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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

1895 - 1986 

Ό Κρισναμουρτι πέθανε στό Όχάϊ, Καλιφόρνιας στίς 1 7 Φε
βρουαρίου, δέκα λεπτά μετά τά μεσάνυχτα, ώρα Καλιφόρνιας, σέ 
ήλικία σχεδόν ένενήντα ένός έτών. 

Π ρίν έννιά μήνες αίσθάνθηκε μερικές φορές πολύ κουρασμέ
νος, δπως ηταν φυσικό γιά τήν ήλικία του, ή ύγεία του δέν προμή
νυε καμμιά άνησυχία. Στό Σάανεν τό περασμένο καλοκαίρι 
άνάγγειλε δτι οί τρέχουσες όμιλίες του θά ηταν οί τελευταίες πού 
λάμβαναν χώρα έκεί, μετά άπό εϊκοσι πέντε χρόνια. Αίσθάνθηκε 
δτι πρέπει νά σταματήσει τίς περιοδείες του μέσα στό 1 986. 

Στά τέλη Αύγούστου έδωσε όμιλίες, δπως συνήθως, στό έτή
σιο συνέδριο στό Πάρκο Μπρόντγουντ καί τόν 'Οκτώβριο πηγε 
στήν 'Ινδία έχοντας ενα γεματο πρόγραμμα μπρός του. 'Από τήν 
στιγμή πού έφτασε, όρχισε νά νιώθει έξαντλημένος, νά χάνη βά
ρος καί νά έχη πυρετό. Σάν άποτέλεσμα άκύρωσε τίς μισές του 
όμιλίες στό Μαντράς καί δλες του τίς όμιλίες στήν Βομβάη. 

Στίς 1 Ο 'Ιανουαρίου, όν καί πολύ άδύναμος, έπέμενε νά έπι
στρέψη στό Όχάϊ, πράγμα πού άπαιτοCισε μιά είκοσιτετράωρη 
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πτήση γιά τό Λός 'Άντζελες, μέσω Σιγκαπούρης καί Τόκιο. 

'Αμέσως μετά τήν όφιξή του άρχίσανs οί ίατρικές έξετάσεις, 

άλλά σχεδόν άμέσως μετά άπό όξεία γαστρεντερίτιδα άπαιτήθηκε 

ή μετάβασή του σέ νqσοκομεϊο. Έκεϊ άνακαλύφτηκε δτι ύπέφερε 

άπό καρκίνο τοϋ παγκρέατος μέ έμπλοκή στό συκώτι. 

Χωρίς θεραπεία, χειρουργική ή μή, γιά τήν κατάστασή του ό 

Κρισναμούρτι γύρισε στό Όχάϊ μετά άπό σφοδρά έπιθυμία του. 

Τόν νοσήλευσαν φίλοι καί είδικοί δλο τό 24ωρο. Σέ αύτό τό διά-
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στημα τό μυαλό του ηταν πολύ καθαρό, όν καί άδυνατοϋσε καθη
μερινά. 'Ανίκανος νά δεχθη τροφή όπό τό στόμα τρεφόταν τεχνι
τά. 

'Αντιμετώπισε τόν θάνατο μέ ήρεμία ψυχής. Ή βασική του 
μέριμνα ηταν δτι τά Ίδμύματά του θι'iπρεπε νά μεταφέρουν δλα 
τίς όπόψεις της δουλειάς του «μέ όρμονία καί χωρίς έξουσιαστικές 
τάσεις». 

Τήν ήμέρα τοϋ θανάτου του, τό σώμα του όποτεφρώθηκε, 
χωρίς καμία τελετή, δπως εΤχε θελήσει. 
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ΑΧΓΙΟΥΤ ΠΑΤΒΑΡΝΤΑΝ 

Μήνυμα γιά ολες τίς εποχές 

'Εκδηλώνω τό σεβασμό και τήν έκτίμησή μου στό μεγάλο Δι
δάσκαλο πού μέ ύπομονή μός έξήγησε τίς πηγαίες ρίζες της άν
θρώπινης πάλης καί πόνου. Νομίζω πώς θά έπρεπε ν' άναφέρω μ' 
αύτή τήν εύκηιρία τήν εύγνωμοσύνη μου στή Θ. 'Εταιρία κσί στήν 
κ. 'Άννυ Μπέζαντ, πού μ' ώδήγησε σ· αύτό τό μοναδικό πρόσωπο. 

Ό πατέρας μου ύπηρξε άφοσιωμένος θεόσοφος καί βαθειά προση-
λωμένος στήν κ. 'Άννυ Μπέζαντ. Τό 1923 μέ συμβούλεψε νά 
προσέξω τή διδασκαλία τοϋ Κρίσνατζι, τόν όποίο θεωρούσε δμοιο 
μέ τό Βούδδα. 

Πέρασα άπ' δλα τά στάδια άφοσίωσης καί σκεπτικισμού, τά 
όποία ό Κρίσνατζι καί ol όπαδοί του υlοθέτησαν σάν μαθητεία της 
γνώσης. Εiχα έπίσης τήν τύχη νά τόν γνωρίζω προσωπικά άπό τό 
1926 καί έπειτα. Άπ' δσα ξέρω κανένας άλλος Διδάσκαλος δέν έ
δωσε τόση έμφαση στήν τέχνη τοϋ νά κάνει τό κοινό ν' άκούη, νά 
μαθαίνη καί νά βλέπη. Ό άκροατής συνήθιζε νά παρατηρη τό πώς 
άκουγε καί ν' άνακαλύπτη τά έμπόδια πού πήγαζαν άπό τήν σκέψη 
καί έμπόδιζαν ή διέστρεφαν έκείνο πού είπώθηκε. 

Ό Κρισναμούρτι προειδοποιούσε τούς άκροατές νά μή συμβι
βάζονται εϋκολα, καθώς καί νά έναντιώνονται στό φράγμα πού 
δημιουργείται στόν άκροατή άπό τίς προλήψεις. 

Γιά τό σκοπό αύτό εϊτανε άναγκαίο νά παρακολουθη τήν 
πνευματική διάθεση μέ τήν όποία τόν άκουγε ό καθένας. 

Έτσι ό Κρισναμούρτι έδωσε έΞνα νέο περιεχόμενο στήν αύτο
γνωσία. 

Μόνος του άνάμεσα σέ παγκόσμιους στοχαστές ό Κρισνα
μούρτι έπαναλάμβανε ύπομονητικά καί έπίμονα δτι ή έπιστήμη καί 
ή τεχνολογία τελείωσαν τήν έποχή τών περιφερειακών γνώσεων 
πού φέρνουν στήν πορεία τους δογματικές λατρείες, όργανωμένες 
θρησκείες καί έθνικισμό. Ό τοπικισμός καί δλοι οί τρόποι τών τε
μαχισμένων πίστεων εiναι κατευθείαν προϊόντα τών κλίσεων. Στό 
παρελθόν ol άφύσικες αύτές Ικανότητες τοϋ άνθρώπου έκτισαν 
μεγάλους πολιτισμούς καί ένσωμάτωσαν σ· αύτούς τρέλλα καί 
άπληστία, πού τούς έφερε τήν καταστροφή. 

'Εντούτοις δταν πεθαίνη μιά θρησκεία άνατέλλει μιά άλλη σέ 
μεγαλύτερα ϋψη, σέ κάποια άλλη έποχή καί σέ άλλο μέρος. Δέν έ-
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χει κανείς παρά νά σκεφθη τή Βαβυλώνα, τούς Άσσυρίους. τό 
Περού καί τήν 'Ελλάδα. 

Τό κεντρικό σημείο της σύγχρονης κρίσης είναι δτι ή άνάπτυξη 
της τεχνολογίας, τών έπικοινωνιών, καί ή κατάκτηση τού διαστή
ματος καί τού χρόνου, καί όλλες έπιστημονικές πρόοδοι τελείωσαν 
τήν έποχή τών τοπικών θρησκειών, καίτοι τό γεγονός αύτό είναι 
άκόμη τοποθετημένο σέ άνόμοια έπίπεδα άνάπτυξης, σέ διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές καί άπό τόν έλεγχο της μόρφωσης άπό τά 
έθνικά ίνστιτούτα μέ φυλετική προκατάληψη . 

Καθώς έτόνισε ό Μπουκμίνπτερ Φούλλερ, ό άνθρωπος τώρα 

ζη στό διαστημικό λεωφορείο, ώστε καί ή έπιβίωση καί ό έξο
λοθρεμός του είναι άδιαχώριστα . 

Γιά νά ζη καί ν' άναπτύσεται σ· αύτό τό καινούργιο σύνολο ό 
όνθρωπος πρέπει νά έχη μυαλό, πού νά έξουσιάζη αύτή τή νέα 
διάσταση της άνθρώπινης κοινωνίας. Δυστυχώς οί άνθρωποι όπι
σθοδρομούν άκόμη μέ μιά προ-παγκόσμια, φυλετική, ύπο-έθνική 
τοπική ψυχολογική προκατάληψη. Κανένα πανεπιστήμιο στόν κό
σμο δέν τόν βοηθεί νά ίδη τίς νέες άξιώσεις έπιβίωσης καί τήν 
άνάγκη νά καλλιεργήση ένσωματωμένη προοπτική. 

Ή μοναδικότητα τού Κρισναμούρτι βρίσκεται στήν έπιμονή δτι 
δέ μπορούμε νά συνεργαστούμε μέ τήν δλο καί βαθύτερη κρίση 
στίς διάφορες σφαίρες ζωης, έκτός όν κατανοήσουμε δτι οί σκέ
ψεις είναι προγραμματισμένες άπό όρατές καί άόρατες έπιρροές 
καί γι' αύτό είναι τεμαχισμένες. 

Μέ τίς σημερινές έκπαιδευτικές καί κοινωνικές πιέσεις, ή κοι
νωνική άλλαγή προσφέρει προσωρινά έλαφρυντικά καί ϋστερα 
άπό κάθε λύση προβλήματος θ' άναπηδήσουν άλλα πιό καινούρ
για. 

Τό βασικότερο άξίωμα στή διδασκαλία τού Κρισναμούρτι είναι 
δτι τό Έγώ δέν είναι όντότης, άλλά μιά παροδική βιο-ψυχική δια
δικασία, πού άναπηδό άπό τίς διεργασίες τών κυπάρων τού έγκε
φάλου. Τό μυαλό μας δέν είναι στήν πραγματικότητα ό στόχος 
μας. 'Αντιπροσωπεύει τήν έξελικτική πορεία της έξέλιξης της φυ
λης, πού έχει συσσωρευτη έπί έκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. 

· Η έπαφή μεταξύ τών αίσθήσεων καί τών άντικείμενων αϊσθη
σης προκαλούν έντυπώσεις, πού καταγράφονται αύτοστιγμεί στά 
κύπαρα τού έγκεφάλου. 'Έτσι έγκαινιάζεται μιά έξελικτική πορεία, 
της όποίας, τό τελικό προϊόν είναι ή σκέψη. Ή σκέψη άπό αύτή 
καθ' αύτή τή γέννησή της εΤναι διαφορετική καί κομματιασμένη. 
Βρίσκεται στό έλεος τών άντιδράσεων της βιο-φυσικης, πού τήν 
ώθεί γιά εύχαρίστηση καί διαιώνιση καί πού τρέφει τό φόβο καί 
τή βία. 
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Ό Κρισναμούρτι έδωσε τήν πιό σύγχρονη διαφώτιση της δι
δασκαλίας τού Βούδδα, πού είναι γνωστή σάν νόμος της ρυθμι
σμένης αίτίας. Πρόσθεσε πολλά σ· αύτή τήν έξήγηση. Ό Βούδδας 
κάποτε είπε: Έκεινος πού βλέπει τό φυσικό μου σώμα δέ μέ βλέ
πει. Μέ βλέπει μόνο έκεινος πού άντικρύζει τό σύνολο της διδα
σκαλίας μου. 

Ό μεγαλύτερος φόρος τιμr-1ς γιά ενα Διδάσκαλο είναι νά προ
σαρμόζη ό καθένας τόν έαυτό του στή διδασκαλία του, στήν 
όποία ή κρυφή πηγή της διχόνιας καί τού πόνου άποκαλύπτεται έξ 
όλοκλήρου. 

'Άλλο γεγονός πού συχνά κλόνισε τούς άκροατές του καί άκό
μη τούς στεναχώρησε είναι ή διαπίστωση δτι τά προσωπικά μας 
προβλήματα γίνονται δύσκολα γιατί λείπει ή άγάπη άπό τήν καρ
διά μας, Ή λογική της κοινωνίας «κάνε τό καλό» είναι μιά παθητι
κή τελετουργική χειρονομία πού στερειται άγάπης. Αύτό είναι μιά 
ήχώ της Βιβλικής διαπίστωσης δτι χωρίς άγάπη εϊμαστε χαλκός 
ήχών. Ό Κρίσνατζι, έχει πει πολλές φορές δτι δπου ύπάρχει τό 
Έγώ, ή 'Αγάπη δέν ύπάρχει. Είναι ενα γεγονός πού δύσκολα τό 
συλλαμβάνει κανείς. Χωρίς άγάπη, δλες οί σχέσεις είναι έκφράσεις 
τού Έγώ της φύσης μας. Η κοινωνία δέν είναι παρά ενα πανί ύφα
σμένο μέ τίς πολυποίκιλες έγωιστικές σχέσεις μας, πού γεννιούν
ται άπό τήν ϊδια μας τή φύση, άπό τό Έγώ. 

Γιά ν' άντιμετωπίσουμε ,ήν άλήθεια ή κοινωνική άδικία είναι 
ενα σύμπτωμα έλλειψις άγάπης καί δλες μας οί σχέσεις είναι άπό
ψεις τού φυσικού έγώ μας, πού δύσκολα γίνεται άντιληπτό άπό 
σκεπτόμενους όνδρες καί γυναικες. Ούτε οί έπιστήμονες καί ol φι
λόσοφοι είναι προετοιμασμένοι νά έξετάσουν τό πρόβλημα τού 
έγώ, σάν τή ρίζα πού προκαλει δλη τήν άνθρώπινη δυστυχία. 

Ό Δυτικός πολιτισμός παρατηρει τό έγώ σάν βιο-ψυχική όντό
τητα πού μπορει νά διυλισθη καί νά έξαγνιστη μέ κατάλληλη ρύθ
μιση. 'Ακόμη καί στήν 'Ανατολή έλάχιστοι άνθρωποι είναι ετοιμοι 
ν· άναγνωρίσουν .δτι τό «'Εγώ» δέν έχει τίποτε τό κοινό μέ τό 'Ά
τμαν, τήν ψυχή. Μόνο ή πραγματοποίηση αύτης της μεγάλης άλή
θειας μπορει νά φέρη μιά έσωτερική έπανάσταση, τήν όποία ό 
Κρισναμούρτι, άγωνίζεται νά μός κάνη γνωστή περισσότερο άπό 
60 χρόνια σ' όλόκληρο τόν κόσμο. 

Ό Κρίσνατζι έχει ενα άκόμη πολύτιμο πετράδι πού έχει τοπο
θετήσει στήν παλάμη τού δεξιού μας χεριού. Ή προσοχή μας- είναι 
έξ όλοκλήρου άπορροφημένη άπό τίς καθημερινές άσχολίες μας 
στό κοινωνικό πλαίσιο. 'Αλλά μπορούμε ν' άντιληφθούμε τό γεγο
νός αύτό καί τότε ή προσοχή μας θά γίνη ενας αγρυπνος μάρτυ-
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ρας τοϋ έγώ καί δλες τίς ποικιλίες της αύτο-απογοήτευσης. 
'Όλα αύτά τά φαινόμενα είναι παροδικά όπό τή φύση. Στή δί

χως έκλογή άντίληψη αύτοϋ τοϋ γεγονότος είναι ή όπελευθέρωση 
άπό τά δεσμά. Γι' αύτό, τό κλειδί πρός τήν 'Ελευθερία βρίσκεται 
στήν προσοχή. Ό μεγαλύτερος φόρος τιμής στή μνήμη τοϋ σεβα
σμίου αύτοϋ Διδασκάλου είναι νά προσέξουμε όπό κοντά τή διδα
σκαλία του, έστω καί αν ή φυσική του φωνή σταμάτησε. 

«Γιά νά είσαι άληθινά σοφός πρέπει νά είσαι όληθινά έλεύθε
ρος. Γιατί ή Σοφία δέν ύπάρχει στίς προλήψεις σέ μιά καθορισμέ

νη προσέγγιση, στήν ένατένιση τοϋ παρόντος μέσα άπό τίς ίδέες 

τοϋ παρελθόντος». 

Ν. Σρί Ραμ. 
•Ό Άχγιούτ Πατβαρντάν άνατράφηκε άπό θεοσοφική υίκογένεια. Νέος, ηρ

θε σ· _έπαφή μέ τήν "Άννυ Μπέζαντ. Σεβαστός σάν έθνικός ήγέτης καί έκαπιδευ
τής, είναι στενά συνδεδεμένος μέ τίς σχολές τού 'Ιδρύματος Κρισναμούρτι. 

(Μετόφρ. Σοφ. Χαλ.) 
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Αίμιλία Ίβου 

CO αvθρωπος 

CO μεγάλος αύτοαγvοούμεvος 

((Είβούλει Θεόν γνώναι, προλαβών γνώθι σ' αύτόν>> Κλήμης :4λεξ. 
Τό νά γνωρίσει κανείς τόν όνθρωπο, iσονυναμεί μέ τό νά 

γνωρίσει ·τόν Θεό. Καί τό νά γνωρίσει τόν Θεό, ίσοδυναμεί μέ τό 
νά γνωρίσει τόν όνθρωπο. Γιατί ό όνθρωπος είναι ενας μικρός 
θεός, ενας μικρός κόσμος, σέ άντίθεση πρός τόν Μεγάκοσμο, τό 
έξωτερικό σύμπαν. Είναι μιά έπιτομή καί μιά μικρογραφία τού Σύμ
παντος, έχοντας περικλείσει μέσα του δλα τά στοιχεία καί τίς δυ
νάμεις του, διακυβερνώμενος άπό τίς ϊδιες άρχές καί τούς ϊδιους 
νόμους μ' αύτό. 

Μέ τά λόγια αύτά ή άρχαία Σοφία, ή σοφία τών έσωτερικών 
φιλοσοφικών παραδόσεων, έχει έπισημάνει έδώ καί χιλιάδες χρό
νια δλο τό μεγαλείΌ, τό βάθος, τήν πολυπλοκότητα καί τήν ίερότη
τα της άνθρώπινης φύσης. Ή σοφία της 'Ανατολής ίδιαίτερα, μέ 
τήν άπόλυτη πίστη της στήν άθάνατη ύπόσταση τού άνθρώπου 
καί τήν παντοδυναμία αύτης της. ύπόστασης, δέν δέχεται όλλη πιό 
άσφαλη καί άλάνθαστη πηγή γνώσεως, άπό έκείνην πού πηγάζει 
μέσα άπό τό άθάνατο κέντρο τού άνθρώπου. 'Ένα κέντρο, πού έ
χει τόση στενή συγγένεια μέ τή Θεότητα, δσο μία σταγόνα νερού 
μέ τήν πηγή άπ' δπου προήλθε. «Μέσα στήν κάμαρα τού Λωτού, 
πού βρίσκεται στήν καρδιά, στόν χώρο της τόν γεμάτον όπό Ιερόν 
αiθέρα, ύπάρχει δλος ό έξωτερικός κόσμος ... 'Εκεί ύπάρχουν ό ού-
ρανός καί ή γη, ό lndra, ό Agni καί ό Vayu ... » λέγει ή 'Ινδική Ού-
πανισάντ. Ή Θεότητα δέν μπορεί νά γνωρισθη καί νά κατανοηθη 
άπό τόν όνθρωπο παρά μόνο μέ τήν βοήθεια της Αύτογνωσίας. Ή 
γνώση τού Μικρού-κόσμου όδηγεί στή γνώση τού Μεγάλου, πρός 
τόν όποίο ό πρώτος είναι όχώριστα συνδεδεμένος. 

Ποιός είναι ό όνθρωπος; Ό μεγάλος άγνωστος, ό μεγάλος αύ
τοαγνοούμενος. 'Από πού έρχεται, πού πηγαίνει, ποιά ή όπώτερη 
σκοπιμότητα της ζωης καί της ϋπαρξής του έπάνω στή γη. 'Υπάρ
χει σκοπιμότητα ιϊ αύτή ιϊ ϊδια ή γήϊνη ζωή είναι ένας αύτοσκοπός; 
«Ποιός μάς φέρνει έδώ χωρίς νά μάς ρωτήσει ... Ποιός μάς παίρνει 
άπό δώ rτάλι χωρίς νά μάς ρωτήσει ... » (ί) 'Ένα έρώτημα αίνιγμα, 

i. Ν. Καζαντζάκης «'Ασκητική». 
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πού ο\ αίώνες θά τό πολιορκουν, χωρίς νά τό διαφωτίζουν καί νά 
τό κατακτουν. Είναι ό όνθρωπος μόνον αύτή ή βιολογική μονάδα, 
ή άνώτερη μορφή ζωης έπάνω στόν πλανήτη μας -η καί σέ όλό
κληρο τό πλανητικό σύστημα- δπως τόν βλέπει ή έξωτερική έπι
στήμη καί ή φιλοσοφία του ύλισμου; Ή τραγική μέσα στή σύγ
κρουση της παντοδυναμίας της άπό τή μιά μεριά, της όδυναμίας 
καί της έφημερότητάς της όπό τήν όλλη; 'Ή πίσω όπό τόν βιολογι
κό όνθρωπο, ύπάρχει καί ζεί έκείνη ή όθάνατη πνευματική όντό
τητα ή «κατ· είκόνα καί όμοίωσιν» του Δημιουργου της, πού τόσο 
ή θρησκευτική όποκάλυψη, καθώς καί ή μυστηριακή σοφία, μαζί 
μέ τή φιλοσοφία του Ίδεαλισμου, μός έχουν κληροδοτήσει; 

'Αναρίθμητοι αίώνες πείρας έπάνω στή γη θά πρέπει νά προη
γήθηκαν πρίν νά μπορέσει ό όνθρωπος νά στρέψει τήν προσοχή 
του πρός τήν όναζήτηση αύτή της καταγωγης καί της μοίρας του 
καί νά θέσει στόν έαυτό του τό μεγάλο ύπαρξιακό έρώτημα: 
«ποιός είμαι;» Άλλά κι· όλλοι, έξ ϊσου όναρίθμητοι αίώνες θά ξετυ
λιχθουν, ώσπου νά μπορέσει νά όποσπάσει όπό τήν 'Ίσιδα τό μυ
στικό της ίερης σιωπης της. 

Οί γενιές θά περνουν όσταμάτητα μέσα ό:τό τό έργαστήρι πού 
λέγεται ζωή, πού λέγεται κόσμος. Πατώντας έπάνω στό βάθρο 
του παρελθόντος, θά άνιχνεύσουν καί θά κατακτουν ενα άπειροε
λάχιστο τμημα παρόντος. Θά όνεβαίνουν εvα μικρό σκαλοπάτι 
έπάνω στήν ότέρμονη σκαλωσιά πού λέγεται έπιστήμη καί γνώση. 
Θά τούς προλαβαίνει δμως όμείλικτο τό κυμα του χρόνου καί θά 
τούς καταποντίζει στό μέγα όγνωστο, πρίν νά προλάβουν νά ότε
νίσουν τό δλο θέαμα καί νά κατανοήσουν τό δλο σχέδιο. Οί όρχές 
καί τά τέλη θά τούς διαφεύγουν. σάν δύο όκτές όπροσπέλαστες 
ένός ότέρμονα ώκεανου. «Οί όνθρωποι πεθαίνουν καί χάνονται 
γιατί δέν μπορουν νά πλησιάσουν τήν όρχή καί τό τέλος τους» λέ
γει ό Πυθαγόρειος Άλκμαίων 6 Κροτωνιάτης. ΟΙ κατακτήσεις της 
όνθρώπινης διανόησης, δσο έκτεταμένες κι· όν θόναι σ· ενα προ
σεχές η σέ ενα όπώτερο μέλλον σ· δλους τούς τομείς του έπιστη
του, δέν θά έχουν νά προσφέρουν παρά έπέκταση καί συσσώρευ
ση γνώσεων, όντί γ1ά τή γνώση τή μία. πού ι:.;ναι ή Σοφία, αίών1α, 
όμετάβλητη, όπρόσβλητη. 'Όταν ή Σοφία, ή θεία γνώση, ή Brahma 
Vidγa δίνει τό μήνυμά της, τότε ή έπιστήμη γεφυρώνεται μέ τή 
θρησκεία, δίνοντας όπόδειξη στά μεγάλα ύπαρξιακά προβλήματα, 
μέ τήν ϊδια όκρίβεια δπως όποδεικνύεται ενα γεωμετρικό πρόβλη
μα. 

(( Ή πίστη ατή θεότητα πηγάζει άπό τήv ϋπαρξη τής θεότητας μέ

σα ατόν αvθρωπο» 'Έγελος. 
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Ή 'Εσωτερική έπιστήμη δέν δέχεται, δπως είπαμε, άλλη πηγή 
γνώσεως πιό άσφαλη ώς πρός τή ζωή καί τόν άνθρωπο, άπό έκεί
νην πού άποκτόται μέ τήν Αύτόγνωσία, τήν άφύπνιση τοϋ άνθρώ
που στήν έσωτερική του πραγματικότητα καί τόν φωτισμό πού 
άκολουθεi άπό τήν έπικοινωνία καί τήν ενωσή του μ' αύτήν. · Αντί
θετα πρός τήν έξωτερική έπιστήμη, πού άρχίζει τήν ερευνά της 
άπό τά έξω καί τά πολλά γιά νά καταλήξει σέ γενικότητες, εχει 
στηρίξει τό κέντρο βάρους σέ μιά κατεύθυνση έκ διαμέτρου άντί
θετη, πού είναι ή παντοδυναμία τοϋ άνθρώπινου πυρήνα, της με
ταφυσικής ρίζας τοϋ άνθρώπου. Παντοδυναμία πού πηγάζει άπό 
τή στενή συγγένεια καί τό όμοούσιο τοϋ πυρήνα αύτοϋ πρός τή 
δημιουργό θεότητα. Τό «Είμαι Έκεiνο» είναι μ,ά πίστη καί μιά ίδέα 
κυρίαρχη στήν ίνδική καρδιά καί τήν ίνδική σκέψη. Ό άνθρωπος 
είναι ή θεία πόλις τοϋ Βράχμαν καί ό Βράχμαν κατοικεi στά έγκα
τα της καρδιάς του. 'Όποιος γνωρίζει τό Βρά;;μαν, γίνεται ό ίδιος 
Βράχμαν. «Ώ Άρζούνα, ό Θεός κατοικεi στήν καρδιά δλων τών 
όντων» άναφωνεi ό Κρίσνα στή Μπαγκαβάτ Γκιτά. Καί ό Rilke: 
«Πουθενά άλλοϋ, ώ άγαπημένη, δέν ύπάρχει ό κόσμος, παρά μέσα 
μας». «Μέσα μας ύπάρχει τό μεγάλο» λέγει ό Γκαiτε. Ή προαιώνια 
πίστη τοϋ άνθρώπου στή θεότητα εχει τήν πηγή της στήν ϋπαρξη 
αύτης της θεότητας μέσα στόν άνθρωπο. 

Τό «ένδον σκάπτειν» καί τό «Γνώθι σ· αύτόν» τών άρχαίων ίε
ρών δέν ηταν άπλα ήθικά παραγγέλματα αύτοκριτικης καί αύτοε
λέγχου. Ήταν κατ' έξοχήν μυστηριακά παραγγ�λματα, παροτρύ
νοντας πρός τήν έσωτερική διείσδυση, τό σκάψιμο μέσα στήν ά
γνωστη άνθρώπινη γη, τήν «interiora terra», γιά τήν άνεύ1_.Ξση 
έκεi τοϋ «Occultum Lapidem» τοϋ μυστικού λίθου. Ό «λίθος» αύ
τός -σύμφωνα μέ τή ροδοσταυρική ρήση- είναι τό μόνο άληθινό 
φάρμακο κατά τοϋ σκότους καί της άσθένειας πού λέγεται «θάνα
τnς». 

Δέν ύπάρχει άλλος δρόμος άπό αύτόν γιά ν· ακολουθήσουμε, 
έχουν δηλώσει οί μυστικοί δλων τών έποχών. Ό άνθρώπινος πυ
ρήνας είναι ενα άπειροελάχιστο τμημα θεότητας, ενα σπέρμα η ε
νας σπινθήρας άπό τή θεία φλόγα. Γνωρίζοντας τόν σπινθήρα 
μπορεi νά συλλάβει κανείς τή φλόγα, δπως γνωρίζοντας τή σταγό
να, μπορεi νά φαντασθη τό νερό. 

((Αύτό πού είσαι δέν τό γνωρίζεις. Αύτό πού γνωρίζεις δέν είναι 
παρά ό ίσκιος σου» Ρ. Ταγκόρ. 

Ό άνθρωπος είναι τό μόνο έμβιο όν έπάνω στή γη, πού ζεi 
καί γνωρίζει δτι ζεi, εχει αύτοσυνειδησία της ότομικης του ζωης 
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καί της άτομικης ϋπαρξής του. 'Όλη ή φύση, άπό τό άπειροελάχι
στο ήλεκτρόνιο εως τό κύπαρο καί τόν άνθρωπο είναι έμψυχωμέ
νη καί πάλλεται άπό τή θεία ζωή. · Ο θείος παλμός φέρνει σέ ϋ
παρξη, διαμορφώνει, έξελίσσει κα: συντηρεί κάθε ούσία καί κάθε 
μορφή ζωης. Ή έπιστήμη σήμερα άναγνωρίζει τήν ϋπαρξη τcύ 
άσύλληπτου αύτού ένεργητικού παράγοντα, πού διαπερνά καί συ
νέχει κάθε μορφή ϋλης. Τό όρυκτό, τό φυτό, τό ζώο, ύπάρχουν 
καί ζούν, έχουν μιά κάποια συνείδηση της ζωης, τή συνείδηση τού 
βασιλείου δπου άνήκουν, δέν έχουν δμως αύτοσυνείδηση. Ή αύ
τοσυνειδησία είναι ή μεγάλη κατάκτηση της άνθρώπινης μορφής 
καί ίσοδυναμεί μέ μιά έπί πλέον διάσταση συνειδήσεως. 

Ή αύτοσυνειδησία, ώστόσο, αύτή τού άνθρώπου, στήν πα
ρούσα φάση έξέλιξης, είναι περιορισμένη ώς πρός τό φυσικό μόνο 
τμήμα της ϋπαρξής του, μή μπορώντας νά δώσει άπάντηση στά 
μεγάλα ύπερβατικά έρωτήματα, έφόσον ή cπάντηση αύτή είναι 
συνδεδεμένη μέ τόν ύπερ;Jατικό άνθρωπο καί τήν ύπερβατική 
πραγματικότητα ·,ού κόσμου. 

Ώς πρός τήν ύπερβατική του αύτή πραγματικότητα ό άνθρω
πος έχει «εϊδr σιν», μία συγκεχυμένη συνείδηση, δέν έχει δμως 
άκόμη αύτοσυvείδηση. Οί κραδασμοί άπό τά ύπερβατικά πεδία δο
νούν άκατάπαυστα τό ύπερβατικό τμήμα της ϋπαρξής του, τό θυμι
κό καί τό νοητικό, γιά νά μεταφραστούν άπό τή φυσική του συνεί
δηση σάν συναίσθημα, σκέψη, έμπνευση, δημιουργική φαντασία. 
'Ή έκπέμπονται άντίστροφα άπό αύτόν πρός τίς ύπερβατικές πε
ριοχές. Τούς κραδασμούς δμως αύτούς ό ιϊνθρωπος συγχέει καί 
ταυτίζει μέ έκείνους τού φυσικού πεδίου, έφόσον δέν συνειδητο
ποιεί τήν ξεχωριστή τους προέλευση. 'Υπάρχει ώς πρός τά πεδία 
αύτά μέ κοιμισμένες αίσθήσεις καί λανθάνουσα συνειδητότητα, 
σάν ενα βρέφος, άπροσάρμοστο άκόμη στό φυσικό περιβάλλον. 

'Αποκομμένος έτσι άπό τήν πραγματικότητα έκείνη, δπου 
ύπηρχε πρίν άπό τήν γήινη γέννησή του καί δπου θά περάσει καί 
πάλι μετά τόν γήινο θάνατό του, ό άνθρωπος δέν γνωρίζει παρά 
'Ξνα μόνο τμήμα της ϋπαρξής του καί μία φάση της δλης ζωης του. 
Οί φυσικές αίσθήσεις καί ή λογική, τά όργανα μέ τα όποία άυνει
δητοποεί τόν έαυτό του καί τό φυσικό σύμπαν, δέν είναι παρά 
άτελείς καί «κακοί μάρτυρες» 1 γιά τήν άποκάλυψη της άλήθειας.

rr Ό Θεός γεννιέται μέσα ατόν αvθρωπο καί ό 6� θρωπος μέσα ατό 

Θεό>> (Είκόvα τού Κατόπτρου) - Ζωροαστρικό. 

1. ΉράκλΕιτος. 
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Βασική άρχή δλων τών έσωτερικών παραδόσεων ή πνευματι
κή καταγωγή τού άνθρώπου. Ή άλήθεια ώς πρός τήν άνθρώπινη 
ϋπαρξη είναι πολύ πιό έκτεταμένη άπ' δ,τι μπορούν νά συλλάβουν 
οί αίσθήσεις καί ή άνθρώπινη λογική. 'Έτσι δλα τά μεγάλα καί τά 
ύψηλά βρίσκονται πέρα άπό τό άνθρώπινο έπιστητό, πρός τή 
σφαίρα μιας όλλης έπιστήμης, πού απτεται μέ τή θρησκευτική 
άποκάλυψη. Πέρα άπό τίς συλλήψεις τών αίσθήσεων καί τού νού, 
ύπάρχει ή διαισθητική καί ένορατική σύλληψη, πού λειτουργεί σάν 
μία όμεση έποπτεία καί γνώση, μέ τό άντίστοιχο ψυχικό όργανο. 
Είναι ή έπιστήμη έκείνη της Σωκρατικής Διοτίμας, πού όρίζεται 
σάν «μάθημα ψυχrϊς», «θέαση καί περιαγωγή» μέ τό δικό της 
άλάνθαστο καί πολυδιάστατο βλέμμα. 

Ή ένορατική αύτή γνώση μας διδάσκει δτι ό άληθινός όνθρω
πος, ό άθάνατος, ό «όντως ύπάρχων» είναι πολύ προγενέστερος 
άπό αύτόν πού ζεί έπάνω στή γη, καί ή σύλληψή του εχει πραγμα
τοποιηθη έπάνω στά πνευματικά πεδία «έξ άρχrϊς της δημιουργίας 
τού κόσμου». «Ποιήσωμεν όνθρωπον κατ' είκόνα καί όμοίωσιν». 
Είναι ό ίδεατός ιϊ παραδειγματικός όνθρωπος, πού περιμένει «μές 
στή σιγή καί τό σκότος» τών χιλιετηρίδων τό πλάσιμο τού φυσι
κού άνθρώπου έπάνω στή γη, γιά νά μπορέσει νά έκδηλωθη καί 
νά τελειωθη μέσα άπ' αύτόν. Σπέρνεται «έν άδυναμίψ>, ίδέα καί 
λόγος στατικός, γιά νά έγερθη «έν δυνάμει» ϋπαρξη αύτοσυνειδη
τή καί δημιουργική. 

Σύμφωνα μέ τήν όποψη αύτή, ή βιολογική μονάδα όνθρωπος, 
πού ζεί καί πεθαίνει έπάνω στή γη, δέν είναι παρά μιά άσθενική 
άντανάκλαση τού άθάνατου πνευματικού άρχετύπου της. Μιά μι
κρή καί έφήμερη φύτρα ένός άθάνατου σπόρου, μιας αίώνιας ρί
ζας, πού μοχθεί πάνω στή γη γιά τήν έκπλήρωση μιας όγνωστης 
σ· αύτήν σκοπιμότητας. «Φυτρώνουμε άπό τόν ούρανό καί βλα
σταίνουμε στή γη» λέγει ό Rilke. Καί «ποιός ξέρει αν δέν εϊμαστε 
δέντρα, πού φυτρώνουμε άπό τόν ούρανό». 

Ό όνθρωπος είναι πράγματι τό ούράνιο φυτό καί τό ούράνιο 
πτηνό. 

Μέσα στά θεοσοφικά κείμενα, βασισμένα στίς έσωτερικές πα
ραδόσεις τών άρχαίων λαών, περιγράφεται διεξοδικά ή πρώτη αύ
τή σύλληψη τού πνευματικού άνθρώπου, άπό τή στιγμή πού ενας 
θείος σπινθήρας, μιά Μονάδα πνεύματος, άρχίζει τήν έκπόρευσή 
της μέσα άπό τούς κόλπους τού «Πατρός», τού δημιουργού τού 
συστήματος. Αύτόβουλη καί αύτοδύναμη, τρισυπόστατη δπως ό ϊ
διος ό Δημιουργός, ενα άληθινό σπερματοκύπαρο πνεύματος, ή 
πνευματική αύτή μονάδα έρχεται νά ένωθη μέ ενα ίσοδύναμό της 
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ύλικό ώάριο <μιά έσχατη άτομική ϋλη, πού μόνον τά ήλιακά άπο
θέματα μπορουν νά της προμηθεύσουν>. Τό προϊόν της έ:νωσης 
αύτης των δύο ήλιακών γονέων, άδιάσπαστο καί άδιάλυτο, μέ τή 
μορφή της φυσικής γονιμοποίησης -τά άνω δπως καί τά κάτω
είναι τό άθάνατο πνευμα του άνθρώπου (άθάνατο έφόσον καί τά 
δύο στοιχεία πού τό συνθέτουν είναι άπό τά άριστα της δημιουρ
γίας, άπλά, άδιάσπαστα καί άνώλεθρα). Είναι 6 ίερός γάμος του 
Πυθαγορισμου, 6 πρώτος γάμος του Δία μέ τήν παρθένα 'Ήρα. Εί
ναι τό Ζιβάτμα του Ίνδουϊσμου (τό Ζίνα -ή ζωή- μέσα στό Ha
tma - τήν άτμητη ϋλη), ή πνευματική 'Ατομικότητα η τό Πνευματι
κό Τρίγωνο «Atma-Budhi-Manas» (Βούληση-Σοφία-Ένέργεια) άπό 
τό όποίο θά άπορρεύσουν τά πάντα έπάνω στή γη. Ή μεγάλη πε
ριπέτεια καί ή μεγάλη περιπλάνηση του πνεύματος μέσα στήν ϋλη 
άρχίζει. Ή θεία σπορά, βυθιζόμενη άργά πρός τά ύλικά στρώματα 
καί ζωογονώντας τήν ϋλη, θά φέρει σέ ϋπαρξη δλη τήν κλίμακα 
των μορφών της ζωης, φθάνοντας στή μορφή του άνθρώπου, συ
δετικό κρίκο των κάτω μέ τά άνω. 

(( Τό πρός τά κάτω άvαΛογει-τι.p πρός τά 6vω καί τό πρός τά 6vω είναι 
άvάΛογοv τι.p πρός τά κάτω, πρός έπιτέΛεσιv τώv θαυμασίωv τοιJ έvός 
μόνον πράγματοςιι Έρμητικόv. 

'Η έσωτερική έπιστήμη, μιλώντας τή γλώσσα της μαθηματικής 
άκρίβειας, μός διδάσκει δτι τά «κάτω» της δημιουργίας, 6 κόσμος 
δηλ. της ϋλης καί της μορφης, δέν είναι παρά άκριβείς άπεικονί
σεις καί έπαναλήψεις των «άνω», των πνευματικών πραγματικοτή
των. Καί δτι, πρίν συλληφθουν καί γεννηθουν τά κάτω, έχουν 
προηγηθη τά άνω, 6 αίσθητός κόσμος δέν είναι παρb τό όρατό 
άντίγραφο rou πνευματικου πρωτοτύπου του. Γιά τήν έκπλήρωση 
-δπως καταλήγει τό έρμητικό όξίωμα- των θείων βουλών καί του
θείου σχεδίου, πού είναι ή συνάντηση των κάτω μέ τά άνω. 'Όταν
τά κάτω θά έχουν πραγματώσει τά άνω, έχοντας μετατρέψει τό 
ίδεατό καί δυνάμει είναι τους σέ ένεργοποιημένο καί αύτοσυνει
δητό είναι.

Ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ, περιγράφοντας μέ ποιητικές άλληγο
ρίες τήν έκπόρευση των θείων Μονάδων γιά τή δημιουργία του 
πνευματικου άνθρώπου, μός λέγει δτι: 'Όπως ή θεία Μονάς όντα
νακλόται πρός τά πνευματικά πεδία, γιά νά φέρει σέ ϋπαρξη έκεί 
τόν 'Ιδεατό άνθρωπο, κατά τόν ϊδιο τρόπο ό 'Ιδεατός άνθρωπος 
άντανακλόται πάνω άπό τά «νερά της Maγa» γιά νά σχηματισθη 
έκεί ό φυσικός η ψυχικός άνθρωπος. Τό πνευματικό τρίγωνο, τό 
Ζιβάτμα, βυθίζει τή ρίζα της θείας ζωης του πρός τά πεδία της πυ
κνότερης ϋλης, γιά νά φέρει σέ ϋπαρξη έκεί �να δεύτερο τρίγωνο 
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ζωης -άνεστραμένο πρός τό πρώτο- τό τρίγωνο της μορφης η 
της άνθρώπινης προσωπικότητας. Τό τρίγωνο αύτό θά είναι ό 
έκπρόσωπος τού ίδεατού άνθρώπου στά πεδία της μορφης καί ό 
πυρήνας τού φυσικού άνθρώπου, μέ τά άντίστοιχα τρία κέντρα, τίς 
τρεiς θνητές ψυχές τών άρχαίων παραδόσεων - γιά τούς τρεiς 
ύλικούς του φορείς: Τό νοητικό κέντρο (τό λογιστικό τής έλληνικης 
άρχαιότητας) ψυχή τού νοητικού φορέα καί έκπρόσωπος τού 
θείου νοητικού. Τό θυμικό ή άστρικό κέντρο (θυμοειδές) ψυχή τού 
άστρικού φορέα καί έκπρόσωπος τού θείου αίσθήματος, τού 
Buddhi, της θείας άγάπης-σοφίας. Καί τό βουλητικό (έπιθυμητικό) 
κέντρο, ψυχή τού φυσικού σώματος καί έκπρόσωπος της θείας 
βούλησης, της πνευματικης ίσχύος καί δράσης. 

Τό δεύτερο αύτό τρίγωνο, συνδεδεμένο άχώριστα μέ τό 
πνευματικό καί τροφοδοτούμενο άπό τή θεία ζωή του, σάν ενας 
βλαστός άπό τήν αίώνια ρίζα του, είναι έκεiνο, πού θά έμψυχώνει 
τόν γήινο άνθρωπο άπό ένσάρκωση σέ ένσάρκωση, μεταφέρον
τας τήν πείρα της ζωης καί της αύτοσυνειδησίας πρός τό ούράνιο 
άρχέτυπό του. 'Έως τή μεγάλη έκείνη ήμέρα πού ό σαρκικός άν
θρωπος θά συγχωνευθη μέ τόν ούράνιο, άναγεννημένος μέσα σ' 
αύτόν, καί ό θνητός 'Αδάμ θά ύψωθη πρός τόν άθάνατο, τόν 
'Αδάμ «είς πνεύμα ζωοποιούν». 

Κάτω άπό τό πρίσμα αύτό, καθώς βλέπουμε, ό γήινος θάνατος 
χάνει ολη τή σκληρότητα καί τό άνέκκλητο τού χαρακτηρα του, γί
νεται μιά διαδικασία άναγκαία άνάπαυσης καί άνανέωσης τού φυ
σικού άνθρώπου καί τών τριών ύλικών φορέων του, γιά τήν καλύ
τερη καί άποδοτικότερη έξυπηρέτηση της άθάνατης πνευματικης 
άτομικότητας. 

Σύμφωνα μέ τά οσα είπαμε, ό άνθρωπος προβάλλει πράγματι 
έμπρός μας σάν ενα όμοίωμα καί κάτοπτρο τού έκδηλωμένου 
Θεού. Είναι ενας μικρός έσταυρωμένος έπάνω στόν μεγάλο κοσμι
κό σταυρό, οπου έχει προσδεθη ή θεία Ζωή, ή Ζωή τού Λόγου, 
συμπάσχοντας καί συστενάζοντας μαζί της γιά τήν άπελευθέρωσή 
του. 

ΣΗΜ: Σύμφωνα μέ τήν πιό πόνω περιγραφή τών δύο τριγώνων, τού πνευματικού 

καί τού ύλικού, ό άνθρωπος παρουσιάζεται έξαπλούς στή σύνθεσή του. "Επειδή 

δμως τό αίθερικό τμημα τού φυσικού σώματος, τό γνωστό σάν Διπλούν (Double 

Etherique) ή φορέας τού Πράνα, παίζει tvav ίδιαίτερο ρόλο, συνδέοντας τό φυσι

κό σώμα καί τή φυσική συνείδηση μέ τόν ύπερβατικό άνθρωπο, ό φορέας αύτός 

έκλαμβάνεται σάν χωριστός. "Έτσι ό άνθρωπος παρουσιάζεται 7πλούς στή σύν

θεσή του, μέ τήν πνευματική Τριάδα καί τήν ύλική Τετράδα (ή κατώτερr, τετρα

κτύ). 
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rr Ό δνθρωπος μέ τοίις τρεις ύλικούς του φορεις κρέμεται σάν ενα 
{μβρυο άπό τή ρίζα τού ΜακροκόσμοU)) Παράκελσος. 

Είμαστε προσδεμένοι μέ τό ούράνιο άρχέτυπό μας σ· δλη τή 
μακρυά διαδρομή τών γήινων ένσαρκώσεων καί τών γήινων θα
νάτων μας, καί χωρίς τή σύνδεση αύτή δέν θά ύπήρχαμε σάν άν
θρώπινες όντότητες. Καθένας μας έχει τό άθάνατο πρωτότυπό 
του στόν ούρανό, πού περιμένει έκε'ί έξ άρχης της δημιουργίας 
του κόσμου. Καί τό χρυσό νημα της θείας ζωης, τό «Λάμπον νη
μα», τό sutratma του Ίνδουϊσμου, συνδέει μές ατούς αίώνες τά 
δύο τμήματα, τό γήινο μέ τό ούράνιο, τό θνητό μέ τό άθάνατο. Ό 
Ζών άνθρωπος, 6 άθάνατος Κυβερνήτης καί Κύριος προσμένει μές 
στή σιγή καί τό σκότος τήν άφιξη του περιπλανώμενου άσώτου 
υίου. 'Έχουμε οίκοδομήν -λέγει ό Παυλος- αίώνια, άχειροποίητη 
στόν ούρανό. Καί γι· αύτό στενάζουμε πάνω στή γη, γιά νά άξιω
θουμε νά κατοικήσουμε κάποια μέρα τήν ούράνια αύτή κατοικία 
μας. Στήν πραγματικότητα, ώστόσο, ή ούράνια αύτή κατοικία μας 
δέν ύπάρχει παρά «δυνάμει» μόνον, σάν μιά καταβολή κι !:να θε
μέλιο, καί πρέπει έμε'ίς οί ίδιοι νά τή δομήσουμε, πρέπει νά ύφά
νουμε μέ τή δικές μας δυνάμεις τό λαμπρό ένδυμα, πού θά έλθει 
νά περιβληθη ό ύψηλός Κύριός μας. 

Στό σημε'ίο αύτό θά πρέπει νά διευκρινίσουμε δτι, λέγοντας ά
νω καί κάτω, ούρανός καί γη, ύλικό καί πνευματικό, δέν έννοουμε 
δύο άποκομμένα καί άπομακρυσμένα άναμεταξύ τους τμήματα. Ό 
ούρανός καί τό πνευμα δέν είναι μακρυά μας, μας περιβάλλουν, 
μας διαπερνουν, μας στέλνουν μηνύματα. Είναι τό βάθος καί ή 
άλήθεια τών πραγμάτων, ή έσωτερική τους ύπόσταση, πού άνήκει 
σέ μιάν άλλη κατηγορία πραγματικότητας, στήν ίδια τή ρίζα καί 
τήν πηγή της θείας ζωης. Δέν ειναι παρά ή άδυναμία μας στό νά 
συλλάβουμε τούς κραδασμούς του, πού μας κρύβει τόν ούρανό 
άπό τά μάτια μας καί όχι ή άπόσταση η ή άπουσία του. Δέν χρειά
ζεται γι' αύτό ν' άνεβουμε στά ϋψη η νά μετατοπισθουμε στό χώ
ρο, άλλά μόνο νά έναρμονισθουμε καί νά συντονισθουμε μαζί του. 

rr Ό σπινθήρας κρέμεται άπό τή φλόγα μέ τό χρυσό vijμa τού 
Fohat. Ταξιδεύει μέσα άπό τούς έπτά κόσμους τijς Maγa. Σταματά 
στόν πρώτο καί είναι ενα μέταλλο κι· ενας λίθος. Περνά στόν δεύ
τερο καί ίδού ενα φυτό. Τό φυτό περιδινεϊται μέ έπτά μορφές καί 
άποβαίνει ενα ίερό ζώο. :4πό τίς συνδυασμένες ίδιότητες τώv 
προηγούμενων καταστάσεων σχηματίζεται ό Μανού)) Βιβλίο τώv 
Ozγan. 

'Αλλά ό άνθρωπος δέν είναι συνδεδεμένος μόνο μέ τόν Μα-
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κρόκοσμο καί τήν πνευματική του άρχή. Εiναι έπίσης συνδεδεμέ
νος μέ δλο τόν κάτω άπό αύτόν κόσμο, μέ τά βασίλεια ζωής -τό 
όρυκτό, τό φυτικό καί τό ζωϊκό- πού είχαν προηγηθη άπό τήν 
έμφάνισή του έπάνω στή γη, προετοιμάζοντας τήν ϋλη, καί όργα
νώνοντας τή μορφή, ώστε νά είναι σέ θέση νά έκδηλώσει τό άν
θρώπινο πνεύμα καί τήν άνθρώπινη συνειδητότητα. 

Βυθιζόμενος μέσα στά πυκνά ύλικά στρώματα οί τριάδες της 
μορφής σάν «όμαδικές ψυχές» είχαν ζωογονήσει σταδιακά, σέ 
προηγούμενους κύκλους ζωής, τό όρυκτό πρώτα βασίλειο, γιά νά 
περάσουν σέ μιάν έπόμενη φάση στό φυτικό καί σέ μιάν άλλη στό 
ζωϊκό. Τό φυτό καί τό ζώο δέν κάνουν άμεση έπαφή μέ τήν πνευ
ματική τριάδα, μέ τή Μονάδα. Καί μόνο μέ τήν έμφάνιση της άν
θρώπινης μορφής πραγματοποιείται ή σύνδεση αύτή, άνάβει ό 
θείος σπινθήρας, τό άτομικό πνεύμα έχει εναν έκπρόσωπό του 
στόν κόσμο της μορφής. 

Μέ δλα αύτά τά τμήματα της ύλικης του ύπόστασης ό άνθρω
πος συγγενεύει πρός δλα τά κάτω άπό αύτόν όντα. 'Αόρατα νήμα
τα τόν συνδέουν πρός κάθε ζώσα μορφή καί κάθε ζώσα ϋλη έπά
νω στή γη καί έξω άπ' αύτήν, έκπέμποντας έπιδράσεις καί δεχόμε
νος έπιδράσεις. Κάθε ένέργειά του -σκέψη, πράξη ιϊ λόγος- άκό
μα κι αν διαρκεί μιά στιγμή, παράγει άποτελέσματα, πού καταγρά
φονται μές στήν αίωνιότητα. 'Όλη ή άρχαιότητα άναγνωρίζει καί 
δέχεται τήν παγκόσμια αύτή συγγένεια, ύπαγορεύοντας τή φιλότη
τα καί τή συμπάθεια πρός τήν παγκόσμια ζωή, τήν έναρμόνιση της 
άνθρώπινης ζωής πρός τό τεράστιο παλλόμενο κύπαρο, πού είναι 
ό κόσμος. 

(Συνέχεια καί τέλος στό έπόμενο τεύχος) 
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CH CΕορτή τού Λευκού Λωτού 

στή Θεοσοφική CΕταιρία έv CΕλλάδι 

8 ΜdίΌυ 1986 

Εiναι νομίζω λίαν παρήγο

ρον καί ένθαρυντικόν τό γεγο
νός δτι ή Θεοσοφική · Εταιρία 
έν 'Ελλάδι, άλλά καί άνά τόν 

κόσμον, παρ' δλας τάς άντιξοό
τητας καί τά άνυπέρβλητα έμ
πόδια, συνεχίζει μέ βήματα, πο
λύ άργά βεβαίως άλλά σταθε
ρά, τό πνευματικόν της έργον, 
μέσα είς ενα κόσμο τόσο πολύ 
ύλιστικόν. Μέ καθιέρωσιν της 
έορτης τού Λευκού Λωτού έ
χουμε τήν εύκαιρία νά συγκεν
τρωνόμεθα δλοι οί Θεόσοφοι 
κάθε χρόνο καί νά έορτάζουμε 
τό μεγάλο μήνυμα της Παγκο
σμίου Άδελφότητος, πού έφε
ρεν είς τόν κόσμον ή Θεοσο
φία, άναπτερώνοντας έτσι τόν 
ζηλον καί τό ήθικόν μας, διά νά 
έργασθούμε, διά της έσωτερι
κης καλλιεργείας, δι' ενα καλύ
τερον καί άδελφικώτερον μέλ
λον, έπ' άγαθ� της άνθρωπό
τητος. 

Ή έπέτειος τού Λευκού 

Λωτού άποτελει, κατά τήν τα

πεινήν μου γνώμην, δι' ήμδς 

τούς θεοσόφους μ�ν έορτήν 

πολύ σημαντικήν, μέ διπλήν 

σημασίαν. Τήν ήμέραν αύτήν 

τιμούμε τήν μνήμη της άειμνή-

'Ομιλία Γεωρ. Σιβρή 

στου 'Έλενας Πετρόβνα Μπλα
βλάτσκυ, της όποίας ή μεγάλη 
μορφή παραμένει άνεξίτηλος είς 
τάς σκέψεις καί τάς καρδίας δ
λων μας. Συγχρόνως μας δίδε
ται ή εύκαιρία νά στοχασθούμε 
έπί τού βαθυτάτου έσωτερικού 
νοήματος πού περικλείει τό ι':iν
θος τού Λωτού καί τό όποιον 
ούχί ι':iνευ λόγου έχει έπιλέξει ή 
ίδρύτρια της Θ.Ε., διά νά τό 
συνδέση μέ τήν έπέτειον τού 
θανάτου της. Είς τό πρόσωπον 
της Μπλαβάτσκυ τιμούμε τήν 
όργάνωση καί είς τό Σύμβολον 
τού Λωτού τιμούμε τήν Ίδέα. 
Είς τό « Κλειδί της Θεοσοφίας» 
άναφέρονται έν προκειμένψ τά 
έξης. «Πρέπει νά καταλάβουμε 
τήν ούσιαστική διαφορά πού 
ύπάρχει άνάμεσα στήν Θεοσο
φία καί τήν Θεοσοφική · Εται
ρία, δηλαδή άνάμεσα στήν 
Ίδέα καί τόν άτελη φορέα». Τά 
πρόσωπα έρχονται καί παρέρ
χονται, ή Ίδέα δμως παραμένει 
άθάνατος καί αίωνία, άvέv_
γιχτος άπό τό πέρασμα τού 
χρόνου. Θά πρέπει έπομένως 
νά έχουμε πάντοτε κατά νούν 
δτι έργαζόμενοι διά τήν · Εται
ρίαν όφείλουμε πρωτίστως καί 
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κατά κύριον λόγον νά εϊμεθα 
άφωσιωμένοι εlς τήν Ίδέα, διό
τι χωρίς αύτήν ή Όργόνωσις 
είναι ενα νεκρόν Σώμα. Έόν ε
να μόνον μέλος μέσα εfς τό δέ
κα τής Θ.Ε. άποφόσιζε νά ζήση 
έτσι, θά ηταν άρκετό διά νά γί
νη ή Όργάνωσίς μας ενα έκλε
κτόν Σώμα, παρατηρει ή Μπλα
βάτσκυ. 'Όπου συνανταται τό 
όνθος τού Λωτού παριστάνεται 
ώς τό ίερόν σύμβολον τής θεό
τητας, τής θεότητας πού ένοικε, 
μέσα μας καί πού άγκαλιάζει 
όλόκληρο τό Σύμπαν. Ήτο τό 
ίερόν όνθος των Αiγυπτίων, ώς 
έπίσης καί των 'Ινδών, σύμβο
λον τού θεού 'Ώρου καί τού 
Όσίριδος, ώς έπίσης καί τού 
Βράχμα, έπί τού όποίου έμφα
νίζεται καθήμενος ό μεγάλος 
Θεός των 'fνδών, άλλά καί ό 
Βούδδας. 'Αναφέρεται ώσαύ
τως διά τόν Κρίσνα δτι ή κοιλία 
του ητο σημαδεμένη μέ όμοίω
μα όνθους λωτού, δτι ό ϊδιος η
το διακοσμημένος με στεφάνια 
λωτών, δτι τό βλέμμα του ητο 
άπαθές ώς ό λωτός καί δτι τά 
πόδια του ησαν χαραγμένα μέ 
λωτούς. Είναι ώς έκ τούτου ό 
Λωτός ενα σύμβολον άγιότητος 
καί ώς τοιούτον συνδέεται μέ 
τήν ύψηλήν Θεοσοφικήν 'Ιδέαν, 
τής όποίας ή φύσις είναι πνευ
ματική, άφού δπως λέγει καί ή 
Μπλαβάτσκυ, ή λέξις· Θεοσοφία 
σημαίνει ή σοφία των θεών. 

Έπ' εύκαιρί9 τής σημερινής 
έπετείου ας άναλογισθούμε, 
όδελφοί μου, μέχρι ποίου βαθ-

μου άνταποικρινόμεθα είς τό 
κάλεσμα τής Θεοσοφικής διδα
σκαλίας καί πόσο πιστά καί 
άφοσιωμένα ύπηρετούμε τό 
θεοσοφικόν Ιδεώδες. "Ας όνο
ρωτηθούμε μέχρι ποίου βαθ
μού έχομεν συναίσθησιν τής 
εύθύνης καί των ύποχρεώσεών 
μας σάν μέλη τού σώματος, 
σάν ύποτιθέμενοι δηλαδή φο
ρεις τής 'Ιδέας. 'Έχουμε κάνει 
τήν Θεοσοφία έργον ζωής rϊ 
άποτελεϊ δι' ήμας ενα άπλόν 
πάρεργον; Πόσο συχνά σκε
πτόμεθα, η μαλλον αίσθανόμε
θα αύτό πού λέγει ό Κρισνα
μούρτι είς τά Πόδια τού Διδα
σκάλου, δτι εϊμαστε δηλαδή 
θεοί καί θέλομε δ,τι θέλει ό 
Θεός καί όχι τά κατώτερα σώ
ματά μας, τό φυσικόν, τό άστρι
κόν καί τό νοητικόν; Ή 'Άννυ 
Μπέζαντ λέγει δτι ό καλύτερος 
τρόπος διά νά διαδόσουμε τήν 
Θεοσοφία, είναι νά ζούμε τήν 
Θεοσοφία. Ή άλήθεια είναι δτι 
κατά κανόνα ύπακούομεν εiς 
τάς εξεις καί τάς έπιθυμίας των 
κατωτέρων σωμάτων μας καί 
πολύ σπανίως έμπνεόμεθα κι' 
έμψυχωνόμεθα άπό τήν άνωτέ
ραν θεϊκήν φύσιν μας. Ή 
Μπλαβάτσκυ λέγει δτι έκεϊνος 
πού κάνει δ,τι μπορει ε1ναι τό ϊ
διο όξιος δσο καί ό όλλος πού 
κατορθώνει τά περισσότερα. Ό 
κάθε όνθρωπος άμείβεται άνά
λογα μέ τήν προσωπική του 
ίκανότητα. Διότι καί τό όλίγο 
καί τό πολύ είναι έπαινετά, δ
ταν άποτελούν έσωτερικόν 
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βίωμα καί κατάκτησιν του έν 
ήμιν πνεύματος. Είς μίαν βουδι
στικήν. παράδοσιν των κινέζων 
άναφέρονται τά έξης έπί τού 
προκειμένου: «Μία στιγμή βου
δικότητος είναι έξ ϊσου σπου
δαία μέ μίαν ήμέρα βουδικότη
τος». Κατά συνέπειαν, έκεινο 
πού προέχει είνα, νό εχομεν 
πάντοτε πρό όφθαλμών τήν 
βουδικήν σκέψιν, τήν άγίαν η 
ύπερτάτην ψυχήν, τήν όποίον 
οί Έβραιοι όνομάζουν Νεσαμάχ 
καί είναι τό όθόνατον στοιχειον 
μέσα μας, ή έσωτέρο ένοροτική 
δύναμις πού όδηγει είς τά μυ
στήρια τού Θεού κοί τού Σύμ
παντος. 

'Όπως κάθε όλλη γνήσιο 
πνευματική κίνησις, έτσι καί ή 
Θεοσοφία, έγένετο δεκτή μέ 
έχθρικήν διόθεσιν άπό τήv 
πλειονότητα των άνθρώπων. Ή 
Μπλοβότσκυ τό άποδίδει ούτό 
είς τήν άνωριμότητο κοί τόν 
έγωισμόν των άνθρώπων, ό 
όποιος διαπνέεται πάντοτε άπό 
πολύ συντηρητική διάθεση κι' 
l'�ντιπαθει ο.τι τόν ένοχλει. Ή 
άντίθεσις της διονοητικrϊς 
άδράνειος είναι πολύ μεγάλη 
πρός κάθετι πού δέν ύπόσχεται 
όμεσοv όφελος η άντομοιβή. 
Έξ αλλου, τό περιεχόμενον τιϊς 
Θεοσοφικrϊς διδασκαλίας έρχε
ται άντιμέτωπον μέ πολλές άν
τιλr1ψεις, οίρέσεις καί πrοκcιτο
λr1ψΕις, ώς έπiσης καi τίς βαθιά 
ριζωμένες λαΊκές δοξασίες. Έάν 
τιjJρα προσθέσουμε τίς προσω
πικές προσπόΟειες κοί τήν με-

γάλη άγνότητο πού χρειάζονται 
διά ν' άσχοληθη κανείς σοβαρά 
μέ τόν έσωτερισμόν, θά κατα
λάβουμε πώς μοιροιο ή Θεοσο
φία θά προοδεύη άργά κοί έπί
πονο. Διότι δπως μας έπισημοί
νει κοί ή Μπλοβάτσκυ είς τήν 
Φωνή της Σιγης, ή κλίμοξ διά 
της όποίος άνέρχεται ό ύποψή
φιος άποτελειται άπό σκαλοπά
τια πόνου κοί σκληρός δοκιμα
σίας, πού δέν δύνονται νά σιγή
σουν παρά μόνον διά της άρε
της. · Η πορεία πρός τήν θέωσιν 
είναι μακρό κοί έπίμονος καί 
διέρχεται άπό τρεις φάσεις, οί 
όποιες είς τήν Φωνή της Σιγης 
παρουσιάζονται ώς τρεις Αϊ
θουσες: 

Ή πρώτη είναι ή Αϊθουσα 
της 'Άγνοιας. Ή δευτέρα της 
δοκιμαστικης μαθητείας καί ή 
τρίτη της Σοφίας. Ό μαθητής, 
ώς ενα 'Άνθος Λωτού, θό πρέ
πει νό διέλθει σταδιακό πρώτο 
άπό τήν οϊθουσα της όγνοιας. 
Τό έπίπεδον αύτό όντιστοιχει 
είς τήν κόθαρσιν κc�ί τόν έξα
γνισμόν της ψυχης καί συνίστα
ται δπως λέγει κοί ό Πλάτων 
είς τόν χωρισμόν τrϊς ψυχης 
όπό τό σώμcι. Έν συνεχείς� νό 
διοσχίση τriv αϊθουσα της δοκι
μοστικης μαθητείας. 'Η οϊθου
οο ούτή όντιστοιχει, δπως λέγει 
ό Λιντμπητερ, είς τό όστρο
νοητικόν πεδίον. Κατά τήν φό
σιν cιύτήν ό μcιθητής διέρχετω 
τήν πλέον δύσκολον κι· όποφα
σιστ1κr1ν κομπriν τrϊς έξελίξεώς 
του, διότι κατ' αύτήν cΊνcιπτύσ 
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σει άποκρύφους δυνάμεις καί 
ψυχικός ίκανότητας. Δέν άποτε
λεί αύτοσκοπόν, άλλά μέσον 
καί ώς έκ τούτου δέν θά πρέπει 
νά σταματήσει έκεί, άλλά νά 
πετάξη είς τήν τρίτην αϊθουσαν 
της Σοφίας, είς τό έπίπεδον της 
πλήρους πνευματικής συνειδή
σεως καί μακαριότητας, είς τό 
όποίον δταν είσέλθη δέν δια
τρέχει τόν κίνδυνο νά έξαπατη
θη άπό τόν δαίμονα της πλάνης 
καί νά έπιστρέψη είς τήν γην 
ώς σκλάβος τού Μαρά, τού αρ
χοντος τού κόσμου τούτου. 

Τό έργον έπομένως πού 
μδς άναμένει είναι τεράστιον 
καί ό χρόνος πολύ όλίγος. Δέν 
ύπάρχουν περιθώρια διά σπα
τάλην. Διά τούτο ας προσπαθή
σουμε νά τόν άξιοποιήσουμε 

Τά σύμβολα πού προέρχον
ται άπό τίς άρχαϊες θρησκευτι
κές παραδόσεις ύπονοούν κάτι 
πολύ περισσότερο άπ' τά δσα 
είκονίζουν. Μέσα τους κρύβον
ται ύπερβατικές άλήθειες, πού 
συνδέονται μέ τήν θεότητα, 
άναλογικά δέ καί μέ τήν πνευ
ματική φύση τού άνθρώπου. Τά 
σύμβολα αύτά πρέπει νά πούμε 
δτι έκπέμουν μιά πνευματική 
άκτινοβολία, πού δέν είναι προ
σιτή στούς πολλούς. Σωστά, 
λοιπόν, άποκαλούνται iερά, 
άφού άντιπροσωπεύουν κάτι 
άνώτερο καί μπορούν ν· άποτε
λέσουν πηγή έμπνευσης γιά 

κατά τόν καλύτερον δυνατόν 
τρόπον, έπ' όφελείι;ι ήμών τών 
ίδίων, άλλά καί τού συνόλου. 
"Ας άφαιρούμε καθημερινώς δ
σο μπορούμε περισσότερα άπό 
τήν ϋλη καί ας προσθέτουμε είς 
τό Πνεύμα. Διότι έκεί εύρίσκε
ται τό μυστικόν της έπιτυχίας, 
είς τήν άφαίρεσιν καί όχι είς 
τήν πρόσθεσιν. Είς τήν Φωνή 
της Σιγής λέγει. «Τό έαυτό της 
ϋλης καί τό 'Εαυτό τού Πνεύ
ματος δέν δύνανται ποτέ νά 
συνυπάρξουν. 'Ένα έκ τών δύο 
πρέπει νά έξαφανισθη. Δέν 
ύπάρχει χώρος (μέσα μας) καί 
γιά τά δύο». Καί έπ' αύτού πρέ
πει νά είμαστε άσυμβίβαστοι κι· 
άνυποχώρητοι, διότι συμβιβα
σμός μεταξύ καλού καί κακού 
δέν ύπάρχει. 

Όμιλία 'Αγγελικής Ζαvάκη 

τόν άκούραστο έρευνητή. Γι' 
αύτό oi θεόσοφοι δσοι έρευ
νούμε όφείλουμε νά στοχαζώ
μαστε έπ' αύτών συνεχώς, έάν 
θέλουμε νά διεισδύσωμε στό 
βαθύτερο νόημά τους, καί νά 
αίσθανθούμέ τό έσωτερικό 
τους περιεχόμενο. 'Ένας άρ
χαίος δάσκαλος τού Έσωτερι
σμού είπε: 

«Διά τών συμβόλων πρός 
τό φώς». 

Ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλα
βάτσκυ, της όποίας τήν μνήμη 
τιμούμε τό βράδυ τούτο, δέν 
συνέδεσε τυχαία τό Λευκό Λω
τό μέ τήν έπέτειο τού θανάτου 
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της. Τό έκανε -μάλλον- γιά νά 
μας παροτρύνει νά έργασθουμε 
έπί της iδέας πού άντιπροσω
πεύει καί νά μας βοηθήση νά 
γίνομε κάποτε άξιοι ν' άνθίσω
με καί μείς, δπως ό Λωτός, νά 
γίνουμε δηλαδή έσωτερικά τέ
λειοι καί όλοκληρωμένοι. Κύριο 
μέλημα του θεοσόφου θά πρέ
πει επομένως νά είναι ή ύπερ
νίκηση της άτέλειάς του, ό 
διαρκής προσανατολισμός καί ή 
ένατένηση του πρός τήν κατά
σταση της τελειότητας. Αύτό τό 
ύψηλό ίδεώδες, αύτή ή ύπέρτα
τη κατάκτηση, πρέπει νόναι ό 
σκοπός καί ή έπιδίωξη κάθε 
πνευματικου άνθρώπου, διότι 
δέν ύπάρχει άλλος στόχος εύ
γενέστερος άπ' αύτόν. Γό κα
θήκον αύτό άναλογικά είναι δ
μοιο μέ έκείνο τών ήρώων της 
άρχαιότητος καί τών ίπποτών 
του μεσαίωνα, πού άγωνίζον
ταν γιά τήν έπικράτηση του δι
καίου, του άγαθου καί της άλή
θειας. Αύτό τό καθήκον θέλει 
νά μας ύποδείξει ή Μπλαβάσκυ, 
τοποθετώντας τόν Λωτό σάν 
έμβλημα της σημερινής γιορτής, 
έπιδιώκοντας συγχρόνως νά 
μας γνωστοπ,ιήσει ποιός είναι 
ό προορισμός μας καί ή όπα
στολή μας, κατά τήν διάρκεια 
της γήϊνης ζωης μας. 

Ό αειμνηστος Πρόεδρος 
της 'Εταιρίας μας Ν. Σρί Ράμ σέ 
μιά διατριβή του περί του συμ
βόλου του Λωτου άναφέρει, 
μεταξύ άλλων, τά έξης: «·Ίσως 
τό πιό όμορφο σύμβολο της δ-

λης πορείας της άνθρώπινης 
έξέλιξης είναι τό φυτό του Λω
του, πού τόσο συχνά άναφέρε
ται στήν άρχαία 'Ινδική φιλολο
γία. · Η ρίζα του άπλώνεται στή 
λάσπη του βυθου, τό στέλεχός 
του άνεβαίνει άπαλά μέσα άπό 
τά νερά καί άποθέτει τά φύλλα 
του στήν έπιφάνειά τους, ένώ 
τό άνθος του στό μέσον άνοί
γει τήν καρδιά του στόν άέρα 
καί τό ήλιακό φώς. Τό άνοιγμα 
του άνθους, είναι ή άποκάλυψη 
της έσωτερικης όμορφιας καί 
τό ϊδιο τό άνθος μέ τήν άπαλό
τητά του, είναι τό έμβλημα της 
ώριμότητας της τελειότητας». 
Ή άνοδική αύτή πορεία του 
φυτου άπό τή λάσπη πρός τό 
φώς άπεικονίζει επομένως τήν 
έσωτερική έξέλιξη του άνθρώ
που. 'Όσο περισσότερο άνέρχε
ται, τόσο διευρύνεται ή συνεί
δησή του, εως δτου φθάσει 
στό σημείο νά ταυτισθη μέ τήν 
άλήθεια. Αύτό άλλωστε ηταν 
καί τό κύριο έργο τών μυστη
ρίων της άρχαιότητος. 

Τό άνθρώπινο πνευμα μπο
ρεί νά ενωθεί μέ τήν δημιουρ
γό άρχή -τόν Πατέρα- καί νά 
λάβη γνώση τών iδιοτήτων της 
ούσίας της φύσεως, ταυτιζόμε
νο πρός τήν άλήθεια,. Γιά τούς 
'Ινδούς ό Λωτός ειναι τό ίερό 
φυτό του Βράχμα καί τό σύμ
βολο της δημιουργικής δύναμης 
της φύσεως. Στήν Μπαγκαβάδ 
Γκιτά, τό θείο όσμα, ό Κρίσνα 
ή ένσάρκωση του Βισνου, 
άπευθυνόμενος πρός τόν ηρωα 
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Άρτζούνα λέγει: «Γνώριζε τού
το, δτι άπό τό Βράχμα ξεκινούν 
ολα τά έργα, καί τό Βράχμα 
γεννήθηκε άπό τό όφθαρτο, τό 
αίώνιο ... » 

«"Ως έκ τούτο τό Βράχμα 
διεισδύει παντού, είναι δηλαδή 
τό πανταχού παρόν καί τά πάν
τα πληρούν στοιχείον. 

Τό μέγα Βράχμα είναι δι' 
έμέ ή μήτρα στήν όποία φυ
τεύω τόν σπόρο. Αύτό είναι ή 
άρχή δλων τών έξηρτημένων 
όντων. Τό μέγα Βράχμα είναι ή 
μήτρα, τό θηλυ. ΈγώΙ ό Πατήρ, 
ό δότης τού σπόρου, τό όρ
ρεν». 

Ή παγκόσμιος ψυχή Μήτρα 
καί τό παγκόσμιο Πνεύμα άντί
στοιχα, στήν άρχαία Αϊγυπτο η
ταν ή "Ισις καί ό 'Όσιρις. 'Ό,τι 
δμως ύπάρχει στήν φύση ύπάρ
χει άναλογικά καί στόν όνθρω
πο, λέγει ό Παράκελσος. Ό όν
θρωπος είναι συνεπώς ό 
καθρέφτης τού σύμπαντος, 
άφού, δπως λέγει καί ή παρά
δοση, πλάσθηκε κατ' είκόνα καί 
όμοίωση τού Θεού. Ό όνθρω
πος, λοιπόν, μπορεί νά έξομοιω
θεί μέ τόν θείον, νά γίνη καί 
αύτός Βράχμα, δπως μάς άπο
καλύπτει ό Κρίσνα, ενας θείος 
δημιουργός, ενας άνθισμένος 
Λωτός. Ό Λωτός συναντάται 
σάν Ιερό φυτό καί στά κείμενα 
τών 'Αρχαίων Αίγυπτίων. 'Ανα
φέρεται σάν σύμβολο τού 
Θεού Νεφερτέμ, ένός άπό τούς 
γιούς τού μεγάλου Θεού Ρά. Ό 
μυούμενος στά μυστήρια πα-

ρουσιάζεται νά λέγη τά έξης: 
«'Ανίσταμαι ώς Νεφερτέμ, πού 
είναι ό Λωτός είς τούς ρώθω
νας τού Ρά». Ή Ε.Π. Μπλαβά
σκυ, παρουσιάζει μέ τόν δικό 
της τρόπο τήν έσωτερική αύτή 
πραγματικότητα στό βιβλίο της 
ή Φωνή της Σιγης. Στό βιβλίο 
αύτό δπως είναι γνωστό, μιλάει 
γιά τρείς αϊθουσες, μέσα άπό 
τίς όποίες ό ταλαίπωρος προ
σκυνητής όδηγεhαι στό τέλος 
τών μόχθων. Ή πρώτη είναι ή 
αϊθουσα της άγνοιας άβίντια 
είναι τ' όνομά της. Είναι ή αϊ
θουσα στήν όποία ό όνθρωπος 
βλέπει τό φώς, στήν όποία ζη 
καί θά πεθάνη. Τ όνομα της 
δεύτερης αϊθουσας είναι μάθη

ση. Σ' αύτήν ή ψυχή θά βρη τά 
όνθη της ζωης. Κάτω δμως άπό 
κάθε όνθος ύπάρχει ενα κου
λιουριασμένο φίδι. Τ όνομα της 
τρίτης αϊθουσας είναι Σοφία καί 
πέρα άπ' αύτήν, άπλώνονται τά 
άπύθμενα και άπεριόριστα νερά 
τού Άκσάρα, της όφθαρτης καί 
αίώνιας πηγης της πανσοφίας. 
ΟΙ τρείς αύτές αϊθουσες μπο
ρούν νά έρμηνευθούν ώς άντι
κειμενικά έπίπεδα, άλλά καί ώς 
ή ύποκειμενική κατάσταση τού 
άνθρώπου. Ή Μπλαβάσκυ 
θεωρεί τίς αϊθουσες αύτές σάν 
τίς τρείς καταστάσεις συνειδή
σεως τού άνθρώπου καί τίς 
διαχωρίζει σέ τρία έπίπεδα. «Τό 
έπίπεδο της έγρήγορσης, τού 
όνείρου καί τού βαθύ ϋπνου». 

'Ένας άνθισμένος λωτός 
μπορεί νά παρομοιασθεί σάν ε-
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ναν όνθρωπο πού δρα καί έρ
γάζεται καί στά τρία αύτά έπί
πεδα συνειδι1σεως. Ή έσωτερι
κή ϋπαρξη του μαθητή, καθαρά 
πνευματική σ· δλα τά έπίπεδα 
θά έχη μιά ύπεργήϊνη ίδιότητα 
σάν έκείνη του λουλουδιου .... 
· Η δημιουργός Δύναμη της ψυ
χής, όφθαρτος άπό τήν φύση
της, θά διευθύνεται οπως της
άρμόζει όχι άπό τήν ϋλη, άλλά
άπό τό πνευμα καί θά είναι κυ
ρίαρχος σ· ολα τά έπίπεδα της
φύσεως. Γι' αύτό καί στό φώς
της 'Ασίας του σέρ 'Έντβιν 'Άρ
νολδ, ενας σοφός πού έπεσκέ
φθηκε τόν Βούδδα - βρέφος,
άναφέρεται ποιητικά στήν γεν
νησή του μέ τίς λέξεις:
«'Ένας ούράνιος Λωτός άνθί
ζει».

'Ένας αίώνας άπό τόν θά
νατο της 'Έλενας Μπλαβάτσκυ 
δέν στάθηκε άρκετός γιά νά ξε
θωριάση οϋτε τήν είκόνα της, 
οϋτε τό έργο της όπό τή μνήμη 
τών φίλων της όλήθειας καί της 
σοφίας. Καί πώς θά μπορουσε. 
δταν δλη ή ζωή της ηταν ενας 
διαρκής άγώνας, ενα άνάλωμα, 
πραγματικά, στό βωμό αύτης 
της άληθινης γνώσεως; Καί 
πώς μπορεί, γιά μας ίδιαίτερα, 
πού θέλουμε νά λεγόμαστε 
θεοσοφιστές, νά μήν άποτελεί 
παράδειγμα φωτεινό εκείνη, 
πού μέ καθήκον, μέ θυσία καί 
μέ ήρωϊσμό άφιερώθηκε όλο-

Ή Μπλαβάσκυ στό βιβλίο 
της Μυστική Διδασκαλία όνο
φέρει γιά τό όνθος του Λωτου 
τά έξης: 

«Σ' ενα κεφάλαιο του βιβλίου 
τών νεκρών της όρχαίας Αίγύ
πτου, έπιγραφόμενο ό Με
τασχηματισμός σέ Λωτό, παρι
στάνεται ό Θεός μέ μιά κεφαλή, 
πού όναδύεται όπό τό όνθος 
του νά λέγη: 

Είμαι ό καθαρός Λωτός 
πού έρχομαι άπό έκείνα πού εί
ναι φωτεινά. Κομίζω στούς όν
θρώπους τά παραγγέλματα του 
'Ώρου. 

Είμαι ό καθαρός Λωτός 
πού προέρχεται όπό τά ήλιακά 
χωράφια». 

'Ομιλία Παν. Παπασλιώτη 

κληρωτικά στό μεγάλο έργο. 
'Ιέρεια πραγματική στό Ναό της 
αίώνιας άλήθειας, περπάτησε ε
να δρόμο βασανιστικό, μά καί 
μεγαλειώδη. Πικραμένη καί άπό 
φίλους άκόμη, συκοφαντημένη 
μέχρι καί σήμερα, πολεμήθηκε 
σκληρά μέχρι καί τίς τελευταίες 
στιγμές τι'Ίς πολυτάραχης ζωής 
της. 

'Όμως, ή άπέραντη άφο
σίωση καί πίστη στό έργο της 
τήν κράτησαν όρθια στίς επι
κίνδυνες έπάλξεις. πού όξια μέ
χρι τέλους ύπερασπίστηκε. Κα
ταπονημένη πιά καί έξουθενω
μένη σωματικά καί ψυχικά, πα-
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ρέμεινε έν τούτοις πιστή στήν 
άποστολή πού της είχε άνατε
θη, έκεί πού πολύ λίγοι δέν θά 
τήν είχαν έγκαταλείψει. 

Σήμερα, λοιπόν, έρχόμαστε 
νά προσφέρουμε συμβολικά λί-· 
γα λουλούδια εύγνωμοσύνης 
καί άναγνώρισης γι' αύτό τόν 
άγώνα της, γιά τήν θυσία της. 
'Όμως, δέν πρέπει νά δουμε τή 
σημερινή γιορτή ώς μία όπλή 
ύποχρέωση, οϋτε οί λόγοι μας 
νά έχουν τόν τυπικό έπετειακό 
χαρακτήρα πρός τό τιμώμενο 
·rρόσωπο.

Ή Γιορτή του Λευκου Λω

του δέν είναι, δέν πρέπει vά εί
ναι όπλώς μία έπέτειος γιά νά 
μας θυμίζει κάτι μία φορά τό 
χρόνο. Άλλά είναι μία εύκαιρία 
γιά νά στρέψουμε περισσότερο 
τήv προσοχή μας σ· αύτό πού 
κάθε μέρα πρέπει νά θυμόμα
στε: τό ίδικό μας καθήκον. Διό
τι οϋτε ή Μπλαβάτσκυ άγωνί
στηκε γιά τή δική της ύστερο
φημία, άλλ' οϋτε καί έμείς πρέ
πει νά έξαντλουμε τήν ύπο
χρέωσή μας πρός τή μνήμη της 
στό θαυμασμό μας γιά τό πρό
σωπό της. Οϋτε άκόμη ή έξαι
ρετική προσωπικότητά της καί 
τό σχεδόν ύπεράνθρωπο γιά 
μδς έργο της πρέπει να είναι 

άλλοθι γιά τη δική μας άδρά
νεια, όν πραγματικά θεωρουμε 
τήν Μπλαβάτσκυ παράδειγμα .. 

Ή σημερινή ήμέρα, λοιπόν, 
δέν πρέπει νά άποτελη μόνο 
εύκαιρία ένθύμησης, άλλά καί 
εύκαιρία γιά άπόφαση μίμησης. 
Αύτή ή άπόφαση, ή προσπά
θεια γιά μίμηση, μέ τά δικά μας 
έστω μέτρα καί δυνάμεις, είναι 
τό ώραιύτερο λουλοϊ.ιδι πού 
μπορουμε νά προσφέρουμε στή 
μνήμη της. Καί όν ή άπόφαση 
είναι στέρεη καί ή προσπάθεια 
είλικρινής, νά είμαστε σίγουροι, 
κανένας κόπος η χρόνος μας 
δέν θά πάει χαμένος. 

Ή Μπλαβάτσκυ έζησε καί 
πέθανε γιά τά μεγάλα ίδανικά 
της 'Αλήθειας, της 'Αγάπης καί 
της 'Αδελφότητας. 

'Όλοι έχουμε καί τίς εύκαι
ρίες καί τίς δυνατότητες, μικρό
τερες η μεγαλύτερες, νά ύπη
ρετουμε καθημερινά αύτά τά 
ίδανικά. "Ας τό κάνουμε δσο πιό 
πιστά μπορουμε καί, τότε, δέν 
θά είμαστε θεατές η θαυμα
στές, άλλά όξιοι συναγωνιστές 
γιά τήν πραγμάτωση του ύψη
λου έργου πού θεμελίωσε ή 
πρωτεργάτης της Θεοσοφικης 
'Εταιρίας. 

'Ομιλία Πολ. 'Άντζακα 

Ό δ:ολογισμός είναι ενα στε σάν ενα τυφλό, σ· ενα κό
άπ' τά πιό θαυμάσια πράγματα, σμο έντονου χρώματος σκιάς 
κι' αν δέν ξαίρετε τί είναι, εϊσα- καί κινουμένου φωτός. 
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Δέν πρόκειται γιά μιά έγκε
φαλική πράξη άλλά δταν ή καρ
διά μπαίνει στό Νοϋ, τότε ό 
νοϋς έχει μιά έντελώς διαφορε
τική ποιότητα, τότε πραγματικά 
δέν έχει σύνορα, καί δέν χαρα
κτηρίζεται μόνο όπό τήν δυνα
τότητα νά σκεφτεί, νά δράσει 
άποτελεσματικά, άλλά έπίσης 
άπό μία αίΌθηση της ζωης, σ' 
εvα τεράστιο χώρο δπου άπο
τελεί κομμάτι τοϋ κάθε πράγ
ματος 

. Ο διαλογισμός ει ναι ή κί
νηση της άγάπης. Δέν ειναι ή 
άγάπη τοϋ ένός η τών πολλών. 
Ειναι σάν τό νερό, πού καθένας 
μπορεί νά τό πιεί μέσα c:πό μιά 
στάμνα εϊτε ειναι χρυσή εϊτε ει
ναι πήλινη, δέν τελειώνει ποτέ. 
Καί μιά περίεργη κατάστασι 
συμβαίνει, δέν ειναι οϋτε ναρ
κωτικό. οϋτε αύτο-ϋπνωση, εί
ναι σάμπως ό νοϋς νά μπαίνει 
στόν έαυτό του ξεκινώντας άπ' 
τήν έπιφάνεια καί είσχωρόντας 
άκόμα περισσότερο βαθειά εως 
δτου τό βάθος καί τό ϋψος έ
χουν χάσει τή σημασία τους καί 
κάθε μορφή μέτρησης παύει. 

Σ' αυτη τή κατάσταση 
ύπάρχει μία πλήρης είρήνη -6-
χι εύχαρίστηση πού ήρθε βαθ
μιαία-, άλλά είρήνη πού χαρα
κτηρίζεται άπό τάξη, όμορφιά 
καί ένταση. 

. Αύτή δέν μπuρεί νά κατα
στραφεί δπως δέν μπορεί νά 
καταστραφεί εvα λουλούδι καί 
πού έντούτοις έξ αίτίας τοϋ 

τρωτού του εΤναι μή καταστρέ
ψιμο. 

Αύτός ό διαλογισμός δέν 
μπορεί νά μαθευτεί όπό κά
ποιον άλλο. Πρέπει νά ξεκινή
σετε χωρίς νά ξαίρετε τίποτε γι' 
αύτόν καί νά κινηθείτε όπό τήν 
όθωότητα στήν όθωότητα. 

Τό έδαφος δπου ριζώνει ό 
διαλογιζόμενος νοϋς εiναι τό έ
δαφος της καθημερινής ζωης, 
τοϋ όγώνα τοϋ πόνου καί της 
χαράς. Πρέπει νά ξεκινήση άπό 
έκεί καί νά φέρη τάξη καί άπο
κεί θά κινείτο: χωρίς τέρμα. 
Άλλά όν ένδιαφερόμαστε μόνο 
νά «δημιουργήσετε» τάξη, τότε 
αύτή ή τάξη θά φέρη τούς ϊ
διους τούς περιορισμούς καί ό 
νοϋς θά γίνη φυλακισμένος. 

Σ' δλη αύτή τή κίνηση πρέ
πει, κατά κάποιο τρόπον νά ξε
κινήσετε άπό τήν όλλη όκρη, 
άπό τήν όλλη οχθη, καί νά μήν 
άσχολείσθε συνέχεια μέ τό 
«πώς» μέ τό «τί γίνεται στήν 
όλλη όχθη», «πώς θά περάσετε 
τό ποτάμι» Πρέπει νά βουτήξε
τε μέσ' τό νερό χωρίς νά ξέρε
τε πώς νά κολυμπάτε. Κι' ή 
όμορφιά τοϋ διαλογισμού εiναι 
οτι ποτέ δέν ξέρετε πού εϊσαστε, 

ποτέ δέν ξέρετε πού πηγαίνετε, 

ποτέ ποιό εiναι τό τέλος. 

Από τό βιβλίο ((Δ/ΑΛΟΓΙ

ΣΜΟΣιι τού ΚΡΙΣΜΑΜΟΥΡΤΙ 

ΕΚΔΟΣ/: VICTOR GOLLANCZ 

7 980 Λονδίνο 
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Όμιλία Χριστόφ. Καμαρωτάκη 

Ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ τήν φυλης, πίστεως, φύλου, τάξεως 
μνήμη της όποίας τιμουμε τήν r'j χρώματος, καί άποτελεί τήν 
έσπέραν αύτήν, μας άφησε έλπίδα διά μίαν πνευματικήν 
κληρονομία εναν πνευματικόν άναγέννησιν της άνθρωπότη

θησαυρό άνυπολογίστου άξίας. τος. Θά πρέπει δμως νά πουμε, 

'Εκείνος πού θά κατορθώση νά δτι ή Θοεοσοφία δέν είναι μιά 

τόν κατακτήση, καί βιώση τό άπλή διδασκαλία ήθικογνωστι

περιεχόμενόν του θά καταστη κή r'j ενα κοινό καί ξεπερασμένο 

γνώστης των άληθειών της φύ- φιλοσοφικόν σύστημα r'j άκόμη 

σεως καί όμοιος μέ τα θεία 6ν- μιά θρησκευτική αϊρεσις. Είναι 
τα. ενας δρόμος μυήσεως της 

Ό πολύτιμος αύτός θησαυ- θείας γνώσεως πού όλοκληρώ
ρός πού προσφέρεται είς πα- νεται στον 6 άνθρωπος φωτι
σαν καλή θέλησιν, είναι ή Θεο- σθη πλήρως και έξαλείψει τα 
σοφική διδασκαλία πού καθώς σκοτάδια πού άμαυρώνουν τόν 
ή ίδία ή Μπλαβάτσκυ μας λέγει, νουν καί τήν καρδιά του. Πότε 
άντιπροσωπεύει τήν θείον γνώ- όμως 6 μαθητής θά έπιτύχη 
σιν πού κατέχουνε τά μεγάλα τόν άθλον τουτον, καί φωτίσει 
όντα, οί διδάσκαλοι της Σοφίας. τό σκοτάδι ή αίτία του όποίου 

Ή γνώσις αύτή πού, όπως είναι μέσα του; 'Όταν κατόπιν 
λένε όλες οί άρχαίες παραδό- μυητικης άγωγης τιθασεύσει σέ 
σεις,. προηλθε άνωθεν, δέν εί- πρώτη φάσιν τίς άδυναμίες και 
ναι καινούργια, διότι ύπάρχει τά πάθη του, καί έξαγνισθεί. 
πρό πάντων των αίώνων. Ή 'Αναπτύξει έν συνεχεία σέ δεύ
Μπλαβάτσκυ, μεμυημένη είς τό τερη φάση τήν Βουδικήν σκέ
πνευμα της γνώσεως αύτης, ψιν, καί τέλος σέ τρίτη φάση 
έπιλέγει άπό τόν πνευματικό κατακτήση τήν Νιρβάνα. Δηλα
κόσμον διά νά τήν μεταφέρει δή άρχίζει άπό τήν κάθαρσιν, 
είς τήν άνθρωπότητα είς μίαν προχωρεί στόν φωτισμόν καί 
έποχή πού τά σκότη της πλάνης φθάνει στήν 'Ένωσιν. 
άρχισαν καί πάλι νά καλύπτουν Τό έργο της καθάρσεως 
τήν γη. πού δέν είναι τόσο άπλό καί 

Μέ τήν δάδα του θείου εϋκολο, θά τόν βοηθήση v· 
φωτός άνά χείρας σάν άρχαία άναπτύξη τόν ούράνιον όφθαλ
θεά, ηρθε διά νά φωτίση τίς μόν καί νά έλευθερωθη άπό τά 
ψυχές των άνθρώπων. κατασκευάσματα του νου, τίς 

Τό μήνυμα της Θεοσοφικης προσκολήσεις καί τήν χωριστι
διδασκαλίας είναι παγκόσμιον. κότητα, διά νά είσέλθη κατόπιν 
'Απευθύνεται είς δλους τους στό έπίπεδο της πληρότητας, 
άνθρώπους, χωρίς διάκρισιν στήν Νιρβάνα. 
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Τί είναι δμως Νιρβόνα, καί 
πώς δυνάμεθα νά τήν κατακτή

σουμε; 'Έχω τήν γνώμιν δτι κα
νένας όρισμός δέν μπορεί νά 
περιγράψη καί _ διατυπώση τήν 
κατάστασιν αύτή, διότι οϋτε λό
για, οϋτε συναισθήματα καί 
σκέψεις είναι iκανά νά μας δώ
σουν τήν είκόνα τού αίωνίου 
καί άπροσμέτρητου. Ή Νιρβάνα 
πού κατά τούς Βουδιστάς έiναι 
τό τελικό έσχατο, τό τέρμα των 
άλλεπαλλήλων ένσαρκώσεων, 
είναι τό μέγα έργον καί ό σκο
πός κάθε όγνού Θεοσόφου. Θά 
λέγαμε δτι τό έf)γον αύτό της 
μετουσιώσεως, 1 ίναι πέρα άπό 
τά δρια καί τίς ουνατότητες της 
άνθρωπίνης π ,οσπαθείας. Διότι 
δέν μπορεί ό μέσος όνθρωπος 
νά βυθοσκοπίση rό άδιαπέρα
στο πέπλο, μέ τό σχοινί της 
σκέψεως καί τού στοχασμού. 
Ή έννοια πού βρίσκεται πίσω 
άπό τούτη τήν λέξιν μέσα στόν 
Βουδδιστικόν κανόνα, είναι τό 
σβήσιμο της δίψας καί τού πυ
ρετού διά τήν ζωήν. Δηλαδή 
έκείνης της προσκόλησις τού 
έγώ μέ τόν κόσμον αύτόν πού 
έχει ώς έπακόλουθον τόν πό
νον, καί πού τό σβήσιμό της 
φέρνει σάν άποτέλεσμα τήν 
ήρεμία καί τήν γαλήνην. 

Κατ' άρχήν ή Νιρβάνα δέν 
είναι τόπος, είναι ενα έπίπεδον 
θείας συνειδήσεως, μία όλλη 
διάστασις πέρα άπό τόν χώρον 
καί τόν χρόνον, μή προσιτή είς 
τούς πολλούς. Είναι ενα είδος 
άμοιβης πού λαμβάνουν ώς δώ-

ρον δλοι έκείνοι πού εύρίσκον
ται στό ϋψος μυήσεως τού ίε
ροφάντη, τού έπόπτου, τού πι
στού, τού Διδασκάλου της Σο
φίας. 

Ή σημασία τού δρου Νιρ
βάνα ταυτίζεται μέ τήν Βασι
λείαν των Ούρανών καί τά 
'Ηλύσια πεδία, τήν κατοικίαν 
των άθανάτων. Ή κατάκτησις 
της Νιρβάνα είναι ενας στόχος 
τά μέγιστα ύψηλός πού δέν έπι
τυγχάνεται διά της όπλης προ
σπαθείας τού κοινού διανοητι
κού άνθρώπου. 

'Απαιτεί συνεχείς θυσίες 
καί άγώνες, παράλληλα δέ καί 
τήν ένεργόν συμπαράστασιν 
τού πνευματικού κόσμου. Ή 
παράδοσις λέγει, δτι ό Βούδδας 
μετά τήν νίκην του στό δάσος 
έναντίον των πνευμάτων καί 
των στοιχείων της φύσεως είχε 
τήν όμεσον συμπαράστασιν 
δύο θεοτήτων δπως άκριβώς 
καί ό 'Ιησούς μετά τήν δοκιμα
σίαν έντός της έρήμου. Πού ο

πως λέγει τό Εύαγγέλιον «Καί 
τότε κατηλθον όγγελοι κυρίου 
καί ύπηρέτουν αύτόν». 

Λέγεται έπίσης δτι ό 
Βούδδας έφωτίσθη κάτω άπό 
τήν σκιά ένός δένδρου. Έδώ 
τό δένδρον έκφράζε• συμβολι
κά μιά άπό τίς πολλές όψεις της 
Θεότητας, έκείνης πού είναι 
έγγύτερα πρός δλους, αύτούς 
πού άναζητούν τήν άλήθεια καί 
τό φως. Τό δένδρον έπίσης πού 
παρήγαγε τόν καρπόν της γνώ
σεως τού καλού καί τού κακού, 
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καί έκείνο πού όνομάζεται δέν
δρο της ζωης, άποτελούν ίδιό
τητες θεϊκές πού λαμβάνει καί 
γεύεται ό όνθρωπος δταν κατα
στη όξιος. Ό έσωτερικός αύτός 
δρος πού τόν συναντούμε καί 
σέ όλλες παραδόσεις μάς άπο
καλύπτει τόν τρόπον δράσεως 
τού πνευματικού κόσμου, ύπό 
τήν σκέπην τού όποίου ό 
Βούδδας έλαβε τήν χάριν της 
φωτίσεως. 'Ένα Βουδδιστικό 
κείμενο λέγει δτι Νιρβάνα είναι 
τό ξύπνημα άπό εναν ϋπνο γε
μάτο έφιάλτες. 

'Επίσης ενας όλλος όρισμός 
της Νιρβάνα πού άποδίδεται είς 
τούς άρχαίους Βουδδιστάς λέ
γει: «Νιρβάνα είναι ή κατάπαυ
σις της Σαμσκάρας*, τών κατα
σκευασμάτων δηλαδή, τών 
ίδεών καί άπόψεων, καί άκόμη 
της μορφής σκέψεως πού έχου
με διά τόν κόσμον, καί τόν έαυ
τόν μας». 

Ποίος δμως δημιουργεί καί 
θρέφει αύτά τά κατασκευάσμα
τα; Ό νούς, τόν όποίον οί 
άμύητοι άπό όγνοιαν έχουν 
θεοποιήσει. Ό νούς δμως δέν 
μπορεί νά δη τήν άλήθειαν, 
διότι άπό τήν φύσιν του είναι 
περιοριστικός καί έλλειπής. Κα
τά τόν φιλόσοφον Μπέρξον, ό 
νούς είναι τό μέρος τού άν
θρώπου καί τό μέρος δέν μπο
ρεί νά συλλάβη τόν δλον. Είς 

τό φώς έπί της άτραπού άναφέ
ρεται μεταξύ όλλων, δτι «ό 
νούς είναι ό φονεύς τού πραγ
ματικού». Διά τούτο καί έχει λε
χθεί, δτι διά νά είσέλθη ό μα
θητής στήν Νιρβάνα, θά πρέπει 
ό νούς του νά έχη πρό πολλού 
σιγήση. 

'Όταν άδρανίση ό νούς, ό 
αίτιος καί δημιουργός τών κα
τασκευασμάτων, τότε άρχίζουν 
νά ένεργοποιοCινται οί λανθά
νουσες δυνάμεις της ψυχής. Ό 
Έρμης. ό Τρισμέγιστος είχε πεί 
«Μέ τό ένσώματο, (τό γνω
στόν) δέν μπορείτε νά συλλά
βετε τό άσώματο (τό όγνω
πον)». Καί ή Νιρβάνα δέν άνή
κει στήν σφαίρα τού γνωστού, 
άλλά είς έκείνην τού άγνώστου. 
Μία όλλη παράδοσις λέγει έπί 
τού προκειμένου, δτι Νιρβάνα 
είναι ή άφαίρεσις της όγνοιας 
της έπιθυμίας της δράσεως, 
έκείνης πού γεννά μέσα μας τίς 
μορφές τών είδώλων. Νιρβάνα 
είναι έπίσης ό καθαρός πνευμα
τικός κόσμος της ύπερτάτης 
πραγματικότητος. Είναι ό τέ
λειος καί όλοκληρωτικός θάνα
τος τού έγώ, της συνειδήσεως 
καί αίσθήσεως ένός ξεχωρι
στού έαυτού. Διά πολλούς είναι 
άκόμη αύτό πού λέμε κενό, όχι 
βέβαια μέ τήν έννοιαν καί τήν 
σημασίαν τού τίποτε, τού έκμη
δενισμού, άλλά τού κενού άπό 

• Σαμσκάρα. Βουδιστικός δρος πού σημαίνει βαθμίδες τοϋ είναι πού συνιστούν 
τόν θνητό άνθρωπο. Τάσεις καί διαθέσεις τοϋ όνθρώπου τίς όποίες δημιουργεί 
τό Κάρμα κατά τήν διάρκεια της διαδοχικής ύπάρξεως. 
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τήν αϊσθησιν της δυαδικότητας. 
Σ' ενα όλλο άρχαίο κείμενον 
άναφέρεται δτι κάποτε ενας 
νεοφώτιστος έρωτοϋσε τόν Σα
ριπούντα, πρεQβύτερον μαθη
τήν τοϋ Βούδδα. 

«'Αγαπητέ κύριε, δλο μάς 
λένε Νιρβάνα - Νιρβάνα, τί εί
ναι λοιπόν Νιρβάνα;» Κι' ό Σα
ριπούντα άπαντά: «Τό σβήσιμο 
της έπιθυμίας, τό σβήσιμο τοϋ 
μίσους, τό σβήσιμο της προ
σκολλήσεως, νά φίλε τί είναι 
Νιρβάνaι» 

Ή Νιρβάνα ώς έσωτερική 
κατάστασις δέν είναι στήν 
ζωήν, δέν είναι στόν θάνατον, 
δέν είναι στή χαρά, δέν είναι 
στήν λύπην, εύρίσκεται στήν 
άπάθεια πού άπορρέει άπό τήν 
κατανόησιν της άλήθειας. Είναι 
μιά ίδιότητα θεϊκή, δι' αύτό καί 
οί άρχαίοι 'Έλληνες λέγουν, «6-
τι οί Θεοί οϋτε χαίρονται οϋτε 
λυπούνται». Ή Νιρβάνα είναι 
πέρα καί ύπεράνω άπό τίς άντι
θέσεις, τίς συγκρούσεις άπό τό 
σύν καί τό πλήν τοϋ κόσμου 

τούτου. Είς τό φώς της 'Ασίας, 
πού μέ ποιητικό τρόπον σκια
γραφείται ή ζωή καί ή διδασκα
λία τοϋ Βούδδα, διαβάζουμε: 
«"Αν άκούσης νά διδάσκουν με
ρικοί πώς Νιρβάνα είναι άνυ
παρξία καί έκμηδένιση, μή τούς 
πιστέψης, διότι δέν γνωρίζουνε 
τί λένε. Καί όν όλλους άκούσης 
νά λένε πώς Νιρβάνα είναι δ,τι 
όνομάζουμε ζωή καί δράση, νά 
τούς πεις πώς γελιούνται καί 
πώς οϋτε αύτό τό ξέρουν». 

Τό έργον της τελειώσεως 
της ψυχrϊς είναι ύπεράνθρωπον, 
άλλά εϊμεθα αίσιόδοξοι, διότι ό 
δρόμος πρός τήν άθανασίαν 
ύπάρχει καί μάς άναμένει νά 
τόν βαδίσουμε. Κάθε ώριμος 
ψυχή όδεύει διά τριών μυητι
κών φάσεων πρός τήν θείον 
μακαριότητα της Νιρβάνα, καί ή 
πρώτη είναι ή Κάθαρσις. Καί 
Κάθαρσις σημαίνει κατά τήν 
έκφρασιν τοϋ Πλωτίνου, «Τό νά 
άφαιρέση ό μαθητής πάν δ,τι 
ξένο πρός τήν φύσιν καί τήν 
ούσίαν της θεότητας». 
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ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑ 

ΑΝΤΑΓΟΡΑ 
Ώ ϊτε Δήμητρος πρός άνάκτορον, ώ ϊτε, Μύσται ... 

Έμπρός γιά τό ναό της Δήμητρας, όδεύετε, μέ άσφάλεια, Μύστες, 
καί μήν φοβδσθε τά νερά πού οί θύελλες κι' οί βροχές σωρεύουν. 
Γέφυρα έχει ό Ξενοκλης, ό γιός τοϋ Ξείνιδος, κατασκευάσει 
γιά σδς. Ό ποταμός άκίνδυνος, γιά δλους, είναι πλέον. 

ΕΥΦΗ ΛΑΓΟΠΟΥ ΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 

Ανέβασέ με 

Στο κατώφλι της απόκοσμης νύχτας 
το κορμί μου αποθέτω Εκάτη. 
Βαρίδι πένθους, οικτρό, ρημαγμένο 
με τον άρρενα πόνο, σα Φοίνικας 
να βλασταίνει απ' τη στάχτη του 
και να μη πεθαίνει. 

Της μοίρας τα γαμψόνυχα 
καρφώνουν τη ψυχή μου εδώ. 
Λευτέρωσέ την Ι Ανέβασέ την 

στης λιπόθυμης σελήνης τ' αχνόφωτο. 

Εκάτη μυστηριακή 
και των νεκρών συντρόφισσα 
της αβυσσαλέας τέχνης σου 
το θάμμα ικετεύω. 
Ανέβασέ με στους νεκρούς. 
Εκάτη νυχτοπλάνητη 
μαζί τους είν' ο γιός μου. 

(ΙΧ, 147) 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Τα δάκρυα 

Τό μέγα κακό δέν ήταν 
πώς εϊχσμε κάνει τά κσθιiκοντσ 
βοριά κσί όσήκωτσ 
πέτρες, σιδερόπετρες 
καί τά δικαιώματα βρόχους 
όδικσίωτους 
όποτομιοκούς κσί άγεωμέτρητους 
άλλά τό μέγιστο κακό μας ηταν 
πώς εϊχαμε μεταμορφώσει χωρίς νά τό έννοήσοι;με 
τά δάκρυά μας 
σέ πέτρες τυφλές κι' άκύλιστες. 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 

'Όταν 

'Όταν οί όνθρωποι 
γίνουν καλύτεροι 
καί ή Άγ6πη πλημμυρίση 
τriv κσρδι6 τους. 
'Όταν οί πόλεμοι 

Τότε ό 'Ήλιος 
πόλι θά λάμψη 
κσί θό Διώξπ 
τά μαύρα σύννεφα 
κrιi μιά μέρα 
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κσί οί σκοτωμοί 

σταματήσουν 

e· όρχίσει ν6 γλυκοχοράζ11. 

κοί οί ciνθρwποι 
βλέπουν όδέλφιcι τους 
bλους τούς συνανθρώπους. 
'Όταν bλοι όγwνιζόμαστε 
γιό τό ΚCΙλό τίΊς Άνθρωπότητος. 
Γι6 μιό Παγκόσμια Εiριiνη 
γιcΊ τιiν 'Ελευθερία μας 
γι6 rri Δικαιοσύνη. 
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλνετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

κρισία, χωρίς να δεσμεύεται το περιοδικό, δύο αντίτυπα, από τα 

οποία το ένα απευθείας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέντα, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Βασίλη Κραψίτη:· «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΙ)) 

Είμαι ένας επαναστάτης του Θεού, για την αγάπη 

του αδελφού και της ψυχής για της συνείδησης 

τη γαλήνη, που την πορεία των πονεμένων 

υφαίνουν. Η Ειρήνη δε δωρίζεται, μια καταχτιέται 

με χέρια ροζιασμένα σε παγωμένες χώρες 

όπου οι νεκροί την καρτερούνΙ ... 

Ο Λόγος όταν 0υμώνεται με τον πόνο ζυμώνει τον άνθρωπο 

της καινής κτίσης. Τότε ο Προμηθέας εξισώνει άνθρωπο και Θεό 

με το φώς. Για να φέρει η πράξη τον θρίαμβο της δικαιοσύνης με 

την αρετή της ισότητας' 

Ήλιος φωτεινός η μεγαλοφάνταστη έμπνευση του Βασίλη 

Κραψίτη μισεύει στις λευκές νεφέλες του Πνεύματος για να φέρει 

τη δροσιά της αυγής στην απέραντη ερημιά της καρδιάς. Ο «Προ

μηθέας» του πορεύεται πλάι μας. 

Ανάμεσά μας. Καρτερικά μας προστάζει την έρευνα. Ηρωϊκά επι

βάλλει το επικό κατόρθωμα. Αγιαστικά ποτίζει με αίμα γη και άν

θρωπο, αιώνια άνοιξη στην πλάση να ανθίζει. Και συνεχώς ο κό

σμος ν' ανασταίνεται με ομορφιά και λευτεριά: 

Θαμε βρείτε στου σούρουπο και της αυγής 

τους δαδόχους στης αχτίνας το πλάγιασμα 

στα υγρά φύλλα· στης περιστεράς το φτερούγισμα 

στα γαλάζια πλάτη ... 

Εκεί που όλα τα παιδιά με ηλιαχτίνες υφαίνουν τα όνειρα και 

παγιδεύουν στο φως το φόβο! 
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Να γίνει η μαθητεία της ψυχής ανάβαση ιερή. 

Γιατί η αγάπη φιλιώνει θάνατο και ζωή ... 
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Η ποίηση του Βασίλη Κραψίτη ανοίγει με το δοξαστικό του 

ανθρώπου τις πύλες της αιωνιότητας. 

Η λέξη κρυσταλλοποιεί τη δίψα για φως. Το μέλπος, εντάφιο και 

αναστάσιμο, φυγαδεύει την αγωνία με τόνους αγγελικής υμνολο

γίας. Συγκλονιστικοί οπτασιασμοί λικνίζονται στους κραδασμούς 

της προφητείας, Ποίηση τρογική στην επική θεοποίηση της ελπί

δας. 

Κλασσική στην εκτύλιξη του μύθου. Ελληνική στη μεγαλόπρεπη 

εκφραστικότητά της. 

Ο Βασ. Κρ., είναι ο ατρόμητος επαναστάτης του νου, ο οποίος 

προσθέτει φωτεινή τη δική του Ελληνίδα μέρα, στον σκοτεινό κύ

κλο του χρόνου ... 

Αχιλλέα Δ. Ξενάκη: «ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ ΜΑΘΗΤΗ)) 

Πρέπει να συμφωνήσει κανείς με τη δίκαιη κρίση του Αχ. Ξε

νάκη, ότι: «Ο ελευθεροτεκτονισμός πιστεύει πως οι άνθρωποι 

ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, φύλο και κοινωνική υπόσταση, είναι 

ίσοι μεταξύ τους, γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν τα ίδια δικαιώ

ματα». 

Ακόμη με τις γενικές πληροφορίες του, ότι ο Τεκτονισuός είναι 

το Σχολείο της ψυχής, μια και αποβάλλει τόν φανατισμό και δεν 

δουλοποιεί το πνεύμα, και εργάζεται για την πνευματική ανόρθω

ση της ανθρωπότητας με την ηθική ανύψωση του ατόμου, κατα

δείχνει πως πρόκειται για αυθύπαρκτο θεσμό του οποίου όλα τα 

μέλη ενώνει η Αγάπη και η Αδελφότητα. 

Φυσικά το πόνημα στόχο έχει την άριστη μυητική κατάρτιση 

του Μαθητή του Μικτού Τεκτονικού Τάγμστος «Το Ανθρώπινο Δί

καιο». Και το πετυχαίνει με ολοκληρωμένα στη λακωνικότητά τους 

μαθήματα. Εξάλλου η βιωμένη μεταφυσική του πίστη εξοβελίζει 

πειστικά τον σύγχρονο αποπνιχτικό μηδενισμό. Για νυ δικαιώσει, 

με λόγο ευθύ τον ισχυρισμό του: «η μύηση συντελεί στην εξέλιξη 

της ψυχής». Κατόρθωμα πνευματικό γι' αυτό αποδεκτό και από ό

σους, τυχόν, έχουν αντιρρήσεις για τη «δογματική» δομή εγκολ

πίου ... 
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Κώστα Πηyαδιώτη: «ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ)) 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

... Στης γειτονιάς μου το πλάτωμα 

να λιάσω τα όνειρα που μουχλιάσανε 

στο σεντούκι κλεισμένα της ξενιτιάς 

Στίχους πικρούς σαν ορεινό αγριοράδικο ποτέ δεν διεκδικεί η 

λήθη. Φαρμακώνουν όλους τους λιποτάχτες του χρέους και τους 

ασφαλτόλυκους της κάθε πολιτείας. 

Αντιλάμπισμα θείο μένουν στο παγκόσμιο καντήλι της Ειρήνης 

όσο κι αν κρατά η ψυχή του ποιητή κάποιο εύθραυστο μετερίζι για 

ώρες ανοχύρωτες. Έχει πάντα ο λόγος του ελπίδες για τις στέρ

φες ημέρες γιατί στήνει οδοφράγματα σε μοίρα σκληρή. Είναι 

πάντα εύφορη σε τόλμη η ψυχή του. Εξάλλου της λευτεριάς το λι

μέρι έχει συνήθως, αυλόπορτα τον Άδη στον τόπο μας. 

Ο Κώστας Πηγαδιώτης συνομιλεί με το καθημερινό με όραση 

οικουμενική. Βλέπει στα κατάφυτα με όνειρα τοπία το δάκρυ των 

ημερών μας για όλες τις αθετημένες υποσχέσεις του Γραμματοκι

βωτίου του «αργότερα». 

Είναι ο κομψός στην χυμώδη επιγραμματικότητά του στίχος ήλιος 

ξενυχτισμένος από το κλάμα του ουρανού. Για να φωτίσει με αλή

θεια το λογοκριμένο μας χαμόγελο: 

Το χειμώνα 

η φύση συνωμοτεί 

Την Άνοιξη 

κηρύσσει την Επανάσταση. 

Το καλοκαίρι 

επικρατεί 

Μα το φθινόπωρο 

αρχίζει να καταρρέει. 

Ένας κρουνός εικόνων και Ιδεών συνθέτουν τη δική του επανά

σταση. Για να διατηρηθεί πολύχρωμη και παναρμόνια η άνοιξη της 

σύγχρονης γραμματείας μας. 

Σπύρου Κ. Παπαδαvτώvη: «ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗ

ΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙ-

ΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ)) . 

«Η σημασία της συμβολής των Κρητικών στη διάδοση των 

Ελληνικών γραμμάτων και δια μέσου αυτών στο κίνημα της Ανα-
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γέννησης είναι σήμερα γενικά αναγνωρισμένη. Αναμεσά τους ξε

χωρίζουν λαμπρές φυσιογνωμίες Κρητικών, όπως ο Γεώργιος Τρα

πεζούντιος, ο Μάρκος Μουσούρος, ο φραγκίστος Πόρτας (στενός 

συνεργάτης του Καλβίνου), ο Ζαχαρίας Καλλιέργης, ο Αρσένιος 

Αποστόλης και ο Δημήτριος Δούκας». Καινοτομία, μάλιστα, του 

Δούκα ήταν η εφαρμογή του μονοτονικού συστήματος στην έκδο

ση της Καινής Διαθήκης πριν από τέσσερις αιώνες! 

Αλλά. και οι μορφωτικές λέσχες, με το όνομα «Ακαδημίες», 

των Vivi (ζωντανών) στο Ρέθυμνο, των Stravaganbi (ιδιόρρυθ

μων) στο Χάνδακα και των Sterili (άγονων) στα Χανιά, διέσωσαν 

την ελληνική γλώσσα και στήριξαν τα πρώτα δημιουργήματα της 

κρητικής λογοτεχνίας. 

Οι ιστορικές μονογραφίες του Σπ. Παπαδαντώνη για την Ενε

τοκρατία στην Κρήτη είναι πάντα αξιοπρόσεκτες, γιατί είναι απόλυ

τα τεκμηριωμένες. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αρκείται 

στη θήρα του γεγονότος και των γενεσιουργών αιτίων. Αναλύει 

σε βάθος κάθε δυναμική πτυχή για να συναντήσει την αλήθεια και 

μαζί της το δίκιο έπαινο για τους εξόριστους έλληνες προδρόμους 

του κοσμοπολίτικου ιδεώδους που, χωρίς εθνικό κομπασμό, συνέ

βαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση των ανθρωπιστικών χαρα

κτηριστικών του νεωτέρου κόσμου. 

Ρόης Παπαγγέλου: «ΓΥΡΙΣΜΟΣ)) και «ΨΥΞΕIΣ ►► 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Οι μέρες 

που προβλέπονταν 

χυμήξανε απρόβλετα 

Ένας κόσμος καταραμένος και συνεχώς προδομένος είναι ο 

ελληνισμός. Σε κάθε ιστορική μας στιγμή υπάρχει μια κερκόπορτα. 

Κι ένας λιπόψυχος όμαιμος να φέρνει την αμπάρα για πορθητές νι

κητές. 

Τόπος βαρβαροπατημένος η θαλασσοφίλητη γη της Κύπρου. 

Χρόνια τώρα σέρνει η αναπνοή των μώλων της μοιρολόγια από 

παραλοϊσμένες μαυρομάντηλες σκιές κάτω από ένα ουρανό που 

παραμιλά σε λύγκεια βάρδια. Η μεγάλη εθνική σιωπή σεργιανάει 

εφιάλτες στα σκοτωμένα μάτια, 

- Γερόντισσα γιατί κλαις;

Αναπάντητο το ερώτημα καθώς αχνοσβήνει του αγνοούμενου

η φωτογραφία σε νοτισμένο από δάκρυ κάδρο. 
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Γυρισμός στη γη της συμφοράς με τραγούδι εγκλωβισμένο σε 

λέξη πονεμένη είναι η ελεγεία του Ρόη Παπαγγέλου. Αλλά και 

ανάταση μαζί: Οι σκοτωμένοι κρίνουν' Και για να μην προδώσου

με τους γενναίους της τιμής αποδιώχνουμε τις μαύρες σημαίες 

από κάθε λευκό ακρογιάλι. Η ελπίδα ξαναχτυπά ελληνική στις φλέ

βες της μαργαρίτας. 

Με γραφή «περισσότερο ψίθυρο παρά φωνή» γεμίζουν την 

ερημιά με σφιχταγκαλιάσματα οι «Ψύξεις», ποιήματα γεμάτα από 

σκίρτημα θανάτου. Μολυβένια σκοτεινά και ουρλιαχτά από ερημο

νήσια απομακραίνουν το θαύμα των ονείρων με τα είδωλα της 

υποταγής. Και όμως ελευθερώνεται το συναίσθημα με τόνο εωθι

νής λύρας καθώς ο κάθε νόστος λικνίζεται με τη μελωδία της Ιθά

κης. Είναι η ώρια στιγμή της αληθινής τέχνης που εξαγνίζει τον 

πηλό. Για να ξεφύγει απ· τη λάσπη εύπλαστο τραγούδι ο φθινοπω

ρινός άνεμος: 

Οι ψυχές είναι σαν τις λεύκες. 

Τις τρέφει η γιγάντια ρίζα τους 

μπηγμένη μες το πάθος 

Λόγος αστραφτερός εξιχνιάζει το μυστήριο του έρωτα και του 

θανάτου. Δηλαδή της Ζωής. Ο ουσιαστικοποιημένος προβληματι

σμός του Ρόη Παπαγγέλου δονείται από μεν πηγαία ποιητική ρω

μαλεότητα άξια για την έκφραση της πιο αληθινής λυρικής ουσίας. 

Είναι ο ποιητής που πορεύεται συνέχεια προς το φως κατακτώντας 

το σκοτάδι. Για να μείνει ο άνθρωπος αλώβητος στο μετερίζι του 

χρόνου! 

Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου: «Ο ΝΟΥΣ». 

Ο πατερικός λόγος διδάσκει πως ο Νους λειτουργεί με τρεις 

κινήσεις: την κατ· ευθεία (αισθήσεις), την κυκλική (προσιτές θείες 

ενέργειες) και την ελικοειδή (θέα Θεού μέσω των δημιουργημά

των). 

Αυτήν, ακριβώς, την πατερική διδαχή αναλύει μεθοδικά ο Αρ

χιμανδρίτης Ιωαννίκιος, δημιουργός τr,ς Ιερός Μονής Γρηγορίου 

Παλαμά Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, για να μπορέσει, ο κάθε πι

στός, όχι απλώς να συνειδητοποιήσει την αξία της έλλογης δύνα

μης, αλλά περισσότερο για να ασκηθεί στην πρακτική εφαρμογή 

της «Νοερός Προσευχής», μιας ευχι1ς αμέσου επικοινωνίας με το 

θείο. 

«Η φυσική ζωή του Νου, «το κατά φύσιν» που γράφουν οι ά

γιοι Πατέρες, είναι η «ενοίκησις» του νου, μέσα στη μνήμη και στη 
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δόξα του Θεού!». Γιατί ο εμπαθής νους είναι αδύνατο να ενωθεί 
με το Θεό. 

Έχει το χάρισμα του λόγου που πείθει και αγιάζει ο πατήρ
Ιωαννίκιος. Με φωτισμένη εκλαίκευση του δόγματος. Με αναφορά 
στο καίριο και ουσιώδες. Λόγος, πράγματι, εμπνευσμένος. Για να 
κάνει την κάθε καρδιά φάτνη του «καθαρμένου» Νού. Και της 
Αλήθειας ... 

Παναγιώτη Βλαχοπούλου: «Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
1940-41 )) 

Τη χρονική περίοδο από 28 Οκτώβρη 1940 μέχρι 1 Μάη 
1941 αναπλάθει με ιστορική τεκμηρίωση ο ερευνητής του μεγα
λείου της Ζακύνθου Παναγιώτης Βλαχόπουλος. 

Καίτοι το χρονικό ταυτίζεται με το νησί ο λόγος του συγγρα
φέα έχει ένα πονεμένο πανελλήνιο αχολόγημα: 
«Ζούσαμε πάντοτε με λιτότητα και στερήσεις. Γι' αυτό τη θύελλα 
του 1940, που ξέσπασε, μπόρεσε ο κόσμος να την αντέξει» ή κά
ποιο αναφτερούγισμα ανάμνησης με καθολική αξία: « Κάποτε βρι
σκόμαστε σ· ένα πρόχειρο καταφύγιο σε συναγερμό, με πολλούς 
ανθρώπους. Ένας απ· αυτούς, 50 περίπου χρονών, είχε τόσο φό
βο ώστε φώναξε σ· ένα χωροφύλακα, που ήταν έξω στην είσοδο 
του καταφύγιου «έμπα μέσα παιδί μου μη σε δει ο αεροπόρος ότι 
φορείς στρατιωτική στολή και ρίξει βόμβες»'·· 

Βόμβες, πείνα, φόβος. Αλλά και κουράγιο και αρετή. Πόλεμος, 
πράγματι, υπέρ βωμών και εστιών. Αντίσταση Ελευθερίας. Έχει 
πατριωτικό ρίγος η ώριμη γραφή του Παν. Βλαχ. Και αλήθεια. Το 
σύντομο χρονικό του νικά το χρόνο με την καρποφορία του χώ
ρου. Τα μυρίπνοα άνθη της Ζακύνθου συνταιριάζουν με άχνισμα 
του αίματος το άρωμα της φυλής. Και την αιωνιότητά της. 
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ΑΓΛΑΪΑ ΖΑΝΝΟΥ 

Άπό νεαρός ήλικίος ένεγράφη τό 1933 Μέλος τής Θεοσοφι
κής 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι, τήν όποίον ύπηρέτησε μέ άφοσίωση κοί 
άγάπη. Τό 1937 έξέδωσε συλλογήν ποιημάτων μέ τόν τίτλον 
«Ποιήματα». Στή Θ.Ε. έκαμε άρκετές έργοσίες, άπό τίς όποίες ή 
περί «Τζιορντάνο Μπροϋνο», έδημοσιεύθη ατόν ΙΛΙΣΟ τοϋ 1957. 
Διετέλεσε Μέλος τοϋ Δ. Συμβουλίου κοί 'Επιμελητής τής Βιβλιο
θήκης έπί μακρά έτη. 

Τό 1983 έξεχώρησε μίαν οίθουσον είς τήν όδόν Χορ. Τρικού
πη 26 είς τήν Θ.Ε. έν 'Ελλάδι, δπου έκτοτε στεγάζονται τά Γρα
φείο. Έγκοτέλειψεν έν πλήρει ήρεμίς� κοί γολήνΙJ ψυχής τόν ύλι
κόν κόσμον τήν 17ην 'Ιουλίου 1986. Στήν κηδεία της τήν άπεχοι
ρέτησεν έκ μέρους τής Θ.Ε. ό άδ. Πολ. Άντζοκος, άνοφερθείς 
στίς έξοιρετικές άρετές της. 

Είς μνήμην Άγλdϊας Zάvvou 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι κατέθεσεν ύπέρ της Έλλη

νικης Άντικαρκινικης 'Εταιρείας δρχ. 10.000. 

Ό Κος καί ή Κα Κωστη Μελισσαροπούλου ύπέρ της Θεοσο

φικης 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι δρχ. 2.000. 

Ή Κα Σοφία Ί. Χαλκιοπούλου ύπέρ της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι δρχ. 2.000. 

Βιβλιοπωλείον 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Βιβλία 
2

Εσωτερισμοϋ 

ΑΣΚΛΗ Π ΙΟΥ 41 

ΑΘΗ ΝΑ - 106-80 

ΤΗΛ. 3613.302 

Άποστέλλοvται βιβλία καί στήν έπαρχία μαζί μέ 

τιμοκατάλογο. 
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ΑΠΟ ΤΑ «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 

.. 

«Ο ΚΑΙΝ» 

Μετάφραση: Α. Κουvάvη 

ΑΘΗΝΑ 1985 
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ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 

«Ό δέ όφις ην φρονιμώτατος πάντων τών θηρίων τών έπί της γης 
ών έποίησε Κύριος ό Θεός». Γξνεσις Κεφ. Γ' 

Πρόλογος τού Συγγραφέα 

Οί έπόμενες σκηνές εχουν τόν τίτλο: «ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ» σύμ
φωνα μέ τόν άρχαίο τίτλο πού προσαρτήθηκε στά δράματα γιά 
σχετικά θέματα καί τά όποία είχαν τήν ίδιομορφία «ΜΥΣΤΗΡΙΑ r'j 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ». 

Ό συγγραφέας κατά κανένα τρόπο δέν ελαβε τίς ίδιες έλευ
θερίες γιά τό θέμα του πού ηταν κοινές προηγούμενα, δπως μπο
ρεί νu γίνει κατανοητό άπό όποιονδήποτε μελετητή, ό όποίος 
άσχολείται μ' αύτές τίς πολύ βαθειές παραγωγές, ασχετα αν είναι 
στά 'Αγγλικά, Γαλλικά 'Ιταλικά r'j 'Ισπανικά. Ό συγγραφέας προ
σπάθησε νά διατηρήσει τή γλώσσα προσαρμοσμένη ατούς χαρα
κτηρες του καί δπου (αύτό γίνεται σπάνια) λαμβάνεται κάτι άπό τίς 
πραγματικές Γραφές, εχει προβεί σέ τέτοια μικρή άλλαγή, άκόμη 
καί λέξεων, δσων ό ρυθμός έπέτρεψε. 

Ό μελετητής θά έπαναφέρει στή μνήμη του δτι τό βιβλίο της 
Γένεσης δέν άναφέρει δτι ή Εϋα δελεάστηκε άπό ενα δαίμονα, άλ
λά άπό τόν «6φη» καί αύτό μόνο γιατί ηταν τό «φρονιμώτερον 
τών ζώων τaύ άγρού». 

'Οποιαδήποτε έρμηνεία κι' αν εχουν δώσει οί Ραββίνοι καί οί 
Πατέρες σ· αύτό, παίρνω τίς λέξεις δπως τίς βρίσκω καί άπαντώ 
μαζί μέ τόν 'Επίσκοπο Γουώτσον (Μπίσοπ) στίς σχετικές εύκαιρίες 
δταν οί Πατέρες άναφέρονται σ' αύτόν, ώς πρόεδρο στίς σχολές 
τού Καίμπριτζ. «Πρόσεξε τό βιβλίο διατηρώντας τή Γραφή». 

Πρέπει νά γνωρίζετε δτι τό παρόν θέμα μου δέν εχει καμιά 
σχέση μέ τήν Καινή Διαθήκη, στήν όποία δέν μπορεί νά γίνει κα
μιά άναφορά έδώ χωρίς άναχροliισμό. 

Μέ τά ποιήματα πού άναφέρονται σέ σχετικά θέματα δέν εχω 
έξοικειωθεί τελευταία. Άπό τήν έποχή πού r'jμουν είκοσι χρονών 
εχω νά διαβάσω Μίλτωνα, άλλά τόν διάβαζα τόσο συχνά προη
γούμενα καί ετσι δέ θά είχε τόσο μεγάλη διαφορά. Τό βιβλίο τού 
r.,έσνερ «ό θάνατος τού 'Άβελ» τό διάβασα τότε πού r'jμουν όκτώ 

:ν·· 
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χρονών στό Άμπερτήν. Ή γενικά έντύπωση της όνάμνησής μου 
είναι, άπόλαυση, όλλά όπό τό περιεχόμενο θυμάμαι μόνο οτι ή σύ
ζυγος του Κάϊν όνομάζονταν Μαχάλα καί του 'Άβελ Θίρσα. Στίς 
έπόμενες σελίδες τίς όνόμασα 'Άδα καί Ζίλλα. Τά νεώτερα θηλυκά 
όνόματα πού έμφανίζονται στή Γένεση ηταν ol σύζυγοι του Λά
μ-χ. ένώ ol σύζυγοι του Κάϊν καί του 'Άβελ δέν όνομάζονται μέ τά 
όνόματά τους. 'Άν, λοιπόν, μιά σύμπτωση στό θέμα θά μπορουσε 
νά προκαλέσει τήν ϊδια έκφραση δέν τό γνωρίζω καθόλου καί έν
διαφέρει πολύ λίγο. 

Ό έρευνητr)ς παρακαλειται νά κρατήσει στό νου του (πόσοι 
λίγοι προσποθουν νά θυμουντοι) οτι δέν ύπάρχει ύπαιν1γμός γιά 
μιά μελλοντικr) κατάσταση σ· όποιοδήποτε άπό τά βιβλία του 
Μωϋσι'Ί κοί οϋτε σ· όλόκληρη τήν Π. Διαθήκη. Γιά νά βρεθει δι
κο1ολογίο γι· ούτή τr)ν έξοιρετική παράλειψη πρέπει νά συμβου
λευτουμε τή ΘΕΙΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ του Γουωρμαρτον, άνεξάρτητα 
όν είναι Ικανοποιητικr) η όχι καί ούτό γιατί δέν έχει γίνει όκόμα κά
ποιο όλλη καλύτερη. 

'Έτσι τόν Κάιν τόν είδα σά νέο έργο, χωρίς, έλπίζω, νά δια
στρέφω τή Βίβλο. 

Σ' δτι άφορά τή γλώσσα του Λούσιφερ, ηταν δύσκολο γιά μέ
να νά τόν κάνω νά μιλήσει σάν κληρικός γιά τά ϊδια θέματα, όλλά 
έκανα δτι μπορουσα νά τόν περιορίσω στά ορια της πνευματικιiς 
εύγένειος. "Άν άρνειτα1 οτι παράσυρε τήν Εϋα μέ τή μορφή του 
'Όψη, γίνεται μόνο γιατί τό βιβλίο της Γένεσης δέν έχει οϋτε κάν 
τόν πιό άπόμακρο ύπαινιγμό γι· αύτό όλλά μόνο γιά τόν 'Όφη στήν 
όφιοειδη του iκανότητο. 

· Η έπιβεβαίωση του Λούσιφερ οτι ό προ-Άδαμικός κόσμος
κατοικιόταν έπίσης άπό λογικά όντα μέ περισσότερη νοημοσύνη 
άπό τόν όνθρωnο καί άνάλογη δύναμη μέ τά μαμούθ κ.λ.π. είναι 
άσφαλώς ενας ποιητικός μύθος πού τό βοήθησε v· όναλύσει τό 
θέμα του. Θάπρεπε ν' όναφέρω δτι ύπάρχε1 μιά «Tramelogedia» 
του Άλφιέρ1, καλούμενη «Abele». Δέν τή δrάβασα ποτέ οϋτε καί 
καμ1ά όλλη έργασίο του συγγραφέα έκτός όπό τή ζωή του. 

Ραβέννα 20 Σεπτεμβρίου 1 821 

Σημείωση: Ό έρευvητής θ' άντιληφθεi δτι ό συγγραφέας σ· ούτό τό ηο.ίημά του 
έχει υίοθετήοει μερικώς τη γνώμη τοϋ Κουβιέρ. οτι ό κόσμος καταστράφηκε άρ
κετές φορές πρίν άηά τή δημιουργία τοιί άνθρώηου. Αύτή ή γνώμη πηγάζει άηό 
τcι διάφορα στρώματα τής γης καί τά κόκαλα πελώριων καί cιγνώστωv ζώων ηού 
βρέθηκαν σ· αύτά. δέν είναι άντίθrτη μέ τό Μωσαϊκό λόγο, cιλλό μίιλλον τόv έ11ι 
βεβαιώνει. καθώς cικόμcι δέν έχουν βρεΟεi ιΊνθρώηινcι κόκαλα σ· ού rιΊ τά σrρώ 
ματα, όν καί κόκαλα πολλών γνωστών ζι;Jwν βρέθηκαν κοντά στ· άrιολιθώματο 
τών cιγvώοτwν 
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Είσανω\'ικό σημείωμα 

Ό Γεώργιος Γκόρτον Νόελ Βύρων, δπως είναι τό όνομά του, 
γεννήθηκε στίς 22 'Ιανουαρίου 1788 στό Λονδίνο καί πέθανε στό 
Μεσολόγγι στίς 19 'Απριλίου 1824 σέ ήλικία 37 χρόνων. 

Στή σύντομη διάρκεια τής γήϊνης παραμονής του κληροδότησε 
στήν · Ανθρωπότητα ενα πλούσιο ποιητικό έργο. Γιά τό έργο του 
έχουν γραφτεί χιλιάδες κριτικές rroύ άλλες τό έξυμνοϋ\ καί άλλες 
τό μειώνουν, ϊσως, γιατί δέν κατόρθωσαν νά εfσχωρήσουν μέχρι 
τόν ένδότερο λόγο του. Σάν άποτέλεσμα ηταν νά κατακρίνουν κι' 
αύτόν τόν ϊδιον καί νά τόν κοσμήσουν μέ «Διάφορα άναποδειχτα 
κουτσομπολιά», γιά νά πετύχουν τό σκοπό τους, πού ηταν, δπως 
άπό τό πέρασμα τοϋ χρόνου καταφαίνεται, ή μείωση τής προσωπι
κότητάς του καί έπομένως καί τοϋ έργου του. 

'Ό,τι κι όν έκαναν δμως η δποιο μέσο κι' άν μεταχειρίστηκαν, 
τά -έργα του δείχνουν τό άντίθετο, τήν ώριμότητα καί τό μεγαλείο 
τής ψυχής του. 

Σκοπός τής έργασίας μας εiναι νά παρουσιαστεί ενα άπό τά 
ξεχωριστά έκείνα έργα του πού έπιγράφονται «Μυστr'φια η 'Ηθι
κές 'Αρχές», ό ΚΑΪΝ. 
· Η δλη μελέτη στηρίχτηκε άπόλυτα στήν 'Αγγλική έκδοση τοϋ
1837, πού έγινε άπό τόν 'Ερρίκο Γ. Μπόν στό Λονδίνο, γιατί όλο
κληρωμένη καί ύπεύθυνη έλληνική μετάφραση δέν βρέθηκε, πού
νά ίκανοποιεί τόν έρευνητή, ό όποίος έπιθυμεί νά είσχωρήσει
στήν κρυμμένη γνώση πού τό έργο αύτό περιέχει. Τόν «ΚΑΪΝ» ό
Βύρων τόν άποκαλεί «Μυστήριο», εiναι γνωστό δτι έτσι όνο._ιά
ζονταν κατά τούς μέσους αίώνες οί άναπαραστάσεις δραμάτων
μυσταγωγικών. Τά δραματικά αύτά ποιήματα θίγουν βαθύτερες
μυσταγωγικές έννοιες, γιά τόν μυημένο, πού περιέχονται στήν
Πεντάτευχο καί εiναι πάντοτε άντικείμενο έρευνας μελέτης καί δι
δασκαλίας άπό τήν 'Εσωτερική Φιλοσοφία.

Τό φιλοσοφικό δράμα ΚΑΪΝ πρέπει, ίδιαίτερα, νά τύχει έπιμε
λημένης σπουδής καί εiναι άπαραίτητο αύτό, γιατί ό ποιητής πραγ
ματοποιεί εναν πνευματικό άθλο, παρόμοιο έκείνου πού πραγματο
ποίησε ό θείος Αίσχύλος μέ τόν «Προμηθέα Δεσμώτη». 

Τό φιλοσοφικό δράμα ΚΑΪΝ εiναι ή καταγραφή τών έμπειριών 
του άπό τή μύησή του στό μεγάλο ΝΑΟ τής ΓΝΩΣΗΣ, δικαίωμα 
κάθε έλεύθερης ψυχης. Εiναι ενα ξεσπάθωμα, μιά έπίθεση μέ σί
γουρη νίκη ένάντια στή δεσποτεία πού έμποδίζει τήν ποθούμενη 
άπόκτηση τής 'Ελευθερίας μας. 
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Γιά τήν 'Ελευθερία δούλεψε 6 Βύρων άκούραστα, δούλεψε 
γιά νά έπικρατήσει στήν άνθρωπότητα τό θεϊκό τρίπτυχο 'Ελευθε
ρία - 'Ισότης - 'Αδελφότης. 'Έτσι 6 μυημένος στίς άλήθειες της 
φύσεως καί τοϋ Πνεύματος αύτης, της Θείας Γνώσης, έχει �να έρ
γο τό όποϊο μεταλαμπαδεύει τό φώς του έδώ καί 1 60 χρόνια καί 
θά συνεχίζει σάν «Άγνός Πυρσός» στόν άπειρο χρόνο νά φωτίζει 
πάντα όνθρωπο, 6 όποϊος πραγματικά ένδιαφέρεται γιά τήν έσω
τερική γνώση καί τό φώς της 'Αλήθειας. 

'Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 1985 
'Αντώνιος Κουνάνης 

ΚΑΙΝ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΑΔΑΜ 

ΚΑΪΝ 

ΑΒΕΛ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΥΑ 

ΑΔΑ 

ΖΙΛΛΑ 

Λούσιφερ, 'Άγγελος Κυρίου, Πνεύματα 

ΣΗΜ. 

Λούσιφερ= Ό φορέας της πνευματικής ήούς, 

Ό όγγελος τού πνευματικού φωτός. 

Ό Έωσφόρος. 

Αύτό τό μυστήριο τοϋ Κάϊν, 

άφιερώνεται στό Σέρ Γουώλτερ Σκώτ, 

γράφτηκε άπό τόν ύποχρεωμένο του φίλο 

καί πιστό του θεράποντα. 

Ό Συγγραφέας 
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Ή Γη χωρίς Παράδεισο. Χρόνος 'Ανατολή. 

1986 

'Αδάμ, Εϋα, Κάϊν, 'Άβελ, 'Άδα, Ζίλλα, προσφέροντες μιά θιι

σία. 

'Αδάμ 

Εϋα 

'Άβελ 

'Άδα 

Ζίλλα 

'Αδάμ 
Κάϊν 
'Αδάμ 
Κάϊν 
'Αδάμ 
Κάϊν 
'Αδάμ 
'Άβελ 
'Αδάμ 
Κάϊν 
'Αδάμ 

Θεέ ΑίώνιεΙ 'Άπειρε! ΠάνσοφεΙ 
Έσύ πούκανες όπό τό βαθύ σκοτάδι κι εγινε φώς 
έπί τών ύδάτων μ' /Ξνα λόγο, Χαίρε, 'Ιεχωβά μέ τό 
έπιστρέφον φώς, Χαίρε! 
Θεέ. Έσύ πού όνόμασες τήν ήμέρα καί χώρισες τό 
πρωϊνό άπό τή νύχτα, ποτέ μοιρασμένα μέχρι τότε. 
Έσύ πού διαχώρισες τά κύματα καί όνόμασες μέρος 
της δουλειάς σου τό στερέωμα, Χαίρει 
Θεέ! Έσύ πού κάλεσες τά στοιχεία γη, ϋδωρ, άέρα, 
πυρ καί μέ τήν ήμέρα καί τή νύχτα καί τούς κόσμους 
πού αύτά φωτίζουν ι'j σκιάζουν, έκανες όντα γιά ν· 
άπολαμβάνουν αύτά καί άγάπη γι· αύτά κι· 'Εσένα. 
Χαίρε, Χαίρε! ι 
Θεέ Αίώνιε! Γονιέ δλων τών πραγμάτων. Έσύ πού 
δημιούργησες αύτά τά πιό ώραία καί τά πιό όγαθά 
όντα γιά νά τ· άγαπάμε πιό πολύ άπό κάθε τι όλλο, 
έκτός άπό 'Εσένα. Χαίρε, Χαίρει! 
Θεέ! Έσύ πού άγαπάς, δημιουργείς κι· εύλογείς τό 
πάν, παρ· δλα αύτά όφησες τόν όφη νά είσχωρήσει 
καί νά όδηγήσει τόν πατέρα μου έξω όπό τόν Παρά
δεισο, προφύλαξέ μας πιά άπό όλλα κακά. Χαίρε, Χαί
ρε!! 
Γιέ μου Κάϊν, πρωτότοκέ μου, γιατί σιωπάς; 
Γιατί θάπρεπε νά μιλάω; 
Γιά νά προσευχηθείς. 
Δέν προσευχηθήκατε έσε�; 
Ναί, μέ θέρμη. 
Καί μέ δυνατή φωνή, σάς όκουσα. 
Τό ϊδιο θά μάς όκουσε κ1' ό Θεός, πιστεύω. 
'Αμήν. 
'Αλλά έσύ πρωτότοκέ μου άκόμα σιωπάς. 
Είναι καλύτερα έτσι. 
Γιατί έτσι; 
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Δέν όφείλω ν' άποκρίνομαι. 
Οϋτε νά εύχαριστείς; 
'Όχι. 
Δέ βρίσκεσαι στή ζωή; 
Δέν πρέπει να πεθάνω. 
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'Αλίμονό μας' Ό καρπός τοϋ άπαγορευμένου δέν
τρου άρχίζει νά πέφτει. 
Καί πρέπει νά τό μαζέψουμε πάλι θεέ' γιατί φύτεψες 
τό δέντρο τής γνώσης; 
Καί γιατί δέν ξεριζώσατε τό δέντρο τής ζωής; Θά 
μπορούσατε τώρα νά τόν άψηφατε. 
Γιέ μου, μή βλαστημας, αύτοί είναι οί λόγοι τοϋ όφη. 
Γιατί όχι. Ό 6φης είπε τήν άλήθεια: Πώς τό ενα το 
δέντρο τής γνώσης καί τό όλλο τό δέντρο τής ζωής, 
ή γνώση είναι άγαθό κι' ή ζωή τό ίδιο καί πώς μπορεί 
καί τά δυό μαζί νά είναι κακά; 

Εϋα Παιδί μου, μιλας δπως κι· έγώ μίλησα, δταν άμάρτη
σα προτού νά γεννηθείς, μή μ· άφήσης νά δώ τή συ
στυχία μου νά ξαναγενναται σέ σένα. Μή μ' άφήσεις 
νά δώ τόν άπόγονο μου νά πέσει στούς όψεις μακριά 
άπό τά τείχη τοϋ Παραδείσου, πού άκόμα καί σ· αύ
τόν οί όψεις κατάστρεψαν τούς γονείς του. Νά είσαι 
εύχαριστημένος μ' δτι ύπάρχει ι "Αν είμαστε κι' έμείς 

Άδάμ 

Εύα 

Ζίλλσ 
'Άβελ 

'Άδα 

Κάϊν 

έτσι κι' έσύ τώρα θά ησουν εύχαριστημένος, γιέ μου. 
Οί δεήσεις μας πληρώθηκαν, έτσι ός παμε 6 καθένας 
στήν κουραστική δουλειά του, όχι βαρειά, δμως χρή-
σιμη, ή γη είναι νέα καί μας δίνει τούς καρπούς της 
εύγενικά μέ λίγη δουλειά. 
Κάϊν, γιέ μου, πρόσεξε τόν πατέρα σου πόσο χαρού
μενος καί ύποτακτικός είναι, γιατί κι' έσύ νά μήν κά
νεις τό ίδιο; 

ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ 

Δέ θάρθεις μαζί μας άδελφέ μου; 
Γιατί είσαι σκυθρωπός; πού όν τίποτα δέ θά σ' ώφε
λήσει, σίγουρα θά τραβήξει πάνω σου τό θεϊκό θυμό. 
Πολυαγαπημένε μου Κάϊν, άκόμα κι' έναντίον μου 
συνοφρυόνεσαι; 
'Όχι, 'Άδα μου, όχι. Θά μοϋ όρεσε νά μείνω γιά λίγο 
ιιιΊνnc. 
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'Άβελ. νοιώθω μιά θλίψη στήν καρδιά μου. μά θά πε
ράσει. Πήγαινε πρώτος, άδελφέ μου, θάρθω σέ λίγο. 
κι· έσείς έπίσης άδελφές μου. μήν άργοπορείτε. Δέν 
πρέπει μ· άγένεια νά πληρώσω τό εύγενικό σας φέρ
σιμο, θά σάς άκολουθήσω σέ λίγο. 
"Αν όχι θά επιστρέψω νά σέ βρώ έδώ. 
Ή είρήνη του ΘεοΟ νάνοι στό πνευμα σου, άδελφέ 
μου. 

ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΒΕΛ, ΖΙΛΛΑ, ΑΔΑ. 

Κάϊν (Μόνος) Κι' αύτό είναι ζωήΙ Μόχθος! Καί γιατί πρέ
πει νά κοπιάζω; Γιατί ό πατέρας μου δέ μπόρεσε νά 
κρατήσει τή θέση του στήν Έδέμ; Τί φταίω έγώ σ· 
αύτό; Εϊμουν άγέννητος. Δέ ζήτησα νά γεννηθώ, οϋ
τε μ· άρέσει ή κατάσταση πού μ' έφερε ή γέννησή 
μου. Γιατί ό πατέρας μου ύποτάχτηκε στόν όφη καί 
στή γυναίκα; ύποταγμένος δέ γιατί νά τιμωρηθεί; Τί 
έφταιξε σ· αύτό; Τό δέντρο ηταν φυτεμένο καί γιατί 
όχι γι· αύτόν; 

"Αν δέν ηταν γι· αύτόν, γιατί τοποθετήθηκε τόσο 
κοντά του καί νά είναι τό πιό ώραίο άπ' δλα τ· άλλα; 
Σ' ολες μου τίς έρωτήσεις μιά άπάντηση ύπάρχει: 
«Ήταν τό θέλημά Του κι' είναι πανάγαθος». Πώς τό 
ξέρω; 'Επειδή είναι παντοδύναμος όρο θά πρέπει νά
νοι καί πανάγαθος έπίσης; Κρίνοντας άπό τούς καρ
πούς -κι· είναι πικροί- πού μ' αύτούς τρέφομαι, γιά 
ενα λάθος πού δέν είναι δικό μου. Μά ποιόν έχουμε 
έδώ; Κάποιο Πνευμα πού μοιάζει μέ τούς άγγέλους 
πού ομως έχει πιό αύστηρή καί πιό μελαγχολική όψη 
στήν πνευματική του ύπόσταση. Γιατί τρέμω; Γιατί 
θάπρεπε νά τό φοβάμαι πιό πολύ άπό τά άλλα πνεύ
ματα, πού βλέπω νά κινουν κάθε μέρα τίς πύρινες 
ρομφαίες τους μπροστά στίς πύλες, πού γύρω τους 
συχνά περιδιαβάζω τίς ώρες τού δειλινού, γιά νά ρί
ξω μιά ματιά σ· αύτούς τούς κήπους ποδναι ή νόμιμη 
κληρονομιά μου, πρίν ή νύχτα νά σκεπάσει τούς !.'ιπα
γορευμένους τοίχους καί τ· άθάνατα δέντρα πού ξε
περνούν τίς φρουρούμενες άπό τά Χερουβείμ έπάλ
ξεις*. "Αν δέν μαζεύομαι μπροστά σ· αύτούς τούς 

• Τό ψηλότερο όδοvτωτό μέρος φρουρίου.
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όπλισμένους μέ πύρ άγγέλους, γιατί θάπρεπε νά δει
λιάζω μπροστά σ· αύτόν πού τώρα πλησιάζtι; Κι' δ
μως φαίνεται πολύ πιό δυνατός άπό τούς όγγέλους 
καί όχι λιγότερο όμορφος όπ' αύτούς, μά όχι τόσο 
πολι'J όμοrφος δσο ύπηρξε καί θά μπορούσε νά 
ύπάρξει, φαίνεται δτι ή θλίψη του μείωσε τήν όθανα
σία του στό μισό. Κι' είναι έτσι; Θά μπορούσε νά 
θλίβεται γιά 1 � σωτηρία της όνθρωπότητας; 'Έρχεται. 

ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΛΟΥΣΙΦΕΡ 

Θνητέ' 
Πνεύμα ποιός είσαι; 
Ό Κύριος τών πνευμάτων. 
Κι' άφού είσαι αύτός, πώς μπορεις νά τ' άφήνεις καί 
νά περπατός μέ τή σκόνη*•. 
Γνωρίζω τίς σκέψεις της σκόνης καί αίσθάνομαι συμ
πάθεια γι' αύτήν καί γιά σένα. 
Πώς; Γνωρίζεις τίς σκέψεις μου; 
Είναι οί σκέψεις δλων τών όξιων πούχουν δικές τους 
σκέψεις. Είναι τ' άθάνατο μέρος σου πού μιλό άπό 
μέσα σου. 
Ποιό άθάνατο μέρος μου; Αύτό δέν έχει άκόμα άπο
καλυφτει . Τό δέντρο της ζωης έμεινε άκατάκτητο 
άπό μός ενεκα της άφροσύνης τού πατέρα μου, ένώ 
οί καρποί τού δέντρου της γνώσης κόπηκαν πάρα πο
λύ νωρίς άπό τή σπουδή της μητέρας μου - κι' δλοι 
οί καρποί είναι θάνατος. 

Λούσιφερ Σ' έχουν γελάσει, θά ζήσεις. 
Κάϊν Ζώ, μά ζώ γιά νά πεθάνω καί ζώντας δέ βλέπω κάτι 

νά κάνει τό θάνατο μισητό, έκτός άπό μιά έσωτερική 
πίστη, ενα σιχαμερό κι' δμως έντελώς άκαταμάχητο 
ένστικτο ζωης πού άπεχθάνομαι, δπως άπεχθάνομαι 
τόν εαυτό μου κι· δμως δέ μπορώ νά τόν ξεπεράσω. 
Κι' έτσι ζώ. Καλύτερα νά μήν είχα ζήσει ποτέ. 

Λούσιφερ : Ζεις καί πρέπει νά ζεις παντοτινά. Μήν πιστεύεις δτι 
ό χοϋς πού σέ περικαλύπτει έξωτερικά είναι ή ϋπαρξη 
- Θά άπέλθει καί σύ θά ύπάρχεις κι· όχι πιό λίγο απ·
ο.τι ύπάρχεις τώρα.

• • Θνητοί. Χούς. 
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'Όχι λιγότερο! Καί γιατί όχι περισσότερο; 
Μπορεί νά ύπάρχεις δπως έμείς. 
'Εσείς; 
Είμαστε αiώνιοι. 
Είστε εύτυχισμένοι; 
Μπορεί νά είμαστε. Μήπως εΤσαι έσύ; 
Πώς θά μπορούσα να εϊμουν. Κοίτα με. 
Φτωχέ πηλέ, προσποιείσαι κι· έσύ δτι εΤσαι όθλιος! 
Έσύl 
Είμαι, άλλά έσύ μ' δλη σου τήν Ισχύ τί εΤσαι; 
Κάποιος πού φιλοδοξούσε νόνα, δτι έκαναν έσένα καί 
δέ θά σ' έκανε δ,τι εΤσαι. 
Μά φαίνεσαι σχεδόν σάν Θεός καί ... 
Δέν είμαι κανένας. 'Έχω άποτύχει στό νά γίνω ένας 
Θεός. Τίποτα δέ θάσωζε αύτό πού είμαι. Αύτός κατά
κτησε. "Ας κυβερνήσει! 
Ποιός; 
Ό Δημιουργός τών προγόνων σου καί της γης. 
Καί τ' ούρανού κι' δλων πού βρίσκονται μέσα του. 
Αύτό λένε τά τραγούδια πού όκουσα νά τραγουδούν 
τά Σεραφείμ, τό ίδιο λέει κι' ό πατέρας μου. 
Λένε ... αύτό ποδναι άναγκασμένοι νά τραγουδούν καί 
σ· δλους νά διακηρύπουν, γιατί άλλιώτικα είναι κατα
δικασμένοι νά καταντήσουν αύτό ποδμαι έγώ τώρα ... 
κι αύτό πού κι έσύ είσαι ... έγώ άνάμεσα στ' όλλα 
Πνεύματα κι· έσύ άνάμεσα στούς άνθρώπους. 
Καί τί είμαστε έγώ κι· έσύ; 
Ψυχές πούχουν τήν τόλμη νά κάνουν χρήση της άθα
νασίας τους. Ψυχές πού τολμούν νά κοιτάξουν κατάμ
ματα τόν παντοδύναμο τύραννο καί νά τού πούν δτι 
τό κακό ποδναι δικό του έργο δέν είναι καλό. Δέν ξέ
ρω οϋτε καί πιστεύω δτι αύτά πού λέει είναι άληθινά. 
Άλλά άν αύτός είναι ό δημιουργός μας δέν μπορεί νά 
μας καταστρέψει, γιατί είμαστε άθάνατοι' Μά τί λέω' 
Μας θέλει άθάνατους γιά νά μάς τυραννά. "Ας μας 
τυραννά. Είναι μεγάλος ... άλλά ή εύτυχία πού νοιώθει 
μέσα στό μεγαλείο του δέν είναι πιό μεγάλη άπ' αύ
τήν πού έμείς νοιώθουμε πολεμώντας τον ... Τό καλό 
δέ θά μπορούσε νά δημιουργήσει τό κακό κι· αύτός 
τί άλλο έκανε; Άλλά άστον νά κάθεται στόν πλατύ 
καί μοναχικό του θρόνο, νά δημιουργεί κόσμους, νά 
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κάνει τήν αίwνιότητό του λιγότερο βαρειό, στήν απε
ραντη ϋπαρξη του καί στήν άφόρητη μοναξιά του. '"Ας 
γεμίζει τό στερέωμα μέ ούρόνιες σφαίρες, θό μένει 
πάντα άκαθόριστος κι· άδιόλυτος τύραννος! '"Αν μπο
ρουσε νό συνθλίψει τόν έαυτόν του θό ηταν τ· όμορ
φότερο δώρο πού θό είχε ποτέ προσφέρει. 'Αλλά 6-
στον νό κυβερνά καί νά πολλαπλασιάζει τόν έαυτόν 
του μέσα στή δυστυχία! 'Εμείς τό πνεύματα κι οί όν
θρwποι τουλάχιστον συμπάσχουμε καί νοιώθουμε 
μιά άμοιβαία συμπάθεια καί μέ τό νά δοκιμάζουμε 
τούς ϊδιους πόνους κάνουμε τίς άναρίθμητες όδύνες 
μας πιό ύποφερτές μέ τήν άπεριόριστη συμπόνοια 
πού νοιώθουμε ολοι μας γιό δλους. Άλλ' αύτόςΙ ειναι 
τόσο άξιοθρήνητος στό μεγαλείο του, τόσο άκούρα
στος στή μοχθηρία του πού πρέπει άκόμα νά δη
μιουργεί καί νά ξαναδημιουργεί. 

Κάϊν Μιλάς γιό πράγματα πού άπό μακρου κατακλύζουν τή 
σκέψη μου σόν όραματισμοί. Ποτέ δέν μπορουσα νό 
συμβιβάσω ο.τι έβλεπα μ· ο.τι όκουγα. Ό πατέρας 
μου κι' ή μητέρα μου μου μιλάνε γιό 6φεις καί καρ
πούς καί δέντρα. Βλέπω τίς πύλες έκείνου πού κα
λουν παράδεισό τους, νά φρουρείται άπό τά ραμ
φαιοφόρα Χερουβείμ μέ πύρινα ξίφη, πού έκλεισαν 
τίς πόρτες αύτές κατά πρόσωπο τών γονιών μου κι 
έμένα. Αίσθόνομαι τό βάρος του καθημερινου κάμα
του καί της συνεχους σκέψης. Βλέπω γύρω μου εναν 
κόσμο πού έντός rou φαίνομαι ενα μηδέν, μέ σκέψεις 
άνυψwμένες μέσα μου καί πού μου φαίνεται δτι θό 
μπορουσαν νό μέ καταστήσουν κύριο τών πόντων. 
'Αλλά νόμιζα δτι ή δυστυχία αύτή άνηκε μόνο σέ μέ
να. Ό πατέρας μου τιθασεύτηκε άπό τή θεία έπιβο
λή, ή μητέρα μου έχει ξεχάσει τή διάθεση έκείνη πού 
τήν έκανε νά ζητήσει τή Γνώση, άψηφο,jσα τόν κίν
δυνο της αίώνιας κατάρας. Ό άδελφός μου φυλάει τά 
πρόβατά του καί προσφέρει τά πρωτογέννητα των 
άμνόδwν ώς θυσία σ· έκείνον πού διατάζει τή γη νό 
μήν μάς δίνει τίποτα χωρίς Ιδρώτα. Ή άδελφή μου 
Ζίλλα ψάλλει τόν έwθινό της ϋμνο rιρίν όρθρίσουν 
άκόμα τό πουλιά. Καί ή 'Άδα μου, ή άγαπημένη μου 
'Άδα, οϋτε αύτή καταλαβαίνει τούς διαλογισμούς πού 
μέ κατακλύζουν. Ποτέ μέχρι τώρα πού μέ συνάντη-
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σες δέ συμπόνεσε μαζί μου. Μάλλον θάπρεπε νά συ
ναναστρέφομαι μέ τά πνεύματα. 
Καί μήπως δέν έχεις γίνει αξιος άπό τήν ϊδια σου τήν 
ψυχή γιά νά γίνεις σύντροφος τών πνευμάτων; Γιατί 
αν δέν ησουν αξιος δέ θά στεκόμουν τώρα μπροστά 
σου δπως είμαι. 'Ένας όψης θά ήταν άρκετός γιά νά 
γοητέψει δπως αλλοτε. 
Άι Έσύ δελέασες τή μητέρα μουΙ 
Δέ δελέασα κανένα έκτός μέ τήν άλήθεια. Τό δέντρο 
δέν ήταν τό ξύλο της Γνώσης καί δέν ήταν τό δέντρο 
της ζωης άκόμα πληρες καρποφορίας. Μήπως έγώ 
διάταξα τήν Εϋα νά μή δρέψει τούς καρπούς του; 
Μήπως έγώ φύτεψα δέντρα άπαγορευτικά τόσο κον
τά άθώων πλασμάτων τών όποίων ή άθωότητα έκέν
τα τήν περιέργεια; Έγώ θά σάς είχα κάνει θεούς κι· 
άκόμα αύτός ό όποϊος σάς κατακρήμνισε άπό τόν πα
ράδεισο τόκανε γιατί δέν έπρεπε νά γευθητε τούς 
καρπούς τού ξύλου της ζωης καί γίνετε θεοί δπως 
έμεϊς. Δέν ήταν αύτές οί λέξεις του; 

Κάϊν Ήταν δπως έχω άκούσει άπ' αύτούς πού τίς ακου�αν 
στή βροντή. 

Λούσιφερ Τότε ποιός ήταν ό δαίμονας; Αύτός πού δέν ηθελε ν' 

Κάϊν 
Λούσιφερ 

Κόϊν 
Λούσιφερ 

Κάϊν 
Λούσιφερ 
Κάϊν 
Λούσιφερ 

άφήσει νά ζήσετε η έκεϊνος ό όποϊος ηθελε νά σάς 
κάνει αίώνιους στή χαρά καί στήν iσχύ της Γνώσης; 
'Απόσπασαν καί τούς δυό καρπούς η κανένα; 
Ό καρπός τού ένός είναι ηδη δικός σας, κι' ό καρπός 
τού αλλου μπορεϊ νά γίνει όκόμα. 
Πώς έτσι; 
Μέ τό ν' άμύνεστε ένάντια στόν έαυτό σας τίποτα δέ 
μπορεϊ νά κορέσει τό πνεύμα, αν τό πνεύμα θελήσει 
νάνοι τέτοιο καί κέντρο τών περιβαλλόντων αύτό, έ
χει γίνει γιά νά έλέγχει. 
'Αλλά έσύ δελέασες τούς γονεϊς μου; 
Έγώ, φτωχέ πηλέ, γιατί νά τούς δελεάσω η πώς; 
Λένε δτι ό όφις ήταν πνεύμα. 
Ποιός τό λέει, δέν είναι γραμμένο τόσο ψηλά. Ό 
ύπερήφανος . 'Ένας δέ θά παραποιήσει σέ τέτοιο ση
μεϊο τήν άλήθεια μ' δλο πού ό ανθρωπος μέ τούς με
γάλους του φόβους καί τίς μικροφιλοδοξίες του, είναι 
αξιος νά φορτώσει στήν πνευματική φύση τίς τιποτέ
νιες του όδυναμίες. Ό όψης ήταν όψης, τίποτα παρα-



1986 Ο ΚΑΙΝ 259 

πάνω κι· άκόμα τίποτα λιγότερο άπ' αύτούς πού δε
λέασε. Γήϊνη ή φύση του, μά τούς περνούσε στή σο
φία, έφ' δσον μπόρεσε νά τούς νικήσει κάι μάντεψε 
τή γνώση πού στάθηκε μοιραία γιά τίς άσήμαντες χα
ρές τους. Σκέφτεσαι πώς θά μπορούσα νά δανειστώ 
τή μορφή όντων ποδναι καταδικασμένα νά πεθάνουν; 

Κάϊν 'Αλλά ό όφης δέν είχε ενα δαίμονα; 
Λούσιφερ Ξύπνησα εvav σ· αύτούς πού μίλησε μέ τή διχαλωτή 

του γλώσσα. Σού λέω δτι ό όφης δέν ηταν τίποτα 
παραπάνω άπό εναν όπλό όφη, ρώτησε τά Χερου
βείμ πού φρουρούν τό δελεάζον δέντρο. 'Όταν χιλιά
δες χρόνια θόχουν κυλήσει πάνω στή δικιά σας κα
θώς καί τών παιδιών σας νεκρική σκόνη., οί γενιές 
τών άνθρώπων πού τότε θά ζούν, θά δώσουν μορφή 
μύθου στό πρώτο άνθρώπινο άμάρτημα, θά σέ πα
ρασταίνουν μ· εvα σχημα πού τό περιφρονώ, δπως 
περιφρονώ δλα δσα ύποκλίνονται δουλικά σ· αύτόν, 
πού έκανε τά όντα μόνο καί μόνο γιά νά ύποκλίνονται 
μπροστά στήν άγριεμένη καί μοναδική αίωνιότητα. 
'Αλλά έμείς πού βλέπουμε καθαρά τήν άλήθεια πρέ
πει να τή βροντοφωνούμε. Οί μωρόπιστοι γονείς σου 
οκουσαν εvα έρπετό κι· άμάρτησαν. Γιά ποιό λόγο 
θάπρεπε τά πνεύματα νά τούς δελεάσουν; Τί ύπηρχε 
νά ζηλέψουν στά στενά δρια τοϋ Παραδείσου αύτά 
τά πνεύματα πού κινούνται έλεύθερα σ· δλο τό χώ
ρο, άλλά σοϋ μιλώ γιά πράγματα πού δέν ξέρεις, μ' 
δλο πού δοκίμασες τόν καρπό άπό τό δέντρο της 
γνώσης. 

Κάϊν 'Αλλά δέ μπορείς νά μιλας γιά κάτι άπό γνώση πού 
νά μή θέλω νά τό μάθω, γιατί διψώ γιά γνώση κι· έ
χω διάνοια ποδvαι καμωμένη γιά νά καταλαβαίνει. 

Λούσιφερ 'Έχεις κι· όφοβη καρδιά. 
Κάϊν Δοκiμασέ με. 
Λούσιφερ Τολμας v· άντικρύσεις τό θάνατο; 
Κάϊν Είναι κάτι πού άκόμα δέν εϊδαμε. 
Λούσιφερ 'Αλλά πρέπει νά τόν ύποστείτε. 
Κάϊν Ό πατέρας μου λέει δτι είναι κάτι τρομερό κι' ή μη

τέρα μου κλαίει δταν άκούει νά μιλούν γι· αύτόν. Ό 
'Άβελ σηκώνει τά μάτια του στόν ούρανό, ή Ζίλλα 
κατεβάζει τά μάτια της στή γη καί ή 'Άδα μέ κοιτάζει 
κατάματα καί σωπαίνει. 
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Κι' έσύ; 
'Ανέκφραστες σκέψεις φουντώνουν τό φλογισμένο 
μου στήθος, δταν άκούω γι' αύτόν τόν πανίσχυρο 
θάνατο, πού δπως φαίνεται είναι άναπόφευκτος. Γιατί 
νά μή μπορώ νά παλέψω δπως πάλεψα δταν ήμουν 
παιδί, παίζοντας μ' έΞνα λιοντάρι πού βρυχώμενο ξέ-
φυγε άπό τή λαβή μου. 
Είναι όμορφος ό θάνατος, άλλά θά καταβροχθίσει 
κάθε τι ποϋχει τή μορφή όντων, πού γεννήθηκαν πάνω 
στή γη. 
'Ά, νόμιζα δτι κι' αύτός ηταν όν, γιατί ποιός αλλος θά 
μπορούσε νά κάνει τόσο μεγάλο κακό στά όντα έκτός 
άπό έΞνα όν: 
Ρώτησε γι' αύτό τόν Καταστροφέα. 
Ποιόν; 
Τό Δημιουργό ή όνόμαζέ τον δπως θέλεις, δημιουρ
γεί μόνο γιά νά καταστρέφει. 
Δέν τό γνώριζα, μά τό στοχάστηκα πολλές φορές 
άπό τόν καιρό πού ακουσα νά λένε γιά τό θάνατο, αν 
καί δέν ξέρω τί είJΌι, πρέπει νάνοι φοβερός. Τόν έχω 
άναζητήσει μέ τά μάτια μέσα στήν άπέραντη έρημη 
νύχτα κι· δταν είδα γιγάντιες σκιές πού όπλώνονταν 
στίς σκιές τών τοίχων της 'Εδέμ ν· αύλακώνονται 
ξαφνικά άπό τίς έκθαμβωτικές άνταύγειες τών σπα
θιών πού κρατούσαν τά Χερουβείμ νόμιζα πώς πλη
σίαζε ό θάνατος καί περίμενα νά τόν άντικρύσω. για
τί μέσα στήν ψυχή μου μαζί μέ τό φόβο γεννιόταν 
καί μιά έπιθυμία άκράτητη νά μάθω τί είναι αύτό πού 
μάς βάζει σέ τόση ταραχή, άλλά τίποτα δέ φαινόταν. 
Καί μετά γύρισα τά κουρασμένα μου μάτια άπό τό 
χαμένο παράδεισο πρός τ' άστέρια πού λάμπουν ψη
λά στό στερέωμα καί πού έχουν τόση όμορφιά, θά 
πεθάνουν αραγε κι' αύτά; 

Λούσιφερ 'Ίσως. άλλά θά έπιζήσουν πολύ περισσότερο άπό σέ
να καί τούς δικούς σου. 

Κάϊν Χαίρομαι γι' αύτό, γιατί δέ θάθελα νά πεθάνουν. Εί
ναι τόσο όμορφα. Τί είναι θάνατος, φοβάμαι, τόν αί
σθάνομαι σάν έΞνα φρικτό πράγμα, άλλά τί; Δέ μπορώ 
νά τό κατανοήσω. μάς είπαν δτι είναι έΞνα κακό πού 
κανένας δέ θά τό ξεφύγει, μήτε αύτοί πού όμάρτησαν 
μήτε αύτοί πού δέν άμάρτησαν. Ποιό νάνοι; 
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Πώς θά διαλυθητε στό χώμα. 
Μά θά μπορέσω νά μάθω τήν άληθινή του θανάτου 
ούσία: 
Δέ γνωρίζω τό θάνατο κι· έτσι δέ μπορώ ν· άπαντή
σω, 
"Αν μπορουσα νά καθησυχάσω τή γη δτι δέν ύπάρχει 
κακό μήπως δέ θάμουν τίποτα όλλο άπό σκόνη: 
Αύτή είναι μιά τιποτένια έπιθυμία πιό χυδαία κι· άπό 
έκείνη του πατέρα σου, γιατί τουλάχιστον αύτός πο
θούσε τή γνώση. 
'Αλλά όχι γιά νά ζεί, γιατί άλλιώς πώς δέν έκοψε κι 
άπό τό δέντρο της ζωης; 
'Εμποδίστηκε. 
Θανάσιμο λάθοςΙ Γιατί νά μήν κόψει πρώτα αύτόν 
τόν καρπό; 
Μά προτου νά δοκιμάσει τόν καρπό της γνώσης είχε 
όγνοια του θανάτου. Μ' δλο πού γνωρίζω πολύ λίγα 
γιά το θάνατο, νοιώθω φόβο, μή ξέροντας τί είναι 
αύτό πού φοβάμαι ι 
Μά έγώ πού γνωρίζω γιά δλα τά πράγματα, βλέπεις 
δτι δέ φοβάμαι τίποτα, δές τί είναι πραγματική γνώ
ση. 
Θάθελες νά μέ διδάξεις γιά δλα τά πράγματα; 
Ναί άλλά μ' εναν δρα. 
Πές τον. 
'Ότι θά μέ προσκυνήσεις σάν τόν Κύριο σου. 
Δέν είσαι ό κύριος πού λατρεύει ό πατέρας μου; 
'Όχι. 
'Όμοιός του; 
'Όχι ... δέν εχω τίποτα τό ϊδιο μ' αύτόν οϋτε θέλω νά
χω. Θόθελα νόμουν ενα όποιοδήποτε πράγμα, πά
νω ... κάτω ... τό κάθε τι όπ' αύτόν τόν κόσμο θά δε
χόμουν νά γίνω, όλλά όχι νά μοιραστώ η νά ύπο
ταχτώ στή δύναμή του. Μένω χωριστά ... όλλά είμαι 
μεγάλος ... πολλοί είναι αύτοί πού μέ λατρεύουν καί 
πιό πολλοί θόναι αύτοί πού θά μέ λατρεύσουν. 
Νόσοι ενας όπό τούς πρώτους όπαδούς μου. 
Ποτέ μέχρι τώρα δέ γονάτισα στό θεό του πατέρα 
μου. παρ' δλο πού ό όδελφός μου ό 'Άβελ συχνά μέ 
Ικετεύει γιά νά τόν συντροφεύσω στίς θυσίες του. 
Γιατί θόπρεπε νά σέ προσκυνήσω; 
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Δέν έχεις ποτέ ύποκλιθεί σ αυτον; 
Δέν σοϋ τόπο, πρέπει νά στό διαβεβαιώσω; Δέ μπο
ρεί ή ίσχυρή σου γνώση νά τό διαβλέψει; 
Αύ-τ:ός πού δέν ύποκλίνεται σ' αύτόν, ύποκλίνεται σέ 
μένα. 
Έγώ δέ θά γονατίσω σέ κανένα. 
Μ' αύτά πού λές είσαι δικός μου όπαδός άφοϋ δέ λα
τρεύεις έκείνον. 
Τί θέλεις νά πείς μ· αύτό; 
Θά τό μάθεις σ' αύτή καί στήν όλλη ζωή. 
Δίδαξέ μου τό μυστήριο τής ϋπαρξής μου. 
Άκολούθα με δπου θά σ· όδηγήσω. 
Μά πρέπει νά καλλιεργήσω τη γη γιατί έχω ύποσχε
θεί. 
Τί έχεις ύποσχεθεί; 
Νά κόψω μερικούς πρώϊμους καρπούς. 
Γιά ποιό λόγο; 
Γιά νά τούς κάνω προσφορά πάνω στό βωμό, μαζί μέ 
τόν 'Άβελ. 
Δέν είπες δτι ποτέ σου δέν προσκύνησες αύτόν πού 
σ' έφτιαξε: 
Ναί, άλλά ή έπίμονη παράκληση τοϋ 'Άβελ λύγισε τή 
θέληση μοιυ, ή προσφορά είναι πιό πολύ δικιά του 
παρά δικιά μοιf... κι' ή 'Άδα ... 
Γιατί διστάζεις; 
Είναι ή άδελφή μου πού γεννήθηκε τήν ϊδια μέρα μέ 
μένα κι' άπό τά ϊδια μητρικά σπλάχνα, κι· άπόσπασε 
άπό μένα μέ δάκρυα αύτή τήν ύπόσχεση: Νοιώθω 
πώς γιά νά μήν τή δώ νά κλαίει θά μπορούσα νά 
ύποφέρω τά πάντα καί νά λατρεύω όποιονδήποτε 
Τότε άκολούθα με. 
Σ' άκολουθώ. 

ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΔΑ 

'Άδα 'Αδελφέ μου ι'jρθα γιά σένα. Είναι ή ώρα τής άνά
παυσης καί τής χαράς καί τίς άπολαμβάνουμε πιό λίγο 
χωρίς έσένα. Δέ δούλεψες αύτό τό πρωί, άλλά έκανα 
έγώ τή δουλειά σου, ol καρποί εΤναι ώριμοι καί λάμ
πουν σάν τό φώς πού τούς έδωσε τήν ώριμότητα. "Ε
λα νά φύγουμε. 
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Βλέπεις τίποτα; 
Βλέπω tvav όγγελο, έχουμε δεί πολλούς. Μήπως θέ-
λει νά μός κάνει συντροφιά στήν ώρα της όνάπαυ
σης; είναι εύπρόσδεκτος. 
Αύτός δέν είναι σάν τούς όγγέλους ποϋχουμε δεί. 
'Υπάρχουν, λοιπόν, κι' όλλου εϊδους. 'Ότι κι' όν είναι 
θά τόν φιλοξενήσουμε, δπως κάναμε γιά δλους τούς 
όλλους πού καταδέχτηκαν τή φιλοξενία μας. Θά κατα
δεχτεί; 
(Στό Λούσιφερ) Θά καταδεχτείς; 
Σού ζήτησα νά γίνεις δικός μου. 
Πρέπει νά πάω μαζί του. 
Καί νά μός όφήσεις; 
Ναί. 
Κι' έμένα; 
Πολυαγαπημένη μου 'Άδα' 
'Άσε με νδρθω μαζί σου. 
'Όχι, δέν πρέπει νόρθει. 
Ποιός είσαι έσύ πού μπαίνεις όνάμεσα σέ δυό καρ
διές; 
Είναι θεός. 
Πώς τό ξέρεις; 
Μιλάει σά θεός.· 
'Έτσι μιλούσε κι' ό όψης κι' έλεγε ψέμματα. 
Πλανάσαι 'ΆδαΙ Τό δέvφο δέν ηταν τό δέντρο της 
γνώσης. 
Ναί, γιά αίώνιά μας θλίψη. 
Κι' ομως ή θλίψη σας αύτή είναι γνώση, έπομένως 
δέν είπε ψέμματα ό όψης, αν σ9ς πρόδωσε τόκανε 
μέ τήν όλήθεια κι' ή όλήθεια στήν έσώτερή της ού
σία δέ μπορεί παρά νόναι όγαθό. 
'Ότι πνευματικό όποχτήσαμε όπό τή γνώση, πληρώ
θηκε πολύ άκριβά: Διώξιμο άπό τό σπίτι μας, φόβος, 
κόπος, ίδρώτας, τό βάρος τού καθημερινού κάματου, 
νοσταλγία της περασμένης ζωης ... κι' άπατηλές έλπί
δες. ΚάϊνΙ Νά μήν άκολουθήσεις αύτό τό Πνεύμα. 
'Εξακολούθησε ύπομονετικά νά ύποφέρεις ... κι· άγά
πα με γιατί σ· άγαπώ. 

Λούσιφερ Ή άγάπη σου γι αύτόν είναι πιό δυνατή άπ' αύτήν 
πού νοιώθεις γιά τή μητέρα σου καί τόν πατέρα σου. 

'Άδα Ναί, μήπως κι' αύτό είναι άμαρτία; 
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Λούσιφερ 'Όχι, 'Όχι, δέν είναι άκόμα, μά θόναι μιά μέρα γιά rά 
παιδιά σας. 

"Αδα Πώς, δέ θαχει τό δικαίωμα ή κόρη μου ν' άγαπδ τόν 
άδελφό της τόν 'Ενώχ; 

/ωύσιφερ Ναί, άλλά όχι μέ τόν τρόπο πού άγαπδς έσύ τόν Κάϊν 
τώρα. 

'Άδα Θεέ μουι Αύτοί δέ θ' άγαπήσουν κι' άπό τήν άγάπη 
τους δέ θαρθουν στόν κόσμο καινούργια όντα πού θ' 
άγαπιούνται. Δέ βύζαξαν τό γάλα τους άπ' αύτό έδώ 
τό στήθος; Τά ϊδια μητρικά σπλάχνα δέν έφεραν 
στόν κόσμο, τήν ϊδια μέ μένα ώρα, αύτόν ποδναι ό 
πατέρας τους; Δέν μδς ένwνει μιά άμοιβαία άγάπη; 
Δέ γνωρίζουμε τόν κόσμο πολλαπλασιάζοντας τό εί
ναι μας, μέ ζωντανά όντα πού θ' άγαπιούνται μέ τήν 
άγάπη πού κι' έμείς νοιώθουμε γι' αύτά; Κάϊν μου, 
μήν πδς μ' αύτό τό πνεύμα, γιατί δέν είναι άπ' αύτά 
πού μδς άγαπδνε. 

Λούσιφερ Τό άμάρτημα αύτό πού σδς άναφέρω δέν τό δη
μιούργησα έγώ καί γιά σδς δέ μπορεί νάνοι άμαρτία ... 
ό,τιδήποτε κι' αν σκεφτούν αύτοί πού θά σδς άντικα
ταστήσουν στή θνησιμότητα. 

'Άδα Ποιά άμαρτία στήν ούσία της δέν είναι άμαρτία; 
Μπορεί οί περιστάσεις νά δημιουργήσουν άμαρτία η 
άρετή; "Αν αύτό γίνcΞται, τότε εϊμαστε σκλάβοι τού ... 

Λούσιφερ 'Ανώτερα άπό δσα όντα είναι δούλοι ... Καί θά πρέπει 
νά γνωρίζεις δτι κι' αλλα όντα, πού βρίσκονται σέ πιό 
ψηλές βαθμίδες άπ' αύτά κι' έσδς, θαταν κι' αύτά 
σκλάβοι, αν δέν προτιμούσαν μιά βασανισμένη άνε
ξαρτησία άπό τίς γαλήνιες έκστάσεις μιδς δουλόπρε
πης λατρείας, πού μέ ψαλμούς καί δρπες κι' έγωϊστι
κές προσευχές προσφέρουν σ· αύτόν πούναι παντο
δύναμος μόνο καί μόνο γιατί είναι παντοδύναμος κι' 
όχι άπό αύθόρμητη άγάπη, μά άπό τρόμο κι' ύστερό-
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Λούσιφερ 
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Λούσιφερ 

βουλη έλπίδα. 
Ή παντοδυναμία πρέπει νόναι γεμάτη άπό κqλωσύνη. 
'Έτσι ηταν στήν 'Εδέμ; 
ΔαίμοναΙ Μή μέ προκαλείς μέ τήν όμορφιά σου, εί
σαι πιό όμορφος άπό τόν όφη, μά ψεύτης σάν κι' αύ
τόν. 
Θές νά πείς πώς λέω τήν άλήθεια σάν κι' αύτόν. Ρώ
τα τή μητέρα σου, τήν Εϋα, νά σού πεί αν άπόχτησε 
τή γνώση τού καλού καί τού κακού. 
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'Άδα 'Άχ μητέρα μου ι 'Έκοψες καρπό πού στάθηκε πολύ 
πιό όλέθριος στά παιδιά σου παρά σέ σένα τήν ϊδια. 
Γιατί έσύ τουλάχιστον πέρασες τά νιάτα σου μέσα 
στόν Παράδειcο σ· άθώα καί μακάρια συμβίωση μ· 
εύτυχισμένα Πνεύματα. 'Αλλά έμείς τά παιδιά σου, 
πού δέ γνωρίσαμε τήν Έδέμ, εϊμαστε γύρω γύρω 
κυκλωμένοι άπό δαίμονες, πού μεταχειρίζονται τά λό
για του ΘεοCι καί μας βάζουν σέ πειρασμούς μέ τήν 
άνικανοποίητη δίψα της γνώσης καί τήν περιέργεια 
τών στοχασμών μας, δπως κι· έσύ ύποτάχτηκες στόν 
όψη μέσα στήν πιό μεγάλη, στήν πιό ξένοιαστη κι· 
άθώο άφροντισιά καί μακαριότητα. Δέ μπορώ νά δώ
σω άπάντηση σ· αύτό τό άθάνατο όν πού βρίσκεται 
μπροστά μου. Δέ μπορώ νά τό μισήσω, τό κοιτάζω μ· 
ενα είδος εύχάριστου φόβου, μά χωρίς νά μπορώ νά 
φύγω άπό κοντά του, γιατί άπό τά μάτια του βγαίνει 
μιά άκατανίκητη ελξη πού καρφώνει στά δικά του, τά 
λιγωμένα μου μάτια, ή καρδιά μου χτυπα γρήγορα καί 
δυνατά, τό φοβαμαι κι· ομως κάτι μέ τραβα ολο καί 
πιό κοντά του. Κάϊν' ΚάϊνΙ σώσε με άπ' αύτό τό 
ΠνεCιμα. 

Κάϊν Τί φοβασαι 'Άδα μου, αυτο δέν είναι κακό πνεCιμα. 
'Άδα Δέν είναι θεός, οϋτε καί όγγελος του ΘεοCι, γνώρισα 

τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ καί δέ μοιάζει μέ κα
νένα άπ' αύτά. 

Κάϊν 'Υπάρχουν πνεύματα πιό ψηλά κι· άπ' αύτά ... οί 'Αρ
χάγγελοι. 

Λούσιφερ 'Υπάρχουν πιό ψηλά πνεύματα άκόμα κι άπό τούς 
'Αρχαγγέλους. 

"Αδα Ναί, μά όχι εύτυχισμένα. 
Λούσιφερ 'Όχι. όν νομίζεις πώς ή εύτυχία συμβαδίζει μέ τή 

σκλαβιά. 
'Άδα 'Άκουσα νά λένε πώς τά Σεραφείμ αίσθάνονται τήν 

πιό μεγάλη άγάπη καί τά Χερουβείμ είναι κοσμημένα 
μέ τήν πιό μεγάλη γνώση. "Αν είναι άλήθεια θά πει 
πώς τό πνεCιμα αύτό είναι ενα Χερουβείμ όφοCι δέν 
όγαπό. 

Λούσιφερ : Μά όν ή όνώτερη γνώση σβύνει τήν άγάπη, τί πρέπει 
νάνοι έκείνο πού δέν μπορείτε νά άγαπήσετε στον 
τόν γνωρίσετε καλά; ΆφοCι οί παντογνώστες Χερου
βείμ όγαποCιν πιό λίγο, ή όγάπη τών Σεραφείμ σίγου-
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ρο θόναι άγνοια. Ή καταδίκη τών γονιών σας γιά τό 
θάρρος τους δείχνει πώς ή άγάπη καί ή γνώση δέ 
μπορούν νά συμβιβαστούν. Πρέπει νά διαλέξετε τήν 
άγάπη rϊ τή γνώση, γιατί δέν ύπάρχει άλλη έκλογή, ό 
πατέρας σας διάλεξε πιά. Ή λατρεία πού προσφέρει 
στό θεό του είναι ενα αϊσθημα πού δέ διαφέρει άπό 
τό φόβο. 

'Άδα Κάϊν μου, διάλεξε τήν άγάπη ι 
Κάϊν Δέ χρειάζεται 'Άδα μου νά διαλέξω τήν άγάπη γιατί 

τή νοιώθω δτι ύπάρχει μέσα μου άπό τήν ώρα πού 
γεννήθηκα. Είσαι γιά μένα ή μοναδική μου άγάπη! 

'Άδα Καί τούς γονιούς μας δέν τούς άγαπός; 
Κάϊν Αύτοί μός άγαπούσαν δταν έκοψαν άπό τό δέντρο 

πού έγινε ή αίτία νά βρεθούμε δλοι έξω άπό τόν Πα
ράδεισο; 

'J\δα Τότε δέν εϊχαμε γεννηθεί, μά κι· άν εϊχαμε, δέ θάχα
με πάλι τήν ίερή ύποχρέωση νά τούς όγαπόμε οπως 
έμός τά παιδιά μας. 

Κάϊν Μικρούλη μου 'Ενώχ καί τό μικρό μου κοριτσάκι πού 
μόλις ψελίζει τά πρώτα του λογάκια' Καί μόνο γιά νά 
τά φανταστώ, άν μπορούσα, εύτυχισμένα, θά μισοξε
χνούσα. 'Αλλά αύτό δέ μπορεί νά ξεχαστεί ποτέ κι' 
άν άκόμα θάχουν περάσει τρεiς χιλιάδες γενιές όν
θρώπων. Ποτέ οί άνθρωποι δέ θ' άγαπήσουν τή θύ
μηση τού άνθρώπου πού έσπειρε τήν ϊδια ώρα, τό 
σπόρο τού κακού καί τό σπόρο της 'Ανθρωπότητας! 
οί γονιοί μας έκοψαν τόν καρπό της γνώσης καί της 
όμαρτίας κι· άντί νά περιοριστούν στή δικιά τους δυ
στυχία, έφεραν στόν κόσμο έμένα, έσένα καί τ' άλλα 
τους παιδιά καί τ' άμέτρητα πλήθη, τίς μυριάδες, τά 
έκατομύρια όπό ύπάρξεις πού θάρθουν στή ζωή, γιά 
νά κληρονομήσουν συμφορές πού αίώνες όλόκληροι 
θάχουν μαζέψει. Κι' ομως πρέπει νόμοι πατέρας τό
σων δυστυχισμένων όντων' Ή όμορφιά σου καί ή 
άγάπη σου, 6 έρωτάς μου κι' ή χαρά μου, ή γοητευτι
κή στιγμή κι' ol ώρες της όνάπαυσης, τό κάθε τι πού 
άγαπόμε στά παιδιά μας καί σέ μός τούς ϊδιους, ολα 
αύτά ϋστερα όπό πολλά χρόνια γεμάτα έγκλήματα καί 
συμφορές rϊ ϋστερα όπό λίγα χρόνια - κι' αύτά δυ
στυχισμένα, πού σταδιακά θά φωτίζονται όπό όνα
λαμπές περαστικής εύτυχίας μέχρι νά συρθούμε πρός 
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τό θάνατο, τό αγνωστοl Νομίζω πώς τό δέντρο της 
γνώσης δέν ξεπλήρωσε άκόμα τήν ύπόσχεσή του. 
"Αν άμάρτησαν, θαπρεπε τουλάχιστον ναχαν μάθει τό 
κάθε τί πού άφορά τή γνώση καί τό μυστήριο του 
θανάτου. Τώρα τί παραπάνω ξέρουν πώς είναι δυ
στυχισμένοι; Καί εϊχαμε άνάγκη άπό όφεις καί καρ
πούς γιά νά τό μάθουμε; 

'Άδα Δέ νοιώθω δυστυχισμένη Κάϊν. Καί αν ησουν εύτυχι
σμένος; 

Κάϊν Μόνη σου τότε νασαι εύτυχισμένη. Έγώ δέ θέλω 
ναχω καμιά σχέση μέ τήν εύτυχία πού ταπεινώνει 
έμένα καί τούς δικούς μου. 

'Άδα Μόνη μου δέ θά μπορούσα ναμαι εύτυχισμένη, άλλά 
οϋτε καί θαθελα, μαζί δμως μ· δλους ποδναι τριγύρω 
μου, μου φαίνεται πώς θά μπορουσα ναμαι, ξεχνών
τας καί τό θάνατο, πού μή γνωρίζοντας τον δέν τόν 
φοβάμαι, παρ· δλο πού μοιάζει σάν έΞνα τρομερό φάν
τασμα, αν μπορώ νά κρίνω άπ' δσα ακουσα νά λένε 
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γι· ι.ύτόν. 
Λ{ ς πώς μόνη δέ θά μπορουσες νόσοι εύτυχισμενη: 
ΙVιόνη! Θεέ μουl Ποιός μπορεί ναναι εύτυχισμένος η 

καλόκαρδος μέσα στή μοναξιά; Σέ μένα ή μοναξιά 
μοιάζει άμαρτία, έκτός άπό τίς στιγμές πού προσμένω 
νά ξαναδώ τόν άδελφό μου Κάϊν, τόν άδελφό μου 'Ά-
βελ, τά παιδιά μας καί τούς γονιούς μας. 
'Όμως ό Θεός σου μένει όλομόναχος. Είναι εύτυχι
σμένος στήν έρημική του μοναξιά; Είναι άγαθός: 
Δέν είναι μόνος του, άφου έχει τούς όγγέλους καί 
τούς άνθρώπους γιά νά τούς χαρίζει τήν εύτυχία κι· 
έτσι σκορπώντας χαρά γίνεται κι· ό ϊδιος εύτυχισμέ
νος. Τί αλλο μπορεί ναναι ή εύτυχία, άπό τό νά σκορ-
πάει όλόγυρα του τή χαρά καί τήν όγάπη: 
Γι' αύτό νά ρωτήσεις τόν πατέρα σου πού τώρα τε
λευταία διώχτηκε άπό τήν Έδέμ, η τόν πρωτότοκο 
γιό του, ρώτα τήν ϊδια τήν καρδιά σου πcύ δέ νοιώ
θει καμιά ήρεμία. 

'Άδα 'Αλίμονό μου' Καμιά δέν έχει ήσυχία Ι Κι' έσύ είσαι 
ούράνια ϋπαρξη: 

Λούσιφερ "Αν δέν άνήκω στίς τάξεις τών ούρανίων όντων, ρώ
τα τόν άσύλληπτο κι· άγαθό δημιουργό της ζωης καί 
τών ζωντανών όντων, γιά νά μάθεις ποιά εiναι ή αί-
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τία της σκορπισμένης παντού εύτυχίας (δπως έσείς 
τή διαλαλείτε), εiναι τό μυστικό του καί τό κρύβει μέ 
μεγάλη έπιμέλεια! 'Όλοι μας πρέπει νά ύποφέρουμε, 
πρέπει νά προβάλουμε άντίσταση, άλλά καί ή άντί
στασή μας αύτή θόναι μάταιος κόπος δπως λένε τά 
Σεραφείμ. Γιά μός άξίζει ή δοκιμασία, γιατί καί χωρίς 
αύτά δέ θάμαστε εύτυχισμένοι πιό πολύ. 'Υπάρχει 
στό πνεύμα μιά Σοφία πού τό όδηγεί στό σωστό 
δρόμο, δπως τά μάτια σας στό βαθυγάλανο αίθέρα 
της χαραυγής, νέοι θνητοί πέφτουν όλόϊσια πάνω στό 
λαμπερό άστέρι πού άγρυπνάει δλη νύχτα γιά νά κα
λοσωρίσει τόν έρχομό της Χαραυγής. 
Εiναι ενα ώραίο άστρο πού τ· άγαπώ γιά τήν όμορφιά 
του. 
Καί γιατί νά μήν τό λατρεύεις; 
Ό πατέρας μόνο τό 'Αόρατο λατρεύει. 
Τά σύμβολα τού 'Αόρατου κόσμου εiναι τά πιό όμορ
φα άπό τά όντα τού όρατού κόσμου,, δσο γιά τό λαμ
πρό σου άστρο, εiναι ό άρχηγός της ούράνιας στρα
τιάς. 
Ό πατέρας μας λέει πώς εiδε τό Θεό καταπρόσωπο, 
πού έπλασε αύτόν καί τή μητέρα μας. 
'Εσύ τόν εiδες; 
Ναί, στά έργα του. 
Μήπως εiδες τόν ϊδιο; 
'Όχι, τόν εiδα δμως στόν πατέρα μου, πού εiναι τού 
Θεού μας τού ϊδιου ή είκόνα καθώς καί στούς άγγέ
λους, πού εiναι δμοιοι μέ σένα ... μά φωτεινότεροι, μ· 
δλο πού ή όψη τους δείχνει πώς έχουν πιό λίγη άπό 
σένα όμορφιά καί δύναμη. Μοιάζουν μέ μιά γαλήνια 
ήλιόλουστη μέρα, άπό τό φώς τού ηλιου πλημμυρι
σμένη, ένώ έσύ μού θυμίζεις μιά αίθέρια νύχτα πού 
μακρόσχημα άσπρα σύννεφα αύλακώνουν τή βαθύ
χρωμη τ· ούρανού πορφύρα καί τό θαυμάσιο κι· ά_νε
ξερεύνητο ούράνιο θόλο στολίζουν άμέτρητα άστέ
ρια, πού μέ τό άκτινοβόλημά τους λές καί θέλουν νά 
ξεπεράσουν τού ηλιου τή λάμψη. 'Όλα αύτά τ' άνα
ρίθμητα άστέρια πού λάμπουν άπό όμορφιά καί τόσο 
εiναι άξιαγάπητα, πού χωρίς νά μός θαμπώνουν, λές 
καί μός σέρνουν κοντά τους σκλάβους της όμορφιός 
τους, μού φέρνουν δάκρυα στά μάτια δπως κι· έσύ τή 
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στιγμή αυτη. Μοιάζεις νασαι δυστυχισμένος. Μή 
φέρνεις καί σέ μας τή δυστυχία, είμαι ετοιμη νά κλά
ψω γιά σένα. 
'Αλίμονο. Αύτά τά κλάματα Ι Καί νόξερες τί ποτάμια 
άπ' αύτά θά χυθούν. 
Άπό μένα; 
Άπ' δλους σας. 
Ποιούς δλους; 
Άπ' δλες τίς μυριάδες καί τά έκατομμύρια των όντων 
άπό τήν πυκνοκατοικημένη γη, άπό τή γη πού πέρα 
ώς πέρα θά ρημάξει, άπό τού 'Άδη τήν πένθιμη άν
θρωποπλημμύρα, πού μέσα σου κρύβεις τό σπόρο 
τηςl 

Κάϊν ι Αύτό τό πνεύμα μας καταριέται. 
"Ας λέει δτι τού άρέσει, έγώ θ' άκολουθήσω αύτό. 
Πού; 
Σέ μέρη άπ' δπου σέ μιά ώρα θαναι κοντό σου, άφού 
στό διάστημα αύτό θά δει πράγματα πού άλλιώτικα 
θά χρειάζονταν πολλές μέρες. 
Πώς μπορεi νά γίνει αύτό; 
Μήπως σέ λίγες μέρες δέν έπλασε ό Δημιουργός σας 
τό νέο αύτό κόσμο πού πηρε τή θέση όλλων πιό πα-
λιών; Καί γιατί έγώ πού τόν βοήθησα στό έργο του, 
δέ θά μπορούσα νά δείξω μέσα σέ μιά ώρα τό δη
μιούργημα αύτό πού χρειάστηκε πολλές ώρες γιά νά 
τό δημιουργήσει καί λίγες ώρες γιά νά τό καταστρέ
ψει. 
'Εμπρός όδηγησέ με. 
Θά μπορέσει. 'Αλήθεια θά γυρίσει σέ μιά ώρα; 
Θά γυρίσει. Γιά μας οί πράξεις είναι άπαλλαγμένες 
άπό τήν έννοια τού χρόνου καί εϊμαστε ίκανοί νά 
συγκεντρώσουμε τήν αίωνιότητα σέ μιά μόνο ώρα η 
νά μετατρέψουμε μιά ώρα σέ αίωνιότητα. Δέ ζούμε 
έμεiς μετρώντας τίς μέρες της ζωης μας μ' άνθρώπι
νο ύπολογισμό. Μά αύτό είναι μυστήριο, Κάϊν Ι 'Έλα 
μαζί μου. 

'Άδα Θά γυρίσει; 
Λούσιφερ Ναί, γυναίκα. Άπ' δλους τούς θνητούς, όν εναν έξαι

ρέσουμε, αύτός μόνο πρώτος καί τελευταiος, άπό τόν 
τόπο έκείνο θά ξαναγυρίσει κοντά σου, γιά νά κάνει 
τόν σιωπηλό έκεiνο κόσμο πού λαχταρώντας τόν 
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προσμένει, τόσο πολυκατοικημένο, δσο είναι κι αύτός 
έδώ ό δικός σας κόσμος, γιά τήν ώρα οί κάτοικοι του 
είναι λίγοι. 

'Άδα Πού μένεις έσύ; 
Λούσιφερ Μέσα στό άπειρο διάστημα. Πού όλλού θά ταίριαζε 

νά μένω; Έκεί πού βρίσκεται ό Θεός σου η ο1 Θεοί 
σου έκεί κι· έγώ κατοικώ, δλα τού κόσμου τά όντα 
είναι μεταξύ μας μοιρασμένα, ή ζωή κι' ό θάνατος, ό 
χρόνος κι· ή αiωνιότητα, ό ούρανός κι· ή γη κι· ό τό
πος πού οϋτε ούρανός είναι οϋτε γη, όλλά πού τόν 
κατοικούν τά όντα πού εϊτε εiχαν κατοικήσει, είτε μιά 
μέρα θά κατοικήσουν στά δυό αύτά μέρη. Αύτά είναι 
τά βασίλεια πού έξουσιάζω! Κι' έτσι στά δυό τό δικό 
του κράτος χωρίζω, ένώ έγώ έξουσιάζω ενα βασίλειο 
πού δέν είναι δικό του. "Αν δέν ημουν αύτό πού σού 
λέω, θά μπορούσα τώρα νά σταθώ κοντά σου; Οί 
άγγελοί του δέν βρίσκονται μακριά σας. 

'Άδα Μήπως δέν ηταν οί άγγελοι κοντά στή μητέρα μου δ
ταν γιά πρώτη φορά της μίλησε ό όμορφος όψης! 

Λούσιφερ ΚάϊνΙ 'Άκουσες δτι ηταν ν· άκούσεις. "Αν πραγματικά 
ποθείς τή γνώση, μπορώ νά ίκανοποιήσω αύτόν τόν 
πόθο, χωρίς νά σέ άναγκάσω νά δοκιμάσεις καρπό 
πού θά σ· έκανε νά χάσεις ενα άπό τ· άγαθά πού σού 
άφησε ό Κατακτητής, άκολούθα με. 

Κάϊν Πνεύμαι Εiπα θά σ· άκολουθήσω. 

ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΛΟΥΣΙΦΕΡ ΚΑΙ ΚΑΙΝ 

'Άδα ('Ακολουθεί φωνάζοντας). Κάϊν, άδελφέ μου Κάϊνι 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Τά Γραφεία ταυ «Ίλισοϋ», Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κωδ. 106 79, εi
ναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλσϋμεν. άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν ii τραπεζικήν έπιταγήν εiς 
τriv διεύθυνσιν: « Κωστήν Μελισσαρό
πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, Άθήνας». Άποστολαί 
μέ τραπεζικός έvτολάς μός δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τriv σημεiω
σιν: «μετώκησε» ιi «όγνωστος)). Παρα
καλούνται 6001 τούς γνωρίζουν νά 
τούς εiδοποιήσουv ιϊ νά μός δώσουν 
τιΊς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Γεώργ. Ζάχαρης, Ίερά Όδός 234 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
'Ακης Βλcιδημήρου, Λεμεσός 

Άλέξ. Κcιρcιγιάννης, Τουρκία 
Έφη Κάκος. Γ1οχ6vεσμ11ουργκ 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Έλευθ. Συνοδιv6ς, Άθήναι 
Σταύρος Βcιλδρcιμiδης, Κομοτινιi 

Σcιρ. Παυλέας: Άνσφορά στόν 'Ηρα
κλή γιά τόν καθαρμό τής Οίκουμέ
νης. Τόμος Β' Θεσ/κη 1986. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτική Έ στiα. Διευθ. Δ. Κόκκινος 
(Ίcιν.-Μάρτ.) 

Προβλιiματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης 
(Άπρ.-Ίούν.) 

Σμύρνα. Συντ. Ίο. Μαλόβρουβα 
( Μάϊος, Ίούν.-Ίούλ.) 

Εύφορiων. Έκδ. Τασία Παrιαϊωάννου
Μπενοrιούλου (Μάϊος-Ίούν.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Ν. Παπα
γεωργίου (Μάϊος. Ίούv., Ίούλ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ 
(Μάϊος, Ίούν.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Ίοίιν., 
Ίούλ.l 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζιϊς 
(Μάης-Αϋγ.) 

Ίσρcιηλινcι Νέα. Έκδ. Δ. Νικολcιίδης 
(Ίούλ 1 

Ό Φυσιολcιτρης (Ίούλ.-Αϋγ., Σεπτ.
Όκτ.) 

Λογοτεχνικιi Έrιιθει;φησις. Έκδ. Ν. 
Νικολοίδης (Τεϋχος 7-81 

Φιλύρες. Διευθ. Άγγελ. Πανωφορο 
πούλου (Ίούλ.) 

Πνευματικιi Κύπρος. Ύrιεύθ. Κύπρος 
Χρυσcινθης (Ίούν. Ίούλ.. Αίjγ.
Σεrιτ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
της Θεοσοφικης · Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

ΙΛΙΣΟΣ 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3. Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 100 

Ίούλιος-Αϋγουστος 1986 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Άλέξ. Κολπονδίνος 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

Ίωάννrνα: Mrx. Πραπiδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 

Κομοτrνή: Έλ. Τσιτσάπουλος 

Λαμία: Άντ. Τρrανταφύλλου 

Λάρrσσα: Ίσ. Φελλούς 

Μυτrλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάρrος Κουτσουρίδης 

Πάτρα�: Άθ. Κοντοσάκrς 

Ρέθυμνο: Άντ. Βrστάκης 

Ράδας: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραr: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Τ σαγκαρούλης 

1986 

Χανrά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία: Θεοφ. Παναγrώτου. 2 

'Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 7 4815 

Πάφος: Κ. Καθητζrώτης 

Τουρκία: Γ .. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου (έκδ 1986) 1 50 

Έκλογαί άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ Μελισσαροπούλου) 300 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 150 

Έκπαίδευσι καi σημασία ζωής - 1953 300 

'Ελευθερία, ή άρχή καί τό τέλος - 1954 650 

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Α σειρά) - 1956 600 

Στοχασμοί πάνω στή ζωι1 (Β σειρά\ - 1958 600 

Στοχασμοί πάνω στή ζωι) (Γ σειρά) - 1960 800 

Όμιλiες στήν Εύριίιπη - 1967 500 

Στή σιγή τοϋ Νοϋ - 1970 400 

Ή άναγκαιότητα τής όλλαγής - 1970 400 

Τό πέταγμα τοϋ όποϋ - 1971 350 

Τά πρώτα βι1ματα τής μάθησης - 1975 600 

Ή άπελευθέρωση όπ' τό γνωστό - 1986 400 

Τό δίχτυ τής σκέψης - 1986 300 

''Εγγράψετε νέους συνδρομητάς 

Συνδρομι) 1986 δρ� 600 

Φιλικι) προαιρετικι) δρχ. 1.000 

Έξωτερικού S 1 Ο, άεροπορικώς S 15 

<<'Ε Π I λ Ο γα i>> ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β, Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ, Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

Αί συνδρομαί ίf όντίτιμον βιβλίων νά όποστtλλωνται μt ταχυδρομιιιήν fj 

τραπεζιιιήν έπιταγήν -δχι μt έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπαύλου 

Χαρ. Τρικούπη 26, α' δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ((ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ)> Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513 · 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Κρισναμούρτι 

Άχγιούτ Πατβαρντάν: Μήνυμα γιό δλες τίς έποχές 

Αίμ. 'Ίβου: Ό άνθρωπος, ό μεγάλος αύτοαγνοούμενος 

Ή έορτή τού Λευκού Λωτού 

Βασ. Ί. Λαζανά: Άνταγόρα 

Εϋφη Λαγοπούλου-Άποστολίδου: 'Ανέβασέ με 

Σαράντος Παυλέας: Τό δάκρυα 

Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδου: 'Όταν 

Νίκος Ά. Τέντας: Τό Νέα Βιβλία 

Νεκρολογία: Άγλαϊα Ζάννου 

Λόρδου Βύρωνος: Ό Κάϊν 

Μεταξύ μας 

Στά προσεχή τεύχη 

Σπύρος Νάγος: Περi 'Ελευσινίων Μυστηρίων 

σελ. 

209 

212 

216 

225 

238 

238 

239 

239 

240 

246 

247 

271 

Παν. Άναγνώστου: Τό πρωτοελληνικό πνεύμα άρχαιότερο τού Αίγυπτιακού 

0. Κιουστελίδης: Γιά την άναζήτηση τού Διδασκάλου 

Νίκος Τέντας: Ή Έλληνολατρεία τού Β. Ούγκώ 
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