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ΜΗΝΑΣ 0. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 33ος 

οι ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΙ 

ΤΩΝ ΜΙΘΡΑΪΚΩΝ 

ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

Κατc'ι τόν πcιτέρα της 'Εκκλησίας ΊεριίJνuμον, τό Μιθρcιϊκόν 
σύστημα μuι1σεως περιειχεν έrrτά βαθμούς μέ τc'ι άκόλοuθcι όνό
ματα: 

CORAX (κόραξ), CRYPHIUS (κρύφιος), MILES (μαχητής), 
LEO (Μων), PERSES (Πέρσης). HELIODROMOS (r�λιοδρόμος), 
PATER (παrr1ρ) 

Καί είς τούς βcιθμούς τούτους διεκρίνοο εiς διαχωρισμός μετα
ξύ τών πρώτων τριών (TRIVIUM) κcιί τών ύπολοίπων τεσσc'ιρων 
(OUADRIVIUM), ώς συνέβαινε καί μέ τήν σπουδr1ν τών έπτά έλευ
θέρων τεχνών κατά τόv Μεσαίωνα. Δηλαδή, ol κάτοχοι τών τριών 
πρώτων βαθμώ-,,ι δέν εiχον τό δικαίωμα συμμεrοχης είς τά μυστιi
ρια, cιλλ' oi βαθμοί ο�τοι ησαν ι� προβcιθμίς διcι τr1ν τορc'ιδcι τι;:ιv 
έπομένων τελευταίων βαθμών. 

Παρομοίαν άρχήν έπιμελους καi λεπτολόγου έπιλογr1ς ώς κοi 
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στcιδιακriς είσδοχής είς ώρrσμένας τελετουργίας όναλόγως τής 
ώρ11 ότητος του μαθητού, έφήρμοζεν ή χρ1στ1αν1κή έκκλησία τής 
πρώτης έποχής. 

Τότε oi μαθηταί οί όποιοι έμελλαν νό βαπτrσθουν (κατηχούμε
νοι) δέν παρέμεναν είς τόν ναόν καθ· ολον τό διάστημα τής λεr
τοuργίας, όλλά άπεχώροuν εiς εν ώρισμένον σημε

°

iον. 
Δυστυχώς ή άρχή αύτή δέν λαμβάνεται ύπ' όψιν κατά την έπο

χήν μας. άλλά ολο1 oi όνθρωπο1 άπό μιας ώρισμένης ηλικίας καί 
πέραν (καί μάλιστα νεαρός) νομίζουν οτ1 είναι ώριμοι καί ίκανοί νά 
κρίνουν δrά διάφορα κο1νων1κά, θρησκευτικά, πολιτικά καί καλλιτε
χνικά θέματα. Ένώ κατά τήν έποχήν έκείνην έθεωρειτο οτ1 ησαν 
άναγκαιο1 ώρ1σμένα1 μεταβολαί καί άλλαγαi τής συνειδήσεως καί 
τriς ψυχής του μαθητού αί όποιαr δέν έξαρτώνταr μόνον άπό μίαν 
ώρισμένην ήλrκίαν άλλά τiρό παντός άπό μίαν ύπεύθυνον καί κα
τάλληλον δrδασκαλίαν άπό διδασκάλους oi όποιοι έχουν έπίγνωσιν 
τriς σοβαρότπ' -; τής άποστολής καί του προορισμού των. 

Ή βαθμ10,u διδασκαλία των μυστών δυνάμεθα νά ιϊπωμεν οτ1 
ειναr ή πραγματοποίησις τής μυθικής είκόνος του φόνου του ταύ
ρου. Ό μαθητής καθοδηγειταr πρός τήν βαθμ1αίαν ύπερνίκησιν 
τriς ζωώδους φύσεώς του καί τήν άνάπτuξrν μέσα του τής δυνά
μεως του Μίθρα. 

Κατcι τούς πιστούς του Μίθρα r� άλήθεrα όνευρίσκετα1 μόνον 
δ1' ήρέμοu καί βραδείας ώριμάνσεως καί ή ύλrκri φύσις του όν
θρώποu πρέπει νά άποβληθή κατά τμήματα. Κατά τό μέτρον κατά 
τό όποιον ύπερνrκδταr ό έν τψ άνθρώπψ «ταύρος» είσέρχεταr ή 
δύναμις του Μίθρα εiς τό έσωτερrκόν του. Καί τότε ή έντός αύτου 
κατο1κουσα πνευματικότης του Μίθρα τόν καθ1στ9 Ικανόν νά 
άνεύρr:� τriv άλήθεrαν. Μέ όλλοuς λόγους: 

Oi έπτά βαθμοί μuriσεως μέ τάς διδασκαλίας των έπrφέροuν 
τήν άνάπτuξrν καί τήν δ1αμόρφωσ1ν του άληθους καί γνησίου cΊν 
θρωπrσμου. Ό όνθρ'ωπος δέν εi'vαι όλλά γίνεται όνθρωπος. 

Ποιαr ησαν ai μεταβολαί τάς όποίας έπρεπε νά συμπληρώσουν 
καί νά βιώσουν oi μύσταr κατά τήν πορείαν τής ψυχής των δrά 
τών έπτά βαθμίδων μuriσεως: 
Κόραξ. Ή βαθμίς αύτή τής μuriσεως γίνεται κατανοητή έάν σuγ
κρ1θή μέ όλλας μυθολογίας. Ό Νώε μετά τόν κατακλuσμόν, έξέ
λεξεν έξ ολων τών ζώων ώς άπεσταλμένον του τόν κόρακα, ό 
όποιος έπρεπε νά φέρη είδήσεrς περί τής καταστροφής καί περί 
τriς καταστάσεως εiς τriv όποίαν εύρίσκετο ή γή. 

Δrά τούς 'Έλληνας ό κόραξ ητο τό σοφόν, προφητικόν πτηνόν 
τό όποιον 11το ίερόν δrά τόν 'Απόλλωνα. Ό ι<nοαξ φαίνεται οτr ητο 
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τό πτηνόν τό όποιον έδείκνυε τόν δρόμον εiς τόν Μέγαν Άλέξαν
δρον κατcΊ τcΊς έκοτραπίας του. 

Ή περί τοιJ Βαρβαρόοα παρcΊδοοις cΊναφέρει οτι ό αύτοκρcΊ
τωρ δέν cΊπέθανεν cΊλλcΊ κοιμαται διcΊ νcι όφυπνιοθη πcΊλιν. Οί κό
f)Cικες πετουν ύπερcινω του όρους ΟΠΟυ κοιμcΊται, μέχρι της όφυ
πνίσει.;Jς του. 

'Επομένως ό κόροξ συμβολίζει τήν ίκανότητα της cινθρωrιiνης 
Ψυχiiς νιΊ διερευν11ση τόν όρθόν δρόμον καί δι' cιύτου τήν όναζη-
1ουμένην νέον γiΊν. Ό μυούμενος κόραξ ώφειλε νcΊ έκκινήσr:� διcΊ 
νcι cΊνοκολύψη τήν νέον γην, νό προβ11 εiς cΊνcιγνώρισιν της ότρα
ποιJ πού όδηγει εiς τι1ν χώραν του πνεύματος. οrιου εύρίσκονται ή 
σοφία κcιί ri γνώσις οί όποιοι είναι θείαs φύσεως. 

ΆrιοστοΜ του κόρακας είναι ώσούτως νά δέχεται μηνύματα 
κcιί νό τcΊ διαδίδη περαιτέρω. Οί cΊνι1κονπς εiς τόν βαθμόν αύτόν, 
ύπό όνωτέραν εννοιαν, ησαν έκεινοι οί όποιοι έλ6μβονον γνώσιν 
του μηνύματος τiΊς ύπόρξεως ένός όνωτέρου κόσμου. 0

Ησαν cΊντί
ο .>ιχοι πρός τούς κοτηχουμένους τι1ς χριστιανικης έκκλησίος οί 
όποιοι ηκουον τήν «χαρμόσυνον όγγελίονJJ του Εύαγγελίου διά νcΊ 
τιiν μεταδώσουν καί εiς αλλους όνθρώπους. 

ΚατcΊ ταυτα ή βαθμiς του κόρακας είναι Ιl όρχή μιας νέας 
ζωiΊς, 11 όρχι1 θείας κλήσεως καί θείας έντολης. 

Πρός τόν σκοπόν τουτον ό μύστης ύπέβαλεν έπί μακρόν χρό
νον τόν έαυτόν του είς αύστηρcΊς όσκήσεις του σώματος καί του 
πνεύματος, έν όπομονώσει καί αύτοσυγκεντρώσει. Άπεσύρετο 
cΊπό τόν κόσμον καί έζη μακράν όπό συγγενεις κοί φίλους μέσα είς 
τι1ν οιγι1ν τι1ς φύσεως η ένός ναου. Κατ· αύτόν τόν τρόπον έγίνε
το «κρύφιος». Φαίνεται οτι ό νεόφυτος κατά τό στάδιον αύτό της 
έκπαιδεύσεως ώφειλε έπί μακρόν χρόνον νά βιώση έν σιγ�. Καί 
είς τι1ν Πυθαγόρειον άλλά καί εiς αλλας σχολάς της cΊρχοιότητος ό 
μc1Οητι1ς ητο ύποχρεωμένος νά διανύση ενα όρκετcι μακροχρόνιον 
οΗΊοιον σιγι1ς. Διά της άναστολης της δυνάμεως του λέγειν όπε
σκοπειτο 11 6νοδος ώρισμένων ψυχικών ίκανοτήτων οπως διά της 
χολιναγωγήσεως των δυνάμεων του ϋδατος μέσψ ένός φράγμα
τος είναι δυνατόν νά άποθηκευθουν τεράστια όποθέματα φυσικών 
δυνcιμεων. Ό TAULER όναφέρει οτι ϋστερα όπό μακράν περίοδον 
σιωπης, όνέπτυξεν είς τό κηρύγματά του μίαν πράγματι όπροσδό
κητον εύγλωττίuν καί δύναμιν λόγου. 

Κατ' αύτόν τόν τρόπον ό «κρύφιος» διό της όσκιiσεως της σι
γι1ς cιπέκτcι δυνάμεις, τάς όποίας έχρειόζετο όργότερον διά τήν 
διcΊδοσιν τι1ς διδασκαλίας του Μίθρα. Έξ αλλου παραλλήλως πρός 
αύτιΊ έπρεπε ό μαθητής νcι έκτελη όσκήσεις προσευχης κc�ί στο-
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χασμου-διαλογισμου, διά νά καταστη ώριμος νά δεχθη ύπερ
φυσικάς-μεταφυσικάς παρατηρήσεις. 

"Έτσι. ηρχιζε νά δημιουργηται μέσα του ενας νέος κόσμος, ό 
όποιος rΊτο όγνωστος καί παρέμενε μυστικός καί κρυφός διά τόν 
άμύητον όνθρωπον. Διά τόν μαθητήν άνέτελλε - έναντι του κό
σμου των αίσθήσεων - ενας δεύτερος άνώτερος κόσμος είς τόν 
όποιον καi άφιερώνετο. 

"Άς σημειωθη οτι είς τά πρώτα, άρχικά χειρόγραφα του Ίερω
νύμου άναφέρεται ό βαθμός αύτός ώς «νυμφίος», όνομα άντικατα
σταθέν άργότερον διά του «κρύφιος». Είς τά Μιθραια των DURA 
καί S. PRISCA εύρέθη πράγματι τό όνομα «νυμφίος». 

«Νυμφίος» σημαίνει «μνηστευμένος». Φαίνεται οτι ό νεαρός 
μύστης συνδέετο μέ τόν νέον όνώτερον κόσμον δι" ένός ορκου 
οϋτως ώστε έθεωρειτο οτι εμνηστεύετο μέ τό πνευμα, οπως ή 
καθολικι1 εκκλησία θεωρει τήν μοναχήν ώς «μνηστήν του Χρι
στου». -Υποτίθεται λοιπόν οτι κατά τήν καθιέρωσίν του ό «νυμ
φίος» έδιδε κόποιον ορκον ό όποιος τόν συνέδεεν όρρήκτως μέ 
τόν Θεόν. 

Είς τό βιβλίον του «Μίθρας» ό VERMASEREN όναφέρει κείμε
νον ένός παπύρου εύρεθέντος είς Φλωρεντίαν, περιέχον ενα τέ
τοιον ορκον (SACRAMENTUM). 

«Έν όνόματι του Θεου πού έχώρισε τόν ούρανόν όπό τήν γην, 
τό σκότος όπό τό φως, τήν ήμέραν όπό τήν νύκτα, τόν κόσμον 
άπό τό χάος, τήν ζωήν όπό τόν θάνατον, τό γίγνεσθαι όπό τό πα
ρέρχεσθαι, όρκiζομαι νά κρατήσω μυστικά τά μυστήρια πού μου 
ένεπιστεύθησαν διά τοϋ θεοσεβοΌς πατρός Σεραπίωνος καί διά 
τοϋ σεβαστου καί άγίου κήρυκος Καιμερίωνος, οί όποϊοι προΤσταν

ται των μυήσεων καί διά των μεμυημένων καί προσφιλών άδελ
φών μου. Πιστός είς τόν ορκον μου ελπίζω οτι θά εύημερήσω. 
'Ορκίζομαι επίσης όν γίνω προδότης νά τύχω αύστηράς τιμωρίας». 

Σημαντικόν γεγονός είς τήν ζωήν του μαθητου ητο ή στιγμή 
κατά τήν όποίαν έπέστρεφεν όπίσω είς τήν κοινότητα. Είς μίαν πα
νηγυρικήν τελετουργίαν τόν παρουσίαζον είς τήν κοινότητα καί 
τόν συνιστουσαν είς ολα τό μέλη («OSTENDERUNT CRYPHIUS»). 
Άλλά τότε δέν ητο πλέον «κρύφιος» διότι είχε μεταβληθη καί ητο 
ύποψήφιος διά τον έπόμενον βαθμόν του «μαχητου». Βεβαίως δέv 
πρόκειται έδώ περί εξωτερικών πολεμικών όρετών όν καί ό μέλ
λων νά λάβη τόν βαθμόν του μαχητου έπρεπε νά έχη θάρρος, όν
δρείαν καί σταθερότητα χαρακτήρος. 

'Έπρεπε νά όποδείξη τάς ίδιότητας αύτάς κατόπιν σκληρών δο
κιμασιών, άλλά νά τάς έφαρμόση είς τό ψυχοπνευματικόν πεδίον. 



1987 ΟΙ ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΜΙΘΡΑΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 141 

Άπό τόν «μαχητήν» άνεμένετο νά άφοσιωθη πλέον είς τriv 
ύπεράσπισιν καί διάδοσιν της θρησκείας του Μίθρα. 

Τώρα έπρεπε νά δείξη ο.τι έξέμαθεν ώς «κρύφιος» κατά τά έ
τη της σιγης καί τιϊς όο"φείας. 'Έπρεπε νά άγωνισθιi διά τήν διά
δοσιν τιϊς περσικrϊς διδασκαλίας του φωτός, μέ τό ξίφος του πνεύ
ματος. Ώς πιστός του Μίθρα έμελλε νά λάβη μέρος είς τούς πvεu
μcηικούς άγώνας τrϊς έποχης του. 

ΚοτcΊ τriv μύησιν του έδίδετο στέμμα η στέφανος έπί ξίφους. 
Άπεδείκνuεν bτι ειχε πλήρη ώριμότητα διc'ι τόν βαθμόν του 

<ψcιχη roCι», άρνούμενος vcΊ λάβη τό στέμμα μέ τc'ις λέξεις: 
«Στέμμα μου εινΟΙ 6 Μίθρας». Κάθε έξωτερικήν σκέψιν τήν 

έΟειί.φ ι περιττιiν διότι ήσθάνετο bτι εσωτερικώς ητο έστεμμένος 
καί σuvεργcηης του άηττιi rou ήλίου (SOL INVICιUS, Μίθρας) έπί 
τrϊς γης Ώς βοηθός καί του r)λιακοCι πνεύματος θά ήμποροCισε vc'ι 
rιγωνιοθri έvαντίοv του Al1riman πΨ Jματος του σκοτοuς. Ό 'Από
στολος ΠοCιλος είς τήν 1 ην πρός f ,ριvθiouc, έπιστολιiν του (9, 
24 25) όμιλεί περί έκεiνων οί όποiιJ, όέχυντcιι εvο γιiινον έφιiμι
rον οτέμμο. Ύrιεvοεϊτο r) στέψις διυ σ τεφc'ινοu τών νικι11ών τών 
c'1γι;.,vων είς τό Στι:Ί/)ιον καί τών όλλων οί όrιοϊοι όντί c1uiυCι rιροτι
μοCιν τό έσωτερικόν όθcΊνπτον καί αίώνιοv. Ή 6μοιότης uύτιi δει
κνύει bτι ίΌως 6 ΠαCιλος ειχε κόrιοιαν γνώσιν, έοτω κοί όμuδρι:'1ν, 
τών Μιθραϊκών μυστηρίων, αν ληιpθιi ύrι' όψιν οτι κοτc'ι τόv Πλού
τορχον ( 1 ος αiών u Χ ) ή διάδοσις της Μ ιθραϊκης Θρησκείας είς τό 
Ρωμοϊκόν κρcΊτος ηρχισε όrιό τιiν Κιλικiαν, τήν πωρίδα του Παύ
λου. Έκει εύρέθησαν μνημειcι του Μίθρο, μεταξύ τών 6ποίων καί 
βωμός ό όποιος ειχεν έγκατασταθη ύπό τινος Μ. AUREUUS ώς Ιε
ρέως κCli πατρός του «Διός-Ήλίοu-ΜίθρωJ. Καί εiς τήν πρωτεύοu 
σαν τιϊς Κιλικίcις Ταρσόν έτιματο 6 Μίθρας. 6 δέ cιύτοκράτι,φ Γορ
διανός ό 111 (238-244 μ.Χ. έβασίλεuσε 200 έτη μετc'ι ιι'J\ , ωjλον) 
έκοψε νομίσματα τιϊς πόλεως μέ όπεικόνισιν του τουρο<ωνοu 
Μίθρο. 

ΚcιτcΊ τόν Πλούταρχοv τriv θρησκείον του Μίθρα έφεr1αν εiς 
τιiν Ρώμην πρώτοι οί πειροτοί τούς όποίοuς κοτενίκησεν 6 Πομ
rιιiiυς τό 67 π.Χ. περίπου 100 έτη πρό τοCι Παύλου. 

Πάντως φαίνεται vc'ι ειναι βέβαιον bτι ή είκών του στέμματος 
πού τόσον σuχvcι άναφέρεται είς τriv Καιvήν Διοθήκηv, κατcΊγεται 
όπό πολύ παλΟΙc'ι μuστriριο. Ό flαCιλος λέγει: «Ή χαρά μου καί τό 
στέμμα μου εύρίσκοντοι έν τt.;:J Κυρίψ)) (Φίλ. 4, 1 ). ΤοCιτο όντιστοι
χει σχεδόν ούτολεξεί πρός τούς λόγους τών πιστών του Μίθρο 
κcιτά τήν μύησίν των είς τόν βαθμόν του «μαχητοCιJJ «Στέμμα μου 
εινυι 6 Μί(Ί:)ας)). «Τό στέμμα της δικcιιοσύνης>; (2 Τιμ. 4,8), «τό 
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στέμμα τής δόξης» ( 1 Θεσσ. 2, 19), «τό στέμμα τής ζωής» (Ίάκ. 
1, 12 καί Άποκ. 2.1 Ο) δέν είναι άπλώς ποιητικοί λόγοι, όλλά μυ
στηριακοί έννοιαι άπαντώμεναι καί είς τόν χριστιανισμόν. 

Πολλοί τών άνηκόντων είς τόν Ρωμαϊκόν στρατόν όπαδών 
τού Μίθρα έφθασαν μέχρι τού βαθμού τού «μαχητού». 'Έτσι έγί
νοντο πραγματικοί στρατιώται. 

Φαίνεται δτι άργότερον ή άρχικώς ύψηλή σημασία τών μυή
σεων έχασε τήν σημασίαν της. Δέν έτηρούντο πλέον ol άρχαίοι 
κανόνες. "Έτσι έμυήθησαν ϊσως είς τόν βαθμόν τού «μαχητού» 
πολλοί λεγεωνάριοι τού Ρωμαϊκού στρατού κατά τόν 3ον αίώνα 
μ.Χ., οί όποίοι δέν εΤχον τήν άνωτέρω έκτεθείσαν άναγκαίαν πνευ
ματικr1ν στάθμην. 

Είς τήν δλην τελετουργίαν καί δrαδικασίαν άπεδίδετο έξωτερr
κή σημασία χωρίς ούδέν έσωτερrκόν περιεχόμενον. 

Έάν λοιπόν οί λεγεωνάριοι οί όποίοι συνώδευον τόν Ίησούν 
είς τόν Γ ολγοθάν έγνώριζον τήν τελετήν τής στέψεως κατά τήν 
μύησιν είς τόν βαθμόν τού «μαχητού», τότε ρίπτεται νέον φώς, είς 
τήν σκηνήν τών παθών τού Χριστού κατά τήν όποίαν έθεσαν έπί 
τής κεφαλής του στέφανον έξ άκανθών έν εϊδει στέμματος. Χρη
σιμοποιούν τήν γελοιογραφίαν μιάς μυστηριακής πράξεως διά νά 
έμπαίξουν καί να γελοιοποιήσουν τόν Χριστόν. Άνάλογον εννοrαν 
θά εΤχε καί ό πορφυρός μανδύας μέ τόν όποίον περιέβαλαν τόν 
Χριστόν, δηλ. θά ητο παρωδία μrάς λατρευτrκης πράξεως. 

Ώς ηδη έλέχθη, οί τρείς βαθμοί τού κόρακας, τού κρυφίου 
καί τού μαχητού περrλαμβάνουν τάς κατωτέρας μυήσεις αί όποίαι 
ησαν συνδεδεμένοι μεταξύ όλλων καί μέ πλύσεις δι' ϋδατος. 

Μέ τόν τέταρτον βαθμόν τού «λέοντος» όρχίζουν al τέσσαρες 
άνώτεραι μυήσεις είς τάς όποίας έγίνετο δεκτός μόνον εiς μικρός 
κύκλος. 

Ό RUDOLF STEINER άναφέρεr δτr ό μύστης κατά τήν άνοδόν 
του είς τόν τέταρτον βαθμόν έδέχετο συμβολrκόν κτύπημα δrά ξί
φους. 

Ή πραξrς αύτή ητο συνήθης είς διάφορα εϊδη μυήσεων. Έξ 
αύτής δέ κατάγεται τό μεταγενεστέρως κατά τήν όνακήρυξrν τών 
ίπποτών χρησιμοποrούμενον κτύπημα διn τού ξίφους. Ό STEINER 
φρονεί δτι ή βαθυτέρα εννοrα τού βαθμοu rού «λέοντος» δύναται 
νά όποδοθ� καλύτερον μέ τήν λέξιν «Σφίγξ». Μέ σώμα λέοντος 
καί κεφαλήν όνθρώπου έθεωρούντο al σφίγγες ώς μυστικοί φύλα
κες τών ναών καί τών κατοικιών τών νεκρών. 

Κατά τόν βοrωτrκόν μύθον, ή περίφημος Θηβαϊκή σφίγξ εδrδεν 
είς έκείνους πού τήν έπλησίαζαν πρός λύσιν τό αϊνrγμα « Ποίος βα-
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δίζει τό πρωί μέ τέσσορο πόδια, τό μεσημέρι μέ δύο κοί τό βρά
δυ μέ τρίο;» Ό Οiδίπους ευρε τήν όρθήν λύσιν πού είναι: Ό "Αν
θρωπος. 

Τά στοιχε'ϊο τουτο τrϊς μυθικής συνεrόήσεως μας δίδουν μίαν 
ύπόδεrξιν κοί νύξιν της σημασίας τήν όποίον άπέδιδον είς τόν μύ
στην τόν έχοντα τόν βοθμόν «λέων» η «σφίγξ». 'Έπρεπε δrά του 
βίου του κοί τrϊς καθόλου δράσεώς του ύπό τήν έννοrον του αίνίγ
μοτος της σφrγγός νά άπαντήσ,:� είς τό έρώτημα διά τήν φύσιν καί 
τήν ούσίον του άνθρώπου. Ένώ κωά τούς τρεις βαθμούς του κό
ρακας, του κρυφίου κοί του μαχητου έπρόκεrτο περί του έξευγενr
σμου των δυνάμεων έκείνων πού έχεr ό όνθρωrrος κοrνός μέ τu 
τρία βασίλεια της φύσεως (ζωϊκόν, φυτικόν, όρυκτόν), ό «λέων» η
«σφίγξ» ώφειλε νό έχιJ ώς σκοπόν νά άσχοληθη μέ τό είδικώς άν
θρώπινον. Συμφώνως rrρός αύτά ι1 άποστολη του rΊτο 11 άγωγή καί 
ιi όνόrrτυξις τιϊς άνθρωπίνης προσωπικότητος είς τούς πιστοιΊς του 
Μίθρα τούς όποίους του ένεπrστεύοντο. 

Διό τήν έrrίτευξιν του σκοrrου αύτου έrrpεrrε κατά πρώτον λό
γον νά άφυrrνισθη ή προσπάθεια καί ή τάσις διά Γνώσιν, rroύ όδη
γουν rrρός τήν έσωτερικήν ούτοτέλειον καί έλευθερίαν. Ό «λέων» 
έθπεν είς τούς πιστούς ώρισμένα έρωτήμοτα άφελη η σκοτεινό 
μέ τό όποιο έrrεδιώκπο ή παρότρυνσις καί rrαρακίνησίς των πρός 
ίδίας σκέψεις καί άποφάσεις ai όποιοι θό τούς διηυκόλυνον νά 
έξέλθουν άrrό τήν σύγχυσιν καί τήν όγνοιαν. 

Ή όρθή η μή άπάντησις είς τό έρώτημα της σφιγγός του μύ
θου ητο ζωή η θάνατος. Ό μή άποντών όρθώς ρίπτεται είς τήν 6-
βυσσον. 

Δηλαδή, έκεινος ό όποιος δέν κατώρθωσε νά φθάση είς τήν 
έλευθερίαν καί αύτοτέλειον της σκέψεως, χάνει τόν άνθρωrrισμόν 
του. 

Ή βάσανος ούτή καί ή άγωνία των έρωτημάτων έπαιξε πάντο
τε είς δλα τά μυστήρια σημαντικόν ρόλον είς τόν δρόμον των μα
θητών rrρός τήν Γνώσιν καί τήν μυστηριακήν άγωγήν των. Παρα
δείγματα ό «Πάν» των 'Ελλήνων, ή «EDDA» των βορείων καί oi 
μυθοι της «γυναικός της μεσηβρίας» (DAEMONIUM MERIDIANUM) 
των Λατίνων, ή όποίο περιφέρεται τήν μεσημβρίαν καί βασανίζει 
τούς κοιμωμένους χωρικούς μέ έρωτήματα. Παράλυσις η θάνατος 
ητο ή συνέπεια της μή όρθης όrrαντήσεως. 

Έξ όλλου κατά τήν μύησιν είς τόν τέταρτον βαθμόν του λέον
τος έχρησιμοποιειτο καί μέλι μέ τό όποιον ήλείφπο ή γλώσσα καί 
τό χέρια του μυουμένου. Ή βαθυτέρο έννοια της πράξεως αύτης, 
ειναι προφανής. Έάν δέν θεωρήσωμεν τό μέλι μόνον ώς μίαν 
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τροφήν άλλά άπό της πλευρός της ύπάρξεως καί δημιουργίας του 
δυνάμεθα ύπό τήν έννοιαν της Μιθραϊκης διδασκαλίας νά εϊπω
μεν: Είς τό μέλι τό όποιον έχει ώς πρώτην ϋλην καί σημειον έκκι
νι1σεως τούς άνθούς τών φυτών, έχουν συμπυκνωθη τό φώς καί 
11 θερμότης του ηλίου Έάν λοιπόν κατά τήν μύησιν εiς τόν βαθ
μόν του λέοντος έχρησιμοποιειτο μέλι, έπρόκειτο (κατά τήν λα-

ρευτικr1ν - μυστηριακήν γλώσσαν) περί το(ί ύλικου ηλιακου πυ
ρός. Δηλαδή έπρεπε νά είσρεύση έντός του μύστου η ηλιακή δύ
ναμις. Αί πράξεις του πού έπιτελουνται διά τών χειρών καί αί λέ
ξεις του πού έκφράζονται διά του στόματος καί της γλώσσης του, 
έπρεπε νά περιέχουν τήν δύναμιν καί τά ρεύματα του ηλrακου πυ
ρός καί του ηλιακου φωτός. Ό Μίθρας - 'Ήλιος, τό ηλιακόν πνευ
μα έπρεπε νά έκδηλώνωνται είς τάς πράξεις καί τούς λόγους του. 
'Όπως εiς τόν λέοντα τόν βασιλέα τών ζώων εύρίσκονται ένσωμα
τωμένα ύψίστη δύναμις καί ϋψιστον θάρρος, έτσι έπρεπε καί ό 
φέρων τόν βαθμόν του λέοντος μύστης νά έχη μέσα εiς τήν ψυ
χr1ν του τήν μεγάλην ηλιακήν δύναμιν. 

Φαίνεται οτι εiς τήν βαθμίδα αύτήν της μυήσεως έχρησιμο
ποιειτο λατρευτικώς καί τό πυρ. 'Ίσως νά πρόκειται έδώ περί της 
ύπό του TERTULLIAN περιγραφομένης χαράξεως σημείου εiς τό 

μέτωπον τών μυουμένων. Κατά τήν άρχαιότητα έσυνηθίζετο νά 
χαράσσουν τό σημειον του Θεου εiς τό μέτωπον τών πιστών δrά 
πεπυρακτωμένου σιδήρου. Σύνηθες ητο έπίσης νά σημειώνωνται 
κατ· αύτόν τόν τρόπον οί δουλοι μέ τό έμβλημα του κυρίου των. 

Ό TERTULLIAN άφηγειται οτι ό Μίθρας έσημείωνε τούς μα
χητός του εiς τό μέτωπον. Είναι δυνατόν νά συνέβαινε τουτο 
πράγματι διά πεπυρακτωμένου σιδήρου, φαίνεται ομως οτι έγίνετο 
άπλώς συμβολικώς καί οί μυούμενοι έθεώρουν οτι εiχον καθ' ο
λον τόν βίον των έπί του μετώπου των τό σημειον του Θεου. 

Καί έδώ πάλιν βλέπομεν οτι μυστηριακά ηθη καί άντrλήψεις 
έπανευρίσκονται εiς τόν χριστιανισμόν. Εiς τήν άποκάλυψιν του 6 
'Ιωάννης όμιλει συχνά περί σημείων έπί του μετώπου τών άνθρώ
πων (7, 3 13, 16 14,7 20.4 22.4) καί κάμνει σαφη δrάκρισιν μετα
ξύ έκείνων πού φέρουν τό όνομα του Χριστου καί τών άλλων πού 
φέρουν σημειο ζώων. 

Ό έπόμενος πέμπτος βαθμός τών Μιθραϊκών μυστηρίων ητο 
6 «Πέρσης». 

Έδώ ό μύστης άνέρχεταr εiς μίαν βαθμίδα εiς τήν όποίαν 
ύψουται ύπεράνω της μεμονωμένης προσwπικης του τύχης. Αί εύ
θύναι του καί αί άποστολαί του αύξάνουν καί άφορουν όλόκληρον 
τόν λαόν του οποίου άποτελει καί αύτός μέλος. Γίνεται «Πέρσης» 
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έν τrj κυριολεξίι;� καί φορεύς της διαδόσεως τού πνεύματος τού 
λαού του. Πρέπει νά ύποτεθη bτι 6 άνήκων είς όλλον λαόν μύστης 
τού βαθμού τούτου έλάμβανε τό όνομα τού λαού του. Οϋτω λ.χ. 6 
άνήκων είς τόν λαόν τού 'Ισραήλ άπεκαλείτο «'Ισραηλίτης» κ.λπ. 

Ό RUDOLF STEINER, αυτος 6 βαθύς μελετητής των 
Μιθραϊκών μυστηρίων, λέγει περί τού βαθμού τούτου τά έξης: 

«Είς τόν πέμπτον βαθμόν άποκτα 6 όνθρωπος τήν ίκανότητα 
νό έπεκτείνη τήν συνείδησίν του καί διά της έπεκταθείσης τούτης 
συνειδήσεώς του νά καταστη φύλαξ καί προστάτης όλοκλήρου τού 
λCΊού είς τόν όποίον άνήκει. Γι' αύτό τού έδίδετο τό όνομα τού 
λcιού του. 

Ό μυούμενος είς τόν πέμπτον βαθμόν συμμετείχεν είς τήν 
πνευμωικήν ζωήν. Γνωρίζομεν bτι oi λαοί. της γης καθοδηγούνται 
(κυβερνώνται) άπό τούς είς τήν ίεραρχίαν των πνευματικών όντων 
όνομαζομένους «άρχαγγέλους». Ό μυούμενος είς τόν πέμπτον 
βCΊθμόν άνυψούτο είς τήν σφαίραν ούτήν, ώστε έλάμβανε μέρος 
είς τήν ζωι1ν των άρχαγγέλων. 

'Ακριβώς τέτοιοι μεμυημένοι έχρειάζοντο, ησον άναγκαίοι είς 
τόν κόσμον. Καί διά τόν λόγον αύτόν ύπηρχεν έπί της γης ή έν λό
γ� μύησις είς τόν πέμπτον βαθμόν. Έc1ν μία τοιαύτη προσωπικό
της έμυείτο κοί άφομοίωνεν είς τό έσωτερικόν της ψυχης του τό 
περιεχόμενον τού βαθμού τούτου, τότε 6 άρχάγγελος εβλεπεν είς 
τό έσωτερικόν της ψυχης τού άνθρώπου ούτού καί έδιάβαζε τήν 
ψυχήν του δπως ήμείς ενα βιβλίον τό όποίον μας γνωρίζει ώρι
σμένα πράγματα πού πρέπει νά γνωρίζομεν, διά νά έπιτελέσωμεν 
αύτι1ν rϊ έκείνην τήν πραξιν. 'Εκείνο τό όποίον χρειάζεται ενας 
λαός τό έδιάβαζαν oi άρχάγγελοι είς τάς ψυχός των μεμυημένων 
είς τόν πέμπτον βαθμόν. Διά νά δύνανται οί άρχάγγελοι νά καθο
δηγι1σr υν όρθώς πρέπει νά δημιουργηθούν έπί της γης μεμυημέ 
νοι rού πέμπτου βαθμού. Ουτοι μεσολαβούν μεταξύ τού λαού καί 
των κυβερνητών του. Συγχρόνως bμως φέρουν ύψηλά είς τήν 
σφCΊίpαν των άρχαγγέλων bσα χρειάζονται ουτοι διά τι1ν όρθήν 
καθοδι1γησιν τού λαού. 

Είς τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον (1, 47-49) άναψέρεται: «Εi
δεν 6 'Ιησούς τόν Ναθαναήλ έρχόμενον πρός αύτόν καί λέγει περί 
αύτού· ϊδε άληθώς 'Ισραηλίτης έν ώ δόλος ούκ εστι. Λέγει αύτt;J 
Ναθαναι1λ: πόθεν μέ γινώσκεις; άnεκρίθη 'Ιησούς καί ε1nεν ούτω· 
nρό τού σέ Φίλιππον φωνησαι, όντα ύπό τήν συκην είδαν σε· άπε
κρίθη Ναθαναήλ καί λέγει ούτω· ραββί σύ ε1 6 υίός τού Θεού, σύ 
ΕΙ 6 βασιλεύς τού 'Ισραήλ». Τί σημαίνει ή συνομιλία αύτή; 'Ήθελεν 
6 Ί ησούς μέ τάς παρατηρήσεις του περί τού Ναθαναήλ νά δηλώ-
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ση μόνον τήν λαϊκήν του η τήν φυλετικήν του καταγωγήν; 'Άλλως 
τε, δέν 11το δύσκολος 11 πιστοποίησις δτι ό Ναθαναήλ ητο 'Ισραη
λίτης καί δέν θά έπροκάλει τήν έρώτησιν τού Ναθαναήλ πόθεν 
τόν γνωρίζει ό 'Ιησούς. Έξ 6λλου δέν πρέπει νά θεωρηθη δτι μέ 
τούς λόγους του αύτούς ό 'Ιησούς ηθελε νά έκφράση τήν τιμιότη
τα καί είλικρίνειαν τού Ναθαναήλ. Διότι δέν είναι δυνατόν νά άπο
δοθη εiς τόν Ίησούν ενας τόσον άναιτιολόγητος καi άφελής έπαι
νος. Άφ' έτέρου θά ητο πολύ άκαλαίσθητον έκ μέρους τού Ναθα
ναήλ νά δεχθη ώς αύτονόητον τόν έπαινον αύτόν καί νά έρωτά 
μόνον πόθεν γνωρίζει ό 'Ιησούς τάς άρετάς του αύτάς. 

'Ασφαλώς δέ καί ό συγγραφεύς τού κατά Ίωάννην Εύαγγε
λίου δέν θά ένδιεφέρετο νά καταγράψη τά προτερήματα καί τάς 
άρετάς τού Ναθαναήλ. 

Έάν λάβωμεν ύπ' όψιν τά άνωτέρω άναφερθέντα περί τού 
5ou βαθμού τότε διαφαίνεται ή λύσις τού προβλήματος της περι
γραφομένης είς τό Εύαγγέλιον σκηνης. Μέ τάς λέξεις «'Ίδε άλη
θώς 'Ισραηλίτης έν ψ δόλος ούκ έστι «θά έννοούσε ό 'Ιησούς: 
«'Ανήκεις είς τόν 5ον βαθμόν των μυστηρίων καί έχεις ύπερνική
σει τήν πλάνην καί τήν άπατηλήν όπτασίαν των έξωτερικών αί
σθήσεων». 

Τήν βαθειαν γνώσιν των μυστηρίων δέν ητο δυνατόν νά κατέ
χη παρά μόνον ενας μεμυημένος, ούδέποτε δέ ενας κοινός 6ν
θρωπος. Διότι εiς δλα τά μυστήρια, συμπεριλαμβανομένων καί 
των τού Μίθρα, έπεκράτει άπόλυτος μυστικότης έπί ποιν� θανά
του. 'Όμως ό 'Ιησούς δέν άνηκεν είς τήν μυστηριακήν όργάνωσιν 
τού Μίθρα. Καί έτσι έρωτά ό Ναθαναήλ: «πόθεν μέ γινώσκεις». 
Καί ό 'Ιησούς άπαντά: «πρό τού σέ Φίλιππον φωνησαι, όντα ύπό 
τήν συκην είδαν σε». Καί ή φράσις αύτή ένέχει μυστηριακήν έκ
φρασιν. Ό 6νθρωπος ύπό τό δένδρον της συκης είναι ό όνθρω
πος ό βυθισμένος είς τόν μυστηριακόν στοχασμόν καί διαλογισμόν 
(άνάλογος είκών εiς τήν Άνατολήν «τό δένδρον BODHI καί ό 
Βούδδας ύπό τό δένδρον ΒΟDΗΙ»). Δηλαδή, τού είπεν ό 'Ιησούς, 
πρίν άρχίσης νά πορεύεσαι έπί της άτραπού της γνώσεως της μu
στηριακης διδασκαλίας, σέ είδα έγώ διά τού πνεύματος. Καί τώρα 
καθίσταται καταληπτή καί ή όπάντησις τού Ναθαναήλ: «Ραββί, σύ 
εί ό υίός τού Θεού, σύ εί ό βασιλεύς τού 'Ισραήλ». Διότι πράγματι 
δποιος διαβλέπει βαθείας μυστηριακός ίδιότητας χωρίς νά είναι ό 
ϊδιος μεμυημένος είς τά μυστήρια αύτά πρέπει νά είναι ό άναμενό
μενος υίός τού Θεού. 

Ό εκτος βαθμός ητο ό τού «Ήλιοδρόμου». Δέν όντιπροσω
πεύει πλέον τήν ψυχήν ένός λαού όλλά συμπάσης της άνθρωπό-
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τητος. Ό όνθρωπος ό όποιος πορεuόμενος τόν δρόμον της μυή
σεως άπεμακρύνετο άπό τούς δεσμούς της οίκογενείας, της φuλης 
κcιί του λαου άnεκcιλειτο κατά τήν άρχαιότητα όncιτρις-όπολις. Έν 
τούτοις 11 φαινομενικώς άρνητική cιύτή έννοια έξέφραζε κcιί κότι τό 
θετικόν. Διότι έφ' δσον ό μεμuημένος ητο έλεύθερος των δυνά
μεων του cιϊμcιτος, της οίκογενείας κ.λn., ήδύνcιτο νά γίνη ό φο
ρεύς ύψίσ1οu άνθρωnισμου, διά του όnοίου έκδηλουτcιι τό θειον. 
Καθίστατο ενcι εiδοι., «uiou του Θεου». 'Υπό τήν έννοιcιν αύτήν 
άνcιφέρετcιι είς τήν Καινήν Δ1αθι1κην (Έβρ. 7,3) διά τόν Μελχισε
δέκ: «Δέν έχει πατέρα, μητέρα, οίκογένειαν. Παραβάλλεται μέ τόν 
υίόν του Θεου καί θά μείνη ίερεύς είς τόν αίώνcι». Βεβαίως τό 
πρόσωπον cιύτό είχε ενcι γήϊνον πατέρα. Τό κuριώτερον δμως ητο 
δτι ή δρδσις του nροήρχετο άnό τάς δυνάμεις του «θείου πατρός». 

Τό όνομα «ήλιοδρόμος» είναι δυνατόν νά γίνη κcιτcινοητόν έν 
σuγκρίσει μέ τήν nειρcιν πού άnοκτώμεν έκ του ήλίου. 

Ό RUDOLF STEINER λέγει σχετικώς: 
«Ό ίiλιος έχει μίαν τόσον κcινονικήν τροχιάν, ώστε δέν δυνά

μεθα οϋπ νά φαντασθώμεν δτι θά ητο δυνατόν νά άποκλίνη άnό 
τήν τροχιάν αύτήν. Ό κόσμος μας εiνcιι έν τ� άρμονί9 του τόσον 
στερεά θεμελιωμένος, ώστε ό ηλιος έχει καθωρισμένην τροχιάν 
κcιί τίποτε δέν ειναι είς θέσιν νά τόν άπομακρύνη άnό αύτήν. Καί 
άκριβώς είς αύτήν τήν nορείαν του ήλίου είς τόν ούράνιον θόλον 
έβλεπεν ό nέρσης μεμuημένος είς τόν εκτον βαθμόν τήν ίδίαν 
έσωτερικήν του μοιρcιν. Τόσον ίσχυρά έπρεπε νά τόν φωτίζη ό 
έσωτερικός του ηλιος, ό πνευματικός του ηλιος, ώστε ητο άδύνα
τον νά άnομακρuνθη άπό τήν τροχιάν του καλου καί της σοφίας, 
δnως ό ηλιος άnό τήν ίδικήν του. 

Ή κανονικότης cιϋτη έπρεπε νά έχη τόσον πολύ διεισδύσει είς 
τόν όνθρωπον τόν μεμuημένον είς τόν εκτον βαθμόν, ώστε ητο 
άδύνατον νά άποκλίνη άπό τήν τροχιάν του. Διότι, μυηθείς είς τόν 
βcιθμόν cιύτόν, ητο ενcις ήλιακός ηρως, ενας «ήλιοδρόμος». 'Όλοι 
οί προηγούμενοι βαθμοί της μυήσεως δέν ειχον όλλον σκοπόν πα
ρά νά δώσουν είς τόν όνθρωπον αύτήν τήν έσωτερικήν άσφά
λειαν, αύτήν τήν έσωτερικήν σuγγένειαν μέ τόν ηλιον. 'Έτσι, ό όν
θρωπος πού έγνώριζε κότι άπό τά μυστήρια έκεινα, έβλεπε τήν 
βαθειαν άρμονίαν μεταξύ της άνθρωπίνης μοίρας καί της τροχιδς 
του ήλίου είς τόν ούράνιον θόλον». 

Ή όποψις αύτή εύρίσκει στήριγμα είς τήν είς τό Μιθραιον του 
DURA-EUROPOS εύρεθεισαν έπιγραφήν «Στερεωτής» + (STEREO-

ι Εύρέθη 18άκις όνογεγρομμένη. 
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THES), ή όποία φαίνεται πράγματι δτι άναφέρεται είς τόv «ήλιο
δρόμον» έάv ληφθη ύπ' όψιν ή σημασία της λέξεως. Στερεωτής εί
ναι έκεινος ό όποιος ένισχύει, δυναμώνει. 'Έχει δμως σχέσεις καί 
μέ τό στερέωμα τό όποιον σημαίνει καί θεμέλιον καί σταθερότη
τα, εύστάθειαν. Δηλαδή μέ τόν τίτλον αύτόν έπρεπε νά έκδηλωθη 
καί vά έκφρασθii ή άπαράβατος καί άπαραβίαστος σταθερότης, 
μονιμότης καί διάρκεια τών άστέρων. 

Γίνεται ώσαύτως νοητόν διατί έλαβε τό όνομα αύτό ό «ήλιο
δρόμος» πού συναρτάται μέ τόν ηλιον, έάν ληφθη ύπ' όψιν δτι οί 
όρχαιοι όκριβώς έν τψ ήλίψ έβλεπαν τήν έκδήλωσιν της στερρός 
όι;φαλείας τοϋ στερεώματος. 

'Ήδη κατά τούς χρόνους της Βαβυλώνας ώρκίζοντο, προκειμέ
νου περί συνθηκών, πρό τοϋ έμβλήματος τοϋ ήλίου. 'Ωσαύτως οί 
Πέρσαι βασιλεις ώρκίζοντο είς τόν ηλιον, ώς έξης περίπου: «Όρκί
ί,ομαι είς τούς Θεούς καί συνάπτω δεσμόν ένώπιον τοϋ ήλίου, τοϋ 
δικαστοϋ δλης της γης, πού βλέπει τό δίκαιcν καί όπονέμει τοϋτο». 
Είς τόν Όρφικόν ϋμνον τοϋ ήλίου ύμνειται ό Θεός τοϋ ήλίου ώς 
«δείκτης της δικαιοσύνης» καί «φύλαξ της πίστεως». 'Ιδιαιτέρως 
έντυπωσιακοί είναι οί λόγοι τοϋ 'Ηρακλείτου της 'Εφέσου: «Ό η
λιος δέν θά ύπερβη τά μέτρα του. 'Άλλως θά τόν άνεύρουν αί έρι
νύες». 

Ή τροχιά τοϋ ήλίου είναι τόσον άμετάβλητος καί βεβαία, ώ
στε είναι άδιανόητον δτι θά ητο δυνατόν νά ύπερβη ι;τοτέ τά μέ
τρα του. 

Τά προαναφερθέντα καταδεικνύουν τήν στενήν συνάρτησιν 
μεταξύ τοϋ «στερεώματος» ύπό τήν έννοιαν της ίσχύος, σταθερό
τητος καί της όνομασίας «στερεωτής» διά τόv βαθμόν τοϋ «ήλιο
δρόμου» πού συναρτάται, ώς προελέχθη, μέ τόν ηλιον. 

Έξ όλλου ό «ήλιακός ηρως» διά της μυήσεώς του είσήρχετο 
μέ τήν συνείδησίν του είς πνευματικήν περιοχήν ή όποία είς τήν 
γλώσσαν τών γνωριζόντων τούς ύπερβατικούς κόσμους χαρακτη
ρίζεται ώς ή «πνευματική ήλιακή σφαιρα» ώς αϋτη άπεικονίζεται 
καί περιγράφεται είς τήν «COMEDIA DIVINA» του DANTE. Κατ' 
αύτόν τόν τρόπον ό μεμυημένος ήλιακός ηρως έζη τό «θέαμα τοϋ 
ήλίου τοϋ μεσονυκτίου». 

Τήν πειραν αύτήν έλάμβανεν ό ήλιακός ηρως είς έκείνην τήν 
κατάστασιν ή όποία διήρκει τρεις καί ήμίσειαν ήμέρας καί χαρα
κτηρίζεται ώς ό«μυστηριακός θάνατος» πού όπετέλει τήν κυρίαν 
πρόξιν της τελετουργίας της μυήσεως. Κατά τό χρονικόν αύτό διά
στημα ό μυούμενος διαμένει είς τούς ύπερβατικούς κόσμους έλευ
θερωμένος άπό τό σώμα. 
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Ό RUDOLF STEINER λέγει σχετικώς: 
«Ό 11λιοκός ιϊρως έζη κατά τόν χρόνον της μuήσεώς του μαζί 

μέ όλόκληρον τό ιlλιοκόν σύστημα. 'Όπως ό κοινός όνθρωπος ζει 
έπί της γης ώς πλανήτου του, έτσι κοί ή κατοικία τοϋ μuοuμένοu 
εινοι ό ηλιος. 'Όπως γύρω μας εύρίσκοντοι όρη κοί ποταμοί, έτσι 
κοί γύρω όπό τόν μuούμενον εύρίσκοντοι κατά τόν χρόνον της 
μuι1σεώς του oi έπτά πλονiΊτrιι τοϋ ήλιοκοϋ συστήματος. Ό ήλιο-

, ,, , , , J - , , , ' κος ηρως πρεπει κοτο τον χρυνον της μuησεως του να οπομονω-
θι'Ί έπί τοϋ ήλίοu. Τοϋτο δμως ι1το δυνατόν νά έπιτεuχθι'Ί είς τό 
cιρχαιcι μuστι1ρια μόνον έκτός τοϋ σώματος. Κοί δτcιν έπέστρεφεν 
ό μυηθείς είς τό σώμα του, ένεθuμειτο ούτά πού ειχε ζήσει έκτός 
τοϋ σώματός του καί ήδύνοτο νά τά χρησιμοποιήσει ώς δραστικήν 
δύναμιν διά τ11ν έξέλιξιν κοί τ11ν εύημερίον όλοκλήροu της όνθρω
πότητος. Oi 11λιακοί ιϊρωες έγκατέλειπον κατά τόν χρόνον της μuή
σεώς των τό σώμα των καί έrιονι1ρχοντο πάλιν είς cιύτό. Καί τότε 
όπέκτων τι1ν δύναμιν ϊνο συμβάλουν είς τήν πρόοδον τr'Ίς c1νθρω
rιότητος. Τί έζων κατά τcις τρεις κcιί ήμίσειον ήμέρcις της μuήσεώς 
των: Τί έζων ούτοί κατά τr1ν παραμονήν των είς τόν ηλιον: Ή κοι
νότης μέ τόν Χριστόν ό όποιος πρό τοϋ μυστηρίου τοϋ Γολγοθά 
δέν εύρίσκετο όκόμη έπί της γι1ς. 'Όλοι oi όρχαιοι r1λιακοί ηρωες 
άνήρχοντο είς τός ύψηλάς πνεuμοτικάς σφαίρας. Διότι μόνον έκει 
r1το δυνατόν νό ζι1σοuν έν κοινότητι μέ τόν Χριστόν. 'Ακριβώς 
όπp cιύτόν τόν κόσμον είς τόν όποιον έπρεπε νά όνέλθοuν ol άρ
χοιοι με.μυημένοι κατά τόν χρόνον της μuήσεώς των, κοτηλθεν ό 
Χριστός είς τήν γην». 

Ό άνώτατος βαθμός r1το ό τοϋ «πατρός». Ai οίκογενειακαί καί 
κοινωνικοί παραστάσεις περί τοϋ όνόματος τούτου δέν πλησιά
ζουν βεβαίως τήν ούσίαν της έν λόγψ βαθμίδας μυήσεως. 

Μέ τό όνομα τοϋτο ηθελον νά εκφράσουν ενα τίτλον πού έδί
δετο είς τόν κατέχοντα τό άξίωμα τοϋτο άπό τό "Ον έκεινο τό 
όποιον είς πολλάς θρησκείας έθεωρειτο ώς ή πατρική πρώτη οίτία 
παντός πνεuμοτικοϋ καί φυσικού Ειναι. 'Ακριβώς ό θειος πατήρ 
των κόσμων ώς τό μοναδικόν όνέκφραστον όρχικόν "Ον έκ τοϋ 
όποίοu rιροηλθον τά πάντα, έξεδηλοϋτο κατά τάς άντιλήψεις των 
μυστηρίων είς τόν μεμuημένον είς τόν όνώτατον ούτόν εβδομον 
βαθμόν. Ώς έκ τούτου έφεραν τό όνομα μέ τό όποιον προσεπά
θοuν νά περιγράψουν τρουλίζοντες τό ϋψιστον θειον "Ον πού δέν 
έχει όρχήν κcιί τέλος. 'Όπως ό θειος πατήρ εινοι ή βάσις της δη
μιουργίας κοί σuντηρει τό πάν, έτσι καί ο1 «πατέρες» των μυστη
ρίων ώφειλον νά καταστούν βάσις της νέας δημιουργίας, τήν 
όποiον καλειτcιι ή όνθρωπότης νά όκολοuθήσ,:� καi νά δεχθη. 
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'Έπρεπε νό φροντίζουν διό τήν πνευματικήν, τήν ψυχικήν καί φu
σικήν ϋnαρξιν της όνθρωπότητος. 

'Ασφαλώς δέν είναι εϋκολον είς τός ημέρας μας νό σχηματί
σωμεν ζώσαν παρόστασιν της όληθους σημασίας της βαθμίδας 
αύτης της μυήσεως, οπως τήν έθεώροuν τότε κατά τήν έποχήν 
της άκμης των μυστηρίων. Σήμερον έχει κανείς άπό τός όντιλήψεις 
έκείνας μόνον μίαν σuγκεχuμένην φαντασίαν καί τουτο διότι δέν 
γνωρίζει τός πνευματικός προϋποθέσεις καί πραγματικότητας των 
μυστηρίων. 'Επειδή δέ ή κοινή γνώμη θεωρεί' όδύνατον κατά τήν 
σημερινι1ν έποχήν τήν ϋnαρξιν τέτοιων μεμuημένων, πιστεύει άνα
δρομικώς οτι καί κατά τό παρελθόν δέν ύπηρχον. Άλλό ας άπαν
τήση είς τό έρώτημα: 

Άnό ποίους ιδρύθηκαν λ.χ. οι μεγάλοι Θρησκειαι; 'Ασφαλώς 
πρέπει νά άnοδοθουν αυται είς τοιούτους πατέρας των μυστηρίων 
καί μεμuημένοuς. 

'Αλλά κατά τάς έν λόγ(¼-' ίδρύσεις των θρησκειών δέν έnρόκει
το μόνον περί θρησκευτικών ύποθέσεων. Πάντοτε σuνωδεύοντο 
αυται καί άnό πολιτιστικά, καλλιτεχνικά καί έπιστημονικά στοιχεια. 
Παράδειγμα τούτου είναι τό οτι καί σήμερον τρεφόμεθα μέ τόν 
αρτον ό όποιος nαρεσκεuάσθη άπό τούς μεγάλους μεμuημένοuς 
της Περσίας. 

Διότι τότε ύπό τήν καθοδήγησιν των ιερέων έκαλλιεργήθησαν 
τά δημητριακά, τά όποια καί σήμερον όκόμη άποτελουν τήν βάσιν 
της διατροφης μας. 

Τόσον εύρεια ητο ή δρασις των μεμuημένων «πατέρων». Δέν 
περιωρίζετο μόνον είς θρησκευτικός καί ίδεατάς όξίας, όλλ' έπεξε
τείνετο μέχρι της βάσεως της ύπάρξεως του όνθρώποu. Βέβαια 
άργότερον οι γνήσιοι πηγαί των μυστηρίων έστείρεuσαν καί ού
δείς πλέον όμιλει διά τάς προαναφερθείσας μεγάλος πράξεις. Άπό 
τήν πνευματικήν ίσχύν του «πατρός» όπέμεινε μόνον ενα ξηρόν ό
νομα. Τουτο μόνον έξωτερικώς ένθυμίζει τήν έποχήν της άκμης 
των μεμuημένων. Τελευταία άνάμνησις του όνόματος, άλλά καί 
αύτή ώχρά καί άμuδρά, είναι ή συνήθεια νά άποκαληται «πατήρ» ό 
καθολικός κληρικός των μοναχικών ταγμάτων. 

"Ας σημειωθη δτι καί al έπτά βαθμίδες της χειροτονίας των 
καθολικών ιερέων (Όστιάριος, λέκτωρ, έξορκιστής, άκόλοuθος, 
ύποδιάκονος, διάκονος, πρεσβύτερος), άποτελουν εν τελεuταιον 
ύnόλειμμα άναμνήσεως των έπτό βαθμίδων μυήσεως των 
Μιθραϊκών μυστηρίων. 

'Αλλά καί τόν όρθόδοξον Ιερέα όποκαλουμεν «πατέρα». Καί ό 
διαμαρτυρόμενος Ιερεύς χαρακτηρίζεται ώς «πνευματικός πατήρ», 
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ο οποίος όφείλει νά φροντίζη διά τά «τέκνα» του. 'Αλλά καί τοCπο

είναι μία μακρυνή άπι1χησις του άρχαίου όνόματος καί δέν δίδει 
οϋτε άμυδράν ίδέαν τίΊς ούσίας του άρχαίου έκείνου έβδόμου 
βαθμου των Μιθραϊκών μυστηρίων. 

Είς τι1ν λατρείαν του Μίθρα ύπήρχον ύπεράνω του βαθμου 
του «πατρός» καί μερικοί «άνώτεροι ποιμένες», οί οποίοι κατά εύ
ρεθείσας έπιγραφάς έφεραν τόν τίτλον «PATER PATRUM» η «PA
TER PATRATUS» δηλ. «nατι1ρ πατέρων». Οί «πατέρες πατέρων» 
ύnήρξαν έκείνοι οί όλίγοι οί οποίοι, κατά τήν έποχήν του λυκόφω
τος των καταπιπτόντων μυστηρίων, ι1σαν είς θέσιν νά είσδύσουν 
διά πραγμcιτικι1ς μυήσεως είς τούς ύπερβατικούς καί ύπερφυσι
κούς κόσμους. 'Έχαιραν μεγάλου σεβασμου κcιί αύθεντικότητος, 
διότι οί πιστοί έπίστευον δτι είς τcις πράξεις των κcιί είς τήν καθό
λου δροσιν των έβλεπαν τήν θέλησιν τής θεότητας. 

Ίδιομορφίαν παρουσίαζαν αί μυήσεις πού έγίνοντο τόν Μάρ
τιον η τόν Άπρίλιον κατά τόν χρόνον του Πάσχα των χριστιανών 
καί cιί όποίαι ησαν συνδεδεμένοι μέ ώρισμένας λατρευτικός ένδυ
μασίος. 

'Ακόμη καί προσωπίδας ζώων έφεραν οί μεμυημένοι ώρισμέ
νων βαθμών. Π .χ. οί του πρώτου βαθμου έφεραν προσωπίδα κό
ρακας καί του τετάρτου βαθμου λέοντος (IΠENWEILER πλησίον 
του Στρασβούργου, KONJICA είς Βοσνίαν). 

'Ένας χριστιανός του 4ου αίώνος, ό οποίος θcι εiχεν άσφαλώς 
γνώσιν των συνηθειών αύτών, τάς έχρησιμοποίησεν είς τόν άγω
να του ένcιντίον τής θρησκείας του Μίθρcι. Οϋτως, είς ενcι έργον 
τό όποίον συγκαταλέγεται μεταξύ των γραπτών του Αύγουστίνου 
κcιί άπεδίδετο προηγουμένως είς τόν Άμβρόσιον (άλλά έγράφη 
ύπό όλλου συγγραφέως) όναφέρεται: 

«Οί μέν κτυπουν μέ τά πτερά των δπως τά πουλιά κcιί μιμουν
ται τήν φωνήν του κόρακας, οί δέ βρυχώνται δπως οί λέοντες. 
Βλέπει λοιπόν κανείς πώς έκείνοι πού όνομάζουν τούς έαυτούς 
των σοφούς, έγιναν ύβριστικώς τρελλοί». 

Δέν είναι γνωστόν πόθεν έχει ο γράφων τάς γνώσεις του, έξ 
ίδίας άντιλήψεως, έκ τής περιγραφής ένός αύτόπτου μάρτυρος η 

cΊπό δεύτερον η τρίτον χέρι. 'Ίσως πρέπει νά ύποτεθή δτι πρόκει
ται περί ένός ύπερβολικου κειμένου γρcιφέντος ύπό τό κράτος 
θρησκευτικου, χριστιανικου ζήλου. Ή περιγραφή τής άπομιμήσεως 
τής φωνής των ζώων άνάγεται ένδεχομένως είς τήν ίσχυράν άνα
φώνησιν λατρευτικών λέξεων καί κραυγών. Τούναντίον φαίνεται 
δτι οί φέροντες προσωπίδα κόρακας εiχον καί πτερό. 

Διά διαφόρους λόγους πρέπει νά ύποτεθή δτι οί έπτά βαθμοί 
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μu11σεως ε1χον, κατά τάς άντιλήψεις τών Μrθραϊστών, σχέσrν μέ 
τούς έπτά πλανήτας. Ή ύπόθεσις αύτή έπrβεβαrούταr άπό πολλά 
εύρήματα. Κατά τάς άνασκαφάς ύπό καί παρά τήν άψϊδα τού S. 
PRISCA εiς τόν Άβεντϊνον λόφον τr"]ς Ρώμης, εύρέθη Μrθραϊον τό 
όποιον προικuψεν έκ μετασκεuης ένός άνακτόροu οίκοδομηθέν
τος πρό 100 έτών. 'Υπάρχουν λόγοι νά ύποτεθη δτr τό άνάκτορον 
αύτό άνr"]κεν εiς τόν αύτοκράτορα ΤρωΊΌνόν. Σημαντrκώταταr είναι 
αί έπί τών τοίχων ζωγραφrκαί. Μεταξύ αύτών εύρίσκονται άπεικο
νίσεrς βαθμούχων μέ τούς τίτλους των καί μέ έπιγραφάς αί όποϊαr 
άναφέροuν τόν έκάστοτε βαθμόν τόν όποϊον καί φέρουν είς σu
νάρτησrν μέ ενα πλανήτην. Ώς παράδειγμα άναφέρετοι ό στίχος 
δrά τόν τρίτον βαθμόν: «ΝΑΜΑ MILITIBUS TUTELA MARTIS». 
Ή λέξις «ΝΑΜΑ» έχεr περσικήν καταγωγήν καί σημαίνει: Τιμή, σε
βασμός. Έδώ έκφράζεταr ενας πανηγυρικός Χαιρετισμός: «Τιμή 
(σεβασμός) εiς τούς μαχητός οί όποϊοr εύρίσκονται ύπό τήν προ
στασίαν τού 'Άρεως». 

Ό στίχος πού άναφέρετα1 εiς τόν «πατέρα» είναι ό έξης: 
«Τιμή (σεβασμό.:;) εiς τούς πατέρας άπό της άνατολης μέχρι 

της δύσεως, οί όποιοι εύρίσκοντα1 ύπό τήν προστασίαν τού Κρό
νου». Συμφώνως πρός τάς έπιγραφάς οί βαθμοί καί οί άντίστο1χο1 
πλανητα1 εινα1: 
κόραξ-σελήνη 
κρύφ1ος-Άφροδίτη 
μαχητής-'Άρης 
λέων-Ζεύς 
πέρσης-Έρμης 
ήλ1οδρόμος-ηλιος 
πατήρ-Κρόνος 

Περισσοτέρας πληροφορίας διά τούς έπτά βαθμούς μας δί
δουν εύρήματα εiς τό «MITREO ΟΙ FELICISSIMO» της 'Όστιας τού 
δευτέρου ήμίσεως τού 3ou αiώνος. Είς τό δάπεδον τού Ιερού αύ
τού εύρίσκονται μωσαϊκά μέ οίκοσημ1κά έμβλήματα τών έπτά 
βαθμών. Τά εύρή-μοτα αύτά μας χορηγούν πολuτίμοuς συμπληρω
ματικός πληροφορίας πρός κατανόησιν τών Μιθραϊκών βαθμίδων 
μυήσεως άφ' ένός καί της άντιστοιχίας των μέ τούς έπτά πλανήτας 
όφ' έτέροu. Έδώ ό κόραξ (έν άντ1θέσει πρός τά πρυαναφερθέντα 
εύρ11ματα της άψϊδος τού S. PRISCA) συνδέεται μέ τόν Έρμην. 
Πλησίον της εiκόνος τού κόρακας ύπάρχει μία ύδρία ώς καί τό κη
ρύκειον (ράβδος) σύνηθες χαρακτηριστικόν τού Έρμού. Ή ράβδος 
αuτη έχει δύο όφεις περιπεπλεγμένοuς καί μέ τάς κεφαλάς των 
πρός άλλήλοuς έστραμμένας. 
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Ό Έρμης, 6 ταχυδρόμος τών Θεών cιντιστοιχει καλύτερον 
πρός τήν ούσίαν του βαθμου του κόρακας, Π'lύ έχει ώς εϊδομεν 
μεταξύ ολλων καί τήν cιnοστολι1ν της μεταβιβcισεως μηνuμcιτων. 

Τό βεβλομμένον μωσαϊκόν παρουσιάζει ενα λαμπτηρα, ενο 
διάδημα καί μίαν δοδα. Φαίνεται οτι είναι ή δcις του γάμου, ή 
όποία ϊσως ήνόπτετο κοτcι τήν cιφιέρωσιν, στον 6 «νυμφίος» (κρύ
φιος) συμβολικώς νυμφεύεται μέ τόν Θεόν. Ό δεύτερος αύτός 
βαθμός του «κρuφίοu» (νυμφίου) συνδέεται μέ τήν Άφροδίτην, 
τήν θεcιν 11 όποία κατcι τcις ρωμοϊκcις cιντιλήψεις ητο 11 προστcιτις 
της φιλικι"]ς συνδέσεως καί του σuνcισπισμου (συμμαχίας). Έξ ολ
λοu είς είκόνα εύρεθεισαν είς S. PRISCA 6 νυμφίος φέρει πέπλον. 

'Ίσως της μυήσεως είς τόν βcιθμόν τουτον προηγουντο «ίερcιί 
πλύσεις» δι' ϋδοτος. Ή θηλυκή cιντιστοιχίcι του νυμφίου είναι 11 
«νύμφη», πού εΊνcιι καί ή όνομασία διά τό ζωντανό όντα τών ύδό
των τών πηγών, τών ποταμών καί τών λιμνών. Είναι δυνατόν ή δι
πλη αύτή σημασία νό ένuπάρχη είς τός θρησκευτικός cιντιλήψεις 
κcιί ηθη, πού συνέδεαν τόν νυμφίον μέ τό ύδότινον στοιχειον. 

Τό χαρακτηριστικά σήματα του τρίτου βοθμου του «μcιχητου 
ησcιν: Λόγχη, περικεφαλαία καί στρατιωτικός σόκκος. 

Προφανής είναι ή συμβολική ύπόδειξις του πλανήτου 'Άρεως 
ύπό τών έν λόγ� σημάτων. Ό στρατιωτικός σcικκος φαίνεται οτι 
είχε κcιί μίαν ολλην ίδιαιτέραν σημασίαν cιφου 6 «μαχητής» του S. 
PRISCA φέρει ομοιον σάκκον έrιί του cιριστερου του ώμου. 'Ίσως 
νό έσuμβόλιζεν ή είκών αύτ11 οτι 6 ονθρωπος γίνεται ενας καλός 
«μαχητής ου Θωυ» μέ τό νcι ύφίσταται τάς τύχcις της ζωης μέ 
σuγκcι όβασιν. Μεταξύ τών έnιγραφών είς S. PRISCA είναι καί ή 
όκόλοuθος: 

«ATOUE PERLATA HUMERIS TRELI ΜΑΧΙΜΑ DIVUM» δηλ. 
«Κcιί έnί τών ώμων μου έφερα τό τεράστια μηνύματα τών 

Θεών». 
Ό στρατιωτικός σάκκος τόν όποιον έφερεν 6 <ψcιχητr1ς» συμ

βολίζει έδώ τό βάρος της πνεuματικης εύθύνης μέ τήν όποίcιν έπε
φορτίσθη ό «μαχητής της πίστεως». 'Άλλοι δύο έπιγραφαί cιπό τόν 
S. PRISCA εΊναι αί έξ11ς:

«DULCIA SUNT FICATA AVIUM SED CURA GUBERNAT»
«Είναι γλυκύ τό ηπαρ τών πτηνών. όλλό κcιί 6 μόχθος μας δια

πα ιδαγωγει». 
Τό ιΊncιρ τών πτηνών έθεωρειτο καί τότε ώς έξαιρετικό φαγη

τό. Έδώ νοουνται ai ύλικαί όπολαύσεις της ζωης καί είναι γλu
κειcιι. 
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'Όμως μόνον οί άγώνες της ζωης μας προάγουν καί μας φέ
ρουν πρός τά έμπρός. Ή όλλη έπιγραφή λέγει: 

«NUBILA PER RITUM DUCATIS TEMPORA CUNCTI». 
«Δύσκολους καιρούς ύποφέρομεν άπό κοινού είς τήν ίεράν 

λατρείαν». 
Ή παράστασις είς S. PRISCA δεικνύει τόν «μαχητήν» κρα

τούντα τήν ούράν τού ένδύματος τού προπορευομένου «λέοντος». 
Έπί τού μωσαϊκού της OSTIA ύπάρχουν τά έμβλήματα τού τε

τάρτου βαθμού δηλ. τού «λέοντος». 'Ένα πτύον (φτυάρι) φωτιας, 
ενα σίστρον καί μία δέσμη κεραυνών. Τό σίστρον εΊναι λατρευτι
κόν όργανον αίγυπτιακης καταγωγης («κρόταλον της 'Ίσιδας»). 
Άποτελειται άπό μεταλλικόν ώοειδη κρίκον στερεωμένον έπί λα
βης καί έπί τού όποίου εύρίσκονται μεταλλικοί μικροί σιδηραί 
ράβδοι πού είναι δυνατόν νά μετατοπισθούν καί νά κινούνται, 
όπότε προκαλειται κατά τόν χορόν έκκωφαντικός θόρυβος. Ή 
σχέσις του μέ τόν βαθμόν τού «λέοντος» δέν είναι σαφής. 

Τούναντίον ή δέσμη των κεραυνών δηλοι τήν σχέσιν τού βαθ
μού πρός τόν Δία. Τό φτυάρι της φωτιας δηλοι δτι ό «λέων» είναι 
φορεύς τού στοιχείου «πύρ». Φαίνεται δμως δτι καί είς τήν πραγ
ματικότητα έχρησιμοποιειτο τό έργcιλειον αύτό, διότι εύρέθησαν 
παρόμr,•α είς τά Μιθραια τού HEDDERNHEIM καί τού CARRAN
BURGI-,. 

Μεταξύ των έπιγραφών είς S. Prisca ύπάρχει καί ή άκόλου
θος: 

«ACCIPE THURICREMOS, PATER, ACCIPE, SANKTE, LEO
NES». 

«Λάβε, πάτερ, αγιε, λάβε τούς θυσιάζοντας θυμιάματα λέον
τας». 

καί όλλη έπιγραφή, ϊσως συνέχεια της προηγουμένης: 
«PER OUOS THURADAMUS, PER OUOS CONSUMIMUR 

IPSI». 
«Δι' έκείνην πού άνάπτομεν θυμίαμα, δι' έκείνην θά κατα

στραφώμεν (διά τού πυρός) καί ήμεις οί ϊδιοι». 
Ε ίς τάς λατρευτικός τελετάς οί «λέοντες» προσέφεραν τά θυ

μιάματα καί τάς θυσίας. Έν σχέσει μέ αύτά πρέπει νά γίνη μνεία 
κcιί μιας παραστάσεως τού ΑΙΟΝ μέ τήν κεφαλήν λέοντος, όπό τό 
στόμα τού όποίου έξέρχεται ρεύμα άέρος καί πυρός, διά τού 
όποίου άνερριπίζετο τό έπί τού βωμού πύρ. Είς αύτάς καί παρο
μοίας άλληγορίας ύπονοειται ϊσως καί ή έρχομένη παγκόσμιος 
πυρκαϊά. 

Είς τάς όπεικονίσεις της πανηγυρικης λιτανείας τού S. PRISCA 
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ό «λέων» φέρει μακρύν κατακόκκινον δπως τό πύρ μανδύαν. 'Ένας 
έκ τών μεμυημένων «λεόντων» είναι κατά τοιούτον τρόπον ζω
γραφισμένος ώστε τό πρόσωπόν του είναι έστραμμένον πρός τόν 
παρατηρούντα, χωρίς δμως νά τόν κυπάζη. Ή μυστηριώδης έκ
φρασις τού προσώπου του δίδει τό αϊσθημα δτι δποιος κυπάξει 
μετά προσοχής τήν μορφήν αύτήν, δέν πρόκειται νά τήν λησμονή
ση εϋκολα. Αύτή είναι ή γνώμη τού μελετήσαντος τόν Μιθραϊ
σμόν VERMASEREN. 

'Όπως 6 νυμφίος ητο άντίστοιχος πρός τό ϋδωρ, έτσι 6 λέων 
πρός τό πύρ. Θά πρέπει άσφαλώς νά ύποτεθη δτι ή διδασκαλία 
τού Μίθρα θά συνεσχέτιζε καί τούς όλλους δύο βαθμούς τού «κό
ρακας» καί τού «μαχητού» μέ τά «στοιχεία». Ό VERMASEREN 
ύποθέτει δτ1 ό «κόραξ» ητο άντίστοιχος πρός τόν όέρα καί 6 «μα
χητής» πρός τήν γην. 'Αλλά καί ή ό•. rίστροφος άντιστο1χία θά ητο 
δυνατή. 'Επειδή τά στοιχεία πού διι C!έτομεν διά τούς δύο αύτούς 
βαθμούς εΊναι έλάχιστα, θά πρέπε1 , u θεωρ11σωμεν τάς άντ1στο1-
χίας βαθμών καί στοrχείων λαμβάνοντες ύπ' όψrν τήν φυσrκήν καί 
λατρευτrκήν σεrράν καί τάξιν. Θα έχωμεν τότε: 
κόραξ - γη 
κρύφrος - ϋδωρ 
μαχητής - άήρ 
λέων - πύρ 

Πρός ένίσχυσrν της αποψεως αυτης δέον νά ληφθη ύπ' όψιν 
δτr ό κόραξ άπό της καθαρώς γηίνης πλευράς έχρησίμευεν ώς 
άγγελιοφόρος, ένώ 6 μαχητής ητο κατά κύρrον λόγον μαχητής δrά 
του λόγου, διαδrδομένου διά τού όέρος. 'Άλλως τε ή άρχαία δrδα
σκαλία περί τών στοrχείων δέν έννοούσε ταύτα ύπό τήν σημερι
νήν έννοrάν των, άλλά ώς περιοχάς τού Είναι, τάς όποίας θά έχα
ρακτηρίζομεν μέ τήν σημερινήν όρολογίαν μας ώς τό φυσικόν
όρυκτόν (όψυχον), τό ζών, τό ψυχικόν καί τό πνευματικόν. Κατά 
ταύτα ή δράσις τού «κόρακας» άνεφέρετο είς τό όψυχον, ή τού 
«κρυφίου» είς τό ζών, τού «μαχητού» είς τό ψυχικόν καί τού 
«λέοντος» είς τό πνευματικόν. Κατ· αύτόν τόν τρόπον ό συσχετι
σμός τών βαθμών καί τών στοιχείων καθίσταται πλέον κατανοη
τός. 

Τά έμβλήματα τού βαθμού τού «πέρσου» πού εύρέθησαν έπί 
τών μωσαϊκών της OSTIA είναr: ήμrσέληνος μέ άστέρια, ενα μικρό 
καί ενα μεγάλο δρεπάνr. Ταύτα δηλουν τήν συγγένειαν πρός τήν 
σελήνην, ή όποία κατά τούς Πέρσας έφερε τούς καρπούς τών 
άγρών. Τό δρεπάνι είνα1 αύτό καθ' έαυτό έμβλημα τού Κρόνου. 
Καί αύτό έχεr σχέσιν μέ τούς καρπούς της γης διότι μέ αύτό θερί-
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ζεται ό σίτος. Έnί της είκόνος εiς S. PRISCA φέρει ό «nέρσης» 
μακρούς κλάδους η στάχεις. 

Έκεϊ εύρίσκεται ύnό τήν nροστασίαν του Έρμου. 
Τά σι1ματα του «ήλιοδρόμου» είς OSTIA ειναι: πυρσός, άκτι

νωτός στέφανος (μέ ταινίας) καί μαστίγιον. Ό πυρσός καί ό άκτι
νωτός στέφανος δηλουν άναμφισβητήτως τήν σχέσιν πρός τόν η

λιον. Τό μαστίγιον άnαντόται είς τήν παράστασιν του ήλίοu έπί του 
ήλιακου cιρματος. 

Μέ αύτό έξωθεϊ τούς ήλιακούς ϊπποuς κατά τήν nορείαν του 
έν τψ ούρανψ Διά του έμβλήματος τούτου χαρακτηρίζεται ό ήλιο
δρόμος ώς άντιnρόσωnος του Θεου ήλίου. Είς S. PRISCA ύnάρ
χοuν πλησίον του ύδρόγειος φωτοστέφανος, βροχοφόρον νέφος, 
μελανίας καί άκτινωτός στέφανος. Φέρει I οuθρόν ένδυμα καί κι
τρίνην ζώνην. 

Τά έμβλfΊματα του «πατρός» ειναι: δρεπάνι, φρυγικός σκου
φος, ράβδος μεμuημένοu καί δοχεϊον διά θυσίας. Τό δρεπάνι δει
κνύει τόν Κράνον. 

Έnί τιϊς πλακάς του βωμου του DIEBURG φαίνεται ό Μίθρας 
ώς «νέος Κρόνος» πού συλλέγει τήν σuγκομιδήν του κόσμου. 

'"Αξιον nροσοχης ειναι οτι ή συνάρτησις τών βαθμών πρός άν
τιστοίχοuς nλανήτας εiς OSTIA καί αί έπιγραφαί εiς S. PRISCA έ
χουν άλλάξει σειράν εiς τούς βαθμούς «ήλιοδρόμοu» καί «κόρα
κας». 

'Ίσως κατά τήν έποχήν της άρχομένης παρακμης τών μυστη
ρίων έnεκράτει άσάφεια περί τών πραγμάτων τούτων. Περιωρί
ζοντο μόνον νά άντλουν άnό τήν παράδοσιν, άλλά καί είς αύτήν 
άκόμη δέν ύnηρχεν έμnιστοσύνη. 

··οπως αί πολυάριθμοι λεnτομέρειαι τιϊς κυρίας είκόνος της λα
τρείας πρέπει νά έρμηνεuθουν ώς στοιχεϊα όλοκληρώνοντα τήν 
άνθρωnίνην φύσιν, έτσι καί αί έnτά βαΟμϊδες της μυήσεως ειναι 
δυνατόν vά θεωρηθουν ώς ενας όργανισμός, ό όποιος έν τψ 
σuνόλ� του άναφέρεται εiς τήν φύσιν ><αί τήν ούσίαν του άνθρώ
nοu. '"Ηδη κατά τιΊν σχολίcισιν τών διαφόρων βαθμών διαφαίνεται 
ή πλευρά αύτι1 της Μιθραίκης μυήσεως. Γίνεται δέ άκόμη περισ
σότερον σαφής έάν nαρατηρήσωμεν τι1ν «άνθρωnολογίαν» τών 
μυστηρίων. Τό κuριώτερον χαρακτηριστικόν της είναι ή όποψις πε
ρί του nολuμελους της άνθρωπίνης όντότητος ώς όπαντόται είς 
τόν Πλάτωνα, τόν Άριστοτέλην καί εiς τούς Νεοπλατωνικούς. Βε
βαίως έθεωρεϊτο ό όνθρωπος ώς ένότης, μονάς, είς τήν όποίαν ο
μως σuνηντώντο (ώς είς μίαν έστίcιν) αί πλέον διάφοροι nεριοχαί 
καί ζώνcιι της ύnοστάσεως καί ύnάρξεως του κόσμου. 



1987 ΟΙ ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩ ΜΙΘΡΑΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 157 

Βέβα1α αί δ1δασκαλία1 των δ1αφόρων σχολών 11σαν δ1αφορετ1-
καί οσον άφορξ! τόν άρ1θμόν καί τήν κατ cιταξ1ν των μελών τrΊς όν
θρωnίνης φύσεως καί ούσίας. 'ΌμL,Ι(, καμμία σχολ11 δέν έθεώρει 
λ.χ. τήν ψυχ11ν ώς εν όν μ11 δ1ωρε r, ,, ιυγκείμενον έξ ένός στρώ 
ματος καί μή σύνθετον. 

'Όλα1 ομως αί φ1λοσοφ1καί σχολοί τrΊς όρχωότητος έσυμcpι� 
νουν οτ1 ό όνθρωnος εΊνcι1 εν δ1αφορ1κόν όντίγρcιφον του μrιιψ 
κόσμου. 'Όταν ό Άρ1στοτέλης δ1έκρ1νε μίαν «τροφοδότ1δω1 �11ι1. 
«cιίσθcινομένην» καί μίαν «σκεnτομένην» ψυχ11ν (ri τελευτcιίcr έχω 
ρίζετο nάλ1ν είς τό «δρών» μέρος νους nο1ητ1κός κcιί είς τό 
«πάσχον» μέρος νους nαθηΤΙκός) riκολούθεr τC:ις ncιρcιδόσ ις 
των μυστηρίων. 

Δrά τrΊς «τροφοδότ1δος» καί της «cιίσ0cινομένης» ψυχης λιι11 
βάνε� ό όνθρωnος μέρος είς τό φυτ1κόν κcιί ζωϊκόν f1cισίλε1ον. ένL�J 
είς τήν «δρώσcιν» καί «nάσχουσαν» ψυχr1ν δηλ. Fiς 1όν «1ιο1ηr1 
κόν» καί τόν «nαθητ1κόν» νουν έκδηλουν1ω ώρ1ομέ.νcι βcισίλε1rι 
του ύnερβcιτ1κου κα1 ύnερφυσ1κου θείου κόσμου. 

Ή δ1ά των έnτcr βαθμίδων μυr1οεωι, Π()n c ίο δι()cιοκnλίος τίί1ν 
Μ1θραϊκών μυστηρίων φαίνετω bτι Οέλε1 vc: ι)L.10 l [vcr ό11οίωμιr 
cΊντίγραφον των μελών τούrων τi'μ, cΊνΟrJωι;ίνης φιΊ0 ° • ,, κcιί ού 
σίας, δ1ά των όnοίων ό όνθρωnος λcιμβc1νε1 μέ 110c, · 1 1

, 1 ην σεφιΊν 
καί κατάτcιξ1ν των φυσ1κών κω πνευμοτ1κίίJν πι;- 10,,:,�•ν κrιι ζωνϊ,v 
τrΊς ύποστάοεως καί ύnάρξεως του κόσμοι,. Η 11r11ί 1οί1 ίlvΟριίι 
που ομως δnοψις είς τr1ν Μ1θραϊκήν διδcισκαλίαν ι'Ίπτειcrι μέν τrΊς 
όνωτέρω έκτεθείοης, βcιίνε1 έν τούτοις καί πέραν τού rης είς μερ1 
κά σημεία. 

Αί τρεις βαθμίδες «πέρσης», <rriλιοδρόμος» κcιί «πaτήρ>1 cΊν
τιπροσωπεύουν τό άνθρώπινον όντίγρcιφον των ύψίστων πνευ
ματικών-θείων σφωρών, ή προσωποποίησις των όποίων είς πολ 
λάς θρησκ ίcις γίνεται αίσθητή ώς εν Ίδος Θείος Τpι6δος. Είς τr1ν 
χριστιαν1κr1ν θρηοκείον ri Τριάς του Πατρός. του Υίου καί του 
'Αγίου Πνεύματος. 

Είς τά μυστήρια έπεκράτει ri όποψις οτι ό όνθρωπος εΊνοι δυ
νατόν vcr γίνη διcr της μυr1σεως δέκτης-μέχρις ένός ώριομένου 
βοθμου-τών είδικών πνευματικών δυνάμεων αύτrΊς τrlς Τρι<'ιδος 
Ή έννο1α της ολης διδασκαλίας συνίστατο είς τήν όλλcιγr1ν τrΊς ο 
λης φύσεως του μύστου. 

Ύπό τόν έλεγχαν -. ου πνεύματος έπρεπε νά τεθrΊ 6χ1 μόνον ι) 
ψυχή (ί,:έχρι καί των τελευταίων όπ"χρώσεών της) cΊλλό κcιί αί δυ
νcrμεις της ζωης κcιί το φυσικόν σώμα πού έπρεπε vcr κcιθcιρθουν 
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μέχρι τοιούτου βαθμου ώστε νά καταστουν διαφανείς (δηλ. νά εί
ναι δυνατόν νά γίνουν δέκται) διά τό Θείον. 

Είς τήν ίνδικήν όρολογίαν τό προϊόν της μεταβολής του φuσι
κου σώματος όνομάζεται: «ΑΤΜΑΝ», τό της μεταβολής των δυνά
μεων της ζωης: «BUDHI» καί τό της μεταβολής του ψuχικου μέ
ρους: «MANAS». 
Είς τήν τριάδα αύτήν ΑΤΜΑΝ, BUDHI, MANAS έξεδηλουτο ή θεία 
τριάς του πατρός, του uiou καί του πνεύματος. 'Εκείνος ό όποίος 
ένεσόρκωνε μέσα του τό στοιχείον ΑΤΜΑΝ, ώνομόζετο «πατήρ» 
είς τά Μιθραϊκό μυστήρια. Ό άνελθών μέχρι της άρχης του 
BUDHI έκαλείτο «ήλιοδρόμος» καί ό ζωογονών καί άναζωπυρών 
μέσα του τήν δύναμιν του MANAS έλέγετο «πέρσης». 

Ή τριάς των τριών πρώτων βαθμών: κόραξ, κρύφιος, μαχητής 
ήτο άντίστοιχος πρός τάς φυσικός άρχάς του φuσικου σώματος, 
των λειτουργιών της ζωης καί του ψuχικου μέρους. Είς τό μέσον 
μεταξύ των δύο τριπλών όμάδων ϊσταται ό βαθμός «λέων» πού εi
χεν ώς άποστολήν νά καλλιεργήση, νά διαμορφώση καί νά όνο
πτύξη τό είδικώς άνθρώπινον στοιχείον της άτομικης προσωπικό
τητος. 

'Έτσι τό σύνολον των έπτά βαθμών άντεπροσώπεuεν, οϋτως 
είnείν, τόν τέλειοv αvθρωποv, ό όποίος έξήντλησε καί έφερεν είς 
πλήρη ώρίμανσιν bλας τάς δυνατότητας καί τός έμφύτοuς ίκανότη
τας του Είναι του, της ύπόρξεώς του, της ούσίας του. 
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Έκ τού ρήματος καθαίρω (καθαρίζω, όφαιρώ τόν ρύπον) 
προέρχεται ή λέξις. 

Ώς ψυχαί όνθρώπιναι έρχόμεναι είς τόν κόσμον τούτον, έν
σαρκούμεθα. 

Κάθε μιά ψυχι1 έχει τό παρελθόν της, τήν ίστορίαν ης. 
'Εδώ όπό τά παιδικά μας χρόνια ζούμε εiς τό οίκογενειακόν 

μας περιβάλλον καί τό περιβάλλον τό έγγύς ήμών. Δεχόμε(Jα έτσι 
τάς έπιδράσεις του. 

Άργότερον μός έπηρεάζει τό σχολεϊον, οπου καταβάλλεται 
προσπάθεια δημιουργίας ιϊθους, όλλά καί ή κοινωνία όλόκληρος. 
Άπό τά μικρά μας χρόνια έμποτιζόμεθα μέ ίδέας παντός εϊδους. 
Βλέπομεν πράξεις ποικίλος τελουμένας έγγύς ήμών rϊ πληροφο
ρούμεθα διά τά μακράν γινόμενα. 

Ποία ειναι ή ήθική όγωγή πού λαμβάνουν τά παιδιά, ol νέοι 
καί αί νέοι όπό πολλάς όπό τάς είδήσεις των έφημερίδων, όπό τά 
περιοδικά, όπό διάφορα φυλλάδια καί όπό τούς κινηματογράφους; 
'Ατυχώς αί πλεϊσται των προσφερομένων ίδεών rϊ τά έξιστορούμε
να δέν ειναι ήθικά, πολλές δέ φορές ειναι όπάνθρωπα. Ό πολύς 
κόσμος μοιραίως έπηρεάζεται όπό ολα αύτά. Οϋτω όλίγοι όνθρω
ποι είς τήν κοινωνίαν ειναι δίκαιοι, όλίγοι όγαπούν, όλίγοι ειναι τόν 
νούν έλεύθεροι. Oi όλίγοι iδεολόγοι παρέρχονται ολα αύτά μέ λύ
πην διά τήν κατάπτωσιν των συνανθρώπων των. 

Έν τ� κοινωνiςι βιούντες έπηρεαζόμεθα κατ' όνάγκην, ίδίως σ
τον ή ψυχή δέν ειναι ώριμος, δέν ειναι ίσχυρά. Συμμεριζόμεθα τάς 
ίδέας τού περιβάλλοντος. Τελούμεν πράξεις μέ ύπόδειγμα τόν κοι

νωνικόν όνθρωπον, βυθιζόμεθα είς τά παραδεδεγμένα. 'Αποδεχό
μεθα τά πλεϊστα, πολλάκις όβασανίστως. Τό περιεχόμενον της 
συνειδήσεώς μας όποβαίνει χαμηλόν, πολλάκις κακόν όντιφυσικόν. 

'Ολίγοι ψυχαί όντιδρούν, ϊσως al ώριμοι καί όνθίστανται. Ζη
τούν κάτι διαφορετικόν. Ζητούν ν' όνυψωθούν, νά φύγουν όπό τό 
κοινώς παραδεδεγμένα. Ζητούν πρός τούτο βοήθειαν. Κατά τούς 
όρχαίους χρόνους αί τοιούτοι ψυχαί κατέφευγαν είς τά Μυστήρια. 
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Σήμερον ζητούν βο1iθε1αν άπό δ1αφόρους ίδεολογ,κούς κύκλους. 
'Ένας ίδωλογ1κός κύκλος εινω κcιί ή Θεοσοφ,κή 'Εταιρία. Αϋτη κα
λεί [ ίς τάς τάξεις της άνθρώπους καλής θελήσεως, είλ1κρ1νείς, 
άγαπώντcις τ1iν έλΕυθερίαν της έρεύνης καί τού στοχασμού. Ζη
τούντcις τήν άρετήν. 

Μέσο είς τήν Θεοσοφ,κήν Έταιρίαν λειτουργεί καί ή Στοά 
«Άθηνα». Έργάζπα1 μέσα είς τό πνεύμα της Θεοσοφ,κης Έτω
ρίας καί μέ εiδ,κόν σκοπόν τήν μελέτην τού άρχαίου · Ελληνικού 
Πνεύματος, της έλλην1κης σοφίας. της έλλην,κης Θωσοφίας. Πέ
ρυσι στον έμελπούσαμε τήν Έλλην1κ1iν Μυθολογίαν, έπιμόνως έ
γινε λόγος περί της άξίας τήν όποίαν έχε1 ή κάθαρσις της άνθρω
πίνης συνειδήσεως, ό έξαγν,σμός της. Καί έτσι άπεφασίσθη ν· 
άφ1ερώσουμε τό έτος τούτο είς τήν έξέτασ,ν τού σπουδαίου τού
του ζηηiματος, τού βασικού δ1ά κάθε όνθρωπον, δστ,ς έπιζητεί 
τήν πνευματ1κ1iν του πρόοδον. 

Τί νοείται κάθαρσις είναι εύνόητον: Νά άποβάλλι;� ό όνθρωπος 
τάς κακίας πού φέρε,. Καί έκείνας τάς όποίας έκ της ψυχικής του 
άτελείας φέρε, καί δσας έχε, άποκτήσε, έκ της κοινωνίας. Ν' άγα
π1iσι:� τόν όνθρωπον δστις είναι μία όξία μέσα είς τήν φύσιν. 'Ό
στ,ς είναι όξ,ος σεβασμού καί άγάπης. Νά όποβάλλη τά πάθη της 
άτελους του φύσεως. Νά ν1κήσι:� τό πολύμοpφον τέρας τού έγωϊ
σμου. Νά δ1απεράσι;� τό φοβερόν φράγμα τών προλήψεων, φ1λο
σοφ1κών, δογματικών η έπ1στημον1κών, πού τόσον δεσμεύουν τόν 
νουν. Νά ύπερν1κήσ1J τούς φόβους καί τάς δε1σ1δοιμονίας, πού συ
στέλλουν τήν Ψυχήν. 

Ό οϋτω κεκαθαρμένος άποβαίνε, άγνός, άμ,γήι., άπό παντός 
ρύπου, ψυχ1κου καί νοητικού. Έκδηλούντα, άπό τήν ψυχήν του ώς 
νόμοι, ώς ίδ1ότητες αύτ11ς, ώς συνα,σθήματα πλέον ή όγάπη διά 
πόντος (ώς νόμος φυγοκεντρικός της ψυχrϊς), ή έλευθερία, ή αύτο
τέλε,α (ώς νόμος κεντρομολ,κός της ψυχής) καί ή δικαιοσύνη, πού 
εινΟΙ ό συγκερασμός της άγάπης καί της έλευθερίας. 

'Έτσ, ό άγνός δύναται νά άτενίση μέ έλπίδας πρός τήν ψυχι
κήν του πρόοδον. Πρός τήν πρόοδον τού πνεύματος είς τήν 
όποίον δρ1α δέν ύrάρχουν. 

Είς τά ζητιiματα ταύτα της άρπης καί της ήθικης οί λόγοι δέν 
έχουν άξίαν. Περιγράφουν, άποσαφηνίζουν, όρίζουν. Καί αύτό βέ
βαια κάτι είναι. Ή άρετή δέν διδάσκεται. «Ού διδακτή, άλλό θεί9 
τ1ν1 μοίρ9 ποραγίγνετΟΙ τοίς όνθρώπο1ς», καθώς έγραψεν ό Πλά
των. Χρειάζεται δηλαδή διά νά έκδηλωθ� ή όρετή ώριμότης ψυ
χής. 

Δ,ά νό δ1δαχθ� 11 άρετή είς άνθρώπους μή έπαρκώς ώρίμους 
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τήν ψυχήν, ϊσως μόνον διcι τού παραδείγματος τού διδcισκοντος 
θcι ι1το δυνατόν νcι προκύψιJ ώφέλιμον cιποτέλεσμα. Οί τοιούτοι ο
μως διδcισκαλοι ειναι πρόγμα πολύ σπcινιον. 

Ό έξαγνισμός, ό ένcιρετος, ,_αί ιiθικός βίος, cιποπλε'ί άτομικόν 
έργον έκάστου. Προσπάθειαν δύσκολον, όχι ομως άδύνατον. Άρ
κ ι αϋτη νά γίνεται μέ πόθον ένθερμον, χωρίς ύπολογισμόν καί 
ύσπροβουλίαν. Χρειάζεται ομως ψυχιi ώριμος καί νούς ρωμα
λαιος. 

Ήμεις τό τονίζομεν, μόνον περιγραφάς όποσαφηνίσεως καί 
όρισμούς θά δώσωμΕν. 

Έκεινο τό όποιον θά πρέπει όπό τούδε νά σημειωθιj ειναι δτι 
άρετή καί ήθικιi, ειναι δύο έννοιαι διάφοροι, αϊτινες δμως συμπο
ρεύονται. Ή άρετιi άφορς� τόν άτομικόν τρόπον ζωής τού όνθρώ
που, έν½J ή ιiθική τάς έκδηλώσεις αύτου πρός τούς άλλους cιν
θρώπους. 

Ή εvvοια τής άρετής (21.10.1963) 

Ώς κοί είς τιiν προηγουμένην έλέχθη, τά δσα έφέτος πρόκει
ται νcι λεχθουν έπί του θέματος τής καθάρσεως δέν άποπλουν δι
δασκαλίαν οϋπ κήρυγμα ιiθικής. ΓνωρίζcψΕν καλώς δτι ι) cιρετή 
δέν διδtΊσκεται διά λόγων. Μόνον διά του παραδείγματος, έν έρ
γοις, .του διδάσκοντος θά ήδύναντο τά λεγόμενα νά έχουν όγαθήν 
τινά cιnήχησιν. Άλλά ποιος θά ήσθάνετο τόν έαυτόν του ίκανόν νά 
nράξιJ τουτο; 'Όσον άφορο τούς άκούοντας, τότε θά άnεκόμιζαν 
έκ των λεγομένων ώφέλειαν έάν αί ψυχαί των ησαν ώριμοι νά δε
χθουν τάς άρχάς τής όρετής καί ήθικής. Ή ψυχική ώριμότης γεννό 
τόν nc.ί1ov nρός αύτοβελτίωσιν. Διά τουτο άξίαν έχει ι) άτομική 
έκάσω, προσπάθεια. μέ έnιμονήν, ύπομονήν καί ένθουσιασμόν. 
Μέ είλικρινi') έπιθυμίαν διά μίαν καλλιτέραν πνευματικήν αϋριον. 
Είς τό νά όnοβ� ό όνθρωnος όξιος τής άνθρωπίνης μορφής, ένά
ρετος καί χαριτωμένος. Ώς οί άρχαιοι έλεγαν: «Ώς χαρίεν όνθρω
nος στον όνθρωnος δ». 

Κατά τήν έπιστήμην καί τήν φιλοσοφίαν ό όνθρωπος όργανι
κώς καί νοητικώς όποπλει τήν κορωνίδα τής δημιουργίας έπί τι1ς 
Γι1ς. 

Άλλό ή έ< ηερική φιλοσοφία τοnοθετει τόν όνθρωπον καί 
είς τήν πρώτην βαθμίδα μιας άπεράντου κλίμακοc πνευματικής, ι'Jς 
δρια δέν ύnόρχουσι. Έκ τής άνθρωπίνης κατασ, -1σεως ή έξαγνι
σμένη ψυχή δι:ιναται νά έnιχειρήση έξόρμησιν πνευματικήν ητις θcι 
τής έξασφαλίση τήν άπολύτρωσιν. Τήν cιθανασίαν του πνεύματος: 
Τούτο ύπενόουν oi Πυθαγόρειοι στον έλεγαν δτι «ο! 6νθρωnοι ΕΙ-
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ναι πρόγονοι των Θεών». Τοϋτο όλληγορικώς διατυποϋται καί έν 
ΤΙ} Έλληνικσ Μυθολογίι;:ι μέ τήν είκόνα δτι ή Γαία έγέννησε τούς 
Τιτάνας καί έκ των Τιτάνων έγεννήθησαν οί Θεοί. Ό Κρόνος καί ή 
Ρέα ησαν Τιτάνες. Τιτάνες είναι οί όνθρωποι. Είς όλλας είκόνας ή 
Μυθολογία τοποθετεί Τιτανίδας ώς μητέρας των 'Ηρώων καί των 
Θεών. Ό ηρως Ήρακλης ητο υίός της τιτανίδος 'Αλκμήνης καί τοϋ 
Θεοϋ Διός. Οί Θεοί δέ 'Άρτεμις καί 'Απόλλων τέκνα της τιτανίδος 
Λητοϋς καί τοϋ Θεοϋ Διός. 

Διό τήν πνευματικήν δμως όνέλιξιν τοϋ όνθρtί.1που όπαιτοϋνται 
έκ μέρους του ήρωϊσμοί. Ν' όφίσ,:� τόν παλαιόν όνθρωπον καί νό 
μεταμορφωθι:i είς νέον όνθρωπον, ένόρετον, ήθικόν, έλεύθερον 
καί φωτεινόν. Τό έργον τοϋτο είναι μέν λίαν δυσχερές, όχι δμως 
καί άδύνατον. Ίδού τί έγραφεν όλλοτε σχετικώς ενας ίδεολόγος 
καί φιλοσοφημένος όνθρωπος, ό 'Ιωάννης Βασιλης: «Διό νό φθό
σ,:� ό όνθρωπος είς τό σημείον τοϋ καθαρμοϋ πρέπει νό καταβόλ,:� 
πολλούς κόπους, προσπαθείας όόκνους. Νό ύποστσ δοκιμασίας 
φρικτός, πόνους όφαντόστους, διότι έγκαταλείπει μετά δυσκολίας 
μίαν ζωήν, ενα παρελθόν έξεων καί συνηθειών αϊτινες έν μέρει 
τόν τέρπουν. 

Καταστρέφει μίαν κατάστασιν παλαιόν, ενα ήθικόν καί ίδεολο
γικόν κόσμον φανταστικόν ϊσως, όνώμαλον ναί, πολυκύμαντον ναί, 
όλλό μεθ' ου είχε δεσμούς δουλείας αίώνων, καθ' οϋς ή ψυχή του 
έξοικειώθη μέ τήν ϋλην καί τό σκότος. Πάντα ταϋτα πρέπει ό 
όνθρωπος-μύστης νό έγκαταλείψ,:�, νό θραύσ,:� τούς παλαιούς δε
σμούς, νό πί,:� τό ϋδωρ της λήθης της προγενεστέρας ζωης». 

Ώς έλέχθη ή άρετή όφορc) τόν ότομικόν τρόπον ζωης τοϋ όν
τος, έχει έννοιαν κεντρομολικήν. Προβάλλεται λοιπόν τό έρώτημα 
έόν ό άτομικός τρόπος ζωης τοϋ όνθρώπου εΤναι ό ίδιος. Ή όπόν
τησις έν προκειμένψ εϋλογον είναι δτι, εΤναι άρνητική. Τοϋτο πάς 
τίς άντιλαμβόνεται έκ της καθημερινης πείρας. 

Ό άτομικός τρόπος ζωης τοϋ κάθε άνθρώπου έξαρτάται έκ 
διαφόρων παραγόντων, κυριώτεροι των όποίων εΤναι ή βιολογική 
κληρονομικότης, αί διάφοροι έπιδράσεις τοϋ περιβάλλοντος (οίκο
γένεια, σχολείον, έπάγγελμα, κοινωνία) καί ή ψυχική ήλικία, ή ψυ
χική ώριμότης έκόστου. 

Ό τελευταίος ουτος παράγων είναι άποφασιστικός. 'Όταν ό 
όνθρωπος είναι ψυχικώς ώριμος ήμπορεί νό κατανικήσ,:� τός βιο
λογικός αύτοϋ άτελείας ι'\ νό άρθι:i ύπερόνω των έπιδράσεων τοϋ 
περιβάλλοντος. 

Πολλά πρός τοϋτο ύπόρχουν ίστορικό παραδείγματα. Θό όνα
φέρωμεν τρία: Τό τοϋ Σωκράτους, δστις ένίκησε τάς έκ της κλη-
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ρονομικότητος αύτου άτελείας του, τό του Έπικτήτου (της νεωτέ
ρας Στοας 50-117), δστις δουλος ών άπελεύθερος, κατέστη ύπέρ
τερος των έπιδράσεων ας είχεν ύποστ� έκ του περιβάλλοντος είς 
τό όποιον έζησεν. Καί τό του Βύρωνος οστις ήμπόρεσε καί ένίκη
σε καί τήν κακήν αύτου κληρονομικότητα καί τό οίκογενειακόν καί 
κοινωνικόν αύτου περιf Άιλλον. 

, Η άρετή, ώς εϊrτομεν, άφορα τόν άτομικόν τρόπον ζωης του 
άνθρώπου. 'Αλλά τί είναι άρετή; Έτυμολογικως ή λέξις προέρχεται 
έκ του «όρω» δπερ είναι ρίζα του ρήματος «άραρίσκω» δηλαδή 
όρμόζω. 'Αρετή δθεν είναι τό όρμόζον, συνεκδοχικως δέ ή δύνα
μις του άσκεϊν τό όρμόζον. Τό όρμόζον ομως άντικειμενικως καί 
άπολύτως είναι εν, όχι πολλά. Τουτο τό εν θά όναζητήσωμεν καί 
θά εϋρωμεν μόνον εiς τήν έν τ� Φύσει πραγματικότητα. Έκεϊ μό
νον εύρίσκεται τό άπόλυτον, τό άντικειμενικόν, οπερ είναι άνεξάρ
τητον της όνθρωπίνης -ιοκειμενικότητος. 

Τι1ν άντικειμενικι1ν λοιπόν αύτήν άρετήν, τήν φυσικήν άρετήν 
κολεϊται ό όνθρωπος νά όναζητήση κοί νά έφαρμόσι:�. Τούτην τήν 
όρετι1ν έδίδαξαν αί έσωτερικαί Σχολαί της άρχαιότητος, έξέφρασαν 
δέ , : Στw,Η.Jί Οϋτω Ζι1νwν ό Κιτιεύς, ό καί ίδρυτής της άρχαίας 
Στοας (4ος αiών π.Χ.) έλεγεν: 

«Τό κατά Φύσιν ζην τουτ' έστίν τό κατ αρετήν ζην». Ό δέ 
Διογι'ονης ό Λαέρτιος (συγγραφεύς του 3ου μ.Χ. αίωνος) είς τό βι
βλίον του Βίοι των Φιλοσόφων, γράφει, έκφράζων τήν γενικήν άν
τiληψιν των Στωικών: «Τό όμολογουμένως τ� Φύσει ζην, οπερ 
έστi κατ' άρετήν ζην, όγει πρός ταύτην ήμας ή Φύσις». 

Τό παράγγελμα τουτο έχει παρεξηγηθη. Τί λέγουν συνήθως, 
νά έπανέλθωμεν είς τήν πρωτόγονον ζωήν των σπηλαίων καί τών 
λιμναίων οiκισμών; Δέν πρόκειται ομως περί αύτου, διότι ζωήν 
φυσικήν ήμπορεϊ νά ζήση καί ό σύγχρονος όνθρωπος τών πόλεων 
κοί της ύπαίθρου. 'Αλλά πώς; Άκολουθών τούς φυσικούς νόμους 
της ζωης γενιf .iJς καί τούς νόμους της όνθρωπίνης πνευματικής 
φύσεως εiδικώ · 

ΝΟ:/:OI ΤΗι. ΖΩΗΣ: Ό όνθρωπος είναι μία θαυμασία μορφή 
του πλανήτου μας. Ή Φύσις εiργάσθη έπί αίώνας γεωλογικούς 
πολλούς διό νά παραχθ� τό είδος όνθρωπος. Ή ύπέροχος αϋτη 
ζωϊκή μορ(ι)ή τελειοτέρας βιολογικής διαπλάσεως, παρουσιάζει λε
πτότερα αίσθητήρια, νευρικόν σύστημα καί έγκέφαλον οσον καμ
μία όλλη r ική μορφή. Ή διάπλασις του όνθρωπίνου έγκεφάλου 
έπιτρέπει ι,-, 1 ήν έμψυχουσαν τόν όνθρωπον ψυχήν, πού καί αύτή 
διά νά φθάσι:� -ίς τι1ν όνθρωπίνην φύσιν ύπέστη μακράν, διά τών 
όλλων ζωϊκων μ 'Jφών άνέλιξιν, νά έκδηλώνι:� νόησιν, νά διανοη-
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ται, να εχ,:� συνείδησιν έαυτης καί νά σχηματίζ,:� γνωστικάν περιε
χόμενον. 'Ικανότητες πού καμμία όλλη ζωϊκή μορφή δέν ήμπορει 
νά έκδηλώση. 

Ώς εΤδος ομως Ζωϊκόν ό όνθρωπος ύπόκειται καί αύτός είς 
τούς νόμους της Ζωης πού κυβερνούν κάθε Ζωϊκήν μορφήν. 'Υπό
κειται είς τά ένστικτα, κυριώτερα των όποίων είναι τό της διατη
ρι1σεως τοϋ όντος καί τό της διαιωνίσεως του εϊδους. Οί νόμοι 
ουτοι της Ζωης είναι άκαταμάχητοι. Τά ένστικτα είναι ή φωνή της 
Φύσεως είς τήν όποίαν οϋτε ό όνθρωπος δύναται νά κωφεύσ,:�. 
'Άλλως ή Φύσις ώς έκ της διατάξεως αύτών έπιβάλλει κυρώσεις, 
όνευ έπεμβάσεως πνευματικης τινος Άρχης. Ταυτα κω,ειται v· 
όσκ� μετά λόγου ό πεφωτισμένος όvθρωπος. 

Ή όρνησις του νόμου της διατηρήσεως του όντος δι' ήθελη
μένων κακώσεων τοϋ όργανισμου μέ τήν έσφαλμένην άντίληψιv 
οτι οϋτω σώζεται ή ψυχή, Fιναι πράξις διεστραμμένη πού μόνον 
δυνάμεις του σκότους δύνανται νά ύπαγορεύουν. 

Ζωι1 παρά φύσιν, έπίσης, οπως είναι αί καταχρήσεις περί τήν 
διατροφήν, ή ύπερβολική χρησις ποτών, τά ναρκωτικά, αί άϋπνίαι, 
oi ύπερβολικοί κόποι, ή στέρησις τοϋ ύπαίθρου καί τα τοιαυτα, 
ά.ιοτελοϋν περιφρόνησιν του όργανισμου καί φθείρουσι τήν 
ύγείαν. 

Ή διατι1ρησις του όργανισμου έν ύγεί9, του πολυτίμου τούτου 
φορέως τι"]ς ψυχι"]ς, οστις άποτελει τό μέσον της άνελίξεώς της, 
όποτελει όπαραίτητον στοιχειον όρετης. 

'Ομοίως ή όρνησις του νόμου της όναπαραγωvης rι' ήθελη
μέvης άπό τούτου άπαχης, πρός σωτηρίαν δηθεv � · ,( .. υχης, άπο
τελει πλάνην οίκτράν τι1v όποίάν μόνον σατανικοί έμπ1.-lύσεις ύπα
γορεύουν. Ή διαστροφή έπίσης τοϋ ένστίκτου τούτου όδηγει είς 
πράξεις βδελυρός καί έπαισχύντους, πού άναιρουν κάθε ϊχνος της 
όvθρωπίνης άξιοπρεπείας. Αί καταχρήσεις πάλιν τοϋ νόμου τούτου 
φθείρουν τήν ύγείαν καί έξαχρειώνουν τόν όνθρωπον. Δι' δλας 
τούτος τάς παρεκκλίσεις ή Φύσις έπιβάλλει αύτομάτως κυρώσεις. 

Ό ενάρετος εφαρμόζει τόν νόμον του έρωτος, δστις έχει ώς 
άποτέλεσμα τήν άναπαραγωγήν, συνειδητά καί μετά λόγου, τιμών 
καί τιμουμενος ύπό τοϋ μεγάλου τούτου φυσικου νόμου, δστις 
εξασφαλίζει είς τάς άσάρκους ψυχας τό όπαραίτητον μέσον ένερ
γείας, τόν όνθρώπινον όργανισμόν. 

Συνοψίζοντες λέγομεν δτι ό ένάρετος άσκει τά δύο ώς άνωτέ
ρω θεμελιώδη ένστικτα μετά λόγου, κατά τρόπον φυσικόν, χωρίς 
διαστροφάς η καταχρήσεις. Οϋτε όρνησις αύτώv, οϋτε όκολασία. 

Έδώ θά πρέπει νό γίvη καί μία όλλη διαπίστωσις έν σχέσει 
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πρός τι1ν έφαρμογήν των νόμων της ζωί'jς ύrrό των ζώων, τά 
όποια στερούνται, λογικού καί συνεπώς αύτεξουσίου, "Αν, λοιπόν, 
τό ζώον εiναι βιολογικώς ένάρετον, διότι έφαρμόζει μηχανικώς 
τούς νόμους της ζω11ς, τά ένστικτα καί ζη κατά φύσιν. Δέν εiναι 6-
μως, οϋτε ήμrrορει ν' άποβ,j πνευματικώς ένάρετον, brrως δύναται 
ν' άποβ� ό πεφωτισμένος όνθρωrrος, διότι στερειται rrνευματικό
τητος, δηλαδ11 διανοήσεως, συνειδήσεως, γνώσεως καί αύτεξου
σίου. Οϋτω δέν δύναται νά έκδηλώσr:� έλευθερίαν καί όλλας rrνευ
ματικcΊς άρετάς διότι δρ9 κατά τρόπον άγελαιον ώθούμενον μόνον 
ύrrό τών ένστίκτων. Δέν είναι ομως οϋτε ήθικόν, διότι έρ;ζει rrρός 
τά όλλα ζώα του αύτού εϊδους διά τήν τροφήν καί τόν έρωτα. Δέν 
εiναι εiς θέσιν νcΊ σέβεται τά δικαιώματα τών 6λλων. 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: Καθώς έλέχθη, ό όνθρωrrος εiδι
κώτερον ύπόκειται καί εiς τούς νόμους της όνθρωrrίνης φύσεως η

τις εiναι πνευματική. Ύrrόκειται καί εiς τούς νόμους τού πνεύμα
τος, Δέν ύrrόκειται εiς τούς νόμους της ζούγκλας, ol όποιοι κρα
τούν εiς τά όλογα ζώα καί άrrοτελουν ενα άκόμη χαρακτηριστικόν 
της άτελείας τού rrλαν11του μας, 

Ή φύσις του άνθρώrrου εiναι πνευματική. Δέν εiναι ουτος 
άrrλώς μία ζωϊκή μορφ11, άλλcΊ, ώς έλέχθη, ή έντελεστέρα βιολογι
κή μορφή τι1ς Γης, brrou ή ένδημούσα ψυχή άφ' ένός μέν λόγυ} 
της δυναμικης αύτης έξελικτικης καταστάσεως καί της καταλληλό
τητας τι1ς διαπλάσεως της μορφης του όνθρώrrου άφ' έτέρου, δύ
ναται νά έκδηλοι νόησιν καί διανόησιν, νά έxr:i συνείδησιν καί σχη
ματίζr:� γνωστικόν περιεχόμενον καί τόσα όλλο τά όποιο δέν έμφα
νίζουν τά ζώο. 'Όλο ούτά μαζί μέ τό ούτεξούσιον χαρακτηρίζουν 
τόν όνθρωrrον ώς 6v πνευματικόν. Ώς πνευματικόν ον λοιπόν ό 
6νθρωπος ήμrrορει ν6 πορεύεται σύμφωνο μέ τούς νόμους τ11ς 
ζωης κοί τούς νόμους τού πνεύματος, δύναται 6μως νά πορεύεται 
καί άντιθέτως, 

Εiνοι τούτο τό δίλημμα του 'Ηρακλέους: άρετή η κακία. 
Νόμοι τού πνεύματος εiναι οί διέποντες τήν καθόλ υ πνευμα

τικήν φύσιν νόμοι, ης τήν άρχικήν, τήν πρώτην βαθμίδα κατέχει ό 
όνθρωπος. Πρός τούς θείους τούτους νόμους καλειτοι νά συμμορ
φωθrj ό όνθρωπος ό έπιθυμών συνειδητά τήν πνευματικήν ούτού 
πρόοδον κοί νά κατοστήση τούτους κοί νόμους της iδικης του ψυ
χης. Οί νόμοι ουτοι είναι άφ' ένός μέν .εντρομολικοί καί άφορούν 
τούς νόμους της πνευματικης άρετης, ώς π.χ, ό νόμος της έλευθε
ρίας, άφ' έτέρου δέ φυγοκεντρικοί καί άφορούν τούς νόμους της 
ήθικ11ς, ητοι τούς νόμους της άγάπης, της δικαιοσύνης καί τάς λοι
πός έκδηλώσεις τού άνθρώπου πρός τούς όλλους όνθρώπους, 
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Περί των φυγοκεντρικών τούτων νόμων θά έπανέλθωμεν εlς 
τό περί ήθικης κεφάλαιον. 

'Όταν ό όνθρωπος άκολουθ6 τούς νόμους τούς πνευματικούς, 
άρετης καί ήθικης, όyεται είς πρόοδον πνευματικήν,. 'Αντίστροφος 
πορεία όδηγει είς τήν στασιμότητα η καί εfς τήν όπισθοδρόμησιν. 
Γεννά τάς δοκιμασίας, κατά τόν νόμον τοϋ άντιπεπονθόντος, δστις 
είναι ό νόμος της πνευματικής δικαιοσύνης, πρός διδασκαλίαν της 
ψυχής. Ό Θειος ο�τος νόμος, θά έλέγομεν, δτι είναι ό μεγάλος δι
δάσκαλος της άρετης καί της ήθικης πού μέ τάς δοκιμασίας τάς 
όποίας έπιβάλλει φέρει βραδέως καί άσφαλώς τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν εiς τήν φυσικήν αύτης όδόν. Τοϋτο έννοοϋσε καί ό Πλάτων 
δταν έγραφεν δτι ή άρετή « .... θεία τινί μοίρ9 παραγίγνεται τοις άν
θρώποις», οί δέ Στωϊκοί δτι «πρός τήν άρετήν όγει ήμός ή Φύσις». 

Έάν ήμεις οί όνθρωποι διερχόμεθα τόσος δοκιμασίας, έάν ή 
Γη έχει χαρακτηρισθη ώς «κοιλάς δακρύων», ή εύθύνη βαρύνει 
τόν όνθρωπον άποκλειστικώς, δστις μέ τάς άτελείας του δημιουρ
γει τά αϊτια, ών συνέπεια είναι al πνευματικοί κυρώσεις τάς όποίας 
ύποφέρει, ϊνα ή ψυχή του άποβάλλr:� τάς κακίας αύτης. 

Ό σώφρων όνθρωπος καλειται νά μορφώσr:� καί νά διάγr:� 
άτομικόν τρόπον ζωής σύμφωνα καί μέ τούς νόμους της πνευματι
κής άρετης, ητις κειται, ώς εϊδομεν, πέραν των νόμων της βιολογι
κής άρετης, των νόμων της ζωής. Νά έκτυλίξr:J τούς κεντρομολι
κούς νόμους της ψυχής του. Ν' άποβ6 έλεύθερος των διαφόρων 
κακιών, παθών-έλαπωμάτων, προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. Ν' 
άποκτήσr:� άταραξίαν νοϋ καί γαλήνην ψυχής. Νά έκδηλώσr:� ώς 
iδιότητας της ψυχής του, ώς νόμους αύτης, τάς τόσος καί τόσος 
όλλας πνευματικός άρετάς, θέλησιν, κριτικήν ίκανότητα, άξιοπρέ
πειαν, ένθουσιασμόν διά τό άγαθόν, εύσυνειδησίαν, φιλοπονίαν, 
φιλομάθειαν, συμπαθητικά συναισθήματα καί έν γένει πάσας τάς 
κεντρομολικάς Ικανότητας πού είναι λανθάνουσαι έν τ6 ψυχό αύ
του. 

Ό Πλάτων ώς κυρίας άρετάς έθεώρει τήν φρόνησιν (λογικόν), 
τήν άνδρείαν (θυμοειδές), τήν σωφροσύνην (έπιθυμητικόν) καl 
ύψίστην πασών τήν δικαιοσύνην, ητις άποτελει τόν έναρμονισμόν 
των τριών όλλων. 

Συνοψίζων τά άνωτέρω λέγω δτ1 ό όνθρωπος καλειται νά εί
ναι ένάρετος ώς είδος βιολογικόν, τηρών τούς νόμους της ζωής, 
τούς νόμους δηλαδή της βιολογικής άρετης, πρός δέ καί ώς 6v 
πνευματικόν, άκολουθών τούς νόμους της πνευματικής άρετης. 

Ή συνέχεια στό έπόμεvο τεύχος 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Ή δίκη τού Τζιορvτάvο Μπρούνο· 

((Πιό πολύ φοβάστε έσεις πού διαβάζετε τήν 
άπόφαση (της θανατικης ποινιjς) παρά έγώ πού 

τήν άκούω)ι. 
Τζιορντόνο Μπρούνο 

Δυό χρόνια τήν κρατήσανε μέ τούς έννέα καρδινόλιους Ιεροεξετα
στές 

τή δίκη τοC1 Τζιορντόνο Μπρούνο 

πού πίστιΞυε στό Θεό καί στr1ν έλευθερία 
καί πατούσε όλόκληρη τή φανατισμένη δουλεία των δογμότωv

δυό χρόνιu κι όπορούσαμε ποιός θεός μπορεί νό κατοικήσει μέσα 
μας 

καί νό μείνει μέσα στό σώμα μας αύτό τό όγκαθωτό μας φόρεμα 

γιό ν· όγκυλώνεταr σέ κάθε στιγμή του. 

Δυό χρόνια δικάζαμε τόν άδόμαστο στοχαστή 

τόν Τζιορντόνο Μπρούνο 

καί τό δικαστήριο τό Κρατικό έκανε τή σύσταση νό μή χυθεί αϊμα· 

δέν έπιτρέπεται νό χύνουμε αϊμα· έτσι έλεγε 

γιό τ· δνομα τού Θεού μr1 χυθεί οϋτε σταγόνα αϊματος 
γι· αύτό τόν κόψαμε τό σοφό μας τόν όνθρωπο της όλήθειας 

τόν Τζιορντόνο Μπρούνο ζωντανί, στίς 1 7 τού Φλεβάρη στή Ρώ

μη 
στήν Πλατεία των Λουλουδιών. 

« Π ιό πολύ φοβάστε έσείς πού διαβάζετε τήν άπόφασή σας 

παρά έγώ πού τήν άκούω». 

Άπό τό βιβλίο «'Αναφορά στόν Ήρακλή γιά τόν καθαρμό τής οί

κοuμένης» 

* Έδημοσιεύθη στό προηγούμενο τεύχος, άλλό παρεισέφρησαν τυ

πογραφικό λάθη, τό όποία άλλοιώνουν τήν έννοια.
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Τό πορτραhο της έποχ�ς μου 

Τίποτε 6λλο δέν έθεώρησα τόσο 1 από κ1 6θλ10 
bσο τή σύγχρονη έμπορε ία της ία ι μικης καί της θρησκείας 
άπό τούς αύτοκαλούμενοuς ίατρούς καί άντιπροσu)ποuς 
τού Θωύ καί τού Άοκληπ1ού. 
"Αχ. Θεέ μου, πόσο μακρ1ά βρίσκονται ολο1 αύτοί 

οί έξαιρέσε1ς δέν άναιρούσαν τόν κανόνα
άπό κάθε νόημα θεόσδοτο, 
ώστε νά πουλούν καί v· άγοράζοuν τό Θεό 
καί τόν άρχαιο μας 'Έλληνα τόν 'Ιπποκράτη. 
Τίποτε 6λλο. 

1987 

Άπό τό βιβλίο «Άvαφορά στόv 'Ηρακλή γιά τόv καθαρμό τής Οί

κοuμέvης». 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Τ ό ναρκοπέδιο 

'Ήθελε νά γύρ1ζε μετά τόν πόλεμο ζωντανός, 
νά μι1 μείνει στά χιον1σμένα έκεινα τ· άφ1λόξενα βουνά· 
δέν ηθελε νά γίνει ηρωας 
έπ1θuμοϋσε στον γύριζε νά παντρεuτει καί νά πάψε� 
νά πηγαίνε1 με Ί ,ς πόρνες 
τίς ειχε βαρεθει μά O βούρκος δέν τού ειχε άφαιρέσε1 τόν πόθο 
νά ·χει σχέσεις πραγματικές κι έρωτικές 
vci βρει ενα κορίτσ1 καθώς πρέπει καί νά σμίξοuν καί νά σμίξοuν 
καί νά κάνουν πα1δ1ά καί στά γόνατά του νά τά χορέψε1· 
μά ο.τι πολύ έπιθυμει κανείς έδώ δέ γίνετα!· 
καί δέ γύριζε ποτέ πίσω γ1ά νά παντρεuτει 
καί νά σχηματίσε1 κι αύτός οίκογένεια 
γ1ατί έπεσε μαζί μέ τούς συντρόφους του 
σέ ναρκοπέδιο καί σκοτώθηκε. 

Άπό τό βιβλίο (('Αναφορά στόv 'Ηρακλή γιά τόv καθαρμό της οί

κοuμέvης» 
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Ή του Λευκού Λωτού 

ΜαίΌυ 1987 

εορτή 

στίς 8 

ΚΩΣΤΗ Ν. Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

j(j<) 

'Ομιλία στήv έορτή τού Λευκού Λωτού της 8ης Μαϊου 194 7 

Ή ΘΕΟσοφία ύnηρχε πάντοτε στόν κόσμο. Eivu 11 Θεία Σοφία, 
πού έκδηλώνπα1 κατά δ1άφορους τρόπους στίς διάφορες έnοχές. 
ΕΊνcι1 ή Γνώσ1ς τών θείων νόμων, no•j δέν έλε1ψε ποτέ όn' τούς 
cιγαnημένους τών Θεών. Eivcιr 11 Άλ1Ίθε1cι στήν πληρέστερή της 
μορφ1ϊ Τό ζωογονοCιν πνεCιμα κάθε θρησκείας. Ί-1 ψυχή κάθε όν 
θρωn1στ1κης δράσεως. Ή nηγ1l σοφίας τιiς cΊnοκρύφου γνώσεως. 
Ό όδηγός τών φιλοσόφων. Ό ύnέρτατος ' ομοθέτης τών ήθ1κών 
κανόνων πάνω στούς όrιοίους στηρίζπcιr ή rινευματικιl ζωή. Εiνα1 
ιi πηγή έμnνεύσεως τών όραμcι-ι 1στών του μέλλοντος καί τών με
γίιλων Μυστ1κ1στών. 

'Η Θεοσοφία δέν 1Ίταν πάντοτε προσ1τ1l στούς πολλούς. Τ1Ίν 
φύλαγαν c'Ίλλοτε στά βάθη τών Ναών καί στά cιδυτcι τών Μυστη
ρίων. Ή Μπλαβάτοκυ τιlν όνέσυρε άnό τά βάθη rών iερών καί 
τ1Ίν έφερε στό προσκ1Ίνιο της ζωης. Τ1Ίν προσέφερε μ' έμπιστο 
σύνη καί μ' όγάπη σ· όλόκληρη τήν όνθρωπότητα. Έσήκωσε μέ 
θάρρος τόν πέπλο της 'Ίσιδας, καί τό φώς έλαμψε στόν κόσμο. 
'Άλλο ζ1lτημcι cιν oi περ1σσότεροι cινθρωποι εivcιr τυφλοί καί περ
νοCιν όδιάφορο1 έμπρός όπό τούς θησαυρούς της ΘΕΟσοφίας. 

Ή 'Έλενα Ππρόβνcι Μπλcιβάτσκυ καί ό 'Ερρίκος Στήλ ·ολκοτ 
ϊδρυσαν τ1l ΘΕ0σοφ1κή Έτrιιρίcι τό 1875. Σε μιά έποχ1l πού θρ1cιμ
βευF ιi ύλ1στ1κή φιλοσοφία κcιί πού πίστευαν δτ1 ό c'Ίνθρωπος δέν 
εΊνcι1 ncιρc'ι ενrι κτ1iνος μέ τελε1οnο1ημένη δ1άνο1cι, όρθώθηκε Ι) 
Μπλcιβάτσκυ γ1cΊ ν' όντ1τcιχθ{ί στό cιύξrινόμενο ύλ1στικό ρεCιμcι, 
cΊποκcιλύπτονrrις τό ζωογονοϋν ΠνειJμο πού κρύΓJπω πίσω cΊn' Γή 
χονδροειδη ϋλη, κcιί όπέδε1ξεν δτ1 ό c'Ίνθρωπος, όν1 ί γ1cΊ έξυι1νυ 
κτιiνος Jιιι ΘΕός έν τι.iJ γίγνεσθω. Κ' ένώ ό κόσμος δέν έγνώριζε 
παρά τήν έξέλιξη τών μορφών του Δαρβίνου, ri Μπλcιβάτσκυ μέ ΤΙl 
ΘΕΟσοφίcι έπρόβαλε τό μεγάλο κοσμικό νόμο τιiς έξελίξεως, κ· 
έξ1iγησF οτι ri έξέλιξη τών μορφών εΊνcιι άπλή συνέπειcι τιiς έξελί 
ξεως ι riς ζωιiς, φυσικό έπακόλουθο τriς έξελίξεως τ1iς συνειδΙl 
σεως. 
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Ή διδασκαλία της γιά τό όμοούσιον της συνειδήσεως τοϋ άν

θρώπου μέ τri συνείδηση τοϋ Λόγου, όχι μόνον πιστοποιεί τή 
Θεία καταγωγή τοϋ άνθρώπου, άλλά καί μός δίνει τό κλειδί της 
πραγματοποιήσεως τοϋ μεγάλου όνείρου των Μυστικιστών, δηλα
δή της συνειδητής ένώσεως τοϋ άνθρώπου μετά τοϋ Θεοϋ. 

Ή Θεοσοφία δέν όδηγεί μόνον πρός τό Μυστικισμό. 'Αποτελεί 
ιΞπίσης Σχολriν Άποκρυφισμοϋ μεγάλης δυνάμεως. Μία πλήρης 
καθ· ολα της τά σημεία κοσμοθεωρία, πού προέρχεται άπό τήν 

άπόκρυφη γνώση, προσφέρεται στόν κατάπληκτο σπουδαστή της 
Θεοσοφίας, ό όποίος ομως έκ -παραλλήλου διδάσκεται οτι στή δύ
σκολη Άτραπό τοϋ Άποκρυφισμοϋ δέν ειναι δυνατή καμιά πρόο
δος. ον δέ συνοδεύεται άπό άνάλογη ήθική τελειοποίηση. Ή έξέ
λιξη τοϋ ήθικοϋ όντος πρέπει νά συμβαδίζει μέ τήν έξέλιξη της 
διανοίας, διαφορετικά ό 6νθρωπος, άντί νά γίνει Γ -ός, γίνεται διά
βολος. 

Ή άλλοπρόσαλλη έξέλιξη τοϋ ποΛιτισμοϋ μας, ένός πολιτισμοϋ 
πού βασίζεται μονάχα στη μηχανικr πρόοδο γιά τήν ίκανοποίηση 
ύλικών μόνον άναγκών, καί πού μός όδήγησε μέσα σέ 30 χρόνια 
σέ δυό φρικτούς παγκόσμιους καί φοβερά καταστροφικούς πολέ
μους, εινcιι άδιάψευστο τεκμήριο τοϋ κακοϋ στό όποίο μπορεί νά 
όδηγήσει 11 έξέλιξη της διανοίας, στον δέ συνοδεύεται άπό άνάλο
γη έξέλιξη της ψυχής. 

Πραγματικά, ό σημερινός 6νθρωπος προχώρησε πάρα πολύ 
σχετικά μέ τον πρωτόγονο, άπό τήν 6ποψη της άναπτύξεως της 
διανοίας. Έπέτυχε καταπληκτικά πράγματα χρησιμοποιόντας τή 
σκέψη του. Μετέβαλε ριζικά όλόκληρη τriv έξωτερική όψη της 
ζωης. Άλλά κατόρθωσε τό ϊδιο πράγμα ιωί μέ τήν έσωτερική όψη 
της ζωης; Έ πέτυχε άνάλογη πρόοδο στόν τομέα της έξελίξεως της 
ψυχης ;ου; Έπραγματοποίησε τά στοιχεία τοϋ πολιτισμοϋ, πού 
όδηγοϋν στήν άρμονική συμβίωση μέ τούς όμοίους του; 'Έθεσε 
φραγμό στίς άρπακτικές του διαθέσεις, στήν κατακτητική του μα
νία κcιί στόν παράφρονα έγωκεντρισμό του; 'Ανέπτυξε τήν άλλη
λεγγύη καί τήν Άγάπη; Τήν κατανόηση, τόν όλληλοσεβασμό καί 
τή συνεργασία; 'Ή έξακολουθεί νά φέρεται σάν λύκος πρός τούς 
συνανθρώπους του; 

Εϊτε μέ τά δόντια καί μέ τά νύχια, εϊτε μέ δόρc.rα καί μέ βέλη, 
εϊτε μέ φλογοβόλα κι άτομικές βόμβες άλληλοσκοτώνονται οί 6ν
θρωποι, παραμένει πάντοτε άμετάβλητο τό φρικτό γεγονός τοϋ 
φόνου. Άρκετά προχώρησε ό 6νθpωπος στή διανοητική του άνά
πτυξη. Καιρός v· άσχοληθεί καί μέ τήν καλλιέργεια της ψυχης του. 
μέ τriv καλλιέργεια τοϋ ήθικοϋ του όντος, μέ τήν έξέλιξη τοϋ πνεύ-
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μοτος πού ζωογονεί τό ύλικό σώμα κοί του δίνει ύπόστcιση. Αύτι1 
πρέπει νό εΊνcιι πρό παντός ή δουλειά της Θεοσοφίας. 

'Υπάρχει βεβαίως οπως κοί προηγουμένως εϊπcιμε μιό 
θελκτική Θεοσοφική διδcισκcιλίο, πού δίνει ίκονοποιητικές όπcιντή
σεις γιό ολο τό κοσμογονικό κι όνθρωπολογικό προβλήματα. 'Όλες 
ομως cιύτές οί γνώσεις, πού λεπτομερώς όνcιπτύσσοντcιι στή Θεο
σοφική διδcισκcιλίcι, δέν όποτελουν παρά ενο έκτετcιμένον πεδίον 
γνώσεων, χρ11σrμο μόνον όπό της άπόψεως νά βοηθήσει τό σπου
δcιστ11 νό προχωρήσει πrό πέρα άπ' τό γνωσιολογικό μέρος της 
Θεοσοφίας, γrό νό μπεί στό στάδιο της έφορμογίΊς τών 11θ1κών 
συμπερcισμότων πού άπορρέουν άπό τή μελέτη τών νόμων της 
λειτουργίας του Σύμπαντος. "Αν δέν όξ_1οπο1ηθουν οί γνώσεις μέ 
τ11 μετατροπή τους σέ όρθ11 διαγωγή, δέν έχουν άπολύτως καμιά 
άξίο. 

Άπό τή γνώση τών νόμων της φύσεως άπορμέουν όρ1σμένο1 
β1ονομ1κοί κανόνες, πού cιν τούς άκολουθήσεr ό cινθρωπος, πρcιγ
μcιτοποrεί τίς άποροίτητες προϋποθέσεις γrό τήν πrό πέρα έξέλιξή 
του. "Αν ούτό δέ γίνεται, δέν ύπάρχεr παρά γνωσιολογική ούτορέ
σκεrο. 'Αντιθέτως, άπό τή γνώση τών φυσικών νόμων κοί τή συμ
μόρφωση μ' αυτούς, όπορρέεr φυσιολογική κcιί άβίοστη ζωή, άρ
μονικ11 ζωή, ήθrκή ζω11, Γιατί οπως έλεγαν οί άρχοίοr Στωϊκοί «Τό 
κατά φύσιν ζr"]ν, τουτό του κατ· άρετ11ν ζην». 

Ή Θεοσοφία δέν εΊνοr θρησκεία, γιατί εΊνοr σύνθεση τών 
θρησκειών. Γιατί εΊνοr 11 έσωτερrκή ζω11 κάθε θρησκείας. Γιατί 
χωρίς ούτήν ή θρησκεία μεταβάλλεται σέ δε1σ1δοrμονίcι κcιί είδω
λολοτρείο. Δέν άσκεί τελετουργίες, γιατί εΊνcιι όνώτερη 6rrό τίς 
έξωτερrκές έκδηλώσεrς της λατρείας, Σέβεται ομως ολες τίς τελε
τουργίες, καθώς σέβεται κοί ολες τίς cΊντ1λήψε1ς. 

Δέν έχει δόγματα, γιατί ή 'Αλήθεια εΊνοr όπερ1όρ1στη, κι ό cιν
θρωπος μπορεί νά τ11ν έννο11σε1 μόνον κατά στάδιο, όνάλογο κάθε 
φορά μέ τό βαθμό τηι, έξελίξεώς του. 

Ή ήθrκή τr"]ς Θεοσοφίας εΊνοr ό έξογνrσμός τών σκέψεων, τών 
έπ1θυμ1ών κοί τών πράξεων. Ό σεβασμός της έλευθερίcις της σκέ
ψεως κοί συνειδήσεως. Ή τάση πρός τήν 'Αγάπη κcιί ή προθυμία 
πρός τό ύπηρετείν. Τό άποδίδεrν καλόν όντί κοκου. 

'Αγαπάτε τούς έχθρούς ύμών, εύλογότοr τούς κcιτορωμένους 
ύμός, καλώς ποιείτε τοίς μ1σουσ1ν ύμός καί προσεύχεσθε ύπέρ 
τών ύπηρεοζόντων ύμός κοί δrωκόντων ύμός», λέγει ό Χριστός 
στήν έπί του 'Όρους όμrλίον του: 

«Τό μίσος δέν ν1κ1έτο1 μέ τό μίσος. Νικιέται μόνον μέ τr1ν 
'Αγάπη», λέγει ό Βούδδος. 
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«Εύλογείτε έκείνους πού σας καταριώνται», είπε ό Κρισνάς 

στούς 'Ινδούς. 
«Στό μίσος ν' άποκρίνεσθε μ· άγάπη», συμβουλεύει ό Λάο-Τσέ 

τούς Κινέζους. 
«'Ήρωας ειναι δποιος μετατρέπει τόν έχθρό του σέ φίλο» γρά

φει τό Ταλμούδ. 
Βλέπομε δτι οί μεγάλοι μεμυημένοι έκφράζουν, καθένας μέ 

τόν τρόπο του, τή Θεία Ζωή, στήν όποία οί ίδιοι έφτασαν καί στήν 

όποία κάθε όνθρωπος θά φτάσει μιά μέρα. Θά φτάσει άφοϋ δια
τρέξει τήν πορεία της έξελίξεως κι άντιληφθεί οτι ή ζωή δέν ειναι 
χωρισμός κι άγών άτομικης έπικρατήσεως κι' έπιβολης, άλλά 
προοδευτική ένότης τοϋ παντός μέ τή μυστική πηγή της ύπάρξεως. 

'Όταν ό όνθρωπος άρχίσει v· άναζητεί στά βάθη τοϋ έαυτοϋ 
του τό θείο σπ,νθήρα, τοϋ όποίου ό ϊδ1ος εινα, έκδήλωση στούς 
κατώτερους κόσμους, μόνον τότε άρχίζουν νά πέρνουν γ1' αύτόν 
νόημα οί λέξε,ς Άγάπη, Όμορφ1ά, Άλήθε1α, Άδελφοσύνη, Θυσία. 
Τότε ν1ώθε1 τήν όμορφ1ά καί τό νόημα της ζωης. Τότε ό θάνατος 
χάνει γ,· αύτόν τ11ν παλιά σημασία του, γιατί περιορίζεται μόνον 
στήν καταστροφή τr1ς άρατης μορφής καί δέ θίγει τήν πραγματική 
ύπόσταση τοϋ άνθρώπου. 

Αύτό ομως δέ σημαίνει οτ, ή όρατή μορφή δέν πρέπει ν'άφε
θεί έλεύθερη νά έκπληρώση τόν προορισμό της πάνω στή Γη. Ώς 
έκ τούτου, τό ένδιαφέρον γ1ά τήν κοινωνική ζωή, γιά τίς συνθήκες 
διαβιώσεως καί τήν έξέλιξη τοϋ πολιτ,σμοϋ δέν μπορεί παρά νά ει
ναι ζωντανό. Διαφορετικά βρισκόμαστε μπροστά στό άρρωστημέ
νο φαινόμενο μιας όνανδρης φυγής άπό τή ζωή, μιας άντιφυσιολο
γικης μοναστ1κης νοοτροπίας. 

Άλλ' ό Θεόσοφος δέν πρέπε, ποτέ νά ξεφεύγει άπ· τό μέτρο, 
καί πρέπει νά διατηρεί πάντοτε τήν αϊσθηση τών άναλογιών. 

Ζοϋμε σέ μιά δύσκολη, άλλά έξαιρετ1κή - σάν εύκαιρία πνευ
ματικής έξελίξεως - έποχι1- Σέ μ1ά έποχή κατ· έξοχήν μεταβατική. 
Τά πάντα άναμοχλεύονται καί ειναι ρευστά. Παντοϋ βασιλεύει τό 
χάος. Ή άνθρωπότης άντιμετωπίζε, μ1ά φοβερή κρίση. Ό λεγόμε
νος μηχανικός πολ1τισμός - σάν δύναμη τοϋ κακοϋ πού ξέφυγε 

άπ· τά χέρ,α μαθητευόμενου μάγου - μας όδήγησε σ' όδιέξοδο. 
Δέν ύπάρχουν πλέον ίδανικά. Παντοϋ ύλισμός ιϊ ύποκρισία. Μιά 
σκληρή όδιαφορία, μιά βάρβαρη βία, μιά φθονερή κ1 άδίστακτη 
κακία τείνει νά κατακλύσει τά πάντα. Πρέπει, λοιπόν, ν' άπελπι
στοϋμε γ1ά τό μέλλον τοϋ κόσμου; 

Κάθε όλλο. Ή άπόκρυψη Μεγάλη Λευκή Άδελφότης κρατάει 
πάντοτε στά χέρ1α της τήν έσωτερική κυβέρνηση τοϋ κόσμου. Οί 
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Διδάσκαλοι άγρυπνουν. 'Όλη ή σημερινή άναταραχή καί ρευστό
της, δλο τό σημερινό χάος πού διαρκεί rϊδη τρίτον αίωνος, δέν εί
ναι παρά oi φυσιολογικές ώδύνες του τοκετου ένός νέου τύπου 
άνθρώπων. 

Παρευρισκόμεθα στή γέννηση ένός νέου πολιτισμου, μέ και
νούργια ίδανικά, πού e· άναπτυχθεί κατά τούς προσεχείς αίωνες. 

Τά καινούργια ίδανικά θά είναι ι) ένότης της άνθρωπότητος, 
πού θά διαδεχθεί τό σημερινό παλιό πνευμα της όπομονώσεως 
καί του άτομικισμου. Θά είναι ή συνεργασία σέ εργα πολιτισμου, 
πού θό διαδεχθεί τόν παλιό άνταγωνισμό γιά τό προσωπικό κέρ
δος. Τ11ν ένότητα αύτ11 θά πραγματοπο111σουν oi 6νθρωποι του 
νέου τύπου -της 6ης ύποφυλης, δπως λέν οί άπόκρυφες θεοσοφι
κές διδασκαλίες- πού άρχίζουν τώρα λιγοστοί νά γεννιουνται καί 
γρήγορα θά πολλαπλασιασθουν. Oi ·· Jθρωποι αύτοί θά είναι φιλά
δελφοι καί συνεργατικοί. 0· άποστrtφονται τό πνευμα της καχυ
ποψίας, της φιλοδοξίας του φαναΓ ,JOU, του έγωϊσμου καί της 
άπληστίας. 

Τό μεγάλο αύτό βήμα προόδου της έξελίξεως, πού είναι ή γέν
νηση μιας καινούργιας φυλής, μέ τάσεις φιλάδελφες καί συνεργα
τικές, πραγματοποιείται όλοένα κι· έντατικά στά άνώτερα πεδία 
ζωής. Δέν είναι παρά όπλές καρικατουρες του οί σοσιαλιστικές 
θεωρίες, κινήσεις κι· έφαρμογές, πού έκδηλώνονται στό φυσικό 
κόσμο. Θά σχηματισθουν άναμφισβητήτως στό μέλλον νέες μορ
φές της κοινωνίας, όχι ομως προτου πραγματοποιηθεί πλήρως τό 
βήμα προόδου στά όνώτερα πεδία ζωής. Τότε μόνον οί νέες κοι
νωνικές μορφές e· άποκτι1σουν σταθερές βάσεις καί e· άποτελέ
σουν τό κατάλληλο περιβάλλον γιά τήν έξέλιξη των συνειδήσεων. 
Ό κόσμος δέν μπορεί νά σωθεί βιαίως, οϋτε καί πρέπει νά σωθεί 
βιαίως. Γιατί βάσις της πνευματικής όναδημιουργίας εiνuι ή 'Ελευ
θερία. 

Τό πνευμα της άδελφοσύνης, πού σ11μερα δέν όπαντιέται πα
ρά σ' έλάχιστους, e· όναπτυχθεί κατά τούς μελλοντικούς αίωνες σ· 
ενα μεγάλο ποσοστό των άνθρώπων. Καί τότε θά γκρεμίσει τούς 
χωριστικούς τοίχους άνάμεσα στά 6τομα καί στά εθνη. Θά οίκοδο
μ11σει τότε μιά καινούργια ζωή, πού θά βασίζεται στήν άδελφοσύ
νη καί στήν άγάπη. 

Σ' αύτό τό πνευμα τ11ς άδελφοσύνης θά είναι ξένοι καί ol κομ
ματικοί όνταγωνισμοί, καί οί έθνικές έχθρότητες, καί τά κοινωνικά 
χάσματα, καί ό θρησκευτικός φανατισμός. 'Όλοι ol 6νθρωποι θά 
συνεργάζονται, χαρωπό κι άνοιχτοκαρδα, μέ πνευμα όνιδιοτελείας 
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φιλικότητας κι άδελφοσύνης. Δέ θά ύπάρχουν τότε διακρίσεις φυ
λής, πίστεως, φύλου, τάξεως ιϊ χρώματος. 

Τό μεγάλο αύτό ίδανικό σήμερα τό όρματίζονται μόνον, καί τό 
όρματίζονται έλάχιστοι. Είναι τόσο λίγοι οσοι ένστερνίζονται πραγ
ματικά τά ίδανικά της Θεοσοφίας! Άλλ' ή έξέλιξη δέν άκολουθεί 
τήν άρχή της πλειοψηφίας, γιατί καμμιά πλειοψηφία δέν μπορεί νά 
ταχθεί άντιμέτωπη πρός τή λειτουργία τών φυσικών νόμων. 

Τήν παγκόσμια άδελφότητα δέν τήν έκήρυξε πρώτη ή Θεο
σοφική 'Εταιρία. Ό Χριστός είπε: «'Εντολήν καινήν δίδωμι ύμίν ϊνα 
άγαπατε άλλήλους». Καί «'Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς έαυ
τόν». Καί ό 'Απόστολος ΠαCιλος έγραφε στούς Γαλάτας: «Ούκ ενι 
'Ιουδαίος ούδέ 'Έλλην, ούκ ενι δοCιλος ούδέ έλεύθερος, ούκ ένι 
όρσεν καί θήλυ». 

«Μεγάλες έμπνεύσεις, μεγάλα ίδανικά, άλλά ούτοπίες», άπαν
τοCιν σ' ολα αύτά οί σκεπτικισταί. «Πώς μπορεί ν' άναπτυχθεί ενα 
τόσο άναπάντεχο θαυμα, μέσα άπ' τό βοCιρκο καί τό χάος του πα
ρόντος;». 

Δέ θά μας άποθαρρύνει ό σκεπτικισμός. Δέ θά μας τρομάξει 
τό θαυμα. Καί θ' άνταπαντήσουμε: «'Όπως τό όνθος του ΛωτοCι, 
πού κι αύτός ριζώνει στό βοCιρκο, έτσι ή ή όνθρώπινη ψυχή, θ' 
άνοίξει τά πέταλά της στίς άχτίδες του ηλιου της 'Αγάπης καί θά 
πραγματοποιήσει τήν 'Ενότητα της Ζωής». 

Καί τό θαCιμα αύτό θά τό ζήσουμε δλοι έμείς, γιατί οποιος 
όραματίζεται τό ώραίο, δέν πεθαίνει ποτέ. Έν τ� μεταξύ, άς άκο
λουθήσουμε τά λόγια της Μπλαβάτσκυ, πού γράφει στή «Φωνή 
της Σιγής»: 

«Νά προσέχει ή ψυχή σου κάθε κραυγή του πόνου, δπως ό 
ίερός Λωτός πού όπαγυμνώνει τήν καρδιά του γιά νά μεθύσει μέ 
τίς πρωϊνές άχτίδες του ηλιου». 

«Μήν άφήσεις τόγ καυτερό ηλιο νά στεγνώσει έστω κ' ενα 
δάκρυ του πόνου, πρίν τό σκουπίσεις όπ' τά μάτια του πονεμένου. 
"Ας πέφτει κάθε πικρό όνθρώπινο δάκρυ στό βάθος της καρδιας 
του, κι ός μένει έκεί. Μήν τ' όφήσεις νά διαρρεύσει πρίν περάσει 
ό πόνος πού τό γέννησε». 
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ΧΡΙΣΤ. ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗ 

Όμιλία 

ΣεβαστΕ Πρόεδρε, 'Αδελφοί μc,υ. 
Ή έnέτειος του θανάτου της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, πού μΕ εύλά

βεια έορτάζουμε κάθε χρόνο στίς 8 του Μάη, δέ.ν είναι άπλώς μιά 
γιορτιi μνημοσύνου, άλλά παράλληλα καί μία εύκαιρία γιά μιά κοι
νή καί άδελφομέ.νη συνάντηση τών άπανταχου του κόσμου Θεο
σόφων, χωρίς διάκριση φυλης, πίστεως, φύλου, τάξεως η χρώμα
τος, μέ. τήν έλnιδοφόρα προοπτική της συνεχίσεως του πνευματι
κου έργου nρός διάδοση τών Θεοσοφικών iδεωδών. 

Σκοπός λοιπόν αύτης της σεμνής τελετής δέ.ν ειναι 11 προσω
πολατρεία, άλλά 11 προσέγγισις τών άδελφών εiς τό όνομά της, 
πού παίζει τόν ρόλο συνδετικου κρίκου καί όδηγου, εiς τήν κοινή 
μας προσπάθεια καί πορεία. 'Ενώπιον της άυλου παρουσίας της 
έκλειπούσης άδελφης μας, ός όνανεώσουμε τήν πίστι και την αγα
nη μας είς τό πνευματικό iδεώδες της Θεοσοφίας, πού εiναι 11 
παγκόσμιος άδελφότης. 

Στή μνήμη της πού άναπολουμε καί έορτάζουμε όπόψε, ός 
δώσουμε τήν σιωπηλή ύπόσχεση δτι θά συνεχίσουμε μέ. ζηλο τό 
πνευματικό της έργο, δτι θά κρατήσουμε ύψηλά τόν πυρσό της 
άληθείας, αύτόν πού όναψε μαζύ μέ. τήν όμάδα τών συνεργατών 
της τόν περασμένο αίώνα, κατ· έντολή τών διδασκάλων της Σο
φίας. 

Στήν έπέ.τειο αύτή νοερώς έπιθυμώ μία έπαφή καί συνεργασία 
μέ. τήν άείμνηστον άδελφή μας πάνω στό έπίκαιρο πάντα θέμα της 
μαθητείας, ή συνειδητοnοίησις του όποίου θά μας βοηθήση νά 
τήν βιώσοι;με κατακτώντες τήν τελειότητα. 

Στή Φωνή της σιγης, ή Ε.Π. Μnλαβάτσκυ όναφέ.ρει μεταξύ όλ
λων κατά τρόπον συνοπτικό δτι ό δρόμος της μυήσεως έχει έπτά 
πύλες άπό τίς όποιες καλειται νά διέ.λθη ό ώριμος μαθητής γιά νά 
φθάση στήν περιοχή της όληθείας. Ή διδασκαλία αύτή περί τών 
έπτά πυλών εiναι καθαρά έσωτερική καί όπευθύνεται όχι όπλώς 
εiς τήν διάνοια του μαθητου, άλΑά είς τήν θεία του φύση καί της 
ύnοδεικνύει τόν δρόμο πρός τήν θέ.ωσιν. Σέ. κάποια φάση ό μαθη
τής έρωτά τόν διδάσκαλο: Κύριε τί πρέπει νά κάνω στήν Σοφία γιά 
νά φθάσω; 

0

0 σοφέ. πέ.ςμου τήν τελειότητα πώς θ' όποκτήσω; Ν' 
άναζητήσης καί νά βρης τήν άτραπόΙ Μά πρόσεξε, ω μαθητά, 
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πρωτου άρχίσης τό ταξίδι σου τό μακρινό, τήν καρδιά νά καθαρί
σης πρέπει. 

Προτου τό πρώτο βημα, κάνεις, μάθε τ· άληθινό άπό τό ψεύτι
κο νά ξεχωρίζης, τό εφήμερο άπ' τό αίώνιο. 'Ετοιμάσου, λοιπόν, 
γιατί μονάχος νά ταξιδέψης πρέπει. Τό δρόμο μόνο ό Διδάσκαλος 
θέ νά σού δείξει. Γιά bλους είναι μιά ή άτ -•πός, τά μέσα ομως 
uτό τέρμα γιά νό φτάσεις, δ1αφορε:τ1κά είναι γιά κάθε προσκυνητή. 

κ,· οταν ό μαθητής κάποια στιγμή λέγει στόν Διδασκαλόν του 
οτι άρχίζει νά βλέπη τήν άτραπό, ό Διδάσκαλος του άπαντα. 

Καλώς βλέπεις, διότι πρέπει νά γνωρίζης οτι ή άτραπός όδηγεί 
αύτόν πού διψC:ι γιά άνώτερη γνώση διά μέσου τών κυμάτων καί 
rών έπτά πυλών είς τήν άντίπερα όχθη. 

Oi έπτcι πύλες πού κcιθε μιά άνοίγει μ· ενα χρυσό κλειδί, είναι 
oi έξiΊς. κατcι σειρά μέ τά όνόματα στήν Σανσκριτική γλώσσα. Ή 
πρώτ11 Πύλη όνομάζποι Ντάνα καί τό κλειδί πού τήν άνοίγει είναι 
11 συμπόνια κcιί 11 ελεημοσύνη. Ό μαθητής πρέπει νά γίνη ό φο
ρεύς της όγC:ιπης χωρίς νά άποβλέπη στόν καρπό τών έργων. 

Θα πρέπει νά νοιώση στήν ψυχή του αύτό πού ένοιωσε ό 
Βούδδας. οτcιν γιcι πρώτη φορά βγηκε έξω άπό τά τείχη του άνα
κτόρου καί άντίκρυοε τόν πόνο καί τήν άθλιότητα τών άνθρώπων. 

Ή δεύτερη Πύλη λέγε:ται Σίλα καί τό κλειδί πού τήν άνοίγει εi
νcιι ή ένcιρμόνησις τών λόγων καί τών πράξεων πού ίσορροπεί εν
τός του μαθητου τήν αίτία καί τό άποτέλεσμα καί δέν άφήνει περι
θώρια στήν κορμική δράση. 

'Η τρίτη Πύλη έχει τήν όνομασία Κσάντι καί τό κλειδί πού τήν 
όνοίγει εινcιι 11 γλυκειά ύπομον11 πού τίποτε δέν μπορεί νά κλονή
οη. Ή ύπομονι1 εινcιι έργον τής ψυχης, ενώ ή άνυπομονυσία της 
προοωιιικότητος. Τήν εποχή πού λειτουργουσαν τ· δγια Μυστήρια 
ό iερεύς ύπευθυνόμενος είς τόν μυούμενον έλεγε:: Περίμενε καί 
θό δης. 

Η I F.. rcΊρτη Πύλη έχει τό όνομα t3ιράγκα καί τό κλειδί πού τήν 
c'ινοίγει εινcιι 11 cιπc1θε1α στή χαρά καί τή λύπη. 

Ό μrιθητ11ς στή φάση αύτή άφαιρεί τήν αύταπάτη, γιατί άρχί
(' νά f3λέπε1 τ11ν άλήθεiα. Ή χαρά καί ή λύπη είναι μιά άντίθεση 
rιού ου'Jθλίβει τήν ψυχή μας οπως οί συμπληγάδες πέτρες τήν 
έιιοχrΊ r,,'Jν C:ιργοναυτών.· 

'i ι ,,,: μπτ11 Πύλη φέρει τr1ν όνομοοία Βίρυα καί τό κλειδί πού 
ι 1·1v '1 1 ,"ίγF.1 ε ;,,, 11 11 άκαταδcιμαστος δύναμις της ψυχης, πού οταν 
,,rr'ι ,'ιδιrJ ,,.,r,J ένεpγοποιηθι'Ί cιποκαλύπτει είς τόν μαθητή τήν 

1- 'Ί ¾'1 ι ','
01'), iCI, cιύτήν πού ό νους καί σί φυσικές αίσθήσεις 
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δέν μπορούν νό διακρίνουν. ·Έτσι όπομοκρίνετοι τών γηΤνων ψευ
δών κuί cινέρχετοι είς όλλο πεδίο γνώσεως. 

Ή εκτη Πύλη όνομόζετοι Ντυόνο κοί τό κλειδί πού τήν άνοί
γει εινοι ό όφθολμός τού Σίβα, ή έσωτερικ11 θεώρηση. Δι' ούτrϊς ό 
μοθητι1ς είοι=ρχετοι στήν βασιλεία τού Σότ στήν μοναδική πραγμα
τικότητα, τήν cιίώνιcι κοί άπόλυτη άλήθειο. 

Ή εβδομη Πύλη λέγεται Πρόζνο κcιί τό κλειδί πού τr1ν άνοίγει 
εινcιι 11 Σοφία, ό χιλιοπέτολος λωτός τιϊς κεφολης. 

Ή Σοφία άνcιβιβόζει τι1ν ψυχή στό έπίπεδο τού Βοδισότβcι 
πού τού χρειάζεται μιό άκόμη, ένσόρκωση έπί της γης γιό v· άπο 
βεί ενcις Βού δος φωτισμένος. 

'Ομιλία Γ. ΣΙΒΡΗ 

«Συνέπεια» 

Αδελφοί μου. 
Στr1 σύντομη cιύτή όμιλίcι μου έχω δόσει τόν ι ίτλο «Συνέ11ειυ». 

Ή συνέπε,.1 εινcιι ενος παράγων πολύ cιποφcιοιστικός γιι'ι τήν έπι 
τυχίο τού πνευματικού έργου, κοί χρειάζεται μεγάλη έπιμον11 κrιί 
προσπάθεια γrό νό τηρηθrϊ, διότι οί άτέλεrες κcιί ol άδυνcιμίες 1 ιϊς 
προοωπ1κότη1ος μciς ώθούν διαρκώς ιrρός τ11ν ιΊουνέιrεια. 

Ή μεγάλη μορφή τrϊς 'Έλενας ΠεφόΓ3νcις ΜπλcιβcΊτσκη προ 
βάλλει κcιί πόλι σήμερα ένώπrόν μcις, γι(ι νcι μcις ύπενθυμίσει τό 
κοθrϊκον μας κcιί νό μας βοηθ11σει νcΊ θέσουμε σ1ούς έcιυτούς μας 
ώρισμένcι σημcινΓικcΊ έρωτ11μcιτcι: Μέχρι ποίου βαθμού cιντcιποκρι 
νόμεθcι στ11ν ίδιότητcι τού Θεοοόφου, καί όν εϊμcιστε όξιοι συνεχι
στcιί τού μεγαλόπνοου έργου τό όποίον έπετέλεσcιν 11 Ιδία κcιί ol 
συνεργcΊτες της. Έόν ύπηρετούμε σωστό κοί αν εϊμοστε πιστοί κcιί 
όφσσιωμένοι στό ύψηλό θεοσοφικό Ιδεώδες, κοί civ βλέιιουμε 
τηύς έcιυτούς μας όχι ώς όπλcΊ μέλη της Θεοσοφrκιϊς · Εταιρίας, άλ
λό ώς πραγματικούς Θεοσόφους. Ή Θεοσοφική Ίδέο πού ύπόρχει 
δυνάμει μέσο μας ύπό τήν μορφή της γνώσεως η θείος έπ1στr1μης 
κοί εινcιι προϊόν τιϊς Σοφίας τών Θείων 'Όντων, έχtr όρκούντως 
άνcιrrτυχθη κι· ένεργοποrηθη, η εύρίσκετcιι όκόμη εlς λcινθcΊνουοcι 
κοτcιστcιση: Διότι σcιν προσωπικότητες δυνcιμεθcι νό έντcιχθούμε 
στήν δύναμη τrϊς 0.Ε., τό θ οσοφrκόν ομως περιεχόμενον εινοr 
προσιτό μόνον είς τήν cΊτομrκότητcι. 
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Φοβουμαι δτι ή άπάντηση στά έρωτήματα αύτά δέν θά είναι 
καί τόσο ίκανοποιητική. 

Άπό κοινωνικής πλεuρας κάνουμε δ,τι εΊναι δυνατόν νά άντα
ποκριθουμε στίς κοινωνικές, οίκογενειακές κι' έπαγγελματικές ύπο
χρεώσεις μας. Εϊμαστε δμως έξ ϊσοu σuνεπεις καί στά πνευματικά 
καθι1κοντά μας; Διότι δέν μπορουμε νά άγνοήσοuμε τά λεχθέντα 
καί άπό τόν Πλάτωνα: «'Ότι εΊναι ντροπή γιά τίς ψυχές μας νά μήν 
ξέρουν είς τί συνίσταται τό καλό δι' αύτάς καί τό κακόν, ένώ ξέ
ρουν τί εΊναι ώφέλιμον καί τί βλαβερόν διά τό σώμα τους καί διά 
δλα τά όλλα». 

Κατά τήν σημερινή λοιπόν ήμέρα μας δίνεται γιά μιά άκjμη 
φορά ή εύκαιρία νά έξετάσοuμε μέ είλικρίνεια κι' άντικειμενικό,η
τα, κατά πόσο τηρουμε τούς θεοσοφικυύς κανόνες, όχι είς τό 
γράμμα πού εΊναι άρκετά εϋκολο, όλλά είς τό πνευμα πού είναι 
πολύ δύσκολο, άλλά καί πολύ σημαντικό. Πόσο έπηρεαζόμεθα 
άπό τούς τρεις έχθρούς του άνθρώποu, πού εΊναι δπως λέγει ό 
'Απόστολος Παυλος, ή σάρξ, ό κόσμος καί ό διάβολος καί μέχρι 
ποίου βαθμου ένδίδοuμε είς τούς τρεις πειρασμούς της έρήμοu 
πού άναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη καί άντιστοιχουν είς τά τρία 
βασικά ένστικτα του άνθρώποu, της αύτοσuντηρήσεως, της άνα
παραγωγης, καί της τάσεως πρός έπιβολήν; "Ας εϊμεθα είλικρινεις 
μέ τόν έαuτό μας καί ας μήν αύταπατώμεθα. Κατά κανόνα έξοu
σιαζόμεθα άπό αύτά τά ένστικτα καί ή ζωή μας διέπεται όπό τίς 
ροπές καί τίς τάσεις της ύλικης ύποστάσεώς μας. Όδηγούμεθα δέ 
πρός τήν κατεύθuνσιν αύτήν όπό όγνωσία κι' όπό όδuναμία. Κu
ριαρχει μέσα μας ή θέλησις του έγώ καί της προσωπικότητος, ένώ 
ή δύνα11ις της rνωτέρας ύποστάσεώς μας είναι ότροφική. Καί ένώ 
εϊμαστε θεοί καί πρέπει φυσιολογικά νά θέλουμε δ,τι θέλει ό 
Θεός, δπως μας 'Juμβοuλεύει καί ό Κρισναμούρτι είς τά Πόδια του 
Διδασκάλου, στήν .πραγματικότητα κά•ιοuμε δ,τι μας ύπαγορεύοuν 
τά κατώτερα σώματά μας, τό φυσικό, τό όστρικό καί τό νοητικό. 
Ή συμπεριφορά μας αύτή δέν είναι κατά φύσιν θεμιτή καί όντι
βαίνει είς τάς έντολάς του Θείου Νόμου. Έν τούτοις δμως ένδί
δοuμε, καί ύποκύπτοuμε, διότι ή φωνή της σαρκός είναι δuνατώ
τερη άπό τή φωνή του πνεύματος. 

ίτό βιβλίο της ή Φωνή της Σιγης ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλα
βάτσκu έπισημαίνει τά έξης: «Τό έαuτό της ϋλης καί τό 'Εαυτό του 
πνεύματος δέν δύνανται ποτέ νά ταuτισθουν. 'Ένα έκ των uύο 
πρέπει νά παραμερισθη». Πού σημαίνει δηλαδή δτι δέν μπορουμε, 
δπως λέγει καί ή λαϊκή παροιμία, νά έχουμε καί τόν λύκο χορτάτο 
καί τά πρόβατα σωστά». Εϊμαστε ύποχρεωμένοι νά έπιλέξοuμε, δ-
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πως λέγει καί ό 'Απόστολος Παυλος, μεταξύ του φρονήματος της 
σαρκός, πού εi'ναι γιό τήν Ψυχή θάνατος, καί του φρονήματος του 
πνεύματος, πού εi'ναι ζωή καί είρήνη. Διότι ή σόρξ έπιθυμεί ένόν
τια του πνεύματος, τό έ nνευμα ένόντια της σαρκός ταυτα δέ 
άντίκε1ντα1 nρός αλληλα. 

Οί ανθρωnοι κατά κανόνα ένισχύουν τήν ύλικήν πλευρόν είς 
βάρος τiiς nνευματικης καί θυσιάζουν τόν άμνό nρός χάριν του 
λύκου. Ό Θεόσοφος ομως όφείλει νό δ1αχωρήσε1 τήν θέση του έ
ναντι των ύnολοίnων άνθρώπων καί νό πάψει νό άκολουθεί τίς 
συνήθειες των πολλών. Δέν δυνάμεθα νό εϊμεθα συγχρόνως άρε
στοί στούς άνθρώnους καί στόν Θεό. Ό Ίωόν. Χρυσόστομος είς 
τό περί Ίερωσύνης βιβλίο του λέγει: «Δέν πρέπει διόλου νό ύπο
λογiζωμεν τήν πρός τούς cΊνθρώπους nερ1φρόνησ1ν, στον ή nρός 
έκείνους τιμή μας άναγκόζει νό nροσκρούωμεν εiς τόν Θεόν». 
Πρέπει οnως λέγει καί ό Σενέκας v· άnοσυνδέσουμε τούς έαυτούς 
μας άπό τiς συνήθειες της κοινωνίας, νό γίνουμε έσωτερικό τε
λείως διαφορετικοί καί μόνον τό έξωτερικό μας πρόσωπο νό συμ
μορφώνεται μέ τό πλήθος, χωρίς έμείς νό συμμετέχουμε. Τό έφή
μερα έξωτερικό στηρίγματα πού εi'ναι τόσο προσφιλή είς τός αί
σθήσεις άργό η γρήγορα θό μας έγκαταλι:ίψουν καί πρέπει νά 
προλάβουμε νό τ· άντικαταστήσουμε έγκαίρως μέ κάποια αλλα 
σταθερό θεμέλια πρίν χάσουμε τό θάρρος καί τήν έλnίδα καί nρίν 
μας κυριεύσει ή μελαγχολία καί ή άnογοήτευση. 

Ό πνευματικός χειμώνας πού δ1ανοίε1 σήμερα ή άνθρωnότης 
ύnάρχει στήν nραγματικότητα μέσα μας καί έκδηλώνεται μέ τήν 
σκληρότητα, τήν παγερότητα, τήν άδιαφορία, κ.ό. πολλά, κι· αν δέν 
έπαναστατήσουμε άnοφασ1στ1κά καί δέν άνατρέψουμε τήν κατά
σταση μέσα μας, ας μή περιμένουμε βελτίωση καί είς τό nεριβό
λον η τήν κοινωνία μας. "Αν δέν άνατρέψουμε τόν τύραννο μέσα 
μας διό του έλευθερωτου, δέν δυνάμεθα νό όμιλουμε γιό πνευμα
τική συνέπεια. 'Έναντι των Θείων 'Όντων, των όnοίων τήν Σοφία 
έκφρόζει ή Θεοσοφία καί της όnοίας κομισταί ησαν ή Μπλαβότ
σκυ καί ol αλλοι θεμελιωταί της · Εταιρίας, εϊμεθα έν ιiνυπακοδ κι 
άσυνεπεί9. 

Τό θεμέλια πού χρειαζόμεθα μός τό προσφέρει ή Θεοσοφική 
διδασκαλία καί περιέχονται είς τούς τρείς βασικούς σκοπούς έπί 
των όnοίων έστηρίχθη ή Θεοσ. 'Εταιρία. Έπ' αύτών θά πρέπει νά 
οίκοδομήσουμε καί έμείς τόν νέο ανθρωnο καί κατ· έπέκτασιν τήν 
νέα κοινωνία. Ό άδ. Καμαρωτάκης, είς παλαιοτέραν όμιλίαν του, 
διατυπώνει τήν αποψιν οτι οί σκοποί αύτοί έκφρόζουν κατά συνο
πτικό τρόπο τήν πορεία πού όφείλουμε γενικά v· άκολουθήσουμε 
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καί άποτελουν τίς κύριες καί βασικές προϋποθέσεις γιά τήν άνά
πτυξη καί τr1ν πρόοδο της ψυχης μας. Άποτελουν τήν μυητική πο
ρεία πού έχάραξαν οί Διδάσκαλοι της Σοφίας μέ τούς λόγους, τό 
παράδειγμα καί πολλές φορές μέ τήν θυσία καί τόν θάνατο. Ή 
έφαρμογή των σκοπών αύτών δέν γίνεται μεμονωμένα άλλά συλ
λογικά καί συνδιασμένα. · Η δημιουργία εύγενών σχέσεων μεταξύ 
των άνθρώπων, πού έπrδιώκεται δrά του πρώτου σκοπου καί ή έ
ρευνα των ίερών κεrμένων δrά της συγκριτικης μελέτης πού ένθα
ρύνεται άπό τόν δεύτερο σκοπό, συμβάλλουν άποφασιστικά στήν 
έκπλr1ρωση του τρίτου σκοπου πού άποβλέπεr στήν έρευνα των 
άνερμηνεύτων νόμων της φύσεως καί των λανθανουσών δυνά
μεων του άνθρώπου. · Η τελευταία αύτή κατάκτησις εivar έΞνα στά
διο πολύ προηγμένο κατά τό όποίον ό όνθρωπος δέχεταr τό φως 
της Μυr1σεως καί είς τό όποίον διά νά φθάσει κανείς δέον άπαραι
τr1τως νά διέλθει άπό τά όλλα δύο. 

Ή συνέπεια καί ή έπrμονή στήν τήρηση καί τήν έφαρμογή 
των σκοπών της Θεοσ. Εταιρίας θά ένισχύσει τήν θέληση καί τήν 
άποφασιστικότητά μας είς τό έργον καί θά ένδυναμώσει τήν 
σοβαρότητά μας. Διά τήν σοβαρότητα αύτή ό Βούδδας στήν 
Νταμμαπάντα λέγει οτι είναι ή άτραπός της άθανασίας, ενώ ή επι
πολαιότης χαρακτηρίζεται ώς rΊ άτραπός του θανάτου. 'Ένα σοβα
ρό πρόσωπο, μέ τήν έσωτερική βεβαίως έννοrα, δέν εivar επrλή
σμον, οί πράξεις του είναι άγνές, ενεργεί μέ σύνεσιν, συγκρατεί 

τόν έαυτόν του, καί ζεί συμφώνως πρός τόν νόμο. Ή σοβαρότης 
χαρακτηρίζεται ώς θεία ίδιότης καί συνίσταται είς τήν άποφυγήν 
της ματαιότητος καί των σαρκικών άπολαύσεων καί έπrθυμιών διά 
τουτο καί φυλάσσεται άπό τόν σοφό ώς τό πολυτrμώτερο κόσμη
μά του. 

Καταλr1γοντας θά rϊθελα νά προσθέσω οτι ή σοβαρότης η ή 
συνέπεια είναι στοιχείο πού προέρχεται άπό τήν άνωτέρα ύπόστα
σή μας, ένώ ιΊ επιπολαιότης η άσυνέπεια είναι ίδίωμα της κατωτέ

ρας φύσεώς μας. 

Όμιλία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ 

Ά·✓απητοί cιδελφοί, 
Ή γιορτ11 του Λευκου Λωτου, γιορτή των Θεοσόφων δλου 

του κόσμου, γίνεται βέβαια, γιό νά τι, ήσουμε τή μνήμη της άεί
μνηστης 'Έλενας Μπλαβάτσκυ. 'Όμως, οϋτε ή φι1μη της οϋτε τό 
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τεράστιο έργο της πι:ριμένουν νά κερδίσουν κάτι άn' αύτή τιlν 
γιορτιϊ Γιατί ή Μnλαβάτσκυ άνηκε στό σπάνιο έκε"iνο είδος τών 
άνθρώπων πού ιΊ ζωή κnί τό έργο τους δέν περιμένουν καμμία 

πανηγυρική cΊναγνώριση. "Ηταν άnό τούς άνθρώnους έκείνους πού 
τό μόνο πού έπιθυμουν είναι νά κερδίσει rΊ άνθρωnότητα όnό τή θυ
σία τους. 

Ή οημερινιΊ γιορτή είναι περισσότερο μία iδιαίτερη εύκαιρία 
γιά μάς. νά έπωφεληθουμε διαλογιζόμενοι δπως θάπρεnε συ-
χνότερa νcΊ κάνουμε έnάνω στό νόημα αύτι1ς της θυσίας. 

Τί κάνουμε, λοιπόν. αύτή τrl στιγμή; 'Αποθέτουμε λίγα λου
λούδια στιl μνήμη τr1ς γυναίκας. στρέφουμε, ϊσως. μέ συγκίνηση 
τή σκέψη μaς στrlν πολυτάραχη ζωή της καί άτενiζουμε μέ δέος 
καί θαυμασμό τό μεγάλο έργο της. 'Όμως. σήμερα, τώρα η άργό
τερα πού ό καθένας θά μείνει μόνος. μπορουμε νά αiσθανθουμε 
ι:ίλικρινά δτι έκεί τελειιίJνει τό καθηκον μας: Άf,ολουθουμε, όραγε 
cΊξιa τό φωτεινό παράδειγμα πού τιμάμε σrlμερα, άγωνιζόμαοτε 
προσπαθουμε Ιl παραμένουμε άδύνcψοι καί όκνηροί ούραγοί; Αύ
τό ας σκεφθουμε. 

'Έχουμε βρεθεί σ αύτrl τή γr1, βγαλμένοι δλοι άπό TΙlV ϊδια 
μιlτρα. 'Υποφέρουμε, πονάμε, ζουμε γιcΊ νά γυρίσουμε πάλι κcΊπο
τε, μακcιριοι καί λυτρωμένοι, νcΊ άναπαυθουμε στή μήτρα πού μάς 
γέννησε. 

'Έτσι. θέλει rΊ Φύση, έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, τό καθηκον κcΊ
θε άληθινου άνθρώnου, πολί, περισσότερο κcΊθε θεόσοφου, είναι 
νcΊ βοηθήσει, δσο μπορεί, στό nαναθρώnινο αύτό ταξίδι του γυρι
σμου. 

Ή ΜπλαβcΊτσκυ ξεπέρασε αύτό τό καθr1κον καί τό έκανε θυ
σία. Μάς έδειξε τi σημαίνει άληθινός θεόσοφος. Τό έργο της στή 
Θεοσοφικrl 'Εταιρία δέν ηταν όπλώς μία τυπική έκφραση του με
γάλου iδεώδους τι1ς ιiδελφότητος, άλλά nρcΊξη καi άγώνας καί θυ
σία γιcΊ TΙlV nραγμάτωσιl του. 

Αύτή, όλλωστε, ιΊ μεγαλειώδης ίδέα της όδελφότητος είναι καί 
ό πυρήνας τr1ς θεοσοφικι1ς διδασκαλίας πού μέ γνώση καi άγcΊnη 
όφείλουμε νcι έφαρμόσουμε. 

Λοιπόν, σrΊμερα, μάς δίδεται μία ακομη εύκαιρία νcΊ έμβαθύ-

νουμε στό άληθινό νόημα τι1ς Θεοσοφικης 'Ιδέας. Άλλά αϋριο καί 
κcΊθε μέρα, κcΊθε στιγμή μάς δίδεται ιΊ εύκαιρία γιά πρcΊξη. Γιά όnό
δειξη δτι έχουμε έπίγνωση της θέσεως καi της άποστολης μας σ' 
αύτό τόν κόσμο, καί του καθήκοντος άπέναντι στόν έαυτό μας καί 
τό συνάνθρωπο. 

Ό Λευκός Λωτός, αίώνιο σύμβολο άναγεννήσεως, καθάρ-
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σεως, άνελίξεως καί δημιουργίας ός εΊναι φωτεινός όδηγός γιά ο
σους cιποφασίζουν νά βαδίσουν τόν δύσκολο καί μοναχικό δρόμο 
τού πραγματικού άνθρώπου. 

Όμιλία ΚΑΛΥΨΩΣ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

'Αδελφοί μου, 
Σήμερα, οπως κάθε χρόνο, τιμούμε τr1ν μνήμη της Μεγάλης 

Κυρίας 'Έλενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, μέ ενα χαιρετισμό μ' ενα 

εύχαριστώ γιά ο.τι έκανε γιά τούς άνθρώπους καί τήν άνθρωπότη

τα. μέ τό νcι ίδρύσει τήν Θεοσοφική 'Εταιρία. 

Καλότυχος έκείνος, πού θά άνοίξη τr1ν πόρτα της rϊ θά άκροα
σθη τcι θεία μηνύματά της καί θά τcι έγκολπωθεί. 

Τόν ορο θεοσοφία τόν πηρε ή Μπλαβάτσκυ, άπό τόν 'Αμμώνιο 
Σακκά καί τούς μαθητές του πού οπως λέγεται πρώτοι αύτοί τόν 
μεταχειρίσθηκαν. 

'Όμως ό Διογένης ό Λαέρτιος άναφέρει δτι ίδρυτής της θεο
σοφίας ύπηρξε ό Αίγύπτιος ίερέας, Πότ-Αμών πού έζησε τήν έπο
χή τών Πτολεμαίων. 

Πcιντως, ό ορος θεοσοφία ηταν πανάρχαιος καί ή 'Έλενα 
Μπλαβάτσκυ πολύ σωστά τόν διάλεξε καί τόν έρμήνευσε. 

Γιατί ή λέξις θεοσοφία σημαίνει τήν θεία Σοφία, τήν θεία Γνώ
ση, τι1ν γνώση τών θείων πραγμάτων. 

Καί γιατί οί cΊνθρώπινες γνώσεις, δσο καί έcιν έχουν nλουτι
σθι"j δέν συγκρίνονται μέ τι1ν γνώση τών θείων, δσον άφορά τήν 
κοσμογονία, κοσμοθεωρία, τήν ήθική καί τήν βιωτική. 

Καί γιά ολα αύτά τά ζητήματα ό όνθρωπος πρέπει νά έχει τήν 
σωστή τοποθέτηση γιά νά ρυθμίση τόν βίο του έτσι ώστε νά ζη 
σέ όρμονία πρός τή φύση. 

Γιατί αύτή ή όρμονία θά τού φέρει τήν εύτυχία είς τήν έδώ 
ζωι1 του καί τήν μετά θάνατο. 

Στό «κλειδί τr"jς θεοσοφίας» λέγει ή 'Έλενα Π. Μπλαβcιτσκυ «ή 
θεοσοφική 'Εταιρία εΊναι σάν ενα θησαυροφυλάκιο πού έχει μέσα 

του ολες τίς άλήθειες πού έκήρυξαν οί μεγάλοι ένορατικοί, οί Μύ
στες καί οί προφι"jτες τών ίστορικών καί προϊστορικών χρόνων ο
λης τι"jς Γης». 

Καί μέσα άπό αύτό τό θησαυροφυλάκιο έπηρε τήν ίδέα της 
παγκόσμιας άδελφότητας, της άγάπης πού πρέπει νά ένώνη δλους 
τούς άνθρώπους τι"jς Γης, ώστε νά πάψη κάποτε ό άλληλοσπαραγ
μός καί νά έπικρατι1σει ή είρήνη καί ή χαρά. 
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Γιατί στον άνοκολύψουν οί όνθρωnοι δτι μία είναι ή άλήθειο 
πού έξογγέλουν οί διάφορες θρησκε'iες όλλό μέ διαφορετικούς 
τρόπους, τότε οί όνθρωnοι θό όnοκτήσουν δμοιες άντιλήψεις, γιό 
τήν ζωή κοί τίς άξίες της κοί τούς σκοπούς της. 

Κοί ολο ούτό θcι τά βρουν οί όνθρωnοι μέσο στήν θεοσοφική 
Έτοιρίο, ή όnοίο σpν τό λευκό φώς πού άνολύετοι στό 7 χρώματα 
τού φάσματος, δτον περάσει άnό ενο πρίσμα. Είναι τό λευκό φώς πού 
στέλνουν δλες οί θρησκε'iες ή κάθε μία μέ τό δικό της χρώμα. Τήν 
θεοσοφική 'Εταιρία άnοτελούν σόν μέλη, έτερογενη r'j όνομοιογενη 
στοιχε'iο, άn' δλες τίς χώρες τrϊς Γης. 

Μερικό μέλη, ϊσως τό περισσότερο, προσπαθούν μέ σοβαρό
τητα κοί συνέπεια νό πραγματοποιήσουν τό θευσοφικό iδεώδες 
νό τό κάνουν βίωμα κοί σκοπό της ζωrlς τους. Νό ζουν δηλαδή 
σόν πραγματικοί θεόσοφοι. 

'Άλλο μέλη ομως πού ήρθαν πρόσφατο κcί ϊσως δέν έχουν 
άκόμο κατανοήσει τr1ν θεοσοφική διδασκαλία. 'Ή όλλοι πού ήρθαν
άnό περιέργεια r'j γιατί τούς παρέσυραν μερικοί φίλοι τους θό 
έπρεπε νό έnωφεληθούν άnό τήν εϋνοιο της τύχης νό περάσουν 
τό κατώφλι της θεοσοφικης · Εταιρίας κcιί νό έμβcιθύνουν στό θεο
σοφι κό διδάγματα κοί νό ώφεληθούν γιό τήν , Jή τους κοί τήν 
τωρινή κοί τ11ν μέλλουσα. 

Γιατί ό σκοπός της θεοσοφικης 'Εταιρίας εiνοι νό χαράξει βο
θειό μέσο στίς ψυχές τών έροστών της άλήθειος, όρισμένες ήθr
κές άξίες, rϊ rΊθικές άρχές πού θό ώφελήσουν τήν όμοδική ζωή κοί 
τήν παγκόσμιο όδελφότητο τών άνθρώπων. 

'Όμως ή θεοσοφική διδασκαλία δέν άnοβλέnει μόνο στήν ήθι
κή κάθαρση τών μελών τους σέ σχέση μέ τούς όλλους άνθρώ
nους, cιλλό άποβλέnει κοί στήν παρουσία γιό τήν έξέλιξη της ϊδιος 
τrϊς ψυχης τού άνθρώnου. Κοί έξογγέλλει δτι ό όνθρωnος σόν 
άnώτερο σκοπό πρέπει νcι έχη τήν ένωση μέ τόν Θεό, τήν λύτρω
ση. 

Άλλό γιά νά γίνη τό μεγάλο cιύτό άγοθό πρέπει ό όνθρωnος 
νά όμοιωθη πρώτο μέ τόν Θεό. «'Ομοίωσις δέ τt.;:J Θεt.;:J οσιον κcιί 
δίκαι ον γενέσθαι, μετά φρονήσεως» Πλάτων. 

Κοί λέγει ή 'Έλ. Πετρ. Μnλοβότσκυ «Έόν θέλουμε νό εϊμcιστε 
είλικρινε'iς θεόσοφοι κοί όχι περιστασιακοί, γιά νό nρογμοτοnοιr1-
σουμε τό θεοσοφικό ίδεώδες, τήν ενωση δηλ. μέ τό Θεό, πρέπει 
νά cιρχίσουμε τr1ν έρευνα τού έουτού μας, τού έσωτερικού μας εί
ναι κοί οση φθορά, δσες κακίες κοί ον όνοκcιλύψουμε νά μr1 μός 
νικήσει ή cιnελnισίο γιατί ή σωτηρία εiνοι πάντοτε δυνατή. 

Φτάνει νά τό cιnοφοσίσουμε κοί νό τό θέλουμε σοβοοό. 
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Οί περισσότεροι ομως άπό έμας δέν παραδεχόμαστε καν οτι 
έχοιιμε έλαττώματα. 

Τότε βέβαια δέν ύπάρχει σωτηρία. 
Πρέπει είλικρινά νά ποθήσουμε τήν αύτοβελτίωση μας, γιά νά 

τό καταφέρουμε». 
Καί έξακολουθεί ή 'Έλ. Μπλαβάτσκυ στό «Κλειδί της θεοσο

φίας» νά λέει «στον τό άθάνατο πνευμα του άνθρώπου πάρη στήν 
κατοχr1 του, τό ναό του, στον διώξη άπό έκεί τούς έμπόρους καί 
τούς τοκογλύφους, άπορρίψει κάθε άκαθαρσία, τότε ή θεία άν
θρωπιά του, θά σώση τόν ανθρωπο. Τότε θά ένωθη μέ τόν έαυτό 
του καί θά γνωρίση τόν iδρυτή του ναου». 

Τότε θά έχει έκτελέσει ό ανθρωπος τόν προορισμό του καί 
μόνο oi καθαροί τ6 καρδίςι αύτοί τόν Θεό οψονται. 

Γιατί οσο ύπάρχει άκαθαρσία μέσα μας, αύτή είναι σάν μιά 
κρούστα πού περιβάλλει καί άπομονώνει τό ψυχικό μας κέντρο 
άπό τό νου. 

Καί ό ν?υς, τό Maπas, τό άνώτερο νοητικό δέν μπορεί νό ένω
θεί μέ τό atmaπ τό ψυχικό κέντρο. Γιατί μόνον οταν ό νους ένω
θεί μέ τό ψυχικό κέντρο θά μπορέση νά ένωθεί καί μέ τόν Θεό 
καί μόνον τότε. 'Όλα τά αλλα είναι μάταια καί έπικίνδυνα». 

Καί συνεχίζει ή Έλ. Μπλαβάτσκυ «αύτοί πού άνήκουν στήν 
θεοσοφική κίνηση αν άναγνωρίζουν μέ κάθε είλικρίνεια τά λάθη 
τους καί κάνουν ο,τι μπορουν γιά νά βελτιώσουν τήν διαγωγή 
τους καί τό έσωτερικό τους καί ξεριζώσουν κάθε κακή φύτρα άπό 
τήν Ψυχή τους, τότε ή ώφέλεια θά είναι προπαντός δική τους» καί 
συνεχίζει «'Αλλά έάν ενα μόνο μέλος στά δέκα της θεοσοφικης 
· Εταιρίας άποφάσιζε νά ζήση αύτή τήν θεοσοφική διδασκαλία, θά
ι']ταν άρκετό, γιά νά γίνη ή όργόνωσή μας ενα έκλεκτό σώμα».

Καποτε τήν έρώτησαν πώς βλέπει τό μέλλον της Θεοσοφικης 
'Εταιρίας καί άπάντησε «τό μέλλον της Θεοσ. 'Εταιρίας θά έξαρτη
θη έντελώς άπό τό βαθμό της είλικρίνειας, του άλτρουϊσμου, της 
άφοσίωσης, της άγάπης, καί τέλος άλλά όχι καί τό λιγώτερο ση
μαντικό άπό τό ποσοστό της κατανόησης, της γνώσης καί της σο
φίας, πού θό κατέχουν τά μέλη της καί στά όποία πέφτει ή εύθύνη 
νά συνεχίσουν τό έργο». 

'Ομιλία ΠΑΝΑΓ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

'Αδελφοί καί άδελφές μου 
Στή σημερινή γιορτή της Θεοσοφικης 'Εταιρίας ταυτίζομαι καί 

μέ έκφράζει άπόλυτα ή άναγνωσθείσα πρίν 40 χρόνια όμιλία του 
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σοφού μας διδασκάλου καί προέδρου της Έλλην1κης Θεοσοφ1κης 
Έταφίας cΊδελφού μας ΚωστίΊ Μελ1σσαροπούλου. 

Έπ1τρέψτε μου δμως νό σταθώ στόν έσωτερ1κό συμβολισμό 
τού Λευκού Λωτού καί της έποχης πού γ1ορτόζπω, δπως τούτο 
καθώρ1σε 11 ίδρύτρ1α τiΊς Θεοσοφ1κης Έταφίας 'Έλενα Ππρόβνcr 
Μπλαβότσκυ καί τούτο δ1ότ1, ή Γ-)εοσοφ1κή Έτωρία, εΊνα1 όργόνω 
ση έσωπρ1κης cΊπόκρuφης διδασκαλίας, 11 όποία cΊπευθύνπω 
στόν έσωτερrκό ψυχικό κόσμο τού cΊνθρώπου. 

Τό 6νθος τού Λευκού Λωτού συμβολίζει τήν άγνότητα, ή όποίC1 
cΊπα1πίτα1 cΊπό τri ΘεοσοφrκrΊ ίδεολογiα γrό τήν κατανόηση τ11ς 
έσωπρrκης της διδασκαλίας καi ταυτίζεται ό συμβολισμός αύτός 
μέ τή Θεό της άγνότητας της όρχαίC1ς έλληνrκης Θρησκείας, τήν 
'Άρτεμη. Τό κι=:ντρο τού Λωτού μέ τό χρυσοκίτρινο χρώμα του, 
συμβολίζει τό φώς, τόν '· λ10, τό Φοίβο 'Απόλλωνα. Τό φώς μέ τό 
όποϊο φωτίζονται οί ΨUλ καί oi δ1όνο1ές μας καi μέ τό όποϊο έπr 
τελεϊτω τό ΘΕiο έργο της ψυχουργiας, τ11ς μεταμόρφωσης KClί τού 
φωτισμού, πού όδηγεϊ στ1Ί ΘεiCl Σοφία, τήν όποία συμβολίζει 11 
Θεcr Άθηνό, της όποίας 11 πνευματ ική κυριαρχία, κατcr τίς δοξασίες 
τών όρχαίων Μυστηρίων, τοποθπεϊτω αύτή τήν έποχ1i, όρχόμενη 
τ1Ίν 21 Άπρrλiου καί λ1iγουσα τήν 21 Μαίου, δταν ό '"Ηλ1ος βρί 
σκπα1 στόν cΊσπρ1σμό τού Κριού καί στό ζώδιο τού Ταύρου. 

Αύτός ό έσωτερ1κός συμβολισμός τού Λευκού Λωτού καi ή 
έποχri πού καθrερώνπω 11 γrορτri, συνοψiζπαr ώς έξης: 

Μέ τήν κcrθαρση (δrό rr1ς Αρτέμιδας), όδηγούμεθCl πρός 1ό 
Φώς (τό Φοίβο 'Απόλλωνα) καί δrό τού Φωτός. όδηγούμεθcr (μ� 
ταμορφούμενοr), πρός τri θεία Σοφία (τή ΘεcΊ Άθηνr1). 

ΕϋχομΟΙ cΊδελφοί δπως αύτός ό ύψηλός καi μυστr1γωγιι 
Συμβολισμός, πού άφορά έργο πνευματικής όναγέννηnη<, κιιi 1rι' 
μόρφωσης, τ11ς σημερ1ν11ς γιορτης τού Λευκού Λι.uτcJL, CJrιω<, 
καθιέρωσε ή iδρύτρ1α τ11ς Θεοσοφ1κ11ς Έ1ωρίο<,. Ε:ι,yομω, i,

έπ1πλέσει αύτό το θεϊο έργο. στί<, ψυχές μας κcιί I ί<, ψιιχι'c 1 ,,ν 
τών cΊνθρώπων, καί vcr όδηγ1iση c1ι; rέ ς πpό, 1 ο ��ι�ς I iΊς Or < ι( , , 
φiας Θεοσοφίας, καί τή Γνώση 1iΊς 1Ί-·ir;ιι1111ς ΆλrΊθrι(r(, 

'Ομιλία της ΙΦΙΑΝΑΣΣΑΣ ΧΑΤ, ,·1Δt·ΙΜΗΤΡΙΟΥ

Άπό τό βιβλίο 1:Ό Βούδδας» 

... 'Ώσπου μιcΊ μέρα, ΙlTCΙVE 1ότες ό Σιντόρτα εiκοοιrννιcΊ XDO 
νών 11 κρίσιμη rlλικiα Τ<�ν προφητών περνι;;vτrr( cΊπό τιiν Γlύ 
λη της Άνατολ11ς, ε1δF νό οτέκετω ενcιc, κcικομοφ, �μένος γf fHJς. 
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Ό θρύλος λέει, πώς τόν είχαν βάλει στή θέση αύτή ό 'Ίντρα καί ό 
Βράχμας. Κι' ητανε ή πρώτη φορά πού στή ζωή του άντίκρυζε γέ
ρο, ό πρίγκιπας. Ρώτησε όν τούτο πού θωρούσε ηταν στ' άλήθεια 
πλάσμα άνθρώπινο. Σάν τού ξήγησαν, συλλογίστηκε: «Βέβαια, με
γάλο κακό είναι ή γέννησή, άφού μάς φέρνει σέ τέτοια κuτάντια ... 
Πώς θά χαρώ γώ πιά άφού εiδα ενα πλάσμα τόσο δυστυχισμένο;». 

Τήν όλλη μέρα, στήν πύλη τού Νότου, πάλι μέ τή θέληση τών 
Θεών, ενας λεπρός τού ζήτησε βοήθεια. Τήν τρίτη μέρα, στήν πύ
λη της Δύσης, είδε μιά κηδεία νά περνάει. Τέλος, τήν τέταρτη μέ
ρα, στήν πύλη τού Βοριά, ενας άσκητής τού έτεινε· τό τάσι του γιά 
έλεημοσύνη. Τόν κοίταξε ό πρίγκιπας μέ προσοχή. Τό πρόσωπό 
του τό γαληνεμένο. τού έκανε έντύπωση. Τόν ρώτησε ποιός είναι . 

. Κι' 6 ζητιάνος άσκητης τού άηάντησε: 
« Είμαι ενας σραμάνα», ενας άσκητής. Ζώ στά δάση. Άπό φό

βο γιά τr'ι γέννηση καί τό θάνατο καί γιά νά βρώ τή λύτρωσn, ό
φησα τό σπιτικό μου, έφυγα μακρυά ... ». 

«Τού rη ή ζωή, πού ϋμνησuν oi σοφοί, σκέφτηκε ό Σιντάρτα, 
αύτή θά πρέπει νό είναι ή καταφυγή ή δική μου Ι ». Σταμάτησε 
άπότομα τή γύρα. Διάταξε τή συνοδεία του νά στρέψουν πίσω. 
Κείνη τή στιγμή τήν ϊδια - ή βούληση τών θεών έκανε νά συμπέ
σει - τού μήνυσαν νά γιορτάσει, γιατί ή πριγκίπισσα Γκοπά τού 
γέννησε γιό άντάξιο. 'Όμως, τού Σιντάρτα ή καρδιά άντί νά χαρεί, 
σφίχτηκε άκόμα πιότερο: «'Ένα «ράουλα», μιά όλυσσίδα γεννήθη
κε γιά μένα», ψιθ-ύρισε. Κι από τότες «Ράουλα» έμεινε τό όνομα 
τού μικρού πρίγκιπα. 

Καθώς ζύγωνε στό παλάτι, μιά άρχοντοπούλα, βλέποντάς τον 
άπ' τό παραθύρι της, νά περνά μέσα στό ορμα του τό όλόχρυσο, 
πuvέμορφος, σάν θεός, θαμπωμένη άπό τό πcρίσσιο κάλλος του, 
φώναξε: « Μακάρια ή μάνα, μακάριος ό πατέρας πού έχουν ενα τέ
τοιο γιόΙ Μακάρια ή γυνrίκα πού έχη εναν τέτοιο σύζυγο!». 

Ό Σιντάρτα τήν όκουσε. Άπ' δ,τι είπε ηταν ή πρώτη της κου
βέντα πού τόν συγκλάνισε. Τού έφερε στό νοίΊ τήν όπειρη κι άτέ
λειωτη «μακαριότητα», έκεί πού οϋτε γέννηση, οϋτε γηρατειά, οϋ
τε θάνατος, οϋτε πόνος κανένας θά ύπηρχε ... Συγκινημένος, ξεκρέ
μασε ενα πολύτιμο περιδέραιο άπό τό λαιμό του καί της τό έστει
λε, ένώ αύτός συνέχισε τό δρόμο τ"υ, βαθιά συλλογισμένος. 

Οί κοπέλες τού χαρεμιού του, μόλις τόν εϊδανε, χαρούμενες 
όρχισαν τή μουσική, τό χορό καί τά τραγούδια. Τίς κοίταξε σκοτει
νιασμένος. Μέ τήν καρδιά βαριά έπεσε τήν κλίνη κι άποκοιμήθηκε, 
έτσι δπως ηταν, ντυμένος. 

Σουρούπωσε. ΟΙ μπαγιαντέρες άποκαμωμένες τόν μιμήθηκαν 
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καί κείνες. Ξάφνου, ό Σιντάρτα ξύπνησε. Γυρόφερε τό μάτι. Αύτές 
πού πρίν λίγο λές κι ηταν όπο κόσμους ούράνιους φερμένες, τώρα 
στά πόδια του κείτονταν, ξωτικά φρικιαστικά: ξεμαλλιασμένες ξε
βαμμένες, τά ρούχα τους τσαλακωμένα, όκατάστατα, πόσο 6χαρα 
τύλιγαν τό κορμί τους τό φιδίσιο τό δείχναν όπαίσιο. 'Άλλες ρο
χάλιζαν, όλλες τρίζαν τά δόντια τους 6λλες βογγούσαν, 6λλες 
μουρμούριζαν λόγια όκατάληπτα, 6λλες όγκάλ1αζαν καί φιλούσαν
τά λαγούτα τους σάν νό φιλούσαν κάποιον έραστή.

'Ανατρίχιασε. Βαριά μυρωδιά όπό σάρκα, Ιδρώτα κι όρώματα 
τού χτύπησε τά ρουθούνια. Πετάχτηκε όλόρθος. Μέ σιχασιά πέ
ρασε άνάμεσα άπό τίς κοιμισμένες γυναίκες. Τίποτα δέν μπορούσε 
πιά νά τού φράξει τό δρόμο. 'Ίσαμε τώρα δίσταζε νά πραγματο
ποιήσει τήν όπόφασή του, μά 6λλο δέ βαστούσε ... 'Όταν, στό νού 
του, ηρθε ό γιός του καί ι� Γκοπά Γ· .ωοντάρα, ή Πf'✓τάμορφη πριγ
κίπισσά του. Προχώρησε στό διαμ� '"'ισμά της. 'Άνοιξε �ή θύρα σι
γαλά. Στό φώς τού λυχναριού πού � .,αιγε μέ μυρωμένο λάδι, είδε 
τιiν πριγκίπισσα νά κοιμάται όμέριμνα στήν κλίνη της, πού ηταν 
στολισμένη μέ γιασεμιά καί ροδοπέταλα. 

Τό χέρι της τόχε όrιλωμένο στό μέτωπο τού μικρού Ράουλα. 
Ό Σιντάρτα κοντοστάθηκε στό κατώφλι. 'Ένοιωθε τρελλή έrιιθυ
μία νά rιαραμερίση τό χέρι πού τού έκρυβε τά πρόσωπο τού γιού 
του. «Μά τότες». είπε όπό μέσα του, «ον δώ τό γιό μου, θαρρώ 
δέ θά μπορέσω πιά να βρώ τή δύναμη νά φύγω. 'Άμα γίνω 
Βούδδcις, τότε θά γυρίσω καί θά γνωρίσω τό παιδί μου!». Ξανά
κλεισε τή θύρα όθόρυβα, κατέβηκε βιαστικά στήν αύλή, διάταξε 
τόν πιστό του Τσάνcι, τόν ύπηρέτη του, νά ζέψει τόν Καντάκα τ· 
άγαπημένο του ότι, καβάλησε, καβάλησε κι 6 Τσάνα στά καπούλια 
καί χάθηκε μέσα στή νύχτα, άφήνοντας πίσω του χαρές, πλούτια, 
οίκογένε1α, κάστα, θρόνο' 

Σάν τρελός κάλπαζε κ1 δλο όγκάλιαζε τ· 6λογό του κcιί τού μι
λούσε: «Τρέχα, πέτα ότι μου όγαπημένο, σώσε με τούτη τ'i νύχτα 
κ1 έγώ θά γίνω Βούδδας καί θά σώσω τόν κόσμο, τούς ντέβας καί 
τούς όνθρώπους'» Καί τό ότι έτρεχε. πετούσε .. 

Κοντά στά ξημερώματα, μακρυά πιά όπό τήν Καπιλαβαθού καί 
τόν κίνδυνο νcι τόν προφτάσει 6 πατέρας του, σταμάτησε. 'Ένας 

φτωχός κυνηγός, έτυχε. περνούσε όπό κεί. Ό πρίγκηπας τού έδω
σε τά όλομέταξα καί χρυσοκεντημένα ρούχα του καί ζήτησε τά 
κουρέλια πού φορούσε. Ντύθηκε μέ τούτα. Ό Τσάνα γονατιστός 
μπροστά του, έκλαιγε. 'Έκλαιγε καί τό ψαρί, 6 Καντάκα ... Τά δά
κρυά τους καίγαν τιi γής. Μά κείνος πλέον είχε κατασταλάξει σέ 
cιπόφαση: πήρε τό σπαθί του, έπιασε τά όλόσγουρα μακρυά μαλ-
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λιcι, σύμβολο της κάστας του, της άρχοντιας του καί μέ χέρι ότρε

μο, λύπηση καμμιά, τά έκοψε. Διάταξε τόν Τσάνα νά πάρη τά bπλα

του, τά κοσμήματα καί τ' cιγαπημένο του όλογο, καί νά φύγει εύ

θύς, νά τά πάει στό βασιλιά. Μέ τό θcινατο στήν καρδιcι, ό ύπηρέ

της ύπάκουσε, πηρΕ τό δρόμο του γυρισμου. Ό άφέντης ξυπόλυ

τος, προχώρησε πρός τό νοτιά:

Φίλους πιά θά ΧΕ τ' cιγρίμια του βουνου.

Σκέπη χρυσή, τcι πυκνόφυλλα κλαριcι του δcισους,

Κλίνη, τriv ξερή γης 

Καί τή συμπόνια του γιcι bλα τά πλάσματα λατρευτή βασί

λισσά του 

λέει ενα παλrό τραγούδι του Κασμίρ.

Ό πρίγκιπας Σιντάρτα Γκοτάμα δέν ύπήρχΕ πιcι. Τή θέση του

πηρε ό Σάκυα ό «άσκητής», πού σκοπό του είχε βάλεr νά βρεί τό μυ

στικό της Εύτυχίας. 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Κυκλαδικό 

'Εσένα πού σ· όνομcιζω Μητέρα 
Μαρία, 'Ίσιδα, "Ηρα 
όστρο συμπόνιας πολυόμμcιτο 
όοπίδα στοpγiΊς 

Σ' ειδα νά παίρνεις σcιρκα έδώ 
πcινω σέ τοCπο τό έλληνικό νησί 
τό περίβλεπτο 
τό άγcιrιημένο του ηλιου 
στή θάλασσα αύτι1 τήν καθάρσια. 
Οί ίερές φωτιές του καλοκαιριου Εγιναν 
όχημά Σου. 
Διcικρινα τά σημάδια τι1ς έrιιφάνειcις Σου 
όγγιξcι τό σφιγμό Σου 
τόν όνεμο του rιερcισμcιτός Σου. 

Μιcι rιcιιδικι1 όρρώστια ι� ζωή 
επιδημική του καιρου, άνcιπόδραστη. 
Kcιi σέ φωνcιζω καί τώρα - οrιως τότε 
μέσα άrι' τόν πυρετό, μέσα άπ' τό παραλι1ρημα 
νά μου όrιλώσεις τό χέρι 
τήν ώρα cιύτι1 πού ξεκόβω μcικρυcι Σου 
καί σέ μαντεύω άκοίμητη έκε'i 
rιcινω άrιό τήν αίσθαντική προκυμαία 
Δέσποινα του πελcιου 
Κυρία της αίθpίcις 
'Ίσιδα, "Ηρα, Μαρία. 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Είσαγωγή στή Θεοσοφία 

Γ, 'Έκδοση 1986 

Κεφ. Α' Προλεγόμενα 
» Β' Τί είναι ή Θεοσοφία 
» Γ' 'Εξέλιξη Μορφής καί Ζωής 
» Δ' 01 όόρατοι κόσμοι 
» Ε' Ό φυσικός κόσμος 
» ΣΓ Ό όJτρικός κόσμος 
» 2.· Ή μεταθανάτια ζωή στόν άστρικό κόσμο 
» Η· Ό νοητικός κόσμος 
» Θ' Ή Μετενσάρκωση 
» ι · Ό νόμος τού Κάρμα 
» ΙΑ' Ή δημιουργία τού 'Ηλιακού Συστήματος 
» 1 Β. ΟΙ έπτά Ρίζες-Φυλές 
» ΙΓ' Περί Άτλαντίδος 
» ΙΔ' Πρός τήν 'Απολύτρωση 
» 1 Ε' Ή Θεοσοφία στήν πράξη 
» ΙΣΤ' Ή Θεοσοφική 'Εταιρία

Χαρτόδετοv Δρχ, 400 

Δεμένον )) 600 

"Αποστείλατε μi lπιταγήν 

διά νά τό λάβετε είς τήν διεύθυνσίν σας 

1987 
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Κωστή Μελισσαροπούλου 

Τό Βιβλίον της Σοφίας 

Μ Η Τ 1 Σ 

Γ' έκδοση όναθεωρημένη 1986 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών 400 (Θαλης, Πιπακός, Βίας, Σόλων, 

Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων), Πυθαγόρειο, 'Ηρακλείτου, 

Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αισχύλου, Σοφοκλιι, Εύριπί

δου), 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, Πλάτωνος, 'Αρι

στοτέλους, Δημοσθένους, Πύρρωνος, Μενάνδρου, 'Επικού

ρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου Αύρηλίου, Πλωτίνου, 

Πρόκλσυ καί nολΜ,Jν ciλλων. 

Ξένων: 530 'Ανατολικών (Λάο Τσέ, Κομφσυκίου, Βούδδα), 'Ερμη

τικά, ΚαινiΊς Διαθι1κης, 'Ινδικών, Σααδη, Έράσμου, Θερβάντες, 

Σαίξπηρ, Καρτεσίου, Σπινόζα, Βολταίρου, Ρουσσώ, Κάντ, 

Τζέφφερσον, Γκαιτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, 'Ίγκερσολ, Ρε

νάν, 'Ίψεν, Τολστόl, Μnλαβάτσκυ, Συρέ, Νίτσε, Φλομμαριών, 

Μnέζαντ, Μπερξόν, Ταγκόρ, Βιβεκανάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, 

Σβάϊτσερ, Τσβάϊχ, Σρί Ράμ, Κρισναμούρτι καί όλλων. 

Νεοελλr1νων: 430 Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ, Γαλανού, 0. Καίρη, 

Διον. Σολωμού, Ά. Λοσκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακούλη, 

Σn, Νάγου, Άντ. Άδριανοnούλου, Π. Γιωτοnούλου, Ν. Καρ

βούνη, Ν. Καζαντζάκη, Κ. ΒcΊρναλη, Ίω. Βασιλη, Θρ. Βλησίδη, 

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

δωρακοnούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ. Παναγιωτοnούλου, Π. 

Κανελλοπούλου καί όλλων. 

Χαρτόδποv Δρχ. 500 

Δεμένον Δρχ. 700 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26. ο· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 
Ώραι 10-1 πλήν Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό !:τος 1956 

Διευθυντής Κωστης Μελισσαρόπουλος 

ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξοντληθεί. 

'Έχουν δμwς έκδοθή έπιλογαί Περιε,>(. rόμων, ώς έξης 

1987 

Α' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τ.,μων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

r· Τόμος έπιλογής π;;:ριεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογής, δεμένος δρχ. 600 

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

» >> » » » χαρτόδ::τος δρχ. 400 

Συvιστώμεv εiς δσους ά11απουv τό {ργοv του ΙΛΙΣΟΥ vά άγορά 

σουv τούς τόμους τώv Έπιλογώv, ΕΪΤΕ {χουν ΕΪΤΕ δέv {χουν τού 

τόμους τού ΙΛΙΣΟ Υ, διότι μέ τίς έπιλογές θά tχouv εϋχρηστη κc 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πvευι- τική τροφι7. 

Oi χαρτόδετοι τuμοι 1965. 1971-1 984 εκαστος δρχ. 300. 

Oi χαρτόδετοι τόμοι 1985-6 εκαστος δρχ 500 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336 

)) )) 1982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 

)) )) 1984 )) 434 

)) )) 1985 )) 408 

)) )) 1986 )) 408 
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλ νετt ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

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

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

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ: «ΠΙΝΓΚΠΟΝΙΚΑ» Ποιήματα 

Λυπcιμ αι τους αξιολύπητους 

που γιορτάζουνε τις ιiττες τους 

στις ταβέρνες με μουσικές και δηλητήρια. 

Όσο πιο λίγες αυταπάτες έχεις 

τόσο είσαι πιο δυνατός. 

Γιn την ποίηση του Αγγ. Κcιρούσου έχουμε επαινετικά γράψει, 

πορcΊ την προοκόλλησιi της σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. 

Και εξακολουθεί να είναι ο έπαινός μας δίκαιος γιατί ο ποιητής της 

φτωχολογιcις και των αδικημένων παραμένει πεισματικcι «κομματι

κcι» cιστρcιτευτοςΙ Γι' αυτό, cιλλωσrε, είναι η ζωντανή συνείδηση 

κι αυτών που δεν υπάρχουν. 

Πρωτοπηγή της δημιουργίας του Αγγ. Καρ., είναι η ομορφιά: 

.. η μουσικιi είναι πιο πέρα από τους ήχους της 

η Ποίηση πιο πέρα από το λόγια 

η Γλυπτική πιο έξω από τα σχήματα 

κι ο Έρωτας κοπέλα ι 

Το θαύμα της ζωής το ζεις στο φως μονc1χcι μια φορά ... Βέ

βαια θέλει ο ποιητής το ανθρώπινο είδος να επιβιώνει πcινcινθρώ

πινο. Θέλει μια ζωή με λιγότερη υποκρισία (να μη απεργούν οι 

προνομιούχοι αλλά όσοι πραγματικά πεινάνε) και λιγότερο φανατι 

σμό (η κcιθε μονοφωνία είναι σκλnβιά) Ακόμη εύχεται οι φοιτητές 

να χτίζουν τcι Πrινεπιστιiμια για να τρέξει η σκέψη πιο γριiγορcι 
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από το φως. Και δείχνει πως όποιος φοβάται την αλήθεια φοβάται 
τη ζωή: 

... η μεγαλύτερη πυρηνική έκρηξη 
είναι ο δίπλα σας που δεν έχει να φάει ... 

Δεν είναι ηλιοτραγούδι ο λόγος του Άγγελου Καρούσου.
Ο

ύ
τε οι στίχοι του βότσαλα σε αιώνια ακρογιαλιά. Αστραπή και ρομ
φαία δίστομη η κάθε του λέξη. Για τους αγαθομανείς και τους βο
λεμένους. Για τους αντιπροοδευτικούς και τους δογματικούς. Για 
τους φανατικούς. Ξέρει ακόμη να μπερδεύει τους ήρωες με τα θύ
ματα για να μας δείξει το αληθινό στίγμα της αγάπης. Μα πιο πολύ 
τον έρωτα ξέρει να τραγουδεί με τρόπο παράφορο

-

αληθινό
: 

Ένα νεκροταφείο μου λέει για ό,τι πέρασε 
οι γυμνόστηθες κοπέλες για ό,τι ζει, 
κανένα παρελθόν δεν αξίζει όσο το τώρα 
και μέσα από τον πόθο η φύση ζει ... 

ΝΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ: «ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΧΩΜΑ» Ποιήματα

Εκεί 
που είναι χτισμένο το Δένδρο 
σαν αρχαία πέτρα 
και το χώμα νωπό 
εκεί θα σ' ακουμπήσω ... 

Ηφαίστειο αναμνήσεων αρχέγονων είναι οι στίχοι του Ν. 
Μουρ. Κρατήρες πύρινοι διαμελίζουν τη σκέψη του με μίσος ά
γριου ζώου σ' ένα άπειρο φτωχό από αγάπη. Είναι η αποτρόπαιη 
ιστορική στιγμή των σχισμένων λαβάρων των ιδεών, καθώς το αί
μα άγρια γίνεται φωνή για να πνίξει κάθε ευχή στο σύνορο της 
προσδοκίας. 

Υπάρχουν και εικόνες γεμάτες ήχο και ελπίδα σαν ξέσπασμα 
απάντεχης μπόρας στην ηλιοψημένη επιδερμίδα μας: 

Είπες θάρθεις 
και έστειλα τις επιθυμίες μου με τον βοριά. 

Λιγοστό το φως στη ποίηση του Ν.Μ. Αλέτρι να σπέρνει στο χάος 
πίκρα και σιωπή η έμπνευσή του. Η γη, κοντά του, μονάχα σκοτά
δι ανασαίνει. Έχουν, οι νύχτες του, πάντα υγρά παράπονα στα μά
τια' Και μέσα στις ελάχιστες λιτανείες των ονείρων στις ανταύ-
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γειες νέου φεγγαριού, κρύβει την ανθρώπινη συντριβή, με 
αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια μοναδική: 

Μάταιες ελπίδες μην καταδεχτείς ... 

ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ: «ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ 

ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑ

ΝΟΗΣΗ». Μελέτη 

Ο Πώλ Χάρρις ίδρυσε το Ρόταρυ με ένα ανθρωπιστικό όραμα: 
πλησίασμα των αντιπάλων καί εξισορόπηση των αντιθέσεων. Επί
κεντρο, λοιπόν, της ροταριανης δεοντολογίας είναι ο άνθρωπος ως 
πρόσωπο και, ταυτόχρονα, η κοινωνία σαν σύνολο ανθρώπων. Και 
συνεπές προς τις κοινωνικές αξίες το κυρίαρχο σύνθημα του: «Κά
νε τον συνάνθρωπο ικανό να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτόν του, ώ
στε ο κάθε άνθρωπος να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος και κοινω
νικά ελεύθερος». 

Ο επίτιμος σύμβουλος Επικρατείας και πρώην Διοικητής της 
Ελληνικής Ροτ. Περιφέρειας Δημήτρης Τσιροπινάς εκθέτει με λε
κτική χάρη και πειστικό επιχείρημα την ιδεολογία και την παγκό
σμια δράση του Ρόταρυ, πού, ουσιαστικά, αποτελεί μια μορφή πυ
θαγόρειου ελέγχου κατά το δομικό του ίδιο προσδιορισμό. Ο άν
θρωπος είναι η πρωταρχική ουσία του ιδεολογικού του πυρήνα. Γι' 
αυτό στό Ρόταρυ είναι δεκτοί εκπρόσωποι από όλα τα επαγγέλμα
τα. _Με αντιπροσωπευτική σύνθεση επιτυγχάνεται πάντα η «εγκαρ
σία τομή της κοινωνίας» κάθε χώρας. 

Είναι η δύναμη που επειδή προέρχεται πράγματι «από κάτω» 
ερευνά με ειλικρίνεια και ανυπόκριτη αγάπη τις αδυναμίες του κοι
νωνικού βίου. Το πολιτιστικό του πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ-ΠΕΙΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΑ» αγκαλιάζει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη, στη διπλή της 
λειτουργία: σαν βιολογική και κοινωνική οντότητα. 

«Ειρηνική συμβίωση δεν μπορεί να νοηθεί όταν η κοινωνία 
κλυδωνίζεται είτε από βιολογικές αρρυθμίες τις οποίες προκαλούν 
η πείνα, ο υποσιτισμός, και οι νοσολογικοί παροξυσμοί, είτε από 
κοινωνικούς αναβρασμούς τους οποίους προκαλούν οι κραυγαλέες 
και αβυσσαλέες κοινωνικές ή οικονομικές αποστάσεις». 

Σήμερα οι Ροτ. Όμιλοι εργάζονται γιά τόν άνθρωπο σε όλον 
τον ελεύθερο κόσμο. Ακμάζουν, κυρίως, σε προηγμένες χώρες με 
υψηλή πολιτιστική στάθμη και στις κοινωνίες όπου υπάρχει ανε
πτυγμένη η επίγνωση της καθηκοντολογίας και της φιλαδέλφειας. 

Έτσι δικαιώνεται και ο δικαιολογημένα υπερήφανος λόγος του 
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Δημι1τρη Τσιροπινά πως το Ρόταρυ είναι: 
«ο καθρέπτης της πολιτιστικής εξελίξεως των κοινωνιών». 

ΙΩΑΝΝΟΥ Λ. ΚΙΤΣΑΡΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓ/Α ΜΕ ΨΥΧΗ» Μελέτη 

«Επειδή δέ Αιώνιον είναι ο Θεός, από τήν φύσι του ο άνθρω
πος κινείται πρός τόν Θεόν. Ο μύχιος πόθος του να πλησιάσει τόν 
Θεόν αποτελεί το μεταφυσικό νόημα της υπάρξεώς του. Εις αυτό, 
ακριβώς, το σημείο, της επαφής του με τον Θεόν, παίρνει στην 
πραγματικότητα επαφή με τον εαυτόν του, το «εγώ» του και με 
τον συνάνθρωπόν του, το «Σύ». 

Η αυτοκατανόηση όγει στην αλληλοκατανόηση. Η αυτογνωσία 
στην ανθρωπογνωσία. Μονάχα σαν ο άνθρωπος, γνωρίσει και 
αγαπήσει τον εαυτόν του μπορεί να τιμι1σει τα ιδανικά της φιλαλ
ληλίας και του θείου. Την Τάξη. Ουσιαστικά το Χάος είναι η θύρα 
του διαβόλου. Η σωτηρία μπαίνει πάντα arrό την πόρτα της αρμο
νίας. Την αγάπη. 

Στην ολόφρονη εποχή μας η ψυχολογία έμεινε χωρίς ψυχή 
γιατί η σκέψη έγινε ο-φιλοσοφική. Ακόμη και η πειραματική της 
έκφραση αναφέρεται στην φυσιολογία-παθολογία και όχι στην ου
σία του όντος. Γι' αύτό ο παιδαγωγός Ιωάννης Κιτσαράς αναλαμ
βάνει μία πνευματική προσπάθεια μοναδικής εμβέλειας: να προ
σφέρει στον άνθρωπο, σαν ύψ1στο, ιδανικό, την αγάπη, με μέσο 
την ψυχι1 στην πολυμερή της ιδιοσυστασία: Ατομική, Ομαδική, 
Μαζική, Διεθνι1 και Κοινωνική. Με πλήρη ανάλυση της κάθε επί 
μέρους έννοιας προσπαθεί να εκφράσει την φιλοσοφία της εποχής 
μας με ένα πράγματι επαινετής σύλληψης έργο, αντάξιο της οι
κείας, επιμέρους, rιλούσ1ας βιβλιογραφίας. Ειδικά για τους Έλλη
νες, στους οποίους «όλα εξαρτώνται από τον λαό και ο λαός arrό 
τον λόγο», το ποίημα ενέχει ιδιαίτερη αξία, γιατί μπορεί να χρησι
μοποιηθεί ως συνθετικός πλοηγός μιας αμφιλεγόμενης γνώσης. 
Γιατί ο στέρεος λόγος του 1. Κιτσαρά, είναι πάντα πειστικός: «Η 
ευθύνη, το ιδιότυrιον αυτό του ανθρώπου, διά της οποίας διακρί
νεται αrιό όλα τα άλλα όντα. το πνευματικό αυτό τέκνο της ελευ
θερίας και της ανάγκης, είναι το «πηδάλιον» που κανονίζει την θέ
σ1ν «μεταξύ» Θεού και κόσμου, ώστε το «Σύμπαν» να είναι ένας 
«μικροάνθρωrιος» και ο άνθρωπος ένα «μικροσύμπαν». 
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΒΙΣΤΑΚΙ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕ
ΚΑΕΤΙΑΣ 1940)) Ιστορικά Στοι

χεία. 

« ... Η παράδοση και το ιστορικό παρελθόν αποτελούν μια αλυ

σίδα χcιρcικτηρ1στ1κ11 στη ζωή του ελληνικού Έθνους και του 

λαού του. Όλοι της 01 κρίκοι πρέπει να είναι ενωμένοι για να μη 

διαλυθεί». Και αλάθητη συνταγή της εθνικής ενότητας είναι: 

Ο απόλυτος σεβασμός του Συντάγματος. 

Η πλήρης cινcιγνώριση της Λcιϊκ11ς Κυρrcιρχίcις. 

Η cιποφυγ11 της βίας στους 1ωμμcιτ1κούς ανταγωνισμούς και 

Η ομαλή λειτουργία των ελεύθερων θεσμών. 

Μ' αυτήν σφυρηλατείται η ομοψυχία και οδηγείται η φυλή μας 

στη δυναμική κατάκτηση των πανανθρώπινων 1όcιν1κών της Δημο

κρατίας, της Κοινωνικής Δ1κcι1οαύνης και της Ειρήνης με ελευθε

ρία ! Και είναι απαραίτητη η ενότητα στον ελληνικό λαό που «δοκί

μασε πολλά δεινό από τr ύπουλη και επικίνδυνη αρρι�στια του 

διχασμού και της μισαλλοδοξίας» και πλήρωσε πονόκριβcι «το λά

θη των αρχηγών του», με συνέπεια η Ελλάδα να είναι «πάντα μέ

τοχος στις κρίσιμ ες διεθνείς περιπέτειες και πρώτη στην πληρωμή 

των δυσάρεστων συνεπειών». Καίτοι νικήτριοl 

Με ειλικρίνεια και οντ:κειμενικότητα αναφέρεται στα γεγονότα 

της δεκαετίας 1940-1950 ο Α. 81στόκ1ς. Μερικό μάλιστα εβίωσε 

με εξαιρετική ένταση. Γr' αυτό η έλλειψη πόθους κάνει αξίωμα την 

αλήθεια του: εχθρός του έθνους είναι ότι μισεί θανάσιμα τη Δη

μοκρατία και την απόλυτη ελευθερία των πολιτών του ... 

Λ. Γ. Γούσιοu: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΑ» Μελέτη 

« .. Οι χώρες-μέλη της ΕΟΚ επιδιώκουν δύο μεγάλους στό

χους: οπό την μια να καταπολεμήσουν τις ανισότητες, οποιοσδή

ποτε μορφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η ατομική ανάπτυξη 

του καθενός και να βοηθηθεί η προετοιμασία του για την κο1νων1-

κ11 ζωή με την πλατύτερη σημασία, κι από την άλλη, να εξασφαλί

σουν στον καθένα μια καλή προετοιμασία γιο την επαγγελματική 

ζωή». Η δημοκρατική, μάλιστα, δομή των κρατών της ΕΟΚ επιδιώ

κει όπως ο επαγγελματικός προσονcιτολισμός των μαθητών στηρί

ζεται αποκλειστικό στις ενδιάθετες ροπές, τις κλίσεις και την 1δ10-
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συστασία του χαρακτήρα τους. Με λόγια πιο απλά: κλειδί της υλι

κής ευημερίας, της πνευματικής ανόδου και της ηθικής βελτίωσης 

είναι η αυτογνωσία. 

Για το στάδιο, όμως, της ανοικοδόμησης της ανθρώπινης προ

σωπικότητας (εφηβεία) μεγάλη κρίση αποτελεί η πρόκριση του 

επαγγελματικού στόχου, για άσκηση δημιουργικής εργασίας με 

εκλεκτικό ενδιαφέρον. Έτσι το πόνημα του Λ. Γούσιου έχει βασι

κή κατεύθυνση την ορθή πληροφόρηση για τα είδη των επαγγελ

μάτων και τις απαιτήσεις τους, γύρω, και πιο πέρα απ· τον αγροτι

κό τομέα. Είναι ένας χρήσιμος επαγγελματικός σύμβουλος για κά

θε προβληματιζόμενο, ανάλογα, έφηβο ή γονέα. Συνιστούμε μια 

επανέκδοση του έργου απόλυτα προσαρμοσμένη στις διαμορφω

θείσες Κοινοτικές συνθήκες με τον γενικό τίτλο: «Επαγγελματική». 

Γ. Μ. Πολιτάρχη: «ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ». Ποίηση

... να ξαναβαπτιστώ στο ηρωικό πνεύμα, 

στην υπομονή του Ιώβ, 

στα οράματα του Μωυσή. ΝΌκούσω τη λύρα του Δαυίδ 

να ξεκουραστώ στο λεβέντικο περπάτημα της πέρδικας 

νΌρματωθώ το πρώτο μου θάρρος. 

Πρόκειται για το πανίερο θάρρος που φέρνει με τους μυστικούς 

κραδασμούς της συνείδησης ηρεμία στον κοχλασμό της θυμωμέ

νης ψυχής. Είναι θαυμαστή η προερχόμενη από σταυρωμένη σ'{έ

ψη γαληνεμένη σιωπή. Ειδικά όταν από τα δόντια των ιερέων 

στρόβιλος ξεφεύγει το μίσος για να διχάσει την ηλεκτρισμένη ψυ

χή του λαού. Τότε ο ποιητής, πρωτόβγαλτο χελιδόνι, ξαγρυπνά με 

τον παγωμένο βοριά, στην έρημο όπου σβήνει η προφητεία, για 

να θηλάσει το όνειρο με τον αιώνιο της καρδίας λόγο. Και να ανά

ψει τον Ήλιο λαμπάδα στο Ναό της Φύσης! ... 

Ο Γ. Μ. Πολιτάρχης εκτός απ·την πηγαία έμπνευση έχει και 

μιαν προσωπική αξιοσύνη: ανεβάζει τις μνήμες από το βάθος της 

καρδιάς για να φυλαχτούμε δίκαιοι την έσχατη ώρα. Να μείνει στο 

πάντα ότι προϋπήρχε. Χρόνος και ψυχή, αδιάφθοροι! Και ο άν

θρωπος αδούλωτος: 

Δεν στέργω τις πατρίδες δουλωμένες 

η ορμή των σκλάβων και δική μου ορμή ... 

Είναι ελληνόπρεπος ο αναβαθμός του λόγου του. Και γενναίος 

γιατί αντλεί δύ,ιαμη απ· το ακατάβλητο κουράγιο του Λαού. Γι' αυ

τό ζυγιάζεται γεράκι σε γυμνωμένο βράχο σε μέρα ειρηνοφόρα. 
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Μέρα πλουμισμένη με Δελφική καθαρότητα. Χωρίς μαντικές ιχνη

λατήσεις ο fπιγραμματικός του στίχος γίνεται πυρό στεφάνι για 

την αιωνιότητα: 

• Όσοι σταθούνε με το Λαό θα μείνουν αθάνατοι
• Πρόδωσες- τον εαυτό σου, τον κόσμο όλο πρόδωσες.
• Παράδεισος η γη ως απλώνεται ελεύθερη.
• Οι γενναίοι πεθαίνουν για την Ιδέα.

Φυσικά οι ιδεολογικές προσεγγίσεις γίνονται με ζεστασιά κι ό
χι με τα κίβδηλα θυμητικά ενός πεθαμένου κόσμου. Ξf 1ει ό·, η 
οχλαγωγημένη πρωία είναι νεκρή! Και πως τη σβηστή στιά συν
τροφεύει η αγωνία και ο πόνος. Γι· αυτό η φωνή του, λειτουργική 
ή δοξαστική, έχει έναν πανανθρώπινο ελεγειακό τόνο: 

Αδελφέ λυπημένε, χωρίς εσένα το σπίτι 

αδειανό και πενιχρό το δέντρο που σου στόλισα, 

ορφανό το ουράνιο τόξο που ζωγράφησα 

με τέχνη στην υροφή του μεγάλου δωματίου 

χωρίς εσέ δε θα κατέβει ευλογία Θεού. 

Ελπίδα σαν κύμα πελάγου δε θάλλει στις καρδιές. 

Σου το λέω: Να μη στερηθεί ποτέ ο άνθρωπος 

την καλωσύνη. Δώρο μικρό αλλά πανάκριβο. 

Αλλά και αστροπόρος για τα ενιά της Πούλιας αστέρια είναι ο 

λυρικός ερωτισμός του: «Χίλια μάτια τα δυό σου μάτια τα ζαφει

ρένια». Είναι το ζαφείρι του λόγου του λυχνάρι για τα σκοτάδια 

των καιρών. 

Ο Γ. Μ. Πολιτάρχης παραμερίζει το σκοτάδι με το φωτεινό 

χαμόγελο του καλοκαιριού. Για να μην μείνουμε αγνοούμενοι στη 

γη μας ή αδικαίωτοι οδοιπόροι όταν μόνοι φύγουμε. Διατηρεί ο 

ευλίγιστος κι ανδρείος στίχος του όλο το Πνεύμα του καλού των 

παιδικών ονείρων, για να λάμπει, φεγγάρι ολόγιομο, στις μυστικές 

ατραπούς της ψυχής του κόσμου ... 

Ντιάvα Ταλιαδούρου: «ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟ» Ποιήματα . 

... Φθάσαμε σε μια μικρή πόλη 

την ταπεινή Βηθλεέμ. 

Εκεί μείναμε για πάντα 

Η Ανάσταση όμως εκφράζει πληρέστερα τη ζωή από την γέν

νηση! Προσδίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη αιωνιότητα. 

Δεν είναι βουβή ικεσία στο θεό ο στίχος 1 ης Ντιάνας Ταλια

δούρου. Καίτοι ακράδαντα πιστεύει στην αλήθεια: 

Όλα σβήνονται μέσα στη γνώση 

όλα μιλούν μες στη σιωπήΙ 
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Αλλά αηδόνι σε ουράνιο καμπαναριό. Με ένα χαμόγελο όλο 

φως προσεγγίζει τη φωνή των αστεριών που χάνεται στο άπειρο. 

Και την ανθρώπινη στιγμή για να μη βλέπεις στα μάτια των παι

διών τον «μικρό κόσμο των μεγάλων». Κι όταν δεν το κατορθώνει 

η οργισμένη φωνή της υψώνεται γροθιά! Έχι=:ι στιγμές γεμάτες 

λυρική πνευματικότητα ο λόγος της Ντιάνας Ταλιαδούρου: 

Όλα χάνονται μέσα στην ύλη 

όλα βρίσκονται μέσα στο φως. 

Είναι, ακριβώς, αυτές που συνθέτουν στέρεη την ποιητική της 

δημιουργία ... 

Βασίλη Μοσκόβη: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ» Κριτικό δοκίμιο.

κάθε σου λόγος μια σπαθιά 

μια μαχαιριά, μια ντουφεκιά 

στ· όνομα μιας θι::οπανογιάς: 

της Λι::υτεριάςΙ Της Λευτεριάς! 

Ποίηση σημαίνει δημιουργία. Και δημιουργία ελευθερία! Ο 

Χρήστος Ε. Κατσιγιάννης είναι ένας νεοκλασσικός λυρικός που κυ

ρίως σατυρίζει όσους εξευτελίζουν το βαθύτερο νόημα του αν

θρωπισμού. 

Ο Βασίλης Μοσκόβης επιχειρεί μια συνοπτική εξέταση του 

ποιητικού έργου του πολυτάλαντου δημιουργού με ευθύνη και 

αγάπη. Ξέρει πως επειδή οι λαοί δεν έχουν μνήμη, υπάρχουν οι 

προφι1τες και οι ποιητές. Και ο Χρ. Κατσιγιάννης δεν είναι ένας 

ανεύθυνος τραγουδιστής αλλά ένας ασυμβίβαστος μαχητής των 

ελεύθερων ιδεών, ένας λαϊκός προφήτης - υπεύθυνος οδηγητής 

των συνανθρώπων του: 

Στην καρδιά του έχει μπηγμένο ένα σταυρό 

με πάνωθέ του χαραγμένη μια κραυγή: Ελευθερία' 

Ο Βασ. ΜοtJκόβης είναι ένας δίκαιος τιμητής του ταλέντου 

του Χρ. Κατσιγιάννη. Ο ώριμος λόγος του σκιαγραφεί με την προ

σήκουσα τιμι1 αλλά και κριτική συνέπεια την ποιητική του δη

μιουργία: «Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε μονολεκτικά τον Κατσι

γιάννη, θα τον ονομάζαμε αυτοβιογραφούμενο ποιητή, που όμως 

δεν περιορίζεται στα ατομικά του βιώματα, αλλά συμπορεύεται με 

όλη την ανθρωπότητα, για να βρει τη λύτρωση μαζί της. Έτσι συ

ναιρεί αρμονικά τα ατομικά με τα συλλογικά πάθη και προβλήματα, 

και ξεκινώντας από τον εαυτό του, αγκαλιάζει όλους τους «κοπιών

τας και πεφορτισμένους». 
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Έκυκλοφόρησε ο' εναν κομψό τόμο 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

> Αρχαιοελληνικά 

'Επιλογές άπό τά 'Ομηρικά "Έπη 
'Επιλογή όπό rήν Ίλιάδο 

Έr1ιλογή όπό 1ήν Όδύοσι:ιυ 

Μεταφράσεις 
Πυθαγόρεια Χρυοό -Επη 

Θουκυδίδου Γιερικλέους ΈπιτιΊφιος 

Περιληπτικές Άφηγήσεις 
Πλάτωνος Συμπόσιον ή περί -Ερωτος 

Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού 

Πλάτωνος Αξίοχος ή περί Θανάτου 

Πλάτωνος 'Απολογία Σωκράτους 

Πλό ,ωνος Φαίδων ή περί Ψυχής 

Ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία <. Νόμοι Ποι,ιτείο > 

Ό κοrαποv�ισμύς τής Άτλαvτίδος , Τίμαιος'> 

Π ,οuτάρχου Έmά Σοφών Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 400 

201 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 

Ξεκίνησες μονάχος για την χώρα 

τη δωδεκάπυλη, την Παναγία 

να βρεις σεμνός, πασίχαρος, τα θεία 

Εφτά του Κτίστη Πνεύματα. Η ώρα 

αυγή του χρόνου. Χάρη μυροφόρα 

στην ατραπό του χρέους την ευθεία 

άγει καρδιά μεστή Θεοσοφία. 

Ωραίος μπρός στον Κύριο. Σαν δώρα 

των Μάγων στη Ζωή λαμπρός. Αστέρι 

ψυχή cpωτολουσμένη στο νυχτέρι 

της αρετής με χρυσοcpώς στολίζει 

Ναό και Εργαστήρι. Γλυκαvθίζει 

ο Λόγος ιερός σε σκέψη μακαρία 

λευκή να είναι η αιώνια πορεία. 

Μνήμη Γιάννη Στάσα 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

... ΟΠΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ

«Καγώ σαν υψωθώ εκ της γης, πόντος ελκύσω προς εμαυτόν» 

Ιωαν. 1 Β. 17-50 

Στον πατέρα Αθανάσιο Ντουραχανίτη

Κενός ο τάφος' Φως πλημμυρισμένη 

η μυρωμένη γη τριγύρω. Γύρω 

από ανάσες λουλουδιών το μύρο 

Ζωής νικήτριας που ανεβαίνει 

σε ουρανούς γλαυκούς αναστημένη. 

Αγιάζεται της φύσης κάθε στείρο 

κεντρί παλμού με του Σταυρού τον κλήρο. 

Η Πλάση πάναγνη, θεοσωσμένη 

φαιδριl περνά σε άγιο νυμφώνα. 

Χριστέ, κοντά Σου σύρε τιμημένη 

και μη οπτάμενος, ψυχή δολία 

αθάνατη και μακαρία. Βλογημένη 

λαμπάδα της Λαμπρής στη Βασιλεία 

να λάμπει αβασίλευτου αιώνα Ι 
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Μαρία Δ. Βλάχου 

Δύο μόλις μήνες μετά τόν θάνατο τού 
συζύγου της Δημ. Βλάχου, άπεβίωσε, ύπο
μένοντας τήν έπάρατη νόσο μέ ήρωϊκή 
καρτερία, ή άδελφή Μαρία Βλάχου, έκλε
κτός όνθρωπος, φωτισμένη φιλόσοφος καί 
άξέχαστη φίλη. 

'Από πολύ νέα είχε μεταφυσικές άνη
συχίες. Ή έγγραφή της ώς Μέλος στή 
Θεοσοφική 'Εταιρία καί ό γάμος της μέ τόν 
Δημήτριο Βλάχο τή βοήθησαν πολύ στό νά 
βρη ύλικό γιά μελέτη καί έργασία καί άπαν
τήσεις στά προβλήματα πού τήν άπασχο
λούσαν. 

Μιά έμrιειρία της κατά τή νάρκωση σέ 
μιά έγχείρηση της τήν συγκλόνισε. "Άλλαξε 

τή ζωή της καί άrιό τότε τήν κατέλαβε ενας άσίγαστος πόθος γιά 
άνάταση καί άνέλιξη στόν πνευματικό κόσμο. 

Δέ σταματουσε σέ ο.τι ιϊδη γνώριζε καί ο.τι μάθαινε θεωρού
σε καθήκον της νά τό μοιράζεται μέ τούς συνανθρώπους της. 

Πλησίασε ο.τι μrιορούσε νά τή βοηθήση στήν rινευματική καί 
έσωτερική της καλλιέργεια. 

Μελέτησε όστρολογία, Θεόσοφους συγγραφεις, άρχαίους 'Έλ
ληνες συγγραφεις καί ίδιαίτερα τόν Πλάτωνα. 

Ειχε γράψει στόν ΙΛΙΣΟ όρθρο, bπως «Πλάτων, ό ύrιερβατικός 
Διδnσκαλος». «Θεός-Σύμrιαν-όνθρωπος», στά όποια διατυπώνεται 
τό καταστάλαγμα της πνευματικής της έργασίας. 

Τό τελευταιο της όρθρο στόν ΙΛΙΣΟ (τεύχος 176) «Συνάντησις 
μέ τόν Διδάσκαλον» άποτελει εναν τελευταιο άrιοχαιρετισμό. 

Εϊθε ή ψυχι1 της νά βρεθη ατούς φωτεινούς κόσμους πού 
όραματιζόταν κι' άrιοζητούσε σέ bλη της τή ζωή. 

Είς μνήμην 

Ή άδελφή Ρωξάνη Βαλαβάνη άπέστειλεν ύrιέρ τής Θεοσοφικής Έτοιρίας έν 

Έλλάδι δρχ. 5.000 είς μνήμην Μαίρης Δ. Βλάχου. 

Όμοίwς ό κος καί ή κα Κωστή ΜελισσαροrιοιJλου δρχ. 2.000. 

Αί κ.κ. Πέλλ(ι Τούμπη, Έλένη Κατρίτση. Βιργινία Τζαμαλούκα. Γεωργία Πρου

σcιλέντη. Χρυσάνθη "Ίσαρη, Άμαλίcι Θεοδοσίου. Πnnη Δαβίλλα, Θέτη Γεωργακο

ιιούλου, Κούλα Παπαδάκη. Μπcιλοδιiμοιι άπέσπιλαν δρχ. 10.000 ύπέρ τής Θεο

σοφικιϊς Έταιρίας έν Έλλάδι είς μνήμην Μαρίας Δ. Βλάχου. 
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Μι:ταξύ μας ] 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τ(ι Γ 1 >ιιφ1 ί« , οι-, ,, Ίλι(JοιJ>ι. Χrψ. Τμ, 
ΚΟιJ<(JΙ 7G. (1 ί>f)(ΗΡΟ(, Κωο. 106 79. ri 
νιιι ι'ινοικ ΗΊ κ«Οι 1 11rμιv,;,ζ ιιλιiν ΣrιΙJfJ(ι 
(()lj 10 1 

Τηλ Γf)Ο(/Η ίων 3G20 702 

IΞΜΙ3ΑΣΜΑΤΑ 

Πιφιικιιλοιί1ι, ν. ιΊ«ο(JιfλλΕ η μi ιι, 
XllOfHJilΙKriv η 'f)( (llf((K()V έ (((((lv<iv είς 
ιιiν O<J ιιΟ"νοιν: ((Κω(Jιιϊν ΜελιnοrφΩ 
ιιο"λον. Xιlf) Ί ρικοι·J1111 26. rι· όfΗ>φυι, 
Κωh. 1 O(i 71). ΆΟriνrις». Άιιοο rολιιί 
11ί < fΗιrιι (rκrιι, 
λt ιΊοιJν 11ιJλtJ 

(νιολrrς OlJOK() 

ΑΛΛΛΓΛΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

1 ι ιιχΙJ ι<JrooroλrvHr rJΙοίις κοιωrf 
f>ι,ι OΙJVΩfHJΙrr1 r(rι, ΙΗ<(,. tιιι ΟΤfJ(ιφl)οιιν 
(rrro rϊ1 1 οχιιΩfΗJΙΙf ίον 11{ ιιiν ΟΙ]μfiω 
οιν: ((μ, «;JK<J(Jf » 11 (((ιγνωοrοι,». Γlrφιι 
κr rλοΩν « ιι Ιiοοι ι οιJς γνι,ψί(ο"ν v(ι 
ι οί,ι, , ίhο«οι,μιο"ν rϊ νrΊ μrχ h,:ιοουν 
ι rΊ ι, Ω<J (J()ι,vοι rι, ι ων: 

, � ΑΟΗΝΟΝ 

Μ(ινr« Λιf!r1 < ικη 
ΙΞΠΑΙ > ΧΙΟΝ 

Ίω ΚrψΟΙΗJλϊιι,. Κ«λιψrιιrι 
ΔΙJΙ• Λοιη(Ιj,_ Σι"φοι, 
Θι oh I fJΟ(Jλι(ι,. Ίωϊιννινrι 

ΙJΙΙ!ΛΙΑ ΓΙΟΥ ΛΑί3ΑΜΙ
(Μι ΙΙ) οιφ(r λr'μι,ιι,ιι,) 

Άνh 1 > ΛοοκιψrΊιοιι: 
ΛνΟ 1 ,ωrιιrΊι,. Διl)γf]ΙJΟΙ(Ι. 
1 'Jf! 7 

Βιι:ιμ,11 ιι 
ΆΟ1'1νrι 

·ι λιοι. Λι;J()(Jfλ. υ,-,i,μ«ν. ΠrΊO(JVI, 
Φr>()(ι ι ΜονιJλογοι "Έ Ι'Ι'f1 fH ι, crrιo 
hοοι ιι, '"'' Τλλ11νικrΊ κοί οχι',λιrι 
rΊrrr', , r,v i >(Η ι Γlιιι"ιγγiλου ΆΟιiνο 
1 <)Η/ 

11ιι<J 
ΙΗΙl(Ι 

Λ«(«ν{ι: Φιλολογικ(ι Μι λ, ιι·1 
Λ 1 ,χιιίιι Έλληνικι'�, Λιι «νικι'ι , 

1 ι fψ«νικι'ι, Ν, ο, λλ11νικ1·1 
xvi« ΛΟιiν« 1 !ΙΒ 7 

λλ1 1 Ι'rΊ(ο": Δ 1 1«οκ, λι,,νl(ι(, 
l!"o"" Λο,·1vrι 1 �!Η/ 

Λογιιιι 

Λν«γι,v11 Γ «λ«νϊικ11 1\""1''' κ11 Τ«ιλο 
γιι ιιιιι·, ιrι i νι, κrι f!ιf!λίιι 110() 111 
ιιιιiιιοιι Λο,·1 νrι 1 !)Β / 

Πt= Ι>ΙΟΔΙΚΛ 

Γ-ι'ι<,)''ΟΙΙ•JV Ί Κ<) ΙιιιJ Π<ιι1<1Η1ΗΊννοιι 
f\ι ι νο1ιοt'ιλοιJ Μι11νιιλ1ωrr1 (Ίιιv. 
Μ<Ιf)Ι) 

Φίλιιι Φιιλ«κι<JΙ" νων 1 
l l1 ,"f!λ111rr«« Τκh ιι 

( lrιv Μιlf)ι .) 

Ί(ιν Μιlf)ι.) 
1 l l(JfJ(JIJV(IKIJ<, 

Ι!ιψ, ,ο, λλ«hικ(ι. Δ<J 1(() (jJ 1 fJΙOf>XΙ)(, 
Λιφ Ιοι·ιv) (Ί«ν ΜrΊμι 

Ί ιrr ί,, Λ<J "Ο 
ΙΜιι1 J Ιιοι,) 

Δ1111 Λr,οκ«λι,ιιι,ιιλοι, 

Χ�ιοv1κ<1 

(Μ(ψι 

Ύιιιι,Ο 
Λιψ.) 

Ίωο Λ(,f!ιγγι 1 > 

l)ν,ιιιιιι«κiι, Σ,λίhιι, Λι,ΙJΟ Λλ Ι!«ιιι 
λ, ί<J(J (Mtlf)Ι Λιφ) 

1 (1 K(J(JI ί 1 Γι, ΙlrινΩΙι)f)«ί, Δι> υΟ Κ,ιι 
1 «ιιλίκιι Κοι rιι,:φιι (ΜrΊμι Λιφ) 

ΦιλΙJfΙΙ ,, Λι, "() Λγγ Ιlιινι,ιφιψ1J111>(J 
λι,ιι (Μ(φι Λιlf)) 

>Ί,vχ 1 JΙ>ν11 Σκίψιι. Λι, ιιΟ Ν Ιl«ιιιι 
γ, ι,ψγι"" (Λιlf)) 

11,;, Ίhιοκι. Λνι ΠrΊιιΙ] Μ11νιι1111 

> ιιιJΙ)VΙΙ ( Λιφίλ) 
Λ«ιιλr'ιι, Δι, "Ο Δ11 11 ΛιΊιrr'Ι'"" ( Λιφίλ 

Μϊιιος) 
Οι (Ι(Ι((λικ1·1 Ί'(Jιί«. Δι, ΙJΟ. Μιχ. > «ιφιι 

λιΊι, (Μ(Ιf)ι Άιφ.) 
Ίιψ"'Jλιν(ι Νίιι Ί'κ/) Δ Νικολ«ihιι, 

(Μι"ιιοι,) 
-Ο Φ(Jοιολιιφ11ι, (Μι'ιiοι, ΊοιJν) 
Νι« Άκ 1 ,ϊ,ιτολη. Διι "() 1 Γlλr'ινο<, 

(Μϊιιοι, Αιϊγ.) 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟ'f,,

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 

Ξάνθη: Μάρrος Κουτοουρiδης 

Πάτρcιr: "Αθ. Κοvτοοάκrς 

Ρέθυμνο: "Αvτ. Βrστάκης 

Σέ ρρcιr: "Ανέστης Σcιββrις 

Συρος: Π. Ζcιρcιφωviτης 

Χcιλκi cι: Γ. Τσαγκαρούλης 

Xcιvrcι: "Εμμ. Νοδαρcικης 

"Αμμόχωστος: "Αvδρ. Τσόκκος 

Λεμισός: ··Αvδρος Σωτηρίου 

1987 

Βόλος: Γ. Κουκουβϊvος 

Δράμα: Φrλ. Τζάλλcις 

"Ηράκλεrοv: Βcιο. Βcισrλεiου 

·1wcιvvrvcι: Μrχ. Πρcιπiδης

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου

Κέρκυρα: "Αλεξ. Λουβρος

Koμoτrvri: "Ελ. Τοrτοόrιουλος

Λcιμiα: "Αvτ. Τρrcιvτcιφύλλου

Λcιρrσοα: ϊο. Φελλούς

Μυτrλrivη: Δ. Ροδάκης

Λευκωσία καi Πcιφος: Θεοφ. Παvαγrώ

του, 

2 ··oewvoς, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 7 481 5 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

Σημείωσις: Τό όρθρον τοϋ προηγουμένου τεύχους «Τό φιλοσοφι

κό έργο τοϋ 'Αντωνίου Άδριανοπούλου» είναι της Κας 'Άντας

Μπρούμη. 

Τά γραφεια της Θεοσοφικης 'Εταιρίας καί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ θά είναι κλει
στά 1 Ο 'Ιουλίου - 1 Ο Αύγούστου. 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟ » 

της Θεοοοφrκιϊς Ε rrιr()ioς 

ι'v Ελλrιbι 

Χrφ Τr ικούrιη 76 A011vr11 106 79 

Έκδόι11ς Δ ι rυΟυv111ς 

Κωοτιϊς Ν Μrλιππιιρr'>rιουλος 

Πλrη "ΕΟv ι κriς Τρrιrιf(ης 3 Φ ιλο 

0f11 157 37 

TrιHi πιιχοιις Δ ι ιχ 1 50 

Μr'ιrος Ιοιιvιος 1987 
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Πρός τό Περ1οδ1κό 

Χαρ. Τρικούπη 26 

·Αθ11νcις 106 79

«ΙΛΙΣΟΣ)) 

Παρακαλι�, όrιοσπίλαπ τό σημειούμενα βιβλία ιΊξίας: 

CΙ) ΚC!Τω cφχ. 2000 μέ ιΊπλουν δέμα, δrCΙ ηΊ όποια όποστέλλw 
τcJ rτντίτrμnν έκ δρχ. 

β) rινω δρχ. 2000 μέ bέμα έπί ιΊντ1ι<ατcιr1ολη έκ bρχ. 
(ύ11oyrJc1ωr1) 

·ovoμCΙTEllι_;JVU μον

ΔrεύΟuνσ1ς 

Β I β λ ί CΙ 

Η.Ρ. Bl,1v,1tsky 

lrv. Cooρer 

Α. Bes;i11t 

Vivclω11;_111ιf,1 

Β εvπου-Ίλαρίwvος 

Ι< 1 ί s 11 ll ίl lll LI Γ t ί 

·Αvτ. Άδρrcινοπούλοu
)ί 

)) 

Κ. ΜΕλrσσιιροττούλοu 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

)) 

Τό ΚλΕrδί τiΊς Θεοσοφίας 

Ή Μπεvσόρκωσ1ς 

Ό ·Εσωπρrκός Χρrστ1πν1σμός 
Κcφμa - Γrόyκα 

ΦίϊJς στι1ν Άτpίlrιό 

Στό πόδrcι 1 ου. Δ1δασκ6λοu 
'°Ανθρwπος κcιί Ζω11 

Άρχαιοr , ΕλληvΕς Φ1λόσοφο1 

Oi νόμοι τ11ς Ζw11ς 
Ό ϊησους 

·Εκλοyίlί όπό τόν Κρ1σνομουοτ1
Ό Κρrσvαμουρτ1 b1c1 Δ1αλοyrσμό
Άποκρuφrσμός-Μuστ1κ1σμός δδ. 

)) )ί οεμ. 
Εiοιιyωy11 0111 Θεοσοφίιι 

Δρχ. 

600 

300 

600 

200 

150 

150 

600 

700 
400 
250 
350 
200 

300 

400 

ι'Ίδ. 400 οεμ. 600 

ΜΗΤΙΣ (βrβλίον σοφίας) 

(ιδ. 500 bε11. 700 

ΤcΊ β11μοτα τ11ς Φrλοσοφίπς Α
° 

δFμ. 500 

ΤcΊ β11μα1ίJ τ11ς Φrλοσοφίιτς Β 200 

Ι\ΙίεycτλΕς ΠριΊξcrς κοί έyκλr111ι11 α 

0,11 ., ! οϊοpίcτ rι,Jν 'Ελλήνων 400 
Αρχι11οι λλ11v1κιΊ 

ΙΛΙΣΟΣ Επ1λοvr'1 ιΊών 1956 57-58 
ΙΛΙΣΟΣ, Eτrrλoy11 έ1ιιJv 1959 60 61 

400 

600 
600 
600 ΙΛΙΣΟΣ Ε111λοy11 (l(ι)V 1962 (-35 

ΙΛΙΣΟΣ, Ε111λοy1·1 έ rιϊ.1ν 1 9f.i6 70 ciδ. 400 CJF:μ. 600 
Σι·Jνολον 





Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 

Όδός Ζωοδόχου Π η γης 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομη 1987 δρχ. 1.000 

Έξωτερικοϋ Δρχ. 1.500, άεροπορικώς Δρχ. 2.000 

,Εγγράψετε νέους συνδρομητάς 

« Έ πι λ ο γα i11 ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 600 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 600 

ΑΙ συνδρομαi lf άντfτιμον βιβλίων �ο άποστέλλωvται μt ταχυδρομικήν fi 

τραπεζικήv έπιταγι)v -δχι μt έντολήv- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

Χαρ. Τρικούπη 26, ο· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣι> Α.Β.Ε.Ε. 

ΤηL 9217513 -9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Μηνός Θ. Λογοθέτης: ΟΙ έπτά βαθμοί τών Μιθραϊκών Μυστη

ρίων 

Δημήτριος Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις 

Σαράντος Παυλέας: Ή δίκη τοϋ Τζορντάνο Μπρούνο 

)) Τό πορτραίτο της έποχης μου, Τό ναρκοπέ-

διο 

Ή έορτή τοϋ Λευκοϋ Λωτοϋ (στίς 8 ΜαΤου 1987) 

Αiμιλία "Ιβου: Κυκλαδικό 

Νίκος Ά. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 

» >> Ή αίώνια πορεία 

» » ... ·οπτάμενος αύτοίς 

Νεκρολογία: Μαρία Δ. Βλάχου 

Μεταξύ μας 

Στά προσεχή τεύχη 

Δημ. Ίωαννίδης Η Κάθαρσις 

σελ. 

137 

159 

167 

168 

169 

189 

193 

202 

203 

204 

205 

Αίμιλία Ίβου. 'Ανακαλύψεις της σύγχρονης έπιστήμης έπάνω στά μυστήριο τού 

θανάτου 

Σταύρου Βασαρδάνη: Παραψυχολογική "Ερευνα στήν Κοιλάδα τών Ρόδων 

Νίκου Τένrσ: Ή είρήνη στόν άρχσιοελληνικό λόγο καί τήν Μυστηριακή παράδο

ση 

Πάνου Άναγνώστου· Περί Φυσικών έορτών 

'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ: ΟΙ πρώτες μέρες της Θεο<1οφίας 
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