛΙΣΟΣ,

'Επιλογή
'Επιλογή
'Επιλογή
'Επιλογή

έτών
έτών
έτών
έτών

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας
'Η φωνή της σιγης
Ή 'Ατραπός του Άποκρυφισμου
Ή Μετενσάρκωσις
Ή άπόκρυφη ζωή του άνθρώπου
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
Κάρμα - Γιόγκα
Φώς στήν 'Ατραπό
Στά πόδια του Διδασκάλου
Ό Ίησους
Έκλογαί άπό τόν Κρισναμουρτι
Ό Κρισναμουρτι διά Διαλογισμό
'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός
δεμ.
»
»
Μελετήματα δεμ.
Είσαγωγή στή Θεοσοφία
ΜΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας) δεμ.
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' δεμ.
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β'
Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα
στήν 'Ιστορία τών 'Ελλήνων
Άρχαιοελληνικά
1956-57-58
1959-60-61
1962-65
1966-70
Σύνολον

Δρχ.
350
150
350
150
150
350
150
100
100
150
250
100
150
250
500
400
500
350
200
350
350
400
400
400
500
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Μεταξύ μας

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφείο τού «Ίλ1σοϋ», Χορ. Τρ1κούπη 26, ο· όροφος Κωδ. 106 79, εί
νο1 όνο1κτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 9,30 - 12,30
Τηλ. Γραφείων 3620. 702
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Ποροκολοϋμεν, όποστέλλετε μέ το
χυδρομικήν η τροπεζικήν έπιτογήν είς
τήν δ1εύθυνσιν: «Κωστην Μελ1σσορό
πουλσν, Χορ. Τρικούπη 26, ο· όροφος
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολοi
μέ τροπεζ1κάς έντολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άπσστολέντο ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητός μας, έπεστρόφησον
όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω01ν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πορο
κολοϋντο1 δσο1 τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσουν η νά μάς δώσουν
τάς δ1ευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Ίω. Καρανίκος, Περιστέρι
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Άθαν. Κατσοούνης, Καβάλο
Mrs C. Gγalistas, Swisse
Ίω. Κον1σώνας, Δρόμο
Ήλ. Τηρόκης, Χονtό
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ
Ίω. Ποπαευσταθίου, Άθηναι

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τή σειρά λήψεως)
'Ανδρέας Γ.Τ. Λασκαράτος: Τόποι - Εί
κόνες - 'Ιδέες - Σκέψε1ς 'Αθήνα
1985.
Νέλλη Θεοδώρου: 'Απόκρυφη Δη
μ1ουργία. Έκδ. Κονιδόρη, 'Αθήνα
1985.
Φ1λολογική Κύπρος 1984. Βραβείον
'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Γ1όννης Κουτσοχέρας: Ό Σαρωνικός
(Ποίηση), 'Αθήνα 1984.
Δημοσθένης Ζοδές: Πάνω όπ' τόν ξέ
νο μόχθο. 'Αθήνα 1985.
Σαράντος
Παυλέας:
Συνε1δησ1οκό
'Υπόγειο (Ποίηση γραμμένη σέ θη
κες ίοτρικών γαντιών). Θεσσαλονί
κη 1985.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ήπειρωτ1κή 'Εστία. Δ1ευθ. Δ. Κόκκ1νος
( Όκτ.-Δεκ.)
Πνευματική Κύπρος. Ύπεύθ. Κύπρος
Χρυσάνθης (Γεν.-Άπρ.)
Χρονικό. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ
(Άπρ.-Μόϊος, Ίούν.)
'Ισραηλινό Νέα. Έκδ. Δ. Νικολοίδης
('Απρ.-Μόϊος, Ίούν.)
Προσονατολ1σμοί. Διευθ. Γtόννης Τζο
νετόκος (Άπρ. Μάης)
Βορειοελλαδικό. Διευθ. Φ. Τριόρχης
(Άπρ.)
Εύφορίων. Δ1ευθυντής Ν. ΝικολοΤδης
(Άπρ.)
Σύγχρονη Σκέψη. Άρχ1σ. Γ. Χαλοτσάς
(Άπρ., Μόϊος, Ίούν.)
Γ1όγκο Σοτυοναντοσράμ (Άπρ.)
Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατε-
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας
έν 'Ελλάδι
Χαρ. Τρικούπη 26- Άθηναι 106 79
Έ κδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3. Φιλο
θέη 152 37
Τιμή τεύχους Δρχ. 100
'Ιούλιος-Αύγουστος 1985

ρίνα Τσαλίκη-Κοτσιώρη (Μάης,
'Ιούνης)
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Μάϊος
Ίούν.)
Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ.-Αύγ.)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
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Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος
Ήράκλειον: Βασ. βασιλείου
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης
Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης
Λαμία: Κ. Φολίδας
Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου
Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου, 2
'Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 7481 5
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ Δρχ. 600

Βιβλία Κρισναμούρτι
Στό πόδια τού Διδασκόλου (έκδ. 1966)
Έκλογα1 άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροπούλου)
Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου)
Έκπαίδευσι κα) σημασία ζωης
'Ελευθερία, ή άρχή κα1 τό τέλος
Στοχασμο1 πόνω στή ζωή (Α' σειρό)
Στοχασμο1 πόνω στή ζωή (Β' σειρό)
Στοχασμο1 πόνω στή ζωή (Γ' σειρό)
'Ομιλίες στην Εύρώπη
Στή σιγή τού Νού
Ή άναγκαιότητα της άλλαγης
Τό πέταγμα τού άετού
Τό πρώτα βήματα της μόθησης

1953
1954
1956
1958
1960
1967
1970
1970
1971
1975

100
250
100
250
500
500
500
500
400
300
300
300
500

,Εγγράψετε νέους συνδρομητας
Συvδρομη 1985 δρχ. 600
'Εξωτερικού S 1 Ο, άεροπορικώς

S

15

«Έπιλογαί)) ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β' Τριετίας 1959-1960-1961
Γ' Τετραετίας 1962-1965
tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400
Δ' Πενταετίας 1966-1970
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500
Αί συvδρομαί η άvτίτιμοv βιβλίων vά άποστέλλωvται μέ ταχυδρομικηv lj
τραπεζικr)v έπιταγηv -δχι μέ έvτοληv- έπ' όvόματι Κωστη Μελισσαροπούλου
Χαρ. Τρικούπη 26, α· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620- 702

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Βασικές πληροφορίες περ1 Τεκτονισμού
κα) τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200

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

. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
σελ.
Σαράντος Παυλέας: Βακτηρία τού βίου μέ τήν όγία Σου Κοίμηση γίνε για μός Θεοτόκε
Σπυρ. Νάγος: Περί Όρφέως καi Όρφικω·v δοξασιών
Ή πιό σκληρή δουλειά στόν κόσμο
Κατίνα Χατζηδημητρίου: Τό πνεύμα τού άρχαίου θεάτρου
'Άννα Μπουρατζή-Θώδα: Τό βλέμμα
Διασωθεϊσαι άρχαϊαι Τραγωδίαι
Αίμ. Ίβου: Ώ 'Ελευθερία
Ρωμύλος Βαμβακόπουλος: 'Αλχημεία καi Ροδοσταυρισμός
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό Νικ. Φλαμέλ και ό άλχημιστικός
χρυσός
Χρήστος Κατσιγιάννης: Ή ξόβεργα
Παν. Βλαχόπουλος: Περιγραφή μέ λέξεις
Surendra Narayan: Άπό τή Σκοπιά
Γιώργος Σιέπος: Τό πλήρωμα τού χρόνου, Φωνή
Νίκ. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία

Στά προσεχή τεύχη
Θωμ. Κιουστελίδης: Κάθαρση - 'Αρετή - 'Ηθική
Παν. Άναγνώστου: Διά της 'Αναγεννήσεως ή 'Εξέλιξις
Δημ. Κυριάκης: Περί Pierre Teilhard.
Ν. Κροντηρός: Ό σκοπός καi ή μορφή της τέχνης
De11nis Balson: Ή πνευματική διάστασις
Νίκος Τέντας: Τά Νέο Βιβλία.
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