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Άπό τή «Μυστική Διδασκαλία»
τής CΈλ. Π. Μπλαβάτσκυ:
«Άπό τάς πρώτος ήμέρας τής Τετάρτης Φυλής, δταν έλα
τρεύετο μόνον τό Πνεύμα, καί το Μυστήριον καθίστατο έκδηλον,
μέχρι τών τελευταίων λαμπρών ήμερών τής 'Ελληνικής Τέχνης,
κατά τήν αύγήν τού Χριστιανισμού. οί 'Έλληνες μόνον έτόλμησαν

ν'άνεγείρουν δημοσί9 βωμόν, έν ψ έπεγέγραπτο «Άγνώστψ
Θεψ». Οίαδήποτε καί όν ητο ή βαθεία σκέψις τήν όποίαν έκαμνεν
ό 'Απόστολος Παύλος, δταν διεκήρυξε πρός τούς 'Αθηναίους δτι
έκείνος ό «Άγνωστος», τόν όποίον άγνοούντες ηύσέβουν, ητο ό
άληθής Θεός, τόν όποίον κατήγγειλλεν ούτος - ή Θεότης έκείνη
δέν ητο ό «Ίεχωβός». ούτε ητο ό κτίτωρ τού κόσμου καί πάντων
τών πραγμάτων». Καθόσον δέν είναι ό «Θεός τού 'Ισραήλ». άλλ' ό
«Άγνωστος» τού άρχαίου και νεωτέρου Πανθεϊστού, δστις «ούκ
έν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί».
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Περίληψις όμιλιών τοϋ έτους 1963/64
είς Θεοσοφικήν Στοάν ΑΘΗΝΑ

CH Κάθαρσις
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεϋχος)
Τά άνθρώπινα πάθη (2.12.1963)

Καθώς έλέχθη εiς τό προηγούμενον κεφάλαιον, τό κακόν δη
μιουργούν αί άνθρώπιναι κακίαι. Αίιται άποτελοϋν τόν ρύπον, τόν
όποίον καλείται ό άνθρωπος νά άποβάλλι;ι, νά καθαρθιj, νά έξαγνι
σθιj.
Έκ τών κακιών, άλλοι μέν βάλλουν κατά τής άρετής, ίδίως κα
τά της έλευθερίας, ώς εΙναι τά διάφορα πάθη καί α1 προλήψεις,
άλλοι δέ κατά τής ήθικής. ΑΙ πρώτοι άφοροϋν τόν άτομικόν τρό
πον ζωής τού άνθρώπου, α1 δέ άλλοι τάς έκδηλώσεις του πρός
τούς άλλους.
Θ' άρχίσωμεν έξετάζοvτες τά άνθρώπινα πάθη. Ταϋτα δουλώ
νουν τόν όνθρωπον. Τό θέμα είναι σκοτεινόν, πλήν δμως r'ι έρευ
να αύτού ίσως μας δώσει κάτι τό ώφέλιμον.
Γραμματικώς r'ι λέξις (πάθος) πρέρχεται άπό τό ρήμα πάσχω.
Πάθος λοιπόν σημαίνει κατάστασιν πάθολογικήν, δηλαδή μή
φυσικήν. 'Εκείνος πού πάσχει εΙναι ό άνθρωπος. Εlδικώτερον
πάσχει τό θυμικόν τοϋ άνθρώπου. Έξετάσωμεν λοιπόν τό θυμι
κόν.
Είς προηγούμενον κεφάλαιον εϊδομεν τί εΤναι ψυχή καί τί εΤναι
πνεύμα. Ό πυρήν τοϋ πνεύματος είναι τό ψυχικόν άτομον, τό
όποίον έμψυχώνει τόν άνθρωπον, τό δέ έξωτερικόν αύτοϋ μέρος
είναι r'ι διάνοια.
Τό έσωτερικόν λοιπόν τοϋτο στοιχείον τοϋ πνεύματος, r'ι ψυ
χή, χαρακτηρίζεται άπό μίαν βασικήν Ιδιότητα καί r'ι Ιδιότης αϋτη
είναι δτι r'ι ψυχή διακρίνει έαυτήν άπό τά άλλα πράγματα τής Φύ
σεως. Έχει, ώς λέγομεν, συνείδησιν τής ύπάρξεως αύτής ώς αύτο
τελοϋς όvτότητος.
Τό κέντρον τής ψυχής έκδηλοί δυ•.1άμεις κεvτρομολικάς, άσκεί
tλξιν έπί τών λοιπών στοιχείων τοϋ πνεύματος καί οϋτω διατηρεί
ται r'ι ένότης αύτοϋ κατά τήν διάρκειαν τής ζωής. Διατηρείται r'ι αύ-
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τοτέλεια τού πνεύματος. Ή περιφέρεια έξ όλλου τής ψυχής έκδη
λώνει δυνάμεις φυγοκεντρικός, διά τών όποίων έκδηλοί τάς δυνά
μεις της καί έπιδρ(ι τό περιβάλλον αύτής. Ή Ισορροπία τών φυγο
κεντρικών πρός τάς κεντρομολικάς αύτής δυνάμεις έχει ώς όποτέ
λεσμα τήν ψυχικήν ύγείαν τού όνθρώπου.
· Η ψυχή δέν είναι στατικόν στοιχείον, τούναντίον ώς πρω
ταρχικήν Ικανότητα τοϋ κέντρου αύτής έχει τήν κίνησιν, τήν τάσιν
πρός μεταβολήν. ΕΤναι ή Ικανότης αϋτη ό νόμος τής κινήσεως τού
άτόμου τών φιλοσόφων, ούτινος άνέλιξις εΤναι τό ψυχικόν ότομον,
ή ψυχή. Ό νόμος τής κινήσεως εlς τήν ψυχήν εΤναι έντονος καί έξ
αύτού παράγονται al διάφοροι κινητικοί έκδηλώσεις τής ψυχής.
Κυριώτεραι τούτων εΤναι ή θέλησις , ή βούλησις, al έπιθυμίαι, al
όρμαί καί τά ένστικτα. ΑΙ κινητικοί αύται έκδηλώσεις τής ψυχής
άποτελούν τό λεγόμενον θυμικόν.
'Όταν al έκδηλώσεις αύται τού θυμικού, Ιδίως al όρμαί, τά έν
στικτα καί al έπιθυμίαι εΤναι άντιφυσικαί, νοσηροί, διεστραμμένοι,
τό θυμικόν πάσχει καί οϋτω δημιουργούνται τά πάθη.
'Όταν ύπερτροφδ τό κεντρομολικόν τής ψυχής, προκύπτει πά
λιν παθολογική κατάστασις. Τό έγώ, ή ψυχή, πάσχει. Ό όνθρωπος
έχει έγ�πάθειαν. ΕΤναι έγωϊστής.
Τά πάθη έχουν κάτι τό συνεχές. Δημιουργούν κατάστασιν μό
νιμον. 'Όπως είναι ό έγωϊσμός. 'Όπως είναι al άντιφυσικαί έπιθυ
μίαι, αϊτινες ώθούν εlς πράξεις άντιφυσικάς έπαναλαμβανομένας,
ώς π.χ. al διαστροφαί τού ένστίκτου τής διαιωνίσεως.
ΑΙ παθήσεις αύται τού θυμικού, τά πάθη, βάλλουν κατά τής
άρετής, διότι άφορούν καί έπηρεάζουν τόν άτομικόν τρόπον τής
ζωής τού άνθρώπου. Τόν ύποδουλώνουν, τόν κρατούν δέσμιον
αύτών, τού άναιρούν τήν έλευθερίαν του. Τά πάθη διαστρέφουν
τούς νόμους τής ζωής, τά ένστικτα. Ή διαστροφή τού ένστίκτου
τής διαιωνίσεως όδηγεί εlς πράξεις βδελυρός καί έπαισχύντους ή
είς καταχρήσεις φθοροποιούς. Ή διαστροφή έπίσης τού ένστίκτου
τής αύτοσυντηρήσεως άναιρεί τήν ύγείαν. Ό άλκοολισμός, ή τοξι
κομανία, al όϋπνίαι καί τά τοιαύτα φθείρουν τήν ζωήν.
Ή διαστροφή τού ένστίκτου τούτου όφείλεται πολλάκις εlς
τήν ύπερτροφίαν τού κεντρομολικού τής ψυχής, ώς προείτ:τομεν, ι'\
τις έκδηλούται ώς έγωπάθεια, ώς έγωϊσμός. Καί ό έγωϊσμός Jτοι
πόν είναι πάθος καί δή πολύμορφον δπερ βάλλει κατά τής πνευμα
τικής άρετής, ένψ ή διαστροφή τών νόμων τής ζωής βάλλει κατά
τής βιολογικής άρετής.
'Εντεύθεν τό παράγγελμα της άρχαίας Στοάς: άπάθεια. Τό πα
ράγγελμα δμως τούτο δέν κατενοήθη ύπό τών μεταγενεcττέοων
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Στωϊκών καί μετέπεσεν εlς τήν άδιαφορίαν, ητις δέν είναι άρετή,
άλλά άπομονώνει τόν άνθρωπον καί τόν τρέπει πρός τόν έγωϊ
σμόν.
ΕΓΩΙΣΜΟΣ. Συνίσταται, ώς προελέχθη, εlς τήν ύπερτροφίαν
τού κεντρομολικού τής ψυχής καί έπιφέρει οϋτω άτροφίαν τού
φυγοκεντρικού αύτής. Ό έγωϊστής θέλει τά πάντα δι' έαυτόν, δέν
δύναται νά έκδηλοί άγάπην. Ίδού πώς τόν όρίζουν τά διάφορα λε
ξικά: «Ή λατρεία τού έγώ, ι'ι άγάπη πρός έαυτόν, ι'ι προσπάθεια
τής βουλήσεως τού άνθρώπου πρός έξυπηρέτησιν τών άτομικών
του συμφερόντων άνεξαρτήτως παντός άλλου καθήκοντος, ι'ι ά
. κρατος φιλαυτία». Ό έγωϊσμός είναι άνισορροπία, κάθε δέ άνθρω
πος Ισορροπημένος τόν καταδικάζει καί προσπαθεί ν' άπαλλαvθ
αύτού. 'Αντίθεσιν είς τό κοινόν τούτο αίσθημα παρουσίασαν συγ
γραφείς τινες μέ άντιπροσωπευτικόν τύπον τόν Νίτσε. Οδτος είς
«ύπεράνθρωπόν» του ( .... ) είναι φανατικός ύπέρμαχος τού άκράτου
έγωϊσμού, πρός προστασίαν δέ καί έξυπηρέτησιν τού άτομικού
έγωϊσμού παραμερίζει μέ άδυσώπητον σκληρότητα πάν έμπόδιον,
μή άναγνωρίζων ούδέν r'ιθικόν, συναισθηματικόν καί κοινωνικόν
κώλυμα.
Πολυκέφαλον τέρας ό έγωϊσμός. Συνεπείι;ι τούτου, Ιδίως δταν
ι'ι νόσος είναι βαρεία, άλλοιούται τό κέντρον τής ψυχής καί ό έγωϊ
στής παύει νά έκδηλοί συμπαθητικά συναισθήματα. Ό έγωϊσμός
έπιδρό καί έπί τού νοητικού καί κυριαρχεί αύτού. Πάντα ταύτα
άνακόπτουν τήν ψυχικήν έξέλιξιν.
'Αντίθετος τού έγωϊσμού είναι ό άλτρουϊσμός. Οδτος έχει έν
νοιαν φυγοκεντρικήν. Ό άλτρουϊσμός είναι έκδήλωσις τής άγάπης,
έκδήλωσις βέβαια έντονος. Ό ύπέρμετρος δμως άλτρουϊσμός κά
μνει τό κεντρομολικόν τής ψυχής άτροφικόν καί οϋτω ό ύπερμέ
τρως άλτρουϊστής άδικεί έαυτόν. 'Ισορροπία τού κεντρομολικού
καί τού φυγοκεντρικού τής ψυχής χαρακτηρίζει τήν ψυχικήν
ύγείαν.
'"' Ό έγωϊσμός παρουσιάζει βεβαίως κλιμάκωσιν. 'Αρχίζει άπό
τήν άπλήν φιλαυτίαν, τό ένδιαφέρον τοϋ έγωϊστού διά τούς Ιδι
κούς του ι'\ καί διά τούς έχοντας μεγάλην Ιδέαν δι' αύτόν καί φθά
νει μέχr:: τοϋ βαρέως έγωπαθούς, δστις θεωρεί έαυτόν ώς τό κέν
τρον τοί.ι κόσμου.
Ό έγωϊστής δέν έχει άγάπην, δέν. εΤναι φιλάνθρωπος, δέν εΤ
ναι δίκαιος. Γίνεται πολλάκις άρριβιστής καί δέν διστάζει νά πατή
σι:ι καί έπί πτωμάτων άκόμη διά ν' άναδειχθθ, ΕΤναι άλαζών, ύπε
ρόπτης, περιφρονεί τούς πόντος. ΕΤναι μεγαλομανής, έπιδεικνύεται
προβάλλει έαυτόν, προσπαθεί νά προκαλθ τήν προσοχήν τών δλ-
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λων. Είναι πείσμων δέν όμολογεί τάς πλάνας του. Μέ τήν συμπε
ριφοράν του δμως ταύτην έπιτυγχάνει άποτέλεσμα άντίθετον τοϋ
έπιδιωκομένου, δηλαδή γίνεται άντιπαθής καί πολλάκις μισητός.
'Όταν δέ συμβαίνει νά έχι;Ί ήλαπώμένην τήν νοημοσύνην, γίνεται
γελοίος.
Ή νόσος τοϋ έγωϊσμοϋ όμοιάζει μέ τήν λερναίαν ϋδραν, έχει
πολλάς κεφαλάς, παραφυάδας. Τήν έπαρσιν, τήν μεγαλαυχίαν, τήν
οϊησιν, τήν δοκησισοφίαν, τόν ναρκισσισμόν, τήν άρχομανίαν, τόν
δεσποτισμόν, τήν τυραννίαν, τήν ματαιοδοξίαν, τήν ύστεροφημίαν,
τήν πλεονεξίαν, τήν άπληστίαν, τήν ζηλοτυπίαν κ.ο.κ., ών ούκ έστι
τέλος.
Διά νά καταλήξωμεν τέλος καί είς κάτι χρήσιμον έν προκειμέ
ν�. άς έξετάσωμεν έάν καί πώς δύναται νά καταπcλεμηθθ ό έγωϊ
σμός.
Διά τάς έλαφράς παθήσεις συνιστάται ή ένίσχυσις τών φυγο
κεντρικών δυνάμεων της ψυχής. 'Ανάπτυξις τοϋ ένδιαφέροντος διά
τούς άλλους, άσκησις της φιλανθρωπίας. 'Επίσης συνιστάται ή κι
νητοποίησις της θελήσεως, της δυναμικής τούτης ένεργείας της
Ψυχής.
Διά τάς βαρείας δμως μορφάς, δπου έχει έπέλθει άλλοίωσις
τοϋ κέντρου της ψυχής καί συσκότισις της διανοίας, μόνον αl δοκι
μασίαι της μοίρας ήμποροϋν νά φέρουν άποτέλεσμα.
'Όσον άφορ(Ί ήδη τό θέμα της καταπολεμήσεως τών παθών
πού βάλλουν κατά τών νόμων της ζωής, δπως είναι ή διαστροφή
τών σεξουαλικών, ό άλκοολισμός, τά ναρκωτικά, ή χαρτοπαιξία
κ.ά., εϊς τινας περιπτώσεις χωρεί iατρική έπέμβασις. Εiς άλλος
άποτέλεσμα θά είχεν ή άνάπτυξις iσχυράς θελήσεως. Διά τάς βα
ρείας δμως μορφάς δύναται νά φέpΙJ άνάνηψιν ό κλονισμός της
ύγείας καί αl τούτου δοκιμασίαι.
Τό θέμα περί παθών, ώς καί έν άρχθ εϊπομεν, είναι θέμα σκο
τεινόν καί καταθλιπτικόν. Έν πάσι;Ί δμως περιπτώσει ή άνάλυσις
αύτοϋ όγει εrς ώφέλιμα συμπεράσματα.

ΑΙ προλήψεις (16.12.1963)
Αύται συνιστούν �τερον είδος κακιών, αl όποίαι άναιροϋν τήν
άρετήν, είδικώς τήν έλευθερίαν τοϋ άνθρώπου. Δουλώνουν τόν
νοϋν καί τόν έμποδίζουν νά έρευνήσΙJ έλευθέρως την έν τθ Φύσει
πραγματικότητα, δσην τούλάχιστον δύναται νά έρευνήσΙJ ό άν
θρωπος διά νά άποκομίσΙJ άληθείας.
'Όπως καί τά πάθη, οϋτω καί αl προλήψεις άποτελοϋν ρύπον
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διά τόν όνθρωπον, τόν όποίον έάν δέν άποβάλι;Ί δέν δύναται ν·
άποβη κεκαθαρμένος, άγνός.
Τάς κυριωτέρας τών προλήψεων θά έξετάσωμεν: Τάς κοινω
νικός, οίκογενειακάς, δογματικός, φιλοσοφικός καί έπιστημονικάς.
Έκ τού ρήματος προλαμβάνω προέρχεται ή λέξις πρόληψις.
Προλαμβάνω σημαίνει λαμβάνω πρότερον άπό δλλους, λαμβάνω
τι πρό της ώρας, λαμβάνω τι προκαταβολικώς, προδικάζω, δηλαδή
έκδίδω άπόφασιν προώρως χωρίς τήν πρέπουσαν έξέτασιν. Πρό
ληψις λοιπόν είναι έκείνο πού λαμβάνω, προσλαμβάνω, άποδέχο
μαι προκαταβολικώς, δηλαδή χωρίς νά τό έξετάσω δεόντως.
Δεισιδαιμονίαι. Πρίν δμως προχωρήσωμεν πρέπει νά διακρί
νωμεν τάς προλήψεις άπό ενα δλλο είδος κακιών, παρεμφερές:
τάς δεισιδαιμονίας. ΑΙ δεισιδαιμονίαι έχουν κάτι τό άνάλογον πρός
τάς προλήψεις. πλήν δμως αύται είναι μορφής έλαφροτέρας τών
προλήψεων. 'Αμφότεροι δμως δουλώνουν τόν νούν, διότι έχει δια
στροφή τό περιεχόμενον της συνειδήσεως. Άμφότεραι δημιουρ
γούν καταστάσεις διαρκείς.
Πολλών μορφών είναι αί δεισιδαιμονίαι. ΑΙ πλείσται τούτων
συνοδεύονται άπό τόν φόβον. Καί ή έτυμολογία της λέξεως δηλοί
τούτο. Φοβούμαι τόν δαίμονα (τόν Θεόν). 'Ενέχουν τόν φόβον τού
θανάτου, της άσθενείας, τού άτυχήματος, της άποτυχίας, της έρι
δος κ.ό. (ή ήμέρα Τρίτη, ό άριθμός 13 κ.ο.κ.).
'Άλλοι κρίνουν τό μέλλον (άπόκτησιν, πλούτου, προμήνυμα κα
κού κ.ά.).
'Έτερον είδος δεισιδαιμονιών έχει σχέσιν μέ πράξεις μαγικός
παρεφθαρμένας (πτύειν πρός πρόληψιν βασκανίας, καλό η κακό
ποδαρικό κ.ό).
Αί διάφοροι δεισιδαιμονίαι, ώς εϊπομεν, σχηματίζονται άβασα
νίστως, μεταδίδονται δέ έκ παραδόσεως άπό γενεάς είς γενεάν.
Γίνονται δεκτοί είς τήν συνείδησιν άνεξετάστως καί άποτελούν πε
ριεχόμενον αύτης. Είναι ίδέαι κcί ένέργειαι κατά συναίσθημα, όχι
κατά λογικήν καί συνεπώς τυφλοί. Είναι τρόπον τινα τυποποιημέ
νοι καί άγελαίαι.
Αί δεισιδαιμονίαι είναι δυνατόν, κυρίως άπό τούς μορφωμέ
νους. ν' άποβληθούν διά της λογικής. 'Ατυχώς δμως όχι πάντοτε,
ένψ ή άποβολή τών προλήψεων είναι δύσκολος η κάποτε καί άδύ
νατος.
Αί δεισιδαιμονίαι πολλάκις γελοιοποιούν τούς έχοντας αύτάς.
"Ας έπανέλθωμεν είς τό θέμα μας τώρα, τό περί προλήψεων.
Τά λεξικά όρίζουν τήν πρόληψιν ώς: έμμονον γνώμην η άντίληψιν
σχηματισθείσαν έκ τών προτέρων, εϊτε άβασανίστως, είτε έξ όνε-
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παρκών ή σφαλερών δεδομένων». Άς διεξέλθωμεν !'\δη τά διάφο
ρα μνημονευθέντα εϊδη προλήψεων:
Κοινωνικοί. Άφοροϋν τόν άτομικόν τρόπον ζωής έν τδ κοινω
νίι;�. Βάλλουν κατά της άδελφότητος καί της ίσότητος. Προέρχονται
έκ παραδόσεως καί είναι άγελαίαι. ΑΙ κυριώτεραι τούτων εΤναι:
ο. Ή διάκρισις τών άνθρώπων είς τάξεις, έπί τδ βάσει εύγε
νείας, καταγωγής. 'Άλλοτε σίιται ησαν λίαν διαδεδομένοι. Ή εύγέ
νεια καταγωγής διά τόν σώφρονα είναι κάτι τό άκατανόητον. Εύ
γενής είναι ό ψυχικώς ύπέρτερος, δστις δμως λόγψ τοϋ άνωτέρου
αύτοϋ ήθους είναι μετριόφρων.
β. · Η διάκρισις τών άνθρώπων έπί τδ βάσει τοϋ πλούτου αύ
τών. Αϋτη ύφίσταται έντονος εϊς τινα κράτη. Ή διάκρισις αϋτη
άποτελεί χαμηλόν κριτήριον της άνθρωπίνης άξίας.
γ. Ή διάκρισις λόγψ διαφοράς μορφώσεως ή βαθμού νοημο
σύνης.
δ. Τό ζήτημα τών έγχρώμων.
ε. Ή μειονεκτική θέσις της γυναικός έν τδ κοινωνί9. Ό άπο
κλεισμός της έκ της κοινωνικής ζωής. ΑΙ προλήψεις αίιται έχουν
ύποχωρήσει είς πολλάς χώρας.
στ. Ή δουλεία τοϋ άνθρώπου. Τό καθεστώς τοϋτο ι'\κμαζεν
όλλοτε μαζί μέ τό έπαίσχυντον δουλεμπόριον. Δυστυχώς ή δου
λεία καί τό δουλεμπόριον διατηρούνται καί σήμερον εϊς τινας άρα
βικάς χώρας.
ζ. Ή βεντέτα, εύτυχώς περιωρισμένη είς ώρισμένας περ:φε
ρείας.
Οίκογενειακαί. Άφοροϋν τόν άτομικόν τρόπον ζωής έν τδ
οίκογενεί9. Βάλλουν κατά τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου. Διαδί
δονται έκ παραδόσεως καί είναι άγελαίαι. Είς παλαιοτέρας έποχάς
ησαν έντονοι. Κυριώτεραι τούτων εiναι:
ο. Ή δεσποτεία τοϋ πατρός έπί της οίκογενείας.
β. Ή δεσποτεία τοϋ άνδρός έπί της γυναικός.
γ. Τό προβάδισμα είς τόν γάμον τών θηλέων της οίκογενείας.
δ. Ή έμπνευσις ύπό τών γονέων είς τά τέκνα των τοϋ οίκογεvειακοϋ έγωϊσμοϋ.
ε. Ή τιμή της άδελφης ή συγγενούς, �τις όδηγεί καί είς έγκλή
ματα.
Δογματικοί. Αίιται είναι συνυφασμένοι μέ δόγματα διαφόρων
θρησκειών. Καθηλώνουν τόν νοϋν τοϋ άνθρώπου εiι; τά δόγματα
οlασδήποτε θρησκείας. Είναι πολύ βλαβεροί, διότι τιό δόγμα είναι
ίδέα η γνώμη χωρίς αίτιολόγησιν καί έρευναν. Τό δόγμα άπαιτεί
τυφλήν παραδοχήν, άπαιτεί πίστιν, ή όποία μειώνει τήν άξιοπρέ
πειαν τοϋ άνθρώπου.
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Τά δόγματα προβάλλονται ώς φράγματα είς τήν έρεuναν της
Φύσεως καί τών νόμων της. Δοuλώνοuν τόν νούν. 'Εκτείνονται είς
μεγάλος μάζας άνθρώπων καί όδηγούν πρός τόν φανατισμόν. "Ε
νας φιλόσοφος ξένης χώρας έχει γράψει δτι: δπως ό ύψηλός πυρε
τός φέρει παραλήρημα, οϋτω καί αί προλήψεις όγοuν είς τόν φα
νατισμόν».
Φιλοσοφικοί. ΑΙ προλήψεις αδται εiναι πολλάκις προέκτασις
τών δογματικών, δπως εiναι π.χ. αl διάφοροι άντιλήψεις περί τού
θείου η της ψυχής. "Αλλοτε πάλιν στηρίζονται είς καθαρόν όρθο
λογισμόν. Έν� ό νούς μόνος δέν άρκεί διά νά εύρεθδ μία άλή
θεια. Πολλάκις άπορρέουν έκ διαφόρων φιλοσοφικών θεωριών
συγκεχυμένων, κάποτε καί άκατανοήτων ή άσυνεπών. Είς τά πε
ρίεργα ταύτα κατασκευάσματα τού άνθρωπίνου νού προσκολλών
ται διάφοροι φιλοσοφούντες, προκαταλαμβάνονται καί γίνονται
φανατικοί.
Αί φιλοσοφικοί γενικώς προλήψεις κρατούν δέσμιον τόν νούν
καί έμποδίζουν τήν έλευθέραν έρευναν.
'Επιστημονικοί. Αδται μαστίζουν κυρίως τούς θετικούς έπιστή
μονας, οί όποίοι, έκτός τιμητικών έξαιρέσεων, ξεχνούν δτι εΤναι
πρωτίστως όνθρωποι, ol όποίοι ζητούν τήν άλήθειαν. Ούδέν ο�τοι
δέχονται ώς ύπάρχον πέραν της έπιστημονικης έρεύνης, τών έπι
στημονικών άντιλήψεων καί τών έπιστημονικών θεωριών. Δέν θέ
λουν νά έννοήσουν δτι ή Φύσις δέν εiναι μόνον ύλική καί δτι
ύπάρχουν καί όλλαι πλευραί αύτης πρός έξέτασιν. Πολλάκις φέ
ρονται τόσον προσηλωμένοι είς τά έκάστοτε δεδομένα της έπι
στήμης ώστε γίνονται διστακτικοί ή ιωί άπορριπτικοί είς νέας κα
τακτήσεις της έπιστήμης. Πολλά τοιαύτα παραδείγματα πρός τούτο
ύπάρχουν·
Διά τών άνωτέρω διαπιστώσεων ούδόλως καταφρονούμεν
τήν έπιστήμην καί τάς κατακτήσεις αύτης. Τά έπιστημονικά έπι
τεύγματα μάς εiναι σεβαστά. Πλήν δμως γνωρίζομεν δτι τά πλαί
σια της έρεύνης αύτής εΤναι περιωρισμένα. Δέν δύναται ή θετική
έπιστήμη ώς έκ της φύσεως αύτης νά άναχθδ πέραν της μελέτης
της ϋλης καί τών νόμων της. Πέραν της άνθρωπίνης έμπειρίας καί
λογικού. Δέν δύναται ν' άναχθδ είς τά αίτια τών φαινομένων ι� νά
συλλάβΙJ τόν ένδότερον λόγον τών πραγμάτων.
Γενίκευσις τού περί προλήψεων. ΑΙ παντός είδους προλήψεις
άποτελούν μίαν κατάστασιν διαρκή εlς τούς φέροντας αύτάς, Δοu
λώνουν καί συσκοτίζουν τόν νούν, δστις δέν δύναται νά ένεργδ
έλευθέρως. 'Αποτελούν lva πραγματικόν φράγμα διά τήν έλευθε
ρίαν της σκέψεως καί της έρεύνης.
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Διαστρέφουν τό περιεχόμενον της συνειδήσεως, ητις οϋτω
δέν εχει ίδέας πραγματικός, φυσικός, άλλά ύποκειμενικάς, άντιφυ
σικάς, πεπλανημένος η ψευδείς.
Ή ύποδούλωσις τού άνθρώπου είς τάς διαφόρους προλήψεις
όφείλεται είς πολλούς λόγους. Σημαντικόν ρόλον άσκούν al έπι
δράσεις τού περιβάλλοντος, τού οίκογενειακού, της έκπαιδεύσεως,
τού έπαγγελματικού καί τού κοινωνικού. Ρόλον πάλιν παίζουν ή
νοημοσύνη καί ή νοοτροπία τού άνθρώπου. Σημασίαν έπίσης εχει
ή ψυχική ώριμότης. Χαμηλή ψυχική ώριμότης καθιστό τόν όνθρω
πον εύάλωτον είς τάς προλήψεις. ΟΙ ψυχικώς ώριμοι καθίστανται
άνώτεροι τών ίδεών τού περιβάλλοντος, έκδηλούν μεγάλην νοη
μοσύνην, ή δέ νοοτροπία των προσανατολίζεται εύκόλως πρός τήν
πραγματικότητα. 'Έχουν έκείνο πού λέγεται: προδιάθεσις διά τήν
άλήθειαν.
Αί προλήψεις, δπως καί τά πάθη, είναι κακίαι, τάς όποίας ό
έπιθυμών τόν έξαγνισμόν του πρέπει νά προσπαθδ νά άποβάλλr;�,
διότι άποτελούν ρύπον της ψυχής. Νά σπάσr;� τά δεσμά του καί νά
άπελευθερωθδ άπό αύτάς.
Ό κεκαθαρμένος προλήψεων καί παθών ήμπορεί μέ τόν νούν
έλεύθερον νά έρευνήση καί νά μάθr;� πολλάς άληθείας της Φύ
σεως. Ν' άποκομίσr:� γνώσεις πραγματικός. Ήμπορεί νά γνωρίση
πολλά. Νά είσδύση είς τό μυστήριον τί είναι ό άνθρωπος. 'Από
πού έρχεται καί πού ύπάγει. Νά μάθr;� τί είναι έκείνο πού λέγεται
ψυχή. Νά άντιληφθ� ποίος είναι ό προορισμός τού άνθρώπου. Ό
χωρίς προλήψεις όνθρωπος δύναται νά είσδύσr;� είς τό μυστήριον
Φύσις. Νά γνωρίσr;� τούς νόμους της, τούς σκοπούς της. Καί είς
όλλο μυστήριον r�μπορεί νά είσδύσr;� ό άνθρωπος πού δέν φέρει
προλήψεις. Είς τό μυστήριον της έννοίας της θεότητας. Τού θείου.
Τού Θεού καί νά διακρίνr;� τόν Δημιουργόν, τά αϊτια της δημιουρ
γίας, άπό τήν πνευματικήν θεότητα, άπό τό πνευματικόν θείον.
Είς δλα αύτά τά προβλήματα, τάς άνησυχίας καί έρωτήματα,
δύναται νά λάβr;� άπαντήσεις άληθείς ό έξαγνισμένος τήν ψυχήν
άπό τά πάθη καί έλεύθερος τόν νούν άπό τάς προλήψεις.
Ό πραγματικός έξαγνισμός καί τό άληθές γνωστικόν άνοίγει
τάς πύλας της όδού ητις βραδέως, άλλά άσφαλώς όγει τό πνεύμα
είς όρίζοντας εύρείς καί ύψηλούς, εiς όρί�οντας πνευματικούς.
Κακrαι βάλλουσα, κατά τής άγάπης (20.1.1964)
Έν τοίς προηγουμένοις έξητάσαμεν τάς κακίας, al όποίαι όφο
ρούν τόν άτομικόν τρόπον ζωής τού όνθρώπου. Τάς κακίας πού
δουλώνουν τόν όνθρωπον, τά πάθη, τάς προλήψεις καί τάς δεισι-
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δαιμονίας. ΑΙ κακίαι αύτά βάλλουν κατά της άρετης.
Ήδη, έν συνεχείι;� θά έξετάσωμεν τάς κακίας πού άφορούν
τάς έκδηλώσεις τού άνθρώπου πρός τούς άλλους άνθρώπους. ΑΙ
κακίαι αύται βάλλουν κατά της ήθικης, κυρίως δέ κατά της άγάπης
καί της δικαιοσύνης.
Τάς κακίας πού βάλλουν κατά της άγάπης θά έξετάσωμεν σή
μερον.
Είς προηγουμένην είπομεν πώς νοείται ι'ι άγάπη κατά τήν άπό
λυτον ήθικήν: Είναι ι'ι έμπρακτος άναγνώρισις τών φυσικών δι
καιωμάτων δλων τών άνθρώπων έπί της ζωης, τών μέσων της
ζωης, της προόδου καί της έλευθερίας. Συνεπώς δ,τι άναιρεί τά
φυσικά ταύτα δικαιώματα τών άνθρώπων είναι κακία.
Ή άναγνώρισις καί ό σεβασμός τού φυσικού δικαιώματος
πάντων έπί της ζωης είναι έκδήλωσις άγάπης. Τούναντίον, ι'ι περι
φρόνησις της ζωι�ις η καί ι'ι άναίρεσις αύτης είναι κακία.
Τί είναι δμως ζωή; Ή βιολογία δέν δίδει όρισμόν της ζωης.
Διαπιστώνει τήν ϋπαρξιν αύτης είς τόν φυσικόν καί τόν ζωϊκόν κό
σμον καί σημειώνει μόνον τά χαρακτηριστικά της ζωης. Ίδού τά
κυριώτερα: Ή όργάνωσις τών φυσικών καί ζωϊκών μορφών, τούθ'
δπερ δέν παρατηρείται εrς τόν όρυκτόν κόσμον. Ή άνταλλαγή της
ϋλης (θρέψις, αύξησις, έκρύσεις). Ή διαιώνισις, ι'ι έρεθιστικότης ι'ι
σκοπιμότης της κατασκευης (άφομοιωτικόν, παραγωγικόν). Πρός
δέ δτι βάσις τών ώργανωμένων μορφών είναι τό κύπαρον.
Ή έπιστήμη έπίσης διαπιστώνει τάς χαρακτηριστικός διαφοράς
μεταξύ τών φυτών καί τών ζώων. Οϋτω ·τά φυτά τρέφονται άν
τλοϋντα τάς τροφός αύτών διά τών ριζών έκ τού έδάφους η διά
τών φύλλων των έκ τού άέρος. ΑΙ δέ τροφοί τών φυτών είναι ού
σίαι μή όργανωμέναι (άνόργανοι). Τούναντίον τά ζώα άντλούν τάς
κυρίως τροφός των έκ τού ώργανωμένου κόσμου, δηλαδή, έκ τού
φυτικού η τού ζωϊκού κόσμου η έξ άμφοτέρων.
Πρός δέ τά ζώα έχουν κίνησιν, δηλαδή δύνανται νά μετατοπί
ζωνται έν χώρψ άφ' έαυτών, άνευ έξωτερικης έπεμβάσεως. Τά
ζώα έπίσης έχουν αίσθητήρια όργανα (τά μάλλον προηγμένα), δι'
ών βλέπουν καί άκούουν.
Ή έσωτερική άποψις προχωρεί βαθύτερον.
Διαπιστώνει δτι ι'ι αύτόβουλος κίνησις, ι')τις χαρακτηρίζει τόν
ζωϊκόν κόσμον, όφείλεται είς �να διάφορον, μή ύλικόν παράγοντα,
ούτινος ι'ι ούσία διαφεύγει της έπιστήμης. Είς τήν ψυχήν. Οϋτω ol
Πυθαγόρειοι ωριζον τήν ψυχήν ώς άριθμόν έαυτόν κινούντα. ΟΙ
δέ άτομικοί φιλόσοφοι (κατά τόν Άριστοτέλην) ελεγον δτι: «ι'ι ψυ
χή είναι τό παρέχον τοίς ζώοις τήν κίνησιν καί αϋτη είναι τό πρώ
τον κινούν».
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Ή έσωτερική άποψις άείποτε έπεσήμανεν δτι ό όργανισμός,
Ιδίως ό τοϋ άνθρώπου άποτελεί πολύτιμον μέσον προόδου τής
ψυχής. Καί δτι τό πολύτιμον τοϋτο μέσον ό σώφρων άνθρωπος
δέον νό διατηρδ έν ύγείQ. Διό τόν λόγον τοϋτον ή ζωή άποτελεί
φυσικόν δικαίωμα τοϋ άνθρώπου, τής άνθρωπίνης ψυχής. Ό δέ
σεβασμός τής ζωής τών άλλων άνθρώπων άποτελεί �ργον άγό
πης. Ό σεβασμός ούτος άποτελεί tv χαρακτηριστικόν στοιχείον
τοϋ ήθικοϋ άνθρώπου.
Ό σεβασμός ούτος τής ζωής έπεκτείνεται διό τόν πεφωτισμέ
νον όνθρωπον καί εfς τά ζώα. Εfς τήν άγάπην πρός αύτά, δτινσ
καλούνται ol νεώτεροι άδελφοί μας.
'Όταν ή ψυχή στερηθδ τοϋ όργανισμοϋ της έπέρχεται ό θάνα
τος.
Ή βιολογία περιγράφει τόν θάνατον τών ζώων, ώς καί τόν
τοϋ άνθρώπου, ώς τήν παϋσιν τών χαρακτηριστικών τής ζωής.
Παύει ή έρεθιστικότης καί ή άνταλλαγή τής ϋλης. Παύει ή λειτουρ
γία τής καρδίας καί ή άναπνοή, έπακολουθεί ή ψϋξις τοϋ θανόντος
όργανισμοϋ καί άρχεται ή σήψις αύτοϋ.
Ή φιλοσοφία όρίζει τόν θάνατον τοϋ άνθρώπου ώς τόν χωρι
σμόν τής ψυχής άπό τοϋ όργασνισμοϋ, δστις παύει οϋτω νά έμψυ
χοϋται.
Ή έσωτερική φιλοσοφία έξετάζει καί το φαινόμενον τοϋ θα
νάτου τοϋ άνθρώπου βαθύτερον. Κατ· αύτήν βεβαίως κατά πρώ
τον λόγον θάνατος εΤναι ό χωρισμός τής ψυχής άπό τοϋ όργανι
σμοϋ της. Ό όργανισμός κατά τόν άποχωρισμόν συνοδεύεται ύπό
τοϋ λεγομένου διπλοϋ αfθερικοϋ, δηλαδή αfθερικής ούσίας (συνε
χούς) εfς ην κατά τήν ζωήν όφείλονται τά λεγόμενα μαγνητικά
ρευστά τοϋ άνθρώπου. 'Αποτέλεσμα τοϋ άποχωρισμοϋ εΤναι δτι
βραδέως διαλύονται καί ό όργανισμός καί τό συνοδεύον αύτόν δι
πλούν αfθερικόν. Ή ψυχή άφ' έτέρου κατά τόν άποχωρισμόν συ
νοδεύεται ύπό τοϋ άστρικοϋ λεγομένου σώματος, ούσίας αfθερι
κής έπίσης, ητις ητο έν τδ ζωδ ό σύνδεσμος τής ψυχής. Βραδύτε
ρον ή ψυχή άποβάλλει καί τό άστρικόν της σώμα. Ή άποβολή αϋ
τη καλείται ύπό τών άποκρυφιστών: δεύτερος θάνατος. Μετά τόν
δεύτερον τοϋτον θάνατον ή ψυχή περιέρχεται είς παθητικότήτα
μέχρι τής προσεχούς αύτής ένσαρκώσεως.
Ή έσωτερική δμως παράδοσις είς τήν περιγραφήν τής μετά
θάνατον καταστάσεως της ψυχής κάμνει διάκρισιν μεταξύ τών
όμυήτων καί μυηθέντων εfς τά άρχαία μυστήρια. 'Ιδού σχετικά τι
να όποσπάσματα:
«"Ος όν άμύητος καί άτέλεστος εlς Άδου άφίκηται, έν βορβόpl!-)
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κείσεται, δς δέ κεκαθαρμένος τε καί τετελεσμένος έκείσε άφικό
μενος μετά Θεών οίκήσει. Πλάτων-«Φαίδων». «Τρίς δλβιοι οί διά
τών Μυστηρίων διελθόντες. Ο6τοι γνωρίζουν τήν άρχήν καί τό
τέλος της ζωής». Σοφοκλής. «Περί τε τού βίου τελευτής καί τού
σύμπαντος αίώνος ήδίους τάς έλπίδας εχουσι» 'Ισοκράτης (περί
τών διά τών Μυστηρίων διελθόντων).
Μετά τά ώς άνωτέρω έκτεθέντα περί ζωής καί θανάτου,
άνερχόμεvοι είς τό θέμα μας περί τού σεβασμού της ζωής τώv άλ
λων, έπαvαλαμβάvομεν δτι ό όργαvισμός είναι τό πολύτιμοv μέσον
άνελίξεως της ζωής, χρηζοv σεβασμού, ή δέ περιφρόνησις η καί
άναίρεσις τούτου είναι ίδέα, ι'jτις βάλλει κατά της άγάπης.
Κάθε άνθρωπος έρχόμενος είς τόv κόσμον εχει άνάγκηv δια
τηρήσεως τού όργανισμού του έv ζω6 καί ύγείc;ι. 'Αποτελεί ή
άνάγκη αϋτη φυσικόν δικαίωμα τού άvθρώπου. Ή παραγνώρισις η
ή στέρησις τού δικαιώματος τούτου παντός άvθρώπου άποτελεί
κακίαv, ή όποία βάλλει κατά της ήθικης άρχrϊς της άγάπης.
Ό άνθρωπος, πας άνθρωπος, ώς δv vοητικόv, έχει δικαίωμα
φυσικόν τήν νοητικήv καί Ψυχικήν αύτού πρόοδοv. Ή παιδεία του
είναι είς τούτο άvάγκη πρός άvάπτυξιv τώv νοητικών αύτού Ικανο
τήτων, ή δέ φυσική άγωγή είναι δι' αύτόv έφόδιοv πρός άvάπτυξιv
τώv ψυχικών αύτού δυνάμεων. Ή παραγνώρισις καί ή μή παροχή
είς τόv όνθρωποv τώv μέσων τούτων προόδου άποτελεί κακίαv, ή
όποία βάλλει κατά της άγάπης.
Ή αύτοδιάθεσις έπίσης άποτελεί φυσικόv δικαίωμα τού άv
θρώπου ώς συνειδητού όντος. Ή άvαίρεσις τούτης η ή περιφρό
νησις αύτης άποτελεί κακίαv βάλλουσαv κατά της άγάπης.
Ό άνθρωπος άποτελεί μίαν ύπέροχοv μορφήν της Φύσεως,
διά τήν έμφάvισιν της όποίας ή φύσις τού πλανήτου μας είργάσθη
έπί αίώvας γεωλογικούς.
Ή άvθρωπίνη μορφή είναι ό μόνος φορεύς της διανοήσεως έπί
τού πλανήτου μας. Ή μορφή λοιπόν αϋτη, πού άποτελεί τό έπιστέ
γασμα της δημιουργίας έπί της Γης, είναι άξία σεβασμού καί άγά
πης. Ή δέ πρός τόv άvθρωποv άγάπη, ώς είπομεν, δέv πρέπει v'
άποτελ6 εvα άόριστοv καί δογματικόv συvαισθηματισμόν, άλλά
τήv έμπρακτοv άναγνώρισιv τώv φυσικών δικαιωμάτων αύτοϋ. Ή
μή άvαγvώρισις τούτων διά πάντα όvθρωποv, άσχέτως φυλής,
χρώματος, γένους, φύλου, μορφώσεως καί ψυχικής καταστάσεως,
προδίδει τήv έλλειψιv άγάπης καί άποτελεί κακίαv βάλλουσαv κατά
της άπολύτου ήθικης.
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Κακίαι βάλλουσα, κατά τής δικαιοσύνης (17.2.1964)
Ή έννοια τής δικαιοσύνης ώς ήθικής όρχής έκφράζει κάτι πε
ριπλέοv τής όγάπης. Ή όγάπη έπιτάσσει τήv όvαγvώρισιv τώv φυ
σικών δικαιωμάτων τώv άvθρώπωv, έvέχει, θά ήδύvατό τις vά εί
πει, κάτι τό στατικόv. Τούvαvτίοv ή ήθική έννοια τής δικαιοσύνης
έvέχει κάτι τό δυναμικόν. Αϋτη έπιτάσσει τό όποδίδειv (ούχί
όπλώς τό όvαγvωρίζειv) έκάστψ δ,τι φύσει τψ άvήκει.
Κατά τήv έvvoιav ταύτηv τής δικαιοσύνης καλείται ό πεφωτι
σμένος άνθρωπος vά όσκδ καί τήv ήθικήv ταύτηv όρχήv κατά τό
ύπόδειγμα τής δικαιοσύνης τής Φύσεως.
Δικαιοσύvηv όσκεί καί ή άπρόσωπος Φύσις καί ή πνευματική
τοιαύτη, όποδίδουσα είς εκατοv όvθρωποv, δ,τι τψ άvήκει.
Δικαιοσύνη τής άπροσώπου Φύσεως, κατά τόv άείμvηστοv
άδελφόv Άvτ. Άδριαvόπουλοv: «εΤvαι τά παρ· αύτής καί τώv νό
μων της παρεχόμενα πρός πάσας τάς άvθρωπίvας ψυχός δ,τι ταίς
άvήκει». 'Εκείνα τά όποία παρέχει είς τόv άvθρωποv ή δικαιοσύνη
τής Φύσεως εivαι ό όργαvισμός διά τοϋ όποίου ή ψυχή αύτοϋ
έvεργεί, εΤvαι δέ καί τά μέσα συντηρήσεως τοϋ όργαvισμοϋ r'jτοι
έv άρχδ τό γάλα τής μητρός, όκολούθως δέ τά προϊόντα τής γης
καί τοϋ ζωϊκοϋ κόσμου αύτής.
Καθήκον λοιπόν δικαιοσύνης όποτελεί διά τόv άvθρωποv vά
συvτελδ κατά τό μέτρον τοϋ δυνατού εlς τήv όvαπαραγωγήv, δί
δωv τήv δυνατότητα έvσαρκώσεως όσάρκωv ψυχών. Καθήκον
έπίσης δικαιοσύνης εivαι vά συvτελ� κάθε άνθρωπος είς τήv περι
φρούρησιv τώv φυσικών δικαιωμάτων τώv άλλων έπί τής ζωής
καί είς τήv παγίωσιv τώv δικαιωμάτων αύτώv έπί τώv μέσων πρός
διατήρησιv τής ζωής. Άφ' έvός μέv δι' άτομικής αύτοϋ έvεργείας,
άφ' έτέρου δέ διά θεσπίσεως νόμων παρά τής πολιτείας, ol όποίοι
θά έμποδίζουv τήv καταπάτησιv τώv δικαιωμάτων τώv πολιτών.
Ύψηλόv δμως ύπόδειγμα δικαιοσύνης, εΤvαι διά τόv άvθρωποv
ή πνευματική δικαιοσύνη τής Φύσεως. Ή δικαιοσύνη τοϋ ύπερά
vω ήμώv θείου πνευματικού κόσμου. Ούτος έφορεύει έπί τοϋ νό
μου τοϋ άvτιπεποvθότος, τόv όποίοv ol Πυθαγόρειοι ώvόμαζοv δι
καιοσύvηv διά vά έκφράσουv τήv έvvoιav αύτοϋ. 'Επί τδ βάσει τοϋ
v·όμου τοϋ άvτιπεποvθότος καθορίζεται ή εlμαρμέvη έκάστου, δη
λαδή παρέχεται εlς κάθε ψυχήν, δ,τι τής άvήκει όvαλόγως τώv
πράξεών της, πρός έκπαίδευσιv, βελτίωσιv καί πρόοδοv, είτε δοκι
μασίαι, είτε άvαγvώρισις τώv όγαθώv αύτης έργων. Συνεπώς ό
πεφωτισμένος άνθρωπος, έvεργώv κατά τό ύπόδειγμα τής θείας
δικαιοσύνης, έχει καθήκον vά βοηθδ τούς άλλους ϊvα προοδεύ
σουv vοητικώς καί ψυχικώς. Πρός δέ vά σέβεται τήv έλευθέραv
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αυτων διάθεσιν, ώς ταύτην σέβονται ,al θείοι συνειδήσεις.
Συνέπεια τών ώς άνωτέρω κάθε πράξις πού στερεί οlανδήπο
τε άπό δσα φύσει τού άνήκουν, είναι πράξις ι'ι όποία βάλλει κατά
της δικαιοσύνης, είναι πράξις κακίας. Εlδικώτερον δ,τι άναιρεί τήν
άνθρωπίνην ζωήν (ό φόνος, ι'ι αύτοκτονία, al έκτελέσεις καί ol πό
λεμοι) είναι κακία. 'Ό,τι στερεί τούς άνθρώπους τών μέσων συν
τηρήσεως της ζωής (άνισος παροχή άγαθών, στέρησις Ιατρικής καί
φαρμακευτικής περιθάλψεως κ.ά.) είναι κακία. 'Ό,τι στερεί τόν άν
θρωπον της νοητικής αύτού προόδου (παιδεία, μόρφωσις) είναι
κακία. Ό άναλφαβητισμός, ι'ι στέρησις μορφώσεως, χαρακτηρίζει
τά τυραννικά καθεστώτα, τά όποία σκοπίμως θέλουν νά κρατούν
τούς άνθρώπους νοητικώς εlς χαμηλόν έπίπεδον.
Κακία έπίσης είναι ι'ι προβολή καί ι'ι διδασκαλία άκόμη διε
στραμμένων άρχών άρετης καί ήθικης, τούθ' δπερ άναστέλλει τήν
ψυχικήν πρόοδον τού άνθρώπου. Διδάγματα έγωϊσ�ού καί άρριβι
σμού (Νίτσε). Διδάγματα ύποτιμήσεως της γυναικός καί τά τοιαύτα
είναι κακία,. Ό δεσποτισμός, ι'ι στέρησις τού έλευθέρως σκέπτε
σθαι καί ένεργείν, είναι κακία, διότι βάλλει κατά της διακαιοσύνης
καί άποστερεί τόν άνθρωπον τού δικαιώματος αύτού έπί της αύτο
διαθέσεως.
Άνακεφαλαιούντες προσθέτομεν δτι ι'ι δικαιοσύνη είναι ι'ι ύψί
στη τών ήθικών άρχών, ι'ι δέ μή άσκησις αύτης ύπηρξε καί είναι ι'ι
αίτία τών μεγαλυτέρων δεινών της άνθρωπότητος.
(Διά τού παρόντος κεφαλαίου περατούται ι'ι έξέτασις θεμάτων
ζοφερών ώς είναι al διάφοροι κακία,, χρησίμων δμως πρός μόρ
φωσιν γνώμης περί αύτών).
(Τό τέλος εlς τό έπόμενον τεύχος)
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Πάνου Άναγνώστου

ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
· Η σημερινή μας έργασία άφιερώνεται στίς φυσικές έορτές καί
Ιδιαίτερα «στή βασιλεία τού Μεγάλου Φωτός» τού θερινού 'Ηλιο
στασίου, δπως τή χαρακτηρίζει ή θεία Μυσταγωγία.
Πρός τούτο θά χρησιμοποιήσω τή συμβολική της άρχαίας πα
ράδοσης καί θά συνδέσω τό θέμα μου μέ τίς δυναμικές άστρολο
γικές έπιρροές, τίς κοσμικές άκτινοβολίες, τίς φυσικές άκτινοβολίες
καί τίς πνευματικές έπιδράσεις στήν «άνύποπτη» άνθρωπότητα, ή
όποία πολύ περιωρισμένα γνωρίζει καί έλέγχει, μέ τίς άτελείς έπι
στημονικές της γνώσεις, άπ' δσα γνωρίζει ή έπιστήμη της Β.Τ. τών
Μυστηρίων, τήν όποία πρέπει νά σπουδάζουμε δπως τούτο δια
φαίνεται άπό τά σύμβολα καί τίς άλληγορίες τών διαφόρων βαθ
μών.
Σύμφωνα μέ τήν ήλιακή φυσική γίνεται σήμερα άποδεκτό δτι
ύπάρχουν αύτές oi έπιδράσεις, όλλες εύεργετικές καί όλλες έπικίν
δυνες, μέ άποτέλεσμα νά παίζουν σπουδαίο ρόλο καί στή μοίρα
τών άνθρώπων καί Ιδιαίτερα στό άναγεννητικό καί μεταμορφωτικό
μεταβολισμό τους.
Μέσα σ· αύτές είναι καί oi φυσικές μεταβολές κατά τίς 'Ισημε
ρίες καί τά 'Ηλιοστάσια καί oi μηνιαίες δυναμικές άστρολογικές
έπιρροές καί έπιδράσεις άνάλογα μέ τίς θέσεις τών πλανητών στό
ζωδιακό κύκλο, ό όποίος όλλοτε συνταυτιζόταν μέ τίς θέσεις τών
πλανητών (πλήν δμως σήμερα έχουμε μετατόπιση κατά �να ζώδιο
στούς άστερισμούς) oi όποίες συντελούν στό άναγεννητικό καί με
ταμορφωτικό έργο της Δημιουργίας.
Γιά τό λόγο αύτό oi μυσταγωγικές όργανώσεις διαίρεσαν τό έ'
τος σέ δώδεκα μηνιαίες έπιρροές στή Γη, τών δυνάμεων τού �
λιου καί τών άστερισμών τού Ζωδιακού, δπως καί ή άρχαία 'Ελλη
νική Θρησκεία είχε άφιερώσει κάθε μήνα τού έτους στίς ψυχο
πνευματικές έπιρροές καί Ιδιότητες τών δώδεκα 'Ολυμπίων Θεών,
oi όποίες είναι συνδιασμένες ένεργειακές μορφές καί δυνάμεις
τών ήλιακών, άστρικών καί πνευματικών έπιδράσεων, ol όποίες
διαμόρφωσαν καί διαμορφώνουν τή ζωή καί τά δημιουργήματά
της κατά θεία φυσική καί πνευματική νομοτέλεια, μέ άφετηρία τή
χειμερινή τροπή τού 'Ήλιου, ή όποία γίνεται στίς 22 Δεκεμβρίου
στόν άστερισμό τού Τοξότη καί τό ζώδιο τού Αlγόκερω καί τήν
πνευματική κυριαρχία της Θεός 'Αρτέμιδας.
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Σήμερα θά σάς άπασχολήσω περισσότερο μέ τήν έποχιακή
κυριαρχία της Θεός 'Αφροδίτης, κατά τήν όποία έπιδρό ό άστερι
σμός τού Ταύρου καί τό ζώδιο τού Κριού, θέση τήν όποία παρε
χώρησε τήν 21 η ΜαΤου ή Θεά της Σοφίας Άθηνό. Θά χρησιμο
ποιήσω μυθολογικές πηγές, Τεκτονικές πηγές άπό κείμενα άνωτέ
ρων βαθμών, μέ τήν άνάλογη κάλυψη καί ίδιαίτερα της παράδο
σης, δπως τήν καθόρισε ό σεπτός μας μυσταγωγός Σπύρ. Νάγος
καί oi ι':ίμεσοι μαθητές του καί διδάσκαλοί μας, μός μετέφεραν.

Η ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Κατά τά μυθολογούμενα ή Θεά 'Αφροδίτη εiναι ποντογενής.
'Αναδύθηκε άπό τά κύματα στή νήσο Κύθηρα καί άργότερα στήν
Κύπρο. Oi λέξεις κύματα, Κύπρος, Κύθηρα έχουν τήν ϊδια ρίζα,
άπό τό ρήμα κύω, πού εiναι ταυτόσημο μέ τό κυοφορώ, χαρακτη
ριστικό της φυσικής έννοιας της πρώτης γέννησης, της 'Αφροδί
της, πού έγινε στό ύγρό στοιχείο καί άπό αύτή δλα ύπάρχουν.
· Η 'Αφροδίτη παρουσιάζεται σάν κόρη τού Δία καί της 'Ωκεα
νίδας νύμφης Διώνης. Ή Διώνη, μεταμόρφωση της Ήρας, δπως
ταν ή Λητώ, ή Ένυώ, ή Μαία καί ό Ζεύς, βρίσκονται ένωμένοι
στήν ύπέροχη μορφή της Θεός τού πνευματικού κάλλους, τήν ού
ράνια 'Αφροδίτη. Τούτο κατά τή μυσταγωγική παράδοση εiναι τό
στάδιο της πνευματογονίας, κατά τό όποίο ό σύζυγός της 'Ήφαι
στος, τή δεσμεύει μαζί μέ τόν Άρη, γιό της 'Ήρας, στό χρυσό
δίχτυ, πού ό ϊδιος ό 'Ήφαιστος εiχε κατασκευάσει. Τό χρυσό έπο
μένως δίχτυ του συμβολίζει τήν όλοκληρωτική νοητική ένέργεια,
πού ή Γνώση-Σοφία περιβάλλει τόν πνευματικό όργανισμό. Έτσι ή
φιλοσοφική έρμηνεία της 'Ελληνικής Μυθολογίας ή θεολογίας τών
άρχαίων Μυστηρίων, ή σχετική μέ τή δημιουργηθείσα, άπό τήν
άρχή της όντογονίας άπλη ψυχή, τή φέρνει τελικά στήν άποθέωσή
της, κατά τήν όποία άποκτό, εναν άθάνατο πνευματικό όργανισμό,
μέ τήν τελειότητα της Θεός τού πνευματικού κάλλους, της Ούρα
νίας 'Αφροδίτης, της όποίας τρία εiναι τά χαρακτηριστικά της γνω
ρίσματα: α) ή άθάνατη Γνώση-Σοφία, β) ή Πνευματική 'Ελευθερία
καί γ) ή Πνευματική 'Αγάπη.
Κατά τήν έποχή αύτή oi θερμές άκτίνες τού 'Ήλιου άρχίζουν
νά μεταμορφώνουν τά άνθη καί τά μύρα της Γης σέ καρπούς καί
συμβάλουν ol άκτίνες τού φωτός του στήν άνάπτυξη τού πνεύμα
τος καί τό φωτισμό της διανοίας μας.
Κατά τούς άρχαίους μύστες τό φώς τού 'Ήλιου δέν συντρέχει
μόνο στήν όργάνωση τών μορφών της Γης, άλλά καί διά μέσου
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τούτων, παρέχει πρός τό πνεύμα μας δ,τι έχει άνάγκη νά έξωτερι
κεύση τίς λειτουργίες του καί νά δώσει πρός αύτές τήν έννοια τών
iδιοτήτων, μέ τίς όποίες τό διακρίνουμε. Οί λεγόμενες ψυχικές λει
τουργίες εiναι άποτέλεσμα τό όποίο προέρχεται έκ τοϋ πνεύματός
μας, μέ τή συνδρομή τοϋ φωτός τοϋ 'Ήλιου. Οί ίδέες καί δλες οί
συναισθηματικές λειτουργίες της άνθρωπίνης ύπόστασης έχουν
τήν αίτία τους στίς έπιδράσεις τοϋ φωτός τοϋ 'Ήλιου έπί τών όρ
γάνων μας και διά τούτων έπί της διανοίας μας, ή όποία φωτίζεται.
Τήν έπίδραση αύτή οί άρχαίοι μύστες γιόρταζαν μέ θεία έσωτερι
κή λατρεία πρός τό φώς τοϋ 'Ήλιου, δπως συντελέσει διά τών
πνευμάτων τοϋ πυρός στή μεταμόρφωση τών ψυχών καί τών δια
νοιών τους, δπως τούτο περισώζεται καί στούς 'Ορφικούς Ύ
μνους.
Ή λατρεία πρός τό φώς τοϋ 'Ήλιου εiναι λατρεία πρός τή φύ
ση τοϋ Θεού, πού εiναι τό φώς τοϋ Κόσμου. Οί άρχαίοι μύστες πί
στευαν δτι τό ήλιακό φώς εiναι ή ζωηρότερη έκδήλωση της ού
σίας τοϋ Θεοϋ καί μόνο μέ τίς άκτίνες τοϋ φωτός λειτουργεί ή
πνευματική ύπόσταση τών Κόσμων.
Χωρίς τίς λειτουργίες τοϋ 'Ηλιακού φωτός, χωρίς τήν ένέργεια
πού μεταδίδεται διά τών άκτίνων του, ούτε έννοια ζωής κόσμων.
ούτε έννοια ζωής όντων καί άνθρώπων θά ύπηρχε. Ούτε πνευμα
τική λειτουργία, πνευματικό φώς θά παρήγετο καί ή διαφορετική
άνά τούς κόσμους ένταση τών άκτίνων τού φωτός κανονίζει τούς
τρόπους της λειτουργίας τους. Κατά τίς δοξασίες τών άρχαίων μυ
στών σ· αυτές τίς διαφορετικές λειτουργίες όφείλεται καί ό χωρι
σμός τών ζωϊκών μορφών σέ άρσενικές καί θηλυκές διά τών
όποίων παράγονται οί μορφές καί ή ψυχή τού Κόσμου άναγεννα
ται, μεταμορφώνεται καί άνέρχεται στίς άνώτερες αύτης λειτουρ
γίες, διά τοϋ έργου καί μέσου της προαγωγής τών ψυχών τό
όποίο έχει διαστρεβλωθεί καί κακοποιηθεί, στή σημερινή έποχή
καί νά παρεμβαίνουν οί θείοι νόμοι μέ φοβερές κυρώσεις, γιά τήν
έπαναφορά του άπό τήν πάνδημη στήν Ούρανία Αφροδίτη.
Ή κακοποίηση καί διαστρέβλωση της Θείας έννοίας της Θεός
'Αφροδίτης άποτελεί φυσική παράβαση καί έγκλημα άντιστρατευό
μενο τό έργο της μεταμόρφωσης καί έξέλιξης τών ψυχών, πού εi
ναι ή παραχώρηση πρός αύτές τέλειου όργανικού μέσου γιά τήν
έξέλιξή τους μέ τά γνωστά φοβερά άποτελέσματα σέ κυρώσεις.
Ή άλληγορική εiκόνα τών σχέσεων τού Θεού 'Άρη καί της
Θ::ός 'Αφροδίτης άπό τούς όποίους γεννήθηκε ό Έρωτας καί ή
'Αρμονία, θά παραμείνει άναλλοίωτη, παρ' δλη τήν εlρωνία καί τήν
κακοποίηση της άπό τίς σκοτεινές διάνοιες κάθε έποχης. Οί πλή-
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ρεις ύψηλών έννοιών εiκόνες, oi οποίες άναφέρονται στίς άπό τόν
ούρανό καθόδους καί μεταμορφώσεις τού Θεού Δία καί τίς σχέ
σεις αύτού πρός τίς Νύμφες-άγνές ψυχές-της Γης, παρόλη τήν
έκδηλωθείσα άκόλαστη, σκέψη τών άνθρώπων περί τών έννοιών
αύτών, παραμένουν πάντοτε στό ϋψος τους καί έμπνέουν, μέ τίς
θείες έννοιές τους, τό έλεύθερο άνθρώπινο πνεύμα, ωστε νά
άνέρχεται καί νά συλλαμβάνει, τήν έννοια τών άναπτυσσομένων
σχέσεων μεταξύ της άνθρωπίνης ψυχής καί τού φωτίζοντας αύτάς
μέ τό θείο φώς τού Ούρανού. 'Ακόμη δέ καί νά νοούν, πώς άπό
τίς σχέσεις αύτές, ή άνθρώπινη ψυχή έλευθερώνεται άπό τά πά
θη, τά όποία της δημιούργησαν οί σκοτεινές έπιδράσεις τού ύλι
κού κόσμου, γιά τίς όποίες ό άείμνηστος άδ.' μας Σ. Νάγος έλεγε:
«Χαίρε δύναμις, σύ ή όποία μεταμορφώνει τό πάν. Χαίρε άνθρω
πε, σύ δστις αίσθάνεσαι τό φώς έν τδ άγάπι;�. Ό κόσμος ούδέποτε
σέ αίσθάνεται, διότι ή σκοτεισμένη διάνοιά του δέν κατανοεί τήν
πολύτιμον άρχή σου καί μόνον κτηνωδώς έρπει καί παρανοεί αύ
τήν, περιορίζοντάς την μόνον εiς τήν ικανοποίησιν τών χαμηλών
αίσθημάτων του. Ή ψυχή αύτή στερείται φωτός καί ούδέν λαμβά
νει έκ τού έρωτος αύτού».
'Όλες οί άλληγορικές είκόνες της Έλληνικης Μυθολογίας πε
ρικλείουν πλούτο θείων ίδεών, iκανών νά καταστήσουν κάθε φω
τεινή διάνοια σοφή καί πρέπει νά γνωρίζουμε δτι αύτές είναι δι
καίωμα καί έργο μόνο τών μεμυημένων νά τίς έρμηνεύσουν καί νό
τίς κατανοούν, μέ ύποχρέωση, έφαρμόζοντας τό θείο νόμο της
'Αλληλεγγύης νά βοηθούν κάθε ψυχή νά τίς κατανοήση.
Ή θεά 'Αφροδίτη είναι μιά ζωηρή άλληγορική παράσταση της
ίδεολογίας τών άρχαίων Μυστηρίων καί άναφέρεται στά άρητα
θεία γεγονότα της δημιουργίας τών μορφών της φύσεως, όχι μόνο
της όρατης, άλλά καί της άόρατης, της πνευματικής. Τά μηλα τών
'Εσπερίδων είναι ό γονιμοποιηθείς έρυθρός καρπός της 'Αφροδίτης
ό καρπός τού πυρός, τού πυρός, πού κατέρχεται έκ τού ούρανού,
καί έντός τού όποίου διακρίνεται ό άκτινοβόλος χρυσός, τό �η
μιούργημα τού 'Ηλιακού Πυρός, τό όποίο χειρίζονται ό Θεός Ή
φαιστος καί ό διδ.' Χιράμ τού Τεκτονισμού.
'Όπως βλέπετε, οί μύθοι κρύβουν πνευματικές άλήθεις καί φυ
σικές, άγνωστες γιά τήν άτελη άκόμα άνθρώπινη έπιστήμη. Γι' αύ
τό καί τό σύστημα πού άσχολείται μέ αύτές τίς άλήθειες λέγεται
Βασιλική Τέχνη rϊ άλλοιώς 'Επιστήμη τών Μυστηρίων, της όποίας
τό σοφώτερο βιβλίο είναι ή Θεία Φύση καί oi νόμοι της, ή όποία
δέν άποκαλύπτεται ποτέ γυμνή στά μάτια τών άμυήτων, άλλά κα
λυμένη. 'Αποκαλύπτει δέ μέ σύμβολα, άλληγορίες καί μύθους τά
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μυστικά της στά ώριμα παιδιά της Γης, μέσω τών μυσταγωγικών
σκηνωμάτων, τά όποία διδάσκουν τή Βασιλική Τέχνη καί γνωρί
ζουν νά χειρίζονται τίς ένδοξες καί κραταιές δυνάμεις της.
Καί τώρα, έπειδή ·ή Θερινή Τροπή τού 'Ήλιου, είναι άφιερωμέ
νη στό Θεό 'Απόλλωνα, είς τόν Φοίβον 'Απόλλωνα, τόν όρχοντα
τού Φωτός καί της Ζωής, εΤμαι ύποχρεωμένος νά όλοκληρώσω τή
σημερινή μας έργασία μέ τόν ύπέροχο συμβολισμό του καί δταν
έρθει ό καιρός της κυριαρχίας του 21 /6-21 /7 θά δεχτούμε ένσυ
νείδητα τό Φώς τού Θεού 'Απόλλωνα, γιά τό όποίο ή μεγάλη Ψυχή
τού διδασκάλου μας Σπ. Νάγου έλεγε: «Ή Ζωή έγένετο Φώς καί
τό πνεύμα κατέστη αiώνιον» καί άποκαλύπτει μέ τίς λέξεις αύτές
δλο τό μυστήριο της ένεργητικης δράσης τού πνευματικού φωτός
πού συμβολίζει ό 'Απόλλωνας.
Στά όρφικά άποσπάσματα τού 'Όπα Κέρν άναφέρπαι δτι κα
τά τούς 'Ορφικούς, γιά τόν Πλανήτη μας προϋπήρχε τό νοητό
φώς-Φάνης, τό όποίο πληροί μέ νόηση δλες τίς νοερές μορφές.
'Ιδιαίτερα στόν όρφικό ϋμνο τού «Πρωτογόνου» άναφέρεται:
«Πανταχού δινηθείς (άπό τό δίνη), στροβιλιζόμενος μέ τά κτυπή
ματα τών πτερύγων άνά τόν κόσμο φέρνεις τό λαμπερό άγνό
φάος, άπό τό όποίο σέ όνομάζω Φάνητα. Τούτο φανερώνει, δτι ό
Φάνης είναι τό αϊτιο της έμφανίσεως τών νοητικών όντων, έκδη
λούμεvο σάν ήλιακό σπέρμα, γιά τή γέννηση τών Ήλιογεννήτων
Ψυχών. Αύτή τήν έκδήλωση καί μεταφορά πραγματοποιεί ό Θεός
'Απόλλωνας πρός τίς ψυχές της γης, σάν άντάξιος γιός τού Πνευ
ματικού Θεού Δία καί της Λητούς, καί είναι ό νόμος τού Πνευματι
κού φωτός, τό όποίο συντρέχει στίς" έξελικτικές μεταμορφώσεις
τού ψυχικού φωτός κατά τά μυστηριακώς καθιερωμένα καί παρα
δεδεγμένα.
Ή μυσταγωγική παράδοση δέχεται, δτι τή βοήθεια καί τήν
έποπτεία τών ψυχοπνευματικών μεταμορφώσεων, τήν έχει κυρίως
ό θεωρούμενος παντοτεινός φωτοδότης τών ψυχών, ό πνευματι
κός 'Ήλιος 'Απόλλωνας, Πνεύμα Θεός τού 'Ολύμπου.
Τόν ώνομάζουν Φοίβο, έπειδή τό φώς, είσδύει παντού καί κά
νει όρατά τά άόρατα καί Ίήϊον. διότι τό όνομα Ίήϊος, σημαίνει τό
θεραπευτή, δπως καί τό όνομα τού 'Αργοναύτη Ίάσωνα, έπίσης
σημαίνει τό θεραπευτή, καθώς καί ό Χριστός, μέ τήν Ικανότητα
τού πνευματικού θεραπευτή, δέχτηκε άπό τούς Έσσαίους η Έσ
σαηνούς, τήν όργάνωση έκείνη, πού Ιστορικά άναφέρεται δτι συ
νεχίζει τά άρχαία Μυστήρια, τόν Έλληνικότατο τίτλο τού «'Ιησού
η τού θεραπευτή τών ψυχών, δπως τόν άποκαλεί ή Χριστιανική
Θεολογία.
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Τέλος θά κλείσω τήν έργασία μου αύτή μέ δσα ό άείμνηστος
μας μυσταγωγός Σ. Νάγος έγραφε καί άνταποκρίνεται
σεπτός
καί
ατούς πνευματικούς συμβολισμούς τών δώδεκα Θεών της μυθο
λογίας μας, ή όποία άποτελεί τά σωζόμενα της Θεολογίας τών άρ
χαίων Μυστηρίων. Καί γιά μήν παρεξηγηθώ γιά θρησκειολογία
όφείλω νά διαχωρίσω τή θεολογία τών θρησκειών άπό τή Θεολο

γία τών Μυστηρίων, τών 'Αρχαίων Μυστηρίων:
α) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Είναι τρόπος λατρείας τού Θείου καί τά μυστήρια
της θρησκείας, κάθε θρησκείας oi ύποχρεώσεις τών πιστών όπα
δών της πρός αύτή.
β) ΜΥΣΤΗΡΙΑ: 'Όπως λειτούργησαν στήν άρχαιότητα είναι μέθο
δος μυητική μέ τήν όποία άποκαλύπτεται ατούς μυουμένους κατά
τρόπο προοδευτικό διά τών μυήσεων σ' αύτά, κάθε άλήθεια πού
κατέχουν καί βασίζεται, σέ φυσικούς καί πνευματικούς νόμους, μέ
σκοπό νά βοηθήσουν ένσυνείδητα κάθε ψυχή, στό άναγεννητικό
καί μεταμορφωτικό της έργο, συντελώντας στή συντόμευση τού
χρόνου της άποθεώσεώς της. 'Όπως δέ σάς άνέφερα προηγουμέ
νως; τό σύστημα πού άσχολείται μέ πνευματικές άλήθειες όνομά
ζεται Βασιλική Τέχνη καί διδάσκεται άπό Μυσταγωγούς.
"Ας έπανέλθουμε δμως στά γραφόμενα άπό τόν άδ.' Σ. Νάγο:
Ή όπό τούς Θεούς τού 'Ολύμπου της Μυθολογίας μας, κατά συμ
βολική έννοια δωρουμένη εύτυχία πρός τούς μυουμένους στίς
άλήθειες της Θείας Φύσεως καί τού πνεύματος αύτης έχει τήν πη
γή της στίς Θείες λειτουργίες τού 'Ηλίου.
Όρώμεν τού Θείου 'Ηλίου τό Φώς, αύτό δμως δέ σημαίνει δτι
κατανοούμε καί τόν ένδότερό του ΛΟΓΟ, διότι δέν άντιλαμβανό
μεθα τήν ένταση τού έσωτερικού του Φωτός, αύτού πού σώζει τό
πνεύμα καί τού προσδίδει τήν άναλλοίωτη τιμή, ή όποία τό στέφει
καί τού προσδίδει διάδημα. Προσέξατε μήν άφήσετε ποτέ νά σάς
σύρει ό κόσμος σέ ξένη πρός τήν 'Αλήθεια λατρεία καί ή ψυχή
σας ένδοιάσει πρός τό Βασιλέα τού 'Ηλίου, διότι θά συρθεί σέ
πυκνό έρεβος καί θά δοκιμάσει πολλές πικρίες.
Οί Θεοί δέν όδηγούν τίς ψυχές στό σκότος. 'Εκείνο πού τίς
όδηγεί nρός τό σκότος είναι ή άμάθεια, ή άπιστία πρός τίς δυνά
μεις τηι, Θείας Φύσεως καί ή άνυπακοή πρός τίς έπιτακτικές δυνά
μεις καί ένέργειες τών νόμων της. ΟΙ· πρός τίς λειτουργίες της Φύ
σεως προσεγγίζουσες ψυχές έρχονται σέ έπαφή μετά τών Θεών,
όπότε αύτοί τούς δωρούν τήν πραγματική εύτυχία.
'Όταν ή άνθρωπίνη ψυχή προσεγγίσει τή Φύση τότε άρχεται
νά κατανοεί τούς Θεούς τών δυνάμεών της. Προσεγγίσατε τή Φύ
ση, συνδεθείτε μέ τίς δυνάμεις της, λατρεύσατε τούς Θεούς τών
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δυνάμεών της, διότι αύτοί ειναι oi άληθινοί Θεοί. Πάς μή ών Βασι
λεύς φυσικής δυνάμεως ειναι ψευδής Θεός, ειναι Θεός τού έρέ
βους καί ένεργεί μόνον «έν έαυτώ».
Τιμήσατε καί λατρεύσατε τού Θείου 'Ηλίου τόν «όχραντο Βα
σιλέα», «τόν κύριο τού 'Ηλίου». Κατά τήν περίοδο της κυριαρχίας
τού Άχράντου αύτού Βασιλέα τού μεγάλου Φωτός καί της 'Αγά
πης τού Θεού, κατά τίς θερινές διακοπές, μας, ός άνcλογισθούμε
της άξίας τών θείων έπιδράσεων τού Φοίβου 'Απόλλωνα καί ός
ζητούμε άτενίζοντες πρός τό Φώς τού Ούρανού νά μάς περιβάλλει
μέ τήν άκτινοβολία του καί νά προκαλέσει στις Ψυχές μας καί τίς
διάνοιές μας τά άνάλογα άποτελέσματα πού δικαιούμεθα γιά τήν
έξέλιξη καί τή μεταμόρφωσή μας.

ΡΩΞΑΝΗ ΠΑΥΛΕΑ

'Αδράνεια
Στά καλοκαίρια τά ζεστά σάν άνάσα της τίγρης,
στή χώρα τών τροπικών
πού κοιμάται μέσα σέ λιβυκούς άνέμους
έκεί μ' άρέσει ν· άναπαύω τή σκέψη μου.
Τά μάτια μου ειναι ψεύτικα,
σά μπίλιες άπό ενα παλιαντζή.
Προσέξτε τά μάτια μου ειναι ψεύτικα
γι'αυτό καί δέ φοβούνται
οϋτε άγαπούν.

1987

302

ΠΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ

Στοχασμοί
Ο Θάνατος είναι ένα από τα πολλά
πρόσωπα της Αιωνιότητας.
Χρησμός Σιβυλλικός
που θα λυθεί σε ανύποπτο χρόνο.
Την απάντηση γνωρίζουν μονάχα εκείνοι
που ακούνε τΌνείπωτα λόγια
του Τίποτα και του Όλου.
Ο Θάνατος δεν είναι Ανυπαρξία.
Είναι ενός θαύματος Αφετηρία.
Το ανεξερεύνητο μονοπάτι της Αιωνιότητας.
Η άλλη διάσταση του Υπάρχω και του Παντοτινού.
Σε μια κίνηση αέναη και ατέρμονη.
Στου Απείρου την κίνηση.
Με τα μόρια τ' απειράριθμα του Τίποτα.
Γιατί Άπειρο είναι μυριάδες Τίποτα.
Ένα Τίποτα ο καθένας μας χώρια
κι όλοι μαζί η Αιωνιότητα.
Πάντα υπάρχουμε ο ένας μέσ' απ· τον άλλον
σ· ένα Παγκόσμιο Εγώ οδεύουμε
μέσ' από Θανάτους κι από Ζωές.
Η πορεία μας ατέλειωτος Κύκλος.
Μέσα από το Μηδέν. το Άπαν προβάλλει.
Μέσα από το Ανθρώπινο, το Θείο.
Από το Βιβλίο «Ενδοσκόπηση»
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'Ή "Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ
καί τά πρώτα χρόνια της Θεοσοφίας*
Μιά μοίρα παράξενη έχει σφραγίσει τό άσθενικό κοριτσάκι
πού βλέπει τό φώς της ζωής στό Αlκατερίνοσλαβ της Ρωσσίας ( 1)
στίς 31 'Ιουλίου, τό 1 831.
Άπό άρχοντική οίκογένεια. Πατέρας της ό Πέτερ Άλεξέγιεβιτς
φόν Χάν, γερμανικής καταγωγής, άξιωματικός τού ρωσσικού στρα
τού. Μητέρα ή ρωσσίδα άριστοκράτισσα 'Έλενα Άντρέγιεβvα
Φαντέγιεφ.
Παίζοντας στίς όχθες τού βαθυγάλαζου Δνείπερου, ή μικρή
'Έλενα άρχίζει ν'άνακαλύπτει, εύθύς άπό τά πρώτα παιδικά χρόνια
της, δτι ζεί μιά ζωή πολύ διαφορετική άπό έκείνην τών άλλων παι
διών της ήλικίας της. 'Ανάμεσα στούς συντρόφους τών παιχνιδιών
της ύπάρχουν πρόσωπα, πού κανείς άλλος έκτός άπό τήν ίδια δέν
είναι σέ θέση vά βλέπει. Έμπιστη φίλη της ή Ρουσσάλκα, ή
νεράϊδα τού ποταμού, πού γύρω άπό τό όνομά της θρύλοι παράξε
νοι άπό τά πανάρχαια χρόνια έχουν πλεχθεί. Τά καλοκαίρια στό
Σαράτωφ, στόν παληό πατρογονικό πύργο, ol περισσότεροι φίλοι
της 'Έλενας είναι πρόσωπα άόρατα, πού μόνον ή ίδια μπορεί νά
γνωρίζει καί νά έπικοινωνεί μαζί τους.
"Αν καί άπό άριστοκρατική καταγωγή, ή 'Έλενα άποστρέφεται
τόν τρόπο ζωής της ύψηλης κοινωνίας, μέ τήv έπιτήδευση, καί τήν
ύποκρισία, τό ψέμμα. Μάταια oi γκουβερνάντες καί ol εύρωπαίες
δασκάλες της προσπαθούν νά της διδάξουν τά φερσίματα τού λε
γόμενου «καλού κόσμου». Προικισμένη μέ μιά σπάνια εύφυ"ϊα, μέ
ταλέντα στή μουσική, τή ζωγραφική, τή φιλολογία, άλλά παράλλη
λα καί μέ έΞνα έλεύθερο φρόνημα καί μιά μεγάλη καρδιά, μιά γνή
σια ρωσσική καρδιά, γεμάτη άπό άπέραντη καλωσύνη καί όνθρω
πιά, ή νεαρή 'Έλενα μάχεται μέ πείσμα νά σπάσει τά σίδερα της
κοινωνικής φυλακής, πού της έπιβάλλει ή έποχή της. «Δέν θά σέ
παντρευτη κανένας έσένα - της λέγει ή γαλλίδα παιδαγωγός της
• Τά βιογραφικά κοί λοιπά στοιχεία γιά τήν Ε.Μ.Π. tχουν ληφθη όπό τό βιβλίο
τού Όλκοπ: «Earlγ days of Theosophy»: «Oi πρώτες μέρες της Θεοσοφίαψ
( 1) Αlκατερίνοσλαβ: σημερινό Δνιεπρο πετρόβσκυ
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-- ούτε κι· αύτός 6 γέρο-Μπλαβάτσκυ ό στρατηγός δέ θά σέ ηθε
λε γιά γυναίκα του». Δέν περνάει πολύς καιρός καί ή 'Έλενα βρί
σκεται παντρεμμένη μέ τόν ήλικιωμένο στρατηγό Νικηφόρο
Μπλαβάτσκυ. Είναι μιά άντίδραση, ενα πείσμα r'\ ενας τρόπος γιά
νά ξεφύγει άπό τό στενό οίκογενειακό περιβάλλον καί νά μπορέσει
νά κινηθη έλεύθερα; 'Αρνείται εύθύς άπό τήν άρχή νά ζήσει κάτω
όπό τή συζυγική στέγη καί ό άταίριαστος γάμος διαλύεται σύντο
μα.
Δέκα όκτώ μόλις χρονών ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ ρίχνεται στή
μεγάλη περιπέτεια, δπου τήν σπρώχνει ή παράξενη μοίρα της. Εί
ναι ενας άτρόμητος Ροβινσώνας, πού δέν διστάζει καί δέν όπισθο
χωρεί έμπρός σέ κανένα κίνδυνο, ετοιμη νά ταξιδέψει παντού, μέ
όποιονδήποτε καιρό καί μέ όποιοδήποτε μέσο. Σκοπός της: νά με
λετήσει τόν κόσμο καί τή ζωή, νά έρμηνεύσει τό μυστήριο της ί
διας της δικής της ζωής. Τουρκία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, 'Ελλάδα,
Εύρώπη, 'Αμερική άπό τόν Καναδά ως τό Μεξικό καί τό Περού,
καί άπό κεί, περνώντας τό 'Ακρωτήριο της Καλής Έλπίδος, Κεϋλά
νη καί 'Ινδία, μέ στόχο τό Ιερό άπαραβίαστο Θιβέτ.
'Επιστροφή στήν Εύρώπη καί άπό κεί ξανά στήν 'Αμερική, νέο
ταξίδι πρός τήν 'Ινδία, μέσω της 'Ιαπωνίας αύτή τή φορά, καί πέ
ρασμα στό Θιβέτ άπό τό Κασμίρ. Παραμονή σέ Βουδδιστικά μονα
στήρια, γνωριμία μέ σοφούς Βουδδιστές διδασκάλους καί έμπει
ρίες άπό ψυχικά φαινόμενα, πού έγγίζουν τό θαύμα.
Δέκα όλόκληρα χρόνια χαμένη, μακρυά άπό τή Ρωσσία, στήν
άvαζήτηση ένός σκοπού άκαθόριστου, μιας έντονης ψυχικής πα
ρόρμησης, πού δέν είναι σέ θέση νά συνειδητοποιήσει άκόμη.
Παντού δπου πηγαίνει συγκλονιστικά φαινόμενα συνοδεύουν
τήν παρουσία της. Τό όνομά της άρχίζει νά γίνεται γνωστό, προ
σελκύοντας γύρω της εναν παράξενο κόσμο άπό πνευματιστές,
μάγους, άστρολόγους, καββαλιστές. 'Ένας κόσμος πού τήν όπα
γοητεύει δσο τόν πλησιάζει, τήν άπωθεί καί τήν προβληματίζει
συνάμα. 'Ένας κόσμος, πού θά τήν χτυπήσει άργότερα, δταν μέ τό
έργο της θά στροφή άνοιχτά πλέον καί άποφασιστικά έναντίον
του.
Όχι, δέν εΤναι αύτός ό προορισμός της, τό έσωτερικό όραμα
πού κατευθύνει τά βήματά της. Δέν άποβλέπει μέ κανένα τρόπο
στό νά γίνει ή ίδια ενα διάσημο μέντιουμ, άνάμεσα στά πολλά άλ
λα της έποχιϊς της. Δέν θέλει καν νά τήν χαρακτηρίζουν σάν μέν
τιουμ, καταφρονεί καί εiρωνεύεται τόν τίτλο αύτόν. Πίσω άπό τήν
άναζήτησή της ύπάρχει κάτι τό πολύ λαμπρό καί μεγάλο. 'Υπάρχει
πάνω άπ' δλα έκείνη ή φωτεινή παρουσία, πού τήν αiσθάνεται γύ-
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ρω της άπό τά παιδικά της χρόνια, έκείνη ή έπιβλητική μορφή, πού
τήν προτρέπει, τήν προστατεύει, της δίνει θάρρος καί δύναμη, τή
σώζει άπό κινδύνους κι' όπό ναυάγια καί κατευθύνει τήν ϋπαρξή
της όλόκληρη.
Ύστερα άπό δεκάχρονη περιπλάνηση σ· δλο τόν κόσμο, ή 'Έ
λενα Μπλαβάτσκυ έπιστρέφει καί πάλι στή Ρωσσία γιά ν· άναπαυ
θη κοντά στούς δικούς της. Μεσολαβεί ενα μυστηριώδες ταξίδι
στόν Καύκασο καί στή συνέχεια όρχίζει γι'αύτήν μιά παράξενη ψυ
χ1κή κρίση. Σύμφωνα μέ έξομολογήσεις της στούς δικούς της, άπο
φασιστικά πνευματικά γεγονότα συντελούνται μέσα της τήν έποχή
αύτή, κάτω όπό τήν καθοδήγηση τών μεγάλων Mahatmas, πού
κανένας κοινός θνητός δέν μπορεί νά άντικρύσει. Πρόκειται γιά τή
συνειδητοποίηση ένός έσωτερικού διχασμού, ένός σχίσματος στήν
προσωπικότητά της, πού τήν φέρνει σέ μιά ζωή διπλή, της 'Έλενας
Μπλαβάτσκυ άπό τή μιά μεριά, καί ένός όλλου, πολύ ύψηλού προ
σώπου, όπό τήν όλλη, ένός προσώπου πού όγνοεί έντελώς τήν 'Έ
λενα Μπλαβάτσκυ. '"Αν βγεί νικήτρια, όν συνειδητοποιήσει τήν
άποστολή καί τό έργο πού της εχει άνατεθη, θά ξεπεράσει τήν
κρίση, θά σωθη καί θά φωτισθη.
'Εγκαταλείποντας τή Ρωσσία άπό τό 1863 εως τό 1873, γιά
μιά όλόκληρη νέα δεκαετία, οί κινήσεις της 'Έλενας Μπλαβάτσκυ
γίνονται όλοένα καί πιό συγκαλυμμένες, χωρίς τήν παραμικρή άνα
κοίνωση, ούτε στό πιό στενό περιβάλλον της. 'Υπάρχει μιά πιθανή
νέα έπίσκεψη στό Θιβέτ, μυστική αύτή τή φορά, καί προσωπική
συνάντηση μέ τόν πνευματικό της Διδάσκαλο. 'Από κεί νέα περι
πλάνηση, 'Ιταλία, Αϊγυπτος, Μέση 'Ανατολή, καί έπαφές μέ μυστη
ριώδη πρόσωπα.
1873. - 'Ένας μεγάλος σταθμός, ή ώρα εχει τέλος σημάνει. Ή
'Έλενα Μπλαβάτσκυ, κινούμενη τώρα συνειδητά καί «κατ'έντο
λήν», κατευθύνεται πρώτα πρός τό Παρίσι καί όπό κεί πρός τή
Νέα 'Υόρκη. Είναι 42 χρονών. Τό όνομά της εχει γίνει γνωστό κα
τά πολλούς καί όντιφατικούς τρόπους. 'Εγκαθίσταται στή Ν. 'Υόρ
κη, συναναστρέφεται μερικούς έκλεκτούς φίλους καί όρχίζει νά
γράφει τήν «Άποκεκαλυμμένη 'Ίσιδα». Ό ρόλος της εχει ξεκαθαρί
σει: Πρέπει νά φέρει καί πάλι στό φώς, μέσα άπό τή λήθη τών
αίώνων, μιά ξεχασμένη πνευματική έπαγγελία, μιά άκατάλυτη
θρησκεία-Σοφία, θαμμένη κάτω άπό τή στάχτη τών άρχαίων Ιε
ρών καί τών Μυστηρίων. Τόν έπόμενο χρόνο, τό 1874, ό συνταγ
ματάρχης Henry Steel Olcott (Χένρυ Στηλ Όλκοπ) βρίσκεται
μπροστά της. Στό πρόσωπό του δέν άργεί νά άναγνωρίσει τόν
άναμενόμενο συνεργάτη καί φίλο. 'Αργότερα θά άποκαλυφθη κα,

306

ΙΛΙΣΟΣ

1987

στούς δύο δτι δέν εΤναι r'1 πρώτη φορά πού συναντώνται ένσαρ
κωμένοι στή γήινη ζωή.
1875 - Τό κοινό δραμά τους άρχίζει νά παίρνει σάρκα καί
όστό. Πρέπει γι'αύτό νά Ιδρυθη μία οργάνωση, μιά 'Εταιρία πνευ
ματική, έπάνω στά πρότυπα τών παλαιών Μυστικών 'Εταιριών της
Εύρώπης καί τών άρχαίων Μυστηρίων. ΟΙ έταίροι εΤναι ol φίλοι, ol
σύντροφοι, ol μέτοχοι σέ μιά κοινή ίδέα κι'ενα κοινό άγώνα γιά
τήν πραγμάτωση αύτης της Ιδέας. Στίς 1 7 Νοεμβρίου τού ίδιου έ
τους r'1 «Θεοσοφική 'Εταιρία» Ιδρύεται στή Νέα 'Υόρκη άπό τήν 'Έ
λενα Μπλαβάτσκυ καί τόν συνταγματάρχη Χένρυ Στήηλ ΝΟλκοπ.
Σοβαρός. θετικός, διάκριτος έπιστήμων, μέ άμεμπτο ηθος καί γεν
ναίο φρόνημα, άγωνιστής γιά τίς άνθρώπινες έλευθερίες, ό ΝΟλ
κοπ. πρόεδρος της νεοσύστατης Θεοσοφικης 'Εταιρίας. ένώνει
τήν τύχη του μέ έκείνην της 'Έλενας Μπλαβάτσκυ, στό δύσκολο
ρόλο πού έχουν νά διαδραματίσουν μαζί. 'Ένα κεφάλαιο κλείνει πί
σω άπό τή ζωή καί τών δύο, ενα καινούργιο άνοίγει.
ΟΙ τρείς Ιδρυτικοί στόχοι της 'Εταιρίας έχουν διατυπωθη άν
θρωπιστικοί πρώτα. πνευματικοί καί τέλος μυστικιστικοί, δίνοντας
στήν 'Εταιρία μιά δική της προσωπική σφραγίδα καί διαχωρίζοντάς
την άπό κάθε άλλη παραπλήσια κίνηση. Βασική προϋπόθεση γιά
τό μέλος της 'Εταιρίας τό νά διαπνέεται άπό τά μεγάλα άνθρώπινα
Ιδεώδη, της παγκόσμιας άδελφότητας. της έλευθερίας, της άνε
ξιθρησκείας. Χωρίς τό άπαραίτητο αύτό ύπόβαθρο, πού καταξιώνει
τήν άνθρώπινη ϋπαρξη σάν δημιούργημα θεού έπάνω στή γη, δέν
θά μπορούσε νά προχωρήσει κανείς στήν άναζήτηση ύπερβατικών
στόχων καί ύπερβατικών κατακτήσεων.
Προτάσεις συνεργασίας πού γίνονται τόν πρώτο αύτόν καιρό
στήν 'Εταιρία άπό κάθε κατεύθυνση, 'Αμερική, 'Αγγλία, 'Ινδία,
άπορρίπτονται τελικό άπό τούς Ιδρυτές της. Δέν πρέπει μέ κανένα
τρόπο νά παρεκλίνει r'1 Θεοσοφία άπό τούς πνευματικούς της σκο
πούς καί νό έξελιχθη μέ τόν καιρό σέ μιό άπλη σχολή 'Αποκρυφι
σμού. Ό σκοπός της Ιδρύσεώς της δέν εΤναι r'1 δημιουργία άπο
κρυφιστών. μέντιουμ ι'\ διορατικών. Ή άσκοπη κα( έπιβλαβής συ
χνά περιπλάνηση στό 'Υπερπέραν δέν άποτελεί στήν ούσία πνευ
ματική κατάκτηση. Σκοπός της εΤναι r'1 δημιουργία φωτισμένων συ
νειδήσεων. μέ τήν έσωτερική καλλιέργεια, τόν αύτοέλεγχο καί τήν
αύτογνωσία. τήν κατανόηση τού σκοπού της ζωης καί τού θείου
Σχεδίου, τή συνεισφορά κάθε ζωής στήν έξυπηρέτηση αύτού τού
σχεδίου. Μία έμφυτη κλίση, μιό συστηματική καί έπίμονη προσπά
θεια. μπορεί κάλλιστα νό άναπτύξει τίς ψυχικές δυνάμεις σέ όποιο
δήποτε άτομο, άνεξόρτητα πρός τήν έσωτερική του άνόπτυξη. Αύ-
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τό δμως θά μπορούσε νά άποβη περισσότερο έπικίνδυνο, παρά
ώφέλιμο. ΟΙ Ψυχικές δυνάμεις θά άναπτυχθούν χωρίς βία, δταν θά
έχει σημάνει r'ι ώρα. Θά έλθουν τότε σάν ενα έπιστέγασμα, καί
μιά ώρίμανση της άνθρώπινης φύσης. Τό έργο έπομένως της θεο
σοφίας εΤναι έργο Ψυχουργίας, κατά τά πρότυπα τών άρχαίων μυ
στηριακών όργανώσεων. Ό δρόμος πού ύποδεικνύεται είναι ό
τραχύς καί δύσβατος δρόμος της προσωπικης θυσίας καί τού προ
σωπικού σταυρού, πού κάθε άλλο παρά έλκυστικός εΤναι γιά τούς
πολλούς. Ή Μαθητεία - λέγει ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ - εΤχε όρισθη
άπό τόν διδάσκαλό της σάν «μιά χημική ψυχική άνάλυση, πού νά
διαχωρίζει καί νά έξαλείφει κάθε σκευωρία, όφήνοντας μόνο τόν
καθαρό χρυσό νά λάμψει καί νά άκτινοβολήσει έλεύθερα».
Τό έργο πού προβάλλει έμπρός τους εΤναι σκληρό, πολύ πε
ρισσότερο άπ'δτι στήν όρχή εΤχαν ύπολογίσει ol ϊδιοι. 'Ένας άγώ
νας άνισος καί πολύπλευρος. Αύτοί, μιά μικρή μερίδα έλεύθερων
πνευματικών όνθρώπων, άντιμέτωποι μέ κάθε εϊδους έχθρότητες,
προσωπικά συμφέροντα καί ίδεολογικές προλήψεις, άντιμέτωποι
μέ τόν ύλισμό, μέ τόν έπιστημονικό καί τόν θρησκευτικό φανατι
σμό, μέ τόν πνευματισμό. Συγκρούσεις έξωτερικές καί παράλληλα
έσωτερικές διενέξεις, καί ρήξεις, δοκιμάζουν τήν έποχή αύτή τό
νεοσύστατο θεοσοφικό_ οlκοδόμημα.
Ό Όλκοπ κλονίζεται, όπογοητεύεται, χάνει τόν ένθουσιασμό
του. Πώς μπόρεσε αύτός, ενας σοβαρός έπιστήμων, ενας τέλειος
«τζέντλεμαν» νά έγκαταλείψει τά πάντα καί νά άκολουθήσει τήν
παράξενη αύτή ρωσσίδα, μέ τούς τραχείς τρόπους. τήν όπροκάλυ
πτη εiλικρίνεια καί τίς βίαιες έκρήξεις τών νεύρων της... Στούς δι
σταγμούς του δέν θά όργήσουν νά έλθουν ol προτροπές τών Δι
δασκάλων: «Μάθε νά βλέπεις πίσω άπό τά φαινόμενα, τό ψυχικό
μεγαλείο, τό θάρρος, τήν άνιδιοτέλεια, τόν όλτρουισμό, τήν αύτο
θυσία... Ώ, άν μπορούσες νά Ιδης τό Αύγοειδές της, δπως τό βλέ
πουμε έμείς... τί όμορφιά, τί άκτινοβολία, τί χριίψατα...»
Μέσα σέ λίγα χρόνια, άπογοητευμένοι άπό τό Δυτικό κόσμο,
ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ καί ό "Ολκοπ, μαζί μέ λίγους όφοσιωμέ
νους φίλους, έγκαταλείπουν τήν 'Αμερική γιά νά στραφούν πρός
τήν 'Ινδία. 'Εκεί στήν πρώτη πατρίδα της Άρείας Φυλης, στήν πα
νάρχαιη κοιτίδα της θείας Σοφίας, ϊσως μπορέσουν νά βρούν πε
ρισσότερη κατανόηση καί τύχη καλύτερη.
Στή Βομβάη πρώτα, κι' όργότερα στό Μαντράς, στό κατάφυτο
κτημα τού "Αντυαρ (Adyar), μέ νέους καί πάλι όγώνες, θυσίες καί
μόχθο, μέσα σέ μιά ότμόσφαιρα άλλοτε εύνοϊκή καί ένθουσιώδη
καί άλλοτε βαρειά όπό νέες καί πάλι έχθρότητες, ραδιουργίες,
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συμφέροντα, ή Θεοσοφική 'Εταιρία στήνει έπιβλητικό τό Γενικό
'Αρχηγείο της. Μιά παγκόσμια προβολή καί μιά ελξη γιά τή μεγάλη
θεοσοφική ίδέα.

*
Γιά τήν έπιτυχία τού θεοσοφικού έργου ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ
μάχεται μέ άκατάβλητο σθένος. Είναι αύστηρή, άπαιτητική, άσυμ
βίβαστη μέ τούς στενούς συνεργάτες καί μαθητές της. Δέν μπορεί
νά νοηθη μέσα σέ μιά τέτοια όργάνωση κανενός είδους άνηθικό
τητα. Ό τίτλος καί μόνον τού μέλους της 'Εταιρίας θά έπρεπε ν'ά
ποτελεί ενα «πτυχίο ήθικής». 'Ακόμη καί αύτή ή Μπέζαντ, στά
πρώτα χρόνια της μαθητείας της, μένει κοντά της σάν μιά μικρή
μαθήτρια, ύπάκουη καί ταπεινή, έκμηδενισμένη μπρός στήν ίσχυρή
της προσωπικότητα, έπικρινόμενη συχνά μέ αύστηρότητα άπό τή
διδάσκαλό της γιά έγωϊστικές διαμορφώσεις καί εξεις στόν τρόπο
της σκέψης της καί της δυτικής άγωγης της. Καί θά πρέπει να προ
σθέσουμε στό σημείο αύτό δτι, καθ'δλο τό διάστημα της κατοπι
νής προεδρείας της στήν 'Εταιρία, ή ΜΑννυ Μπέζαντ θά παραμείνει
τό ίδιο, μιά άφοσιωμένη μαθήτρια της 'Έλενας Μπλαβάτσκυ, άνα
φερόμενη πάντοτε πρός αύτήν μέ σεβασμό καί εύγνωμοσύνη.
Δίνοντας τή Θεοσοφική Διδασκαλία ol Ιδρυτές της 'Εταιρίας,
δέν θέλησαν νά δώσουν μιά αύθεντία, γιά τυφλή άποδοχή καί πί
στη, ενα δόγμα νεκρό καί άποτετανωμένο, άλλά ενα διάγραμμα
μόνο καί μιά ύπόθεση γιά μελέτη, γιά άτομική έρευνα καί άτομική
άνακάλυψη. Τό πνεύμα της θεοσοφικης μαθητείας δέν εΤναι ή
συσσώρευση γνώσεων, ό κομπασμός ή ό αύτοθαυμασμός γύρω
άπο τίς γνώσεις αύτές. Ή άλήθεια δέν βρίσκεται μέσα στά βιβλία,
δσο σοφά κι όν είναι αύτά, άλλά μέσα στόν ίδιο τόν έαυτό· δπως
τό φεγγάρι δέν είναι μέσα στό πηγάδι, στό άπατηλό καθρέφτισμά
του μές στό νερό, άλλά έπάνω στόν ούρανό. Ή γνώση τού έαυ
τού είναι ή άρχή της σοφίας, της έσωτερικης άλλαγης καί της
έσωτερικης άναγέννησης. «Ή Θεοσοφία - συνήθιζε νά λέγει ό
Όλκοπ - δέν είναι ενα είδος μακρυνης άνατολης, πρός τήν όποία
θά πρέπει νά ότενίζουμε καί νά προσπαθούμε νά φθάσουμε. Εiναι
μιά άχτίδα φωτός, πού πέφτοντας έπάνω μας, μός καθοδηγεί στό
σπίτι, στήν έργασία, στόν καθημερινό μας περίπατο. Τό νά σωριά
ζουμε λέξεις πάνω στίς λέξεις δέν άξίζει τίποτε. Τά ίδανικά καί ή
θρησκεία μας χρειάζονται γιά νά ζούμε κοντά τους, μέρα μέ τή μέ
ρα καί ώρα μέ τήν ώρα, όχι γιά νά πεθαίνουμε κοντά τους». Καί:
«ή Θεοσοφία είναι ή θεία ψυχή της θρησκείας, τό �να κλειδί γιά
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δλες τίς Βίβλους, ή λύση τού αίνίγματος δλων τών μυστηρίων...».

*
Κατασυκοφαντημένη καί άδικημένη, παρεξηγημένη σέ 'Ανατο
λή καί Δύση, προδομένη άπό φίλους καί εύεργετηθέντες έχθρούς,
βαρειά καί άθεράπευτα άρρωστη, ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ, ή έμ
πνευσμένη Ιδρύτρια της Θεοσοφικης 'Εταιρίας, άναγκάζεται νά πα
ραιτηθη κάποια μέρα άπό τή θέση της Γραμματείας γιά νά έγκατα
λείψει μέ πίκρα άργότερα κι'αύτή τήν Ίνδία. Δέν θέλει νά κρατή
σει γιά τόν έαυτό της τίποτε, κανένα όξίωμα αύτή ή έμπνεύστρια
καί ή πρωτεργάτρια όλων. Τό μόνο πού ζητά τώρα, γιά τό όποίο
παρακαλεί τούς πνευματικούς της προστάτες, είναι νά μπορέσει νά
συνεχίσει τό έργο πού έχει όρχίσει, νά τήν όφήσουν νά ζήσει ως
τήν έκπλήρωση αύτή.
Στό 'Έλμπερφελντ, μιά μικρή ησυχη πόλη της Γερμανίας, κλει
σμένη σέ μιά φτωχική διαμονή, ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ άρχίζει τή
συγγραφή της «Μυστικής Διδασκαλίας»( 1) ενα ύπερανθρώπινο
πνευματικό άθλο. «Δέν έχω μαζί μου τίποτε, ούτε ενα βιβλίο- γρά
φει στό ζεύγος Σίννετ- μπορεί δποιος θέλει νά έλθει νά τό διαπι
στώσει. Κι'ώστόσο, τί όράματα, τί άκούσματα, καθαρά τώρα δσο
ποτέ άλλοτε ... τί όποκαλύψεις, τί είκόνες, τί σκηνές προκατακλυ
σμιαίες περνούν όλοζώντανες μπρός μου».
Θά άκολουθήσουν σέ λίγα χρόνια τό «Κλειδί της Θεοσοφίας»
καί ή «Φωνή της Σιγης», τό μικρό όγαπημένο βιβλίο της. Στό Λον
δίνο, τό 1891, στίς 8 Μα'ί'ου, ό θάνατος έρχεται νά άπαλλάξει τή
μεγάλη ψυχή της 'Έλενας Μπλαβάτσκυ άπό τό βασανισμένο φορ
τίο τού σώματός της.

*
«Φτωχή, όδικημένη φίλη μου, συντρόφισσα, όδελφή καί διδά
σκαλέ μου» - θά σημειώση μέ συγκίνηση ό Όλκοπ στό ήμερο
λόγιό του - «Δέν πρόλαβες νά έλθεις νά κατοικήσεις τό δωμάτιο
πού σού έτοίμασα έδώ στό "Αντυαρ, μέ τά λίγα όγαπημένα σου
πράγματα καί τή θέα πρός τό ποτάμι, πού σού άρεσε».
«"Ησουνα ή έμπνεύστριά μου καί γώ ό έκτελεστής τών πνευ
ματικών σου συλλήψεων. "Ησουνα ό διδάσκαλός μου καί γώ ό τα
πεινός μαθητής σου. Ήσουνα tνας Βραχμάνος όπό τήν ίδια τή
( 1) «The Secret Doctrine))
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φύση σου καί γώ μονάχα ενας Ξατρίγια».
«Έσύ ό διάμεσος τοϋ πνευματικοϋ κόσμου. καί γώ τό πρακτι
κό πνεϋμα καί τό έπιδέξιο χέρι γιά νά έκτελώ τίς λεπτομέρειες...»
<<"Ησουνα ενας ηλιος. Κι' ενας ηλιος εΤναι πάντα μόνος στόν
κόσμο μας... Ήρθε r'1 Μπέζαντ μετά άπό σένα, κι' r'1 Μπέζαντ έγινε
ενα φεγγάρι ...»

*

«Τό έργο μου δέν θά κατανοηθη πρίν άπό τόν 21 ο alώva», εΤ
χε δηλώσει r'1 'Έλενα Μπαβάτσκυ, παραδίνοντας τή «Μυστική Δι
δασκαλία» της, εvav ώκεανό άποκεκαλυμμένης Σοφίας, άπ' δπου
πολλοί ηλθαν μετά άπό αύτήν v' άvτλήσουν τίς γνώσεις τους.
'Έναν alώva μετά τήν Μπλαβάτσκυ, τό έργο της περιμένει
άδιάβλητο, νέο πάντα κι' έπίκαιρο. Μέσα άπό τίς σελίδες του ό
σημερινός έπιστήμων θά μποροϋσε πολλές άπαντήσεις v' άντλή
σει, ίδέες, έμπνεύσεις-συλλήψεις, ώς πρός τά μεγάλα καί άπρο
σπέλαστα άκόμη προβλήματα της ϋλης καί της ένέργειας, της κα
ταγωγης της ζωης, της έξέλιξης...
«'Έναν alώva καί πλέον μετά τήν Υδρυση της Θεοσοφικης
Έταιρίας, πολλά έχουν άλλάξει έπάνω σΌύτόν τόν πλανήτη τόν
τρόπο ζωης καί σκέψης τοϋ σύγχρονου άνθρώπου. Μέσα στό
θεοσοφικό μήνυμα συνοψίζονται δλοι ol όραματισμοί καί ol
προσδοκίες, πού δονοϋν τά έλεύθερα πνεύματα της έποχης μας.
Ό σπόρος έπεσε, έλπιδοφόρος καί φωτεινός... Τό έδαφος ηταν καί
είναι πάντα τό ίδιο, άγονο καί σκληρό. Καί, θά χρειαστη άκόμα πο
λύς μόχθος, άγώνας, θυσίες καί αiμα πολύ, γιά νά μπορέσει νά
βλαστήσει καί νά καρποφορήσει κάποτε πάνω στή γη.

1987

311

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νίκος Καρβούνης
'Ομιλία στή Στοά 'Ησίοδος 18 Νοεμβρίου 1986
Κατά τόν Ίούλιον 1932 μετέστη ό Νομοδιδάσκαλος καί Κα
θηγητής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών Δημ. Παπούλιας, ό όποίος η
ταν Μέγας Διδάσκαλος τού 'Ελληνικού Τεκτονισμού. Τήν έποχή
έκείνη ό Νίκος Καρβούνης έκανε, πρίν άπό τή συνεδρίαση της
Στοάς 'Ησίοδος, r')μίωρο φροντιστήριο γιά τούς νεώτερους Τέκτο
νες. Ό ένδοξος άδελφός Σπύρος Γαλανός σuνήντησε τόν άδ. Καρ
βούνη στόν προθάλαμο τού Τεκτονικού Μεγάρου καί τού εiπε:
«Δέν θά κάνης βέβαια σήμερα φροντιστήριο». Ό Καρβούνης
άπήντησε: «Θά κάμω διπλό, διότι άφού έπεσε ό Μεγ. Διδ., πρέπει
έμείς νά διπλασιάσουμε τίς προσπάθειές μας». Καί έμίλησε γιά τήν
παράδοση τού Γ βαθμού.
Έγνώρισα τόν Νίκο Καρβούνη στή 0.Ε. έν Ε. στίς 29 Όκτ.
1928 καί έγινα θαυμαστής του, γιά τήν άκεραιότητα τού ήθους
του, τή διανοητική του δεινότητα καί τήν πνευματική του άνωτε
ρότητα.
Ό Νίκος Καρβούνης, διαπρεπής δημοσιογράφος καί δημοσιο
λόγος, γεννήθηκε στήν Ίθάκη τό 1880 ι'j 1881 καί μεγάλωσε στή
Ρουμανία. Τό 1898 ηλθε στήν 'Αθήνα σάν φοιτητής. Τό 1907, μα
ζί με τόν Βάρναλη, τόν Λαπαθιώτη, τόν Φιλύρα καί άλλους, έκδί
δοuν τό λογοτεχνικό περιοδικό 'Ηγησώ, γραμμένο δλο σέ στίχους,
πού έζησε 9 μήνες.
Μετά τήν 'Ηγησώ έργάστnκε σάν δημοσιογράφος στό Σκρίπ,
στήν Πολιτεία, στήν Έστία, στήν Πρω1α, καί άνταποκριτής άπό πολ
λά μέρη της Γης. Ύπηρξεν ένθερμος πατριώτης καί έθνικιστής,
έπαναστάτης τού 1909 στό Γοuδί, έθελοντής Γαριβαλδινός στόν
πόλεμο τού 1912. Πλάϊ του τραυματίστηκε καί στά χέρια του ξε
ψύχησε ό Λορέντζος Μαβίλης. Ό Τδιος τραυματίστηκε δύο φορές
καί παρασημοφορήθηκε μέ τό άριστείον άνδρείας. Καί πάλιν έθε
λοντής στό κίνημα της Αύτονόμοu 'Ηπείρου. Στή Μικρασιατική έκ
στρατεία ύπηpέτησε στό σώμα τού Πρίγκηπος 'Ανδρέου, μετά τού
όποίοu σuνεδέετο διά φιλίας. Κατέβαλε μάταιες προσπάθειες κατά
τό 1922 γιά νά περισωθη r'ι Σμύρνη.
Ένθερμος φυσιολάτρης καί όρειβάτης, χειμερινός κολυμβητής,
άκρεωφάγος, εύφραδής ρήτωρ, άκούραστος άγωνιστής, στρατιώ-
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της τού Χρέους δπως τό έπιβάλλει ή έσωτερική κατανόηση κάθε
στιγμής, έκλεκτός πνευματικός άνθρωπος. Μεταφραστής τού Σέλ
λεϋ, Καρντούτσι, Κίπλινγκ, ΟύΤτμαν, Κρισναμούρτι. Τό ϋφος του
διέκρινε εύγένεια, καλλιέπεια, χιούμορ. Ή εύγένεια της ψυχης του,
τό όδολο της καρδιάς του, ή εύθύτης τού χαρακτήρος του, ή
άπύθμενος εύρυμάθειά του θά παραμείνουν άλησμόνητες.
'Όταν τόν γνώρισα ηταν μέλος τού Δ. Συμβουλίου της Θ.Ε. έν
Ε. καί τακτικός όμιλητής της. 'Επίσης Πρόεδρος τών συνεδριά
σεων τού Τάγματος τού 'Αστέρος ('Οργανώσεως τών φίλων τού
Κρισναμούρτι). Ήταν βεβαίως καί Τέκτων, άλλά τότε δέν �μουν
άκόμα έγώ Τέκτων, ώστε νά δικαιούμαι νά τό ξέρω.
'Αναφέρω όμιλίες του στή Θ.Ε. έν Ε., δσες μόνον έχω ση
μειώσει. Στίς 5 'Απριλίου 1929 περί Θεοσοφίας καί συμμορφώ
σεως τού βίου μέ τίς άρχές της. Στίς 14 'Ιουνίου 1929. 'Ανάπτυξις
της έννοίας θεότητες, 'Αληθείας, 'Απολύτου. Στίς 1 7 Φεβρουαρίου
1 930. 'Αρχαιότης καί παρόν. Πολλή διανόησις είς βάρος της κατα
νοήσεως. Στίς 22 'Απριλίου 1930, σέ Ιδιωτική συνομιλία, άνέφερε
δτι είχε τήν αίσθηση της ένσαρκώσεώς του μεταξύ τών Φράγκων
τού Μορέως. Στίς 8 ΜαΤου 1930 έμίλησε έναντίον τού δογματι
σμού καί τού έγωϊσμού. Στίς 5 'Ιανουαρίου 1931 περί Θ.Ε. καί άν
τιλήψεων τού Κρισναμούρτι. Στίς 14 'Ιανουαρίου 1931 περί Βυ
ζαντινών Αύτοκρατόρων. Στίς 19 'Ιανουαρίου 1931 περί τών Βί
κιγκς. Στίς 16 καί 30 Μαρτίου καί 6 'Απριλίου 1931 περί τού 'Ελ
ληνικού πνεύματος καί Θεοσοφίας. Στίς 20 'Απριλίου 1931 περί
τού Ποιητού Σέλλεϋ. Τόν 'Ιούνιο 1931 περί της Άργοναυτικης έκ
στρατείας. Στίς 6 'Ιουλίου 1931 περί Μυστηριακού συμβολισμού
της Έλληνικης Μυθολογίας. Στίς 15 Φεβρ. 1932 περί συνθετικής
καί άναλυτικης μεθόδου. Στίς 29 Φεβρ. 1932 περί της έξελίξεως
πρός τό 'Απόλυτον διά της Τέχνης. Στίς 30 ΜαΤου 1932 περί Ισο
σταθμίσεως διανοήσεως καί συναισθηματισμού.
Κατά τό 1932 κάθε Δευτέρα, κατά τίς συνεδριάσεις της θεοσ.
Στοάς Πλάτων, της όποίας ηταν Πρόεδρος, έμιλούσε έπάνω σΊνα
θέμα, πολλές φορές άπαράσκευος, καί σέ συνέχεια γινόταν έλεύ
θερη συζήτηση άπό τούς άκροατάς, μέ τήν άντίδραση τού
Κύπριου Ποιητη Πυθ. Δρουσιώτη, ό όποίος διαμαρτυρόταν έναν
τίον τών άριστερών άποκλίσεων μερικών άπό τούς όμιλητές. Τού
το μέχρι τού Φθινοπώρου 1932, δταν ή Κυρία ή όποία κατέβαλε
τά έξοδα στεγάσεως της Θ.Ε. έν Ε. έξήτησε νά διακοπούν ol όμι
λίες Νίκου Καρβούνη διά νά έξακολουθήση νά καταβάλη τά έξοδα
στεγάσεως. Ό Νίκος Καρβούνης άμέσως συνεφώνησε νά διακό
ψη, γιά νά μή βλάψη τή Θ.Ε. Ό Ποιητής Πυθ. Δρουσιώτης μετέ-
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γνωσε γιά τήν άντίδρασή του καί στον άπέθανε ό Νίκος Καρβού
νης έγραψε ενα ποίημα, πού τό άφιερώνει «Στό Νίκο Καρβούνη,
Π_?ύ τού όφείλω τό μυσταγωγικό φώς» καί τού όποίου ό ο' στίχος
είναι:
Κι' άν σφράγισεν ό θάνατος τά φεγγοβόλα μάτια
Κι' άγκάλιασε ενα φέρετρο τό άσκητικό κορμί
Οϋτε τής θάλασσας μπορούν κι'οϋτε τής γης τά πλάτια
Νά κλείσουν τήν τιτανική πού σέ δονούσε όρμή.
Έν τώ μεταξύ έμυήθην είς τόν Τεκτονισμόν τήν 4ην Φε
βρουαρίου 1930 καί μπορούσα πιά νά παρακολουθώ τόν Νίκο
Καρβούνη, όχι μόνον στή Θ.Ε., άλλά καί είς τόν Τεκτονισμό. έκτός
βεβαίως τών άνωτέρων βαθμών. Διότι ό Νίκος Καρβούνης, μυη
θείς τόν Δεκέμβριον 1921, άφού διετέλεσε άξιωματικός της Σ. Στ.
'Ησίοδος καί Μέλος της Μεγάλης Στοάς τής Έλλιiδος (Μεγάλη
'Ανατολή έλέγετο τότε) εiχε άναλάβει τήν εδρα τού Σοφ. τού
Ύπέρτ. Περ. Σοφία καί τήν 28ην Ίανουαρίου 1933 παρέλαβε τήν
ο' σφύρα τού Άp. Πάνου άπό τόν Άδ. Άντ. Άδριανόπουλον.
Κατά τήν τελετήν αύτήν της μεταβιβάσεως της ο' σφύρας τού
Άρ. Πάγου, ό νέος Μέγας Διδ. Νίκος Καρβούνης, μεταξύ άλλων,
Ί
εiπε: «Δέν μέ λανθάνει τό βάρος της άποστολης, μεθ 1ς ή άγάπη
σας μέ έπεφόρτησε, ούδέ λησμονώ τίνα διαδέχομαι Διδάσκαλον
έπί τής ο' τούτης εδρας τού άνωτάτου τών κατά τήν κοιλάδα τού
την Φιλοσοφικών Έργαστηρίων. 'Όταν ή γνώσις γεννά καί ποδη
γετεί τήν πίστιν, τότε ή πίστις δέν μένει νεκρά, Τότε ή πίστις είναι
διαρκώς ζωντανή, πάλλεται μέ τόν παλμόν τής ζωής, έκδηλούται
είς άέναον πράξιν δημιουργικήν, Καί τότε διά τούς πνευματικούς
Ιππότας, τούς έμποτισθέντες εiς τά μύχιc uέ τήν πίστιν αύτήν, ή
μεγάλη βεβαίωση, καθ' ι'1ν «Έν άρχ� ην ό , ,.:>γος» γίνεται iσοδύ
ναμος καί όμοούσιος μέ τήν όλλην βεβαίωσιν τού μεγάλου Γερμα
νού Ποιητού καί άδελφού Γκαίτε, καθ' ην «Έν άρχ1 ην ή Πράξις».
Ίδού ή άληθινή έργασία μας, ή μόνη έργασία μας εiς τό 'Ιερόν
τούτο: Νά μεταβάλωμεν αύτομάτως, άνά πάσαν στιγμήν, τόν Λό
γον είς Πράξιν, Καί ή πράξις αύτή νά στρέφεται πρός τούς άνθρώ
πους, πρός τήν 'Ανθρωπότητα»,
Σημειώνω τάς όμιλίας τού Νίκου Καρβούνη είς τάς συμβολι
κός Στοάς, Στίς 24 Φεβρουαρίου 1930 στή Στοά 'Ακρόπολις περί
Καλλιόστρο, Στίς 7 Μαρτ, 1930 στή Στοά Δελφοί περί Συμβολι
σμού. Στίς 7 Άπρ, 1930 στή Στοά 'Ησίοδος περί τού Ύπηρετείν.
Στίς 11 Μα'ί'ου 1932 σέ κάποια Ιδιαίτερη συνομιλία μας μού ένεπι
στεύθη δτι σκέπτεται πολύ πιό έλεύθερα, άλλά διστάζει νά μιλή
σει γιά νά μή παρασύρη τούς άκροατάς. Μόνον είς τόν 30όν βαθ-
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μόν δέν διστάζει. Δέν θέλει σuμφωvούντας, άλλά έλεuθέροuς άν
θρώποuς.
'Όπως εiπα στήv άρχή της όμιλίας μου ό Νίκος Καρβούνης,
πρίv άπό τάς συνεδριάσεις της Στοάς 'Ησίοδος, lκαvε ι')μίωρο
φροντιστήριο. δποu ή προσέλευση ηταv έλεύθερη γιά δλοuς τούς
Τέκτονες. Σημειώνω μερικά άπό τά θέματα: Στίς 13 'Ιανουαρίου
1931 περί τού συμβολισμού τού σημείου τού Μαθητού. Στίς 27
'Ιανουαρίου 1931 περί Μετενσαρκώσεως. Στίς 3 Μαρτίου 1931
περί τού άριθμού 5. Στίς 17 Μαρτ. 1931 περί 'Εργασίας. Στίς 9
Φεβρ. 1932 περί τού Τριπλού Λόγου. Στίς 16 Φεβρ. 1932 περί
της είσόδοu είς τόv Ναόν. Στίς 23 Φεβρ. 1932 AJ 3 περιοδεία,.
Τόv Ίούλιοv 1932 περί της παραδόσεως τού Γ βαθμού.
Σημειώνω έπίσης τά άρθρα του στήν Πρω1Ό. Στίς 22 Άπριλ.
1928 «Ό Κρισναμούρτι καί τό Τάγμα τού 'Αστέρος». Στίς 29 Σε
πτ. 1929 «Ό Κρισναμούρτι καί τό Τάγμα τού 'Αστέρος». Στίς 27
Όκτ. 1930 «Ό Κρισναμούρτι lρχεται εlς τήv 'Ελλάδα». Κατά
Νοέμβρ. 1930 «Ό Κρισναμούρτι καί ή περιοδεία του πρός τάς
. 'Αθήνας».
Καθώς καί τά διηγήματά του στήv ΠρωίΌ: Πρωτοχρονιά
1930: «Ό τελευταίος της γεvvιάς του» Πάσχα 1930: «Τό μαγικό
βιβλίο τού νεαρού 'Ιππότη». Χριστούγεννα 1930: «Τό λαούτο τού
'Αγγέλου». Πρωτοχρονιά 1931: «Νύχτα πρωτοχρονιάς». Χριστού
γεννα 1931 «· Η μετάνοια τού Κεκοιμημέvοu». Πρωτοχρονιά
1932: «Τό μυστικό τού Πετρούσκα». Πάσχα 1932: «Ό θυμός τού
βιολιού». Χριστούγεννα 1932: «Καρδιές βαρβάρων». Πρωτοχρο
νιά 1933: «Ό κυνηγημένος καί ο1 φίλοι του». Πάσχα 1933 «Ή
Διαθήκη τού Τσιγγάνου». Πάσχα 1935: «Τό μνήμα τώv 'Εβραίων».
Χριστούγεννα 1935: «Άvθρωποκuvηγι στά βουνά».
'Επίσης τά διηγήματά του καί άρθρα του στούς Νέους Πρωτο
πόρους: Ίούλ. 1932: «Ό μόνος τρόπος». Ίαvοuάρ. 1933: «Φιλαν
θρωπία - 'Αλληλεγγύη». Φεβρ. 1933: «Ή tvωσις τώv Βαλκα
νίων». Ίούλ. 1933: «Τό ξεψύχισμα της παγκόσμιας Διασκέψεως».
Σεπτ. 1933: «Φίδια καί άνθρωποι». Φεβρ. 1934: «Ή πίστη τού
πvιγμέvοu». Μάϊος 1934: «Κεντρικό σημείωμα γιά τόv Άvδρ. Λα
σκαράτο». Φεβρ. 1935: «'Όταν ό Βάρναλης πρωτοφαvερώθηκε
στήν ποίηση». Μάρτ. 1935: «Τό λαϊκό τραγούδι: 'Ιούνιος 1935:
«Τά 50 χρόνια άπό τό θάνατο τού Β. Ούγκώ». Σεπτ. i 935: «Τό
μυστικό της Άγάθης».
Σημειώνω έπίσης τά άρθρα του στό Τεκτονικό Περιοδικό
Γνώμων 1931: Ό Διδάσκαλος Καλλιόστρο, Πιστοποίησις Τεκτονι
κής ίδιότητας, Ό κορμός της άγαθοεργίας, Ό μισθός τώv έργα-
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τών, Ή όλλη σοφία, Ό άγών της Κύπρου ύπέρ της 'Ελευθερίας.
Καί στό Τεκτονικό περιοδικό Πυθαγόρας-Γνώμων 1932: Ό Γκαίτε
ώς Μύστης.
'Από τοϋ 'Ιουλίου 1930 εfχε τήν έπιμέλεια της έκδόσεως τοϋ
Δελτίου τοϋ 'Αστέρος, τό όποίον έκυκλοφοροϋσε κάθε μήνα, μέ
χρι τό 1934, περιέχον στά 'Ελληνικά τίς όμιλίες τοϋ Κρισναμούρτι,
άνά τόν κόσμον. 'Όταν τόν Δεκέμβριον 1 930 ηλθεν ό Κρισνα
μούρτι γιά πρώτη φορά στάς 'Αθήνας, ξεναγός του ήταν ό Νίκος
Καρβούνης, ό όποίος μετέφραζε στή συνέντευξή του μέ τούς δη
μοσιογράφους στό ξενοδοχείο της Μεγ. Βρετανίας. 'Όταν γιά δεύ
τερη φορά ηλθεν ό • Κρισναμούρτι στάς 'Αθήνας τόν Ίούνιον
1933, άπέφυγε νά έμφανισθη δημοσίc:;� μαζί του, γιά νά μή τόν
χρωματίση - διότι έν τψ μεταξύ εfχεν ό ίδιος χρωματισθη σάν
άριστερός - άλλά τόν συνήντησε στίς 11 'Ιουνίου στήν 'Ακρόπο
λη καί στό μνημείο Φιλοπάππου.
'Από της 20ης 'Απριλίου 1931 μέχρι της 9ης 'Ιανουαρίου
1933 έγραφε κάθε Δευτέρα στήν έφημερίδα ΠρωΤα τίς περίφημες
έπιφυλλίδες του, έν συνόλψ 91. 'Από αύτές θά άναφέρω τούς τί
τλους 21, ol όποίες άναδημοσιεύτηκαν άργότερα στό περιοδικό 1-

ΛΙΣΟΣ.

Πρός τά άρχέτυπα
Πνευματική δουλεία
Ή 'Ακρόπολις χωρίς τήν Ιστορία της
"'1ετεκπαίδευσις μεταπολεμική
Ό λιμός τών Ψυχών
Ψυχική τοπογραφία
Ό όρθρος της αϋριον
'Όταν στερεύει ή πηγή της δημιουργίας
Ό «κίτρινος κίνδυνος»
Μία όλλη «σταθεροποίησις»
Ό έσωτερικός ρυθμός
Διά τόν φόβον τοϋ κενοϋ
Τά κορακιστικά της διανοήσεως
Συνεργασία, όχι άνταγωνισμός
ΟΙ πρωτοπ_όροι της ζωης
Νέους ρυθμούς
Ή χαρά της δημιουργίας
Είδωλα καί πραγματικότης
Άτομον� Σύνολον
'Ανθρωποκαλλιέργεια
Ή φενάκη της φιλανθρωπίας
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Τό 1933 άσχολήθηκε δραστήρια μέ τήν Κοινωνική 'Αλλη
λεγγύη, σέ συνεργασία μέ τόν καθηγητή Μπένση. Τόν Μάρτιο
1934 δικάστηκε γιά τή μετάφρασή του της Καστανής Βίβλου, πού
άπεκάλυπτε τόν σκηνοθετημένοv έμπρησμό της Γερμανικής Βου
λής άπό τούς Ναζί καί τά άνατριχιαστικά έγκλήματα τών Χιτλερι
κών λυμεώνων. 'Αθωώθηκε γιά τήν μετάφραση, άλλά καταδικά
στηκε γιά τόν πρόλογο πού έγραψε σ'αύτήν.
Τό 1935 άπεχώρησε άπό τόν Τεκτονισμό, μέ τήν παράκληση
3 μελούς Έπιτροπης άπό τόν τότε Ύπατον Ταξιάρχην Άv. Στού
πην, τόν Άνθύπατον Δ. Βαφιόπουλον, καί τόν Μεγ. Διδ. Φιλ. Πα
παγεωργίου, διά νά μή χρωματίζη τόν Τεκτονισμόν μέ τόν άριστε
ρισμόν του. Παρέδωσε, σύμφωνα μέ τήν παράκληση-έντολή της
τριμελούς Έπιτροπης, τήν α· σφύρα τού Άρ. Πάγου είς τόν κατό
πιν Ύπατον Ταξιάρχηv Βάσον Κριμπάν.
Άπό τόν Μάϊον 1935 μέχρι της δικτατορίας Μεταξά της 4ης
Αύγούστου 1936 έδημοσίευε έπιφυλλίδες κάθε Κυριακή στόν Ρι
ζοσπάστη. Στίς 14 'Απριλίου 1940 συνελήφθη γιά fva 15νθήμερο
άπό τή δικτατορία Μεταξά, μολονότι ό Μεταξάς ήταν Σεβάσμιος
της Σ. Στ. 'Ησίοδος, δταν έμυήθη ό Καρβούνης καί φίλος του.
Τόν Νοέμ. 1940, άφού έξερράγη ό πόλεμος Έλλάδος-Ίταλίας,
ή Πρω'ία
' έπανέλαβε τή δημοσίευση έπιφυλλίδων τού Ν. Καρβού
νη. Έδημοσιεύθησαν έν συνόλψ τρείς. Στίς 24 Νοεμ. «Λόγος καί
'Ισορρόπησις». Στίς 3 Δεκεμβρ. «'Αποτελέσματα της φασιστικής
άγωγης». Στίς 16 Δεκεμβ. «Κινδυνεύει ό πολιτισμός;»
Τόν Ίούνιον 1941 τόν συνέλαβαν ol κατακτητές καί τόν έκλει
σαν στό 'Ιταλικό Στρατόπεδο της Λάρισας, άπ'δπου τόν άφησαν
έλεύθερο τόν 'Οκτώβριο 1941. Συνεργάστηκε στήν Έθνική 'Αντί
σταση μέ τό ΕΑΜ.
Πρίν τελειώση ό πόλεμος έφυγε γιά τό βουνό, δπου στή
Γκιώνα φιλοξένησε τόν Άγγλο Ταξίαρχο Έντυ, καί γιά τή Μέση
'Ανατολή, δπου μέ τήν Κυβέρνηση της Έθνικης 'Ενότητος άνέλα
βε τή διεύθυνση τού Κυβερνητικού Γραφείου Τύπου, καί άπ'δπου
έπέστρεψε στήν 'Αθήνα μέ τήν 'Απελευθέρωση της 'Ελλάδος.
Στίς 18 Φεβρουαρίου 194 7 ό Νίκος Καρβούνης μετέστη εlς
τήν Αίι 1νίαν Άνατολήν. Κατά τήν κηδεία του, ή όποία έγινε στόν
Μητροπολιτικό Ναό, παρευρέθη πλήθος κόσμου, τό όποίον έτρα
γούδησε τό γνωστό θούριό του «Βροντάει ό Όλυμπος, άστράφτει
ή Γκιώνα».
Θά τελειώσω τή σημερινή όμιλία, άφιερωμένη στή μνήμη Νί
κου Καρβούνη, μέ τήv άνάγνωση άποσπασμάτων του άπό τίς έπι
φυλλίδες του της ΠρωΤας, τίς όποίες παρακολουθούσε τότε δλος ό
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πνευματικός κόσμος, καί τά όποϊα έδημοσιεύθησαν στό βιβλίο μου
«Μήτις».

Είναι τά έργα τών άρχαίων κλασσικών δροσεροί καί άστήρευ
ται πηγαί άνθρωπισμού ύψηλού. 'Ομοιάζουν τά βιβλία των πρός
πύλας άνοικτάς, άπό τάς όποίας πνέει ζωογόνος όέρας πνευματι
κής έλευθερίας.
«Μετεκπαίδευσις», ΠρωΤα 25.5.31

Ή άνθρωπότης πεινά, πεινά τραγικώς διά περισσοτέραν πνευ
ματικότητα. Άνθρωποι όδελφοί μου, ό άρτος αύτός της ψυχής
άνήκει δικαιωματικώς είς τήν όνθρωπότητα. Ποίο; δέν θά θελήσι:�
νά συντελέσι:� ώστε ν'άπλώσι:� τό χέρι της κυριu�'χικώς πρός αύ
τόν, διά τόν χορτασμόν της ψυχής της;
«Λιμός Ψυχών», ΠρωΤα 6.7.31.

Ό Γκάντι έδίδαξε, μέ τό παράδειγμά του, δτι τά ψυχικά δπλα
είναι άστόμωτα, όκατανίκητα, τρομερά πραγματικώς. Πώς έξε
στράτευσεν έναντίον της κοσμοκρατείρας 'Αγγλίας; Ώπλισμένος
μέ άπέραντον καί πραγματικωτάτην συμπάθειαν καί πρός τούς
"Άγγλους αύτούς - τήν συμπάθειαν τού όνωτέρω όνθρώπου πρός
τούς πλανωμένους συνανθρώπους του. Χωρίς δπλα, χωρίς βιαιό
τητας, χωρίς άλλην όντίστασιν όπό τήν παθητικήν. 'Αλλά τί τρομε
ρόν, τί άκαταγώνιστον δπλον ή παθητική αύτή όντίστασις, πού εί
ναι ή άντίστασις της όδουλώτου ψυχής είς τήν βίαν της ϋλης!
«Ό όρθρος της αϋριον», ΠρωΤα 13.7.31.

Μία νέα ήμέρα προμηνύεται διά τήν 'Ανθρωπότητα. 'Ημέρα,
τής όποίας ό ηλιος θά είναι ηλιος όγάπης καί εύδοκίας μεταξύ τών
άνθρώπων κάθε φυλής. Είναι ό όρθρος της Αϋριον.
«Ό όρθρος τής αϋριον», ΠρωϊΌ 13.7.31.

Ό όνθρωπος δέν είναι μόνον �να ζώον ύλικόν. Ή ύλική του
ύπόστασις είναι άπλώς μία προσωρινή χρήσιμος όποσκευή της
όκαταλύτου πνευματικής του όντότητος.
«Κρίσις πολιτισμού», ΠρωΤα 18.8.31.
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'Ένας νέος πολιτισμός θά ρυθμίσΙJ τάς σχέσεις τών άνθρώπων
έντελώς διαφορετικά άπό σήμερον. Ή άνάπτυξις της άνθρωπίνης
εύημερίας - όχι μόνον της ύλικης - Θ'άναζητηται δχι μέ τόν συνα
γωνισμόν καί τήν άμιλλαν της ύπεροχιϊς. άλλά μέ μίαν άλλη
λεγγύην καί φωτισμένην συνεργασίαν.
«Κρίσις πολιτισμού». ΠρωΤα 18.8.31.

Είναι άνάγκη άπόλυτος δλα τά ύψηλά καί μεγάλα έργα της Τέ
χνης νά είναι προσιτά εlς τάς μάζας τάς λαϊκός. WAv έπιβάλλεται ή
δικαία κατανομή τών ύλικών άγαθών, εΤναι άσυγκρίτως περισσό
τερον έπιβελβημένη ή γενίκευσις της δυνατότητας τού νά μπο
ρούν νά έρχωνται εlς άμεσον έπαφήν μέ τήν μεγάλην Τέχνην δλοι
ol άνθρωποι άνεξαιρέτως.
« Πρός τά 'Αρχέτυπα». Πρω1Ό 31.8.31.
'Όταν ή άγάπη στενευθιj άπό τόν άτομικόν τόν άγωϊσμόΥ, καί
γίνΙJ άπαιτητική καί προσωπική καί άποκλειστική καί ζηλότυπος καί
άνίκανη νά ύπάpξΙJ χωρίς άνταπόδοσιν, άμαυρώνεται καί ξεπέφτει
καί διαφθείρεται. Ή Ούρανία 'Αφροδίτη δέν εΤναι αύτή. Αύτή εΤναι
ή Πάνδημος, τόσον περισσότερον πάνδημος καί άναξία, δσον εΤναι
περισσότερον άτομική καί έγωιστικώτερον άποκλειστική.
«Ό Πρίγκηψ 'Αθανάσιος». Πρω1Ό 21.9.31.

Τό Σχολείον δέν πρέπει νά εΤναι χαλκείον προκαταλήψεων καί
πνευματικών δεσμών. Πρέπει νά είναι φυτώριον γενναίας βλαστή
σεως κάτω άπό τόν �λιον της πνευματικής έλευθερίας. Πρέπει
ν'άπαλειφθιj άπό τήν διδασκαλίαν κάθε δογματισμός, κάθε έκ τών
προτέρων σχηματισμένη Ιδέα, κάθε αύθαίρετον συμπέρασμα. Νά
καλλιεργηται ή διανοητική αύτενέργεια, ή ψυχική αύτοπειθαρχία, ή
σωματική ύγεία, ή εύθύτης τού νού καί ή όπλότης της καρδίας.
Καί μέ τά έφόδια αύτά ν'άφίνεται ό νέος νά εϋpΙJ τά Ιδικt't του τά
συμπεράσματα εlς δλας τάς έκάστοτε περιστάσεις.
«Διά τήν αύριανήν γενεάν». ΠρωΤα 28.9.31.

Νά διδάσκεται εlς τούς νέους ή Ιστορία της άνθρωπότητος
μάλλον; παρά τών μαχών καί τών μεγάλων στρατηγών καί βασι
λέων. Νά μαθαίνουν, μέ τήν χρήσιν καί τού Ιδικού των τού λογι-

1987

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

319

κού, νά άγαπούν τό έθνος των, όχι ώς άνταγωνιστήν ι'\ άντίπαλον
κανενός άλλου, άλλ' ώς προσφιλές τμήμα της άδιαιρέτου άνθρω
πότητος.
«Διά τήν αύριανήv γενεάν», ΠβωΪΌ 28.9.31.
'Ελευθερία σκέψεως δέν σημαίνει τήν κατά σύστημα άπόρρη
ψιν δλων δσα !:ως τώρα ή άνθρωπίνη σκέψις έδημιούργησε.
'Υπάρχει !:να κολοσσιαίον ποσόν άνθρωπίνης πείρας, πού άνήκει
εlς τήν άνθρωπότητα. 'Υπάρχει !:να μεγάλο ποσόν γνώσεων, πού
είναι τό προϊόν της άνθρωπίνης διανοητικής έργασίας. 'Υπάρχει ή
έργασία δλων τών έλευθέρων άνθρώπων πού προηγήθησαν. Αύ
τά εΤναι κτήμα άναφαίρετον τής σημερινής γενεάς τών άνθρώπων.
«Πνευματική δουλεία», ΠρωΤα 2.11.31.

Θά έπρεπεν, εlς τού.ς νέους Ιδίως, νά καλλιεργηται τό πνεύμα
της μή τυφλής ύποταγης εlς καμμίαν δοξασίαν καί κανένα σύστημα
ίδεών, χωρίς τήν βάσανον της σκέψεως καί της κρίσεως της άτο
μικης.
«Πνευματική δουλεία», ΠρωΤα 2.11.31.
Ό άφοπλισμός τών κρατών θά πραγματοποιηθ6 αύτομάτως
καί ή άνθρωπότης θά εlρηνεύσΙJ άληθινά, μόνον δταν έπιτεuχθ6 ό
πνευματικός καί ό ψυχικός άφοπλισμός, δταν al νέοι, πρό πάντων,
γενεαί αίσθανθούν βαθειά εlς τήν ψυχήν των τήν χαράν της άγά
πης καί τήν γαλήνην της μεταξύ τών άνθρώπων εύδοκίας.
«Διά τόν καθαρμόν» ΠρωΊΌ 9.11.31.

Τό άνθρώrτινον πνεύμα εΤναι δεκτικόν κάθε δυνατής τελειο
ποιήσεως. Eivaι σπινθήρ της δλης θειότητος πού έκδηλώνεται εlς
τήν Ζωήν. Μπορεί -καί δικαιούται- νά χρησιμοποιήσΙJ δλb.ς τάς δυ
νάμεις τής φύσεως διά τήν έκδήλωσίν του πρός όποιανδήποτε κα
τεύθυνσιν. Ό Προμηθεύς πού έκλεψεν άπό τόν WΟλυμπον τή φω
τιά καί τήν έφερεν εlς τούς άνθρώπους δέν εΤναι, δέν ητο ποτέ,
θρύλος κενός.
«Τόν άρτον ήμών», Πρω'ίΌ 28.12.31.
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Τό άτομον διά τό σύνολον. Ή έργασία κάθε άτόμου διά τό
κέρδος τού συνόλου, μέσα είς τό όποίον βρίσκεται καί τό σταθε
ρόν καί άληθινόν κέρδος τού άτόμου. Τό άπόκτημα τό άτομικόν
άδικία πρός τό σύνολον. Καί μόνον δίκαιον άτομικόν, ή άναζήτησις
τής άληθείας, πού δέν είναι δυνατή όμαδικώς, άλλά τής όποίας ή
άνεύρεσις άπό τό ότομον πάλιν τό σύνολον έξυπηρετεί εfς τήν
έξέλιξίν του.
«Τόν άρτον ήμών», ΠρωΤα 28.12.31.

Ή ζωή' Αύτή είναι τό μεγάλο, τό αιωνιον, τό πάνσοφον, τό
πληρες βιβλίον, τού όποίου τό διάβασμα δέν κουράζει ποτέ τό
μυαλό τού άνθρώπου, δέν διαφθείρει ποτέ τήν ψυχήν, δέν γεννά
ποτέ είς τούς άναγνώστας του τήν άπεχθη οϊησιν τών γνώσεων,
πού χωρίζει τούς άνθρώπους, πού κάμνει τούς «διανοουμένους»
νά ξεπέφτουν άξιοδάκρυτα είς τήν ώμολογημένην καί αύθαδώς
έπιδεικνυομένην, ή άνομολόγητον, καί πολύ άναξιωτέραν διά τού
το, ύπεροψίαν μιάς ψεύτικης άνωτερότητος άπέναντι τών όλλων
άνθρώπων, τών άπλών καί τιμίων.
«Κορακιστικά διανοήσεως» ΠρωΤα 4.1.32.
Έκεϊνο πού χρειάζεται δέν είναι ή «διανόησις» άλλά ή κατα
νόησις. · Η πρώτη προκαλεί συνηθέστατα τήν ύπερτροφίαν τού
άτόμου, τήν ύπερανάπτυξιν τού έγωισμού. Γίνεται σκοπός καί όχι
μέσον πνευματικής άναπτύξεως. "Αποξηραίνει τήν ψυχήν καί στε
νεύει τό πνεύμα είς τόν περίφρακτον στίβον τών συλλογιστικών
εύκαμψ1ών. Ή κατανόησις, άντιθέτως, είναι τό προϊόν της πείρας
της ζωης - τού διαβάσματος τού αίωνίως νέου βιβλίου της ζωής.
«Κορακιστικά διανοήσεως», ΠρωΤα 4.1.32.
Δημιουργεί κανείς δταν τό κίνητρον της έργασίας δέν είναι τό
κέρδος, άλλ' ή έσωτέρα έκείνη άνάγκη πού πρέπει νά έκπληρωθδ
μέ τό δημιούργημα. Ή 'Εργασία ή πραγματική εΤναι ή συνεργασία
τού "Ανθρώπου είς τήν δλην Δημιουργίαν καί αύτό εΤναι τό νά ζδ
κανείς πραγματικώς. Ή έργασία αύτή εΤναι σκίρτημα τού πνεύμα
τος άπολυτρωτικόν.
«·Άνθρωπος καί μηχανή», ΠρωΤα 1.2.32.
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Διά νά έπέλθΙJ ό πραγματικός ήθικός άφοπλισμός, διά νά παύ
σο ό όνθρωπος νά είναι λύκος πρός τόν δμοιόν του, διά νά μήν εί
ναι πλέον άνάγκη νά παλαίο τό ότομον διαρκώς διά νά ζήσο, διά
vά μή προσπαθούν τά έθνη νά έπικρατήσουν εlς βάρος όλλων, διά
vά μή χωρίζεται ή άνθρωπότης είς τάξεις προνομιούχους καί ύπο
rελείς, άλληλομαχομένας, είναι άνάγκη λογική, πρωταρχική, άπα
ραίτητος, ν'άλλάξΙJ ριζικώς καί όλοκληρωτικώς ό ρυθμός της ζωης
τών άνθρώπων. Είναι άνάγκη νά μεταβληθrj όριστικώς ό τρόπος
της σκέψεώς των. Πρέπει νά τεθrj ώς βάσις μία διαυγής, σαφής
άντίληψις της σχέσεως τού άτόμου πρός τό σύνολον. Τό ότομον
πρέπει νά παύση νά είναι ό μόνιμος άντίπαλος τού συνόλου.
«Συνεργασία, όχι άνταγωνισμός», ΠρωΤα 8.2.32.

Τό ίδεώδες θά ητο νά παύσο ό άνθρωπος νά κρεωφαγη. "Εχει
άποδειχθrj δτι ζrj θαυμάσια μέ φυτικός μόνον ούσίας, μέ καρπούς.
Μπορεί άκόμη νά χρησιμοποιήσο καί ούσίας ζωικός, διά τήν παρα
γωγήν τών όποίων δέν άφορέθη ζωή ζώου: γάλα, βούτυρο, τυριά,
αύγά.
«Ζωοφιλία καί φιλανθρωπία», ΠρωΤα 7.3.32.

"Αν οί όνθρωποι ήσαν "Ανθρωποι, δέν θά ύπηρχε καμμία
άνάγκη «φιλανθρωπίας» η «ζωοφιλίας». 'Ένας "Ανθρωπος, πού αι
σθάνεται τήν ένότητα καί τήν Ιερότητα της ζωης, τήν εύλαβείται
καί είς τούς όμοίους του καί είς τά ζώα καί είς τά πάντα. Καί τό
άποδεικνύει άρχίζοντας άπό τούς συνανθρώπους του.
«Ζωοφιλία καί φιλανθρωπία», ΠρωΤα 7.3.32.

'Ένα άτομον έξειλιγμένον αίσθάνεται τόσον βαθειά δτι μόνον
ώς μέρος της Άνθρωπότητος έχει δικαίωσιν ή ϋπαρξίς του, ώστε
νά μήν είναι δυνατόν νά μείνο άδιάφορον διά τίποτε, τίποτε άπο
λύτως άπό δσα άφορούν τήν 'Ανθρωπότητα. 'Ένα άτομον έξειλιγ
μένον πραγματικά χάνει τό στενόν, τό ψεύτικον έγώ του, όχι διότι
χάνει τόν άτομισμόν του, άλλά διότι άπλώνει τό έγώ του εlς τήν
'Ανθρωπότητα, ζrj έσωτερικώς τήν ζωήν όχι τήv ίδικήν του, άλλά
τήν ζωήν της Άνθρωπότητος.
«Ό καιpός τού Συμεών», ΠρωΤα 11.4.32.
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Ή έργασία δέν εiναι σκοπός. Εiναι μέσον. Εiναι μία άνάγκη
διά τήν παραγωγήν, δσην ή άνθρωπότης χρειάζεται διά τήν συν
τήρησίν της, διά τήν άνάπτυξίν της, διά τήν εύημερίαν της. Άν, μέ
τόν πολλαπλασιασμόν τών μηχανικών έπινοήσεων όλιγοστεύι;�
όλοένα ή άνάγκη τού άνθρώπινου μόχθου, τόσον τό καλύτερον.
Οί άνθρωποι θά έργάζωνται λιγώτερο καί θά ζούν περισσότερο.
Δέν θά εΤναι δούλοι της μηχανής, ή μηχανή θά εΤναι ό άψυχος
δούλος των, ό μόνος δούλος πού έπιτρέπεται νά έχι;� ό άνθρωπος.
<<"Η χαρά της Δημιουργίας», Πρω"ία
" 1.8.32.

Τού σωστά έξειλιγμένου άτόμου ή συνείδησις παύει νά εΤναι
συνείδησις άτομική, όπλώνεται, όπλώνεται όλοένα, fως δτου γίνε
ται συνείδησις τού δλου.
«Άτομον καί σύνολον», ΠρωΤα 5.12.32.
Δέν ύπάρχει χειρότερη καί βαρύτερη καί σκληρότερη καταδυ
νάστευσις άπό τήν πνευματικήν, άπό τήν σκλαβιά της σκέψεως
στάς προλήψεις τών αίώνων.
«'Ήρωες καί 'Υπεράνθρωποι», Πpω'ϊα 12.12.32.

Ή θεοσοφία - δπως καί κάθε άρχαία μυστηριακή παράδοσις -

εΤναι τό έπαναλαμβανόμενον μήνυμα της άνωτέρας· πνευματικής
φύσεώς μας. Εiναι ή πρόσκλησις της πνευματικότητός μας, της
ίσχύος μας, τών άπεριορίστων δυνατοτήτων μας. Μός προσκαλεί
πρός τήν μεγάλην έπάνοδον, πρός τήν έπίγνωσιν τού πραγματικού
έαυτού μας.
ΙΛΙΣΟΣ τεύχος 14.

'Όταν τό άτομο καταλάβι;� δτι άποτελεί fνα κύπαρο τού συνό
λου, δηλαδή της άνθρωπότητος, πεθαίνει γι'αύτήν, χωρίς νά ύπε
ρηφανεύεται, δπως δέν ύπερηφανεύονται τά κύπαρα τού άνθρώ
πινου όργανισμού, πού καταστρέφονται γιά νά άνανεωθη τό σύνο
λο.
ΙΛΙΣΟΣ τεύχος 16
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ε. ΚΑΡΥΔΗ

Σκέψεις
Μελαγχολία και θλίψη παν' μαζί,
Όποιον τυλίξουν εύκολο δεν είναι να ξεφύγει.
Κι' όμως η θέληση τις διώχνει,
Πέρα, μακρυά
Πέρα από κάθε όριο.
Αν δεν έχεις θέληση,
Αν δεν μπορείς να θέλεις,
Τότε να τις δεχθείς.
Που ξέρεις; Μπορεί να υποχωρήσουν,
Μα πάντως σίγουρα, αχνάρια θε ναφήσουν.
Όταν κυπάς τον Ουρανό, κάνεις μία Ευχή,
Μία επιθυμία σου -μόνο μία - να εκπληρωθεί.
Μα σαν ο καιρός περνά Ι<'ι' ότι ποθείς δε γίνεται,
Μελαγχολία σε κυριεύει αντάμα_ με τη θλίψη,
Και θύμα γίνεσαι του ίδιου σου του Νου.
Γιατί;
Αναρωτιέσαι κι απάντηση δεν παίρνεις.
Ίσως έτσι θα πρέπει να είναι.
Μπορεί, μα θύμα ποτέ μη γίνεσαι.
Ότι κι αν λέει ο Νούς σου,
Ο εαυτός σου πρέπει να σταθεί αυτός αλήθεια που είναι.
Ποιός ξέρει...
Ίσως έτσι πραγματοποιηθεί υποσυνείδητη Ευχή,
Που αιώνια μπορεί να είναι.
Μ. Καρύδη
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Τό Βιβλίον τής Σοφίας

Μ Η Τ 1 Σ
r· έκδοση άvαθεωρημέvη 1986

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών 400 (Θαλης, Πιπακός, Βίας, Σόλων,
Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων). Πυθαγόρεια, 'Ηρακλείτου,
Δημοκρίτου, Πινδάρου. Τραγικών (Αισχύλου, Σοφοκλη, Εύριπί
δου). 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους. Πλάτωνος, 'Αρι
στοτέλους. Δημοσθένους, Πύρρωνος, Μεvάvδρου, 'Επικού
ρου. Πλουτάρχου. Έπικτήτου-;- Μάρκου Αύρηλίου, Πλωτίνου.
Πρόκλου καί πολλιίιν όλλων.
Ξένων: 530 'Ανατολικών (Λάο- Τσέ. Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη
τικό, Καινης Διαθήκης, 'Ινδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερβάντες,
Σαίξπηρ. Καρτεσίου, Σπινόζα, Βολταίρου, Ρουσσώ, Κάντ,
Τζέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, Ίγκερσολ. Ρε
νάν, 'Ίψεν, Τολστόϊ, Μπλαβότσκυ, Συρέ, Νίτσε, Φλαμμαριών,
Μπέζαντ, Μπερξόν, Ταγκόρ, Βιβεκανόντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ.
Σβόϊτσερ, Τσβόϊχ. Σρί Ρόμ, Κρισναμούρτι καί όλλων.
Νεοελλήνων: 430 Κοραη, Ρήγα Φεραίου. Δημ. Γαλανού. 0. Καίρη,
Διον. Σολωμού, Ά. Λασκαρότου, Έμ. ΡοΤδου, Πλ. Δρακούλη,
Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοnούλου, Π. Γιωτοπούλου, Ν. Καρ
βούνη, Ν. Καζαντζάκη, Κ. Βάρναλη, Ίω. Βοσιλη, Θρ. Βλησίδη,
Ν. Λούβορι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωοννίδη, Κ. Κιτρινιάρη, Ίω: Θεο
δωρακοπούλου, Ε. Παπονούτσου, Ί. Μ. Παναγιωτοπούλcυ. Π.
Κανελλοπούλου κοί όλλων.

Χαρτόδετον Δρχ. 600
Δεμένον δρχ. 800
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Είσαγωγή στή Θεοσοφία
Γ' 'Έκδοση 1986
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Προλεγόμεvα
Τί εivαι ή Θεοσοφία
'Εξέλιξη Μορφης καί Ζωης
οι άόρατοι κόσμοι
Ό φυσικός κόσμος
Ό άJτρικός κόσμος
· Η μεταθανάτια ζωή στόv άστρικό κόσμο
Ό νοητικός κόσμος
· Η Μετενσάρκωση
Ό νόμος τοϋ Κάρμα
Ή δημιουργία τοϋ Ήλιακοϋ Συστήματος
ΟΙ έπτά Ρίζες-Φυλές
Περί Άτλαvτίδος
Πρός τήv 'Απολύτρωση
Ή Θεοσοφία στήv πράξη
· Η Θεοσοφική · Εταιρία
Χαρτόδετοv Δρχ. 500
))
700
Δεμένον

"Αποστείλατε μi iπιταγήν
διά νά τό λάβετε είς τήν διεύθυνσίν σας
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Τό περιοδικό έλευθέρσς σκέψεως

''ΙΛΙΣΟΣ"
Χσρ. Τρικούπη 26, σ· όροφος. Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702
Ώρσι 10-1 πλήν Σαββάτου

Έκδrδεται όπό το fτος 1956
Διευθυντής Κωστής Μελισσαρ6πουλος
ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 lχουν έξαντληθεί.
Έχουν δμως έκδοθιϊ έπιλογαί Περιε,ϊ rόμων, ώς έξης:
Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
r· Τόμος έπιλογής π�ριεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965
'Έκαστr-ς τόμος έπιλογής, δεμένος δρχ. 600

e·

Δ' Τόμος έπιλογής πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 600
>>
»
»
»
>> χαρτόδ_.zτος δρχ. 400
Συvιστώμεv είς δσους άγαπούv τό έργον τού ΙΛΙΣΟΥ vά άγορά
σουv τούς τόμους τώv 'Επιλογών, εϊτε lxouv είτε δέv έχουν τού
τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά {χουν εϋχρηστη κc
συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή.

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1965. 1971-1984 �καστος δρχ. 300.
Oi χαρτόδετοι τόμοι 1985-6 �καστος δρχ. 500

Τόμος ετους
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))

))

))

))

))

))

))

))

))

1981 σελίδες 336
1982
))
400
1983
))
456
1984
))
434
1985
))
408
))
1986
408

1987
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CH Θεοσοφική CΕταιρία έv CΕλλάδι
Τό Έλληνικόν Τμημα της Θεοσοφικης 'Εταιρίας (Ή Θεοσοφική
'Εταιρία έν 'Ελλάδι) Ιδρύθη στίς 21 ΜαΤου 1928.
ξαν:

Γενικοί Γραμματείς της Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι ύπηρΒάσος Κριμπάς (1928-1929)
Κίμων Πρινάρης (1929-1952)
Κωστης Μελισσαρόπουλος (1952-1957)
Τίμος Βρατσάνος (1957-1958)
Γεώργιος Βλιάμος (1959-1961)
Κωστης Μελισσαρόπουλος (1961-

Τό Μητρώον της Θ.Ε. έν Ε. έχει τελευταίον άριθμόν 1664. Τά
Μέλη της άνέρχονται σήμερον εrς 208.
Α1 Στοαί της εΤναι:
'Αθηνά, Άθηναι, Μέλη
Έλ. Σκέψις, Άθηναι, Μέλη
"Αρτεμις, Άθηναι, Μέλη
'Απόλλων, Άθηναι, Μέλη
'Αλκυών, Άθηναι Μέλη
'Ήλιος, Άθηναι Μέλη
'Ελευθερία, Βόλος. Μέλη
Έλεύθ. Μέλη έν 'Αθήναις
Έλεύθ. Μέλη έκτός 'Αθηνών
Σύνολον

36
23
20
23
15
29
19
15
28
208

Πρ.
Πρ.
Πρ.
Πρ.
Πρ.
Πρ.
Πρ.

Καλ. Παναγιώτου
Π. Άναγνώστου
Χρ. Καμαρωτάκης
Γ. Σιβρης
Πολ. Άντζακας
Π. Παπασλιώτης
Γ. Κουκουβίνος

"Εχουν έκδοθιϊ εrς τήν Έλληνικήν τά κάτωθι βιβλία
1925
1925
1925
1926
1928
1928
1928

Α Besant: Ή 'Αρχαία Σοφία
Έξηντλήθη
»
Th. Pascal: Το Α.Β.Γ της Θεοσοφίας
»
Th. Pascal: Ή θεοσοφία εrς όλίγα Κεφάλαια
»
Krishnamurti: Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου
Krishnamurti: Ή 'Ατραπός
»
»
J. J. Van der Leeuw: Θεοί έν έξορί<;ι
C. Jinarajadasa: Ή άπόκρυφος έξέλιξη της Άνθρω»
πότητος (First Principles of Theosophy)
1928 C. Leadbeater: ΟΙ Διδάσκαλοι καί r'ι 'Ατραπός
»
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1928 C. Leadbeater: Τά άρχαία Μυστήρια καί ό Τεκτονισμός (Glimpses of Masonic History) Έξηντλήθη
1929 C. Leadbeater: Ή κεκρυμμfνη ζωή έν τψ Τεκτονι»
σμψ (The Hidden life in Fremassonry)
»
1930 Α. Besant: Πρός τήν Μύησιν
»
1930 Α. Besant: Μελέτη έπί της Συνειδήσεως
1930 Η.Ρ. Blavatsky: Εfς τήν χώραν τών γαλάζιων βου»
νών
»
1955 Besant-Leadbeater: Ό 'Αστρικός Κόσμος
»
1947 Ή 1ΟΟτηρίς της Α. Besant
»
1950 Μπαγκαμπάντ-Γκιτά
»
1955 Ed. Arnold: Τό φώς της 'Ασίας
1955 Η.Ρ. Blavatsky (μετ. Βρατσάνου): Ή Φωνή της
»
Σιγης
»
1957 Α. Besant: Κάρμα
»
1958 Α. Besant: Μετενσάρκωση
»
1958 J. Wedgwood: Ό Διαλογισμός γιά τούς άpχάριους
Δρχ. 600
1959 Η. Ρ. Blavatsky: Τό κλειδί της Θεοσοφίας
Έξηντλήθη
1960 C. Leadbeater: Σ' έκείνους πού πενθούν
1966 N.-Sri Ram: Προσέγγισις πpός τήν Πραγματικότη- Δρχ. 200
τα
Δρχ. 200
1970 N-Sri Ram: Αί βαθύτεροι όψεις της Ζωης
1970 Jinarajadasa: Άπcκρυφος 'Εξέλιξις 'Ανθρωπότητας Έξηντλήθη
))
1972 Ν. Sri Ram: Είς άναζήτησιν της Σοφίας
1975 Besant-Leadbeater: Ή άτραπός τοϋ ΆποκρυφιΔρχ. 500
σμοϋ
1975 Jiv Cooper: Ή Μετενσάρκωσις
Δρχ. 300
1977 Α. Besant: Ή άπόκρυφη ζωή τοϋ 'Ανθρώπου
Έξηντλήθη
1978 Vivekananda: Κάρμα-Γιόγκα
Δρχ. 200
1979 Η Ρ. Blavatsky: Ή φωνή της Σιγης. Τά πρώτα βή
ματα στόν 'Αποκρυφισμό
Έξηντλήθη
))
1979 J.J. van der Leeuw: Θεοί σέ έξοpία
1982 Α. Besant: Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
Δρχ. 600

Ή Δανειστική Βιβλιοθήκη της Θ.Ε. έν Ε. διαθέτει πάντα τά

έκδοθέντα βιβλία.

Ή Θ.Ε. έν 'Ελλάδι άπό της Ιδρύσεώς της ( 1928) έξέδωσε τό
περιοδικόν «Θεοσοφικόν Δελτίον», έκδιδόμενον κατ'άρχός άνά
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τριμηνίαν μέχρι Σεπτ. 1934 (Άριθ. 1-24) καί όκολούθως κατά μη
να όπό Όκτ. 1934 μέχρις Όκτ. 1940 (Άριθ. 1-49). Έπανεξεδόθη
μετά τόν πόλεμον όπό Μαρτ. 1946 μέχρι Δεκ. 1955 (Άριθ. 5076), όπότε όντεκαταστάθη ύπό τοϋ Περιοδικού ΙΛΙΣΟΣ. Άλλα 12
Δελτία έκυκλοφόρησαν όπό 1957-1962 καί άλλα 8 όπό Όκτ.
1963-Δεκ. 1965 (Άριθ. 113-120).
Ό ΙΛΙΣΟΣ έκυκλοφόρησε ώς περιοδικόν έλευθέρας σκέψεως
τριμηνιαίος όπό 1956-1964 καί διμηνιαίος όπό 1965 καί έντεϋ
θεν. Έκυκλοφόρησαν έπίσης 4 έπιλογαί ΙΛΙΣΟΥ (1956-58, 195961, 1962-65, 1966-70).
Ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ Τμήματος Κωστης Μελισσαρόπουλος
έξέδωσε τά κάτωθι βιβλία:
1939
1946
1947
1950
1951
1952
1955
1956
1957
1962
1964
1965
1966
1966
1968
1970
1971
1973
1974
1977
1980

Περί Άποκρυφισμοϋ καί Μυστικισμού
Έξηντλήθη
»
J. Krishnamurti: Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου
»
Εlσαγωγή στή Θεοσοφία
Περικλέους 'Επιτάφιος: Παγκόσμια Διακήρυξη ΟΗΕ
γιά τά όνθρώπινα δικαιώματα
»
«Άγνώστψ Θεψ»
Δρχ. 50
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών)
Δρχ. 150
Ό 'Ιησούς ό.πό τήν άποψη Όρθολογισμοϋ καί Μυστικισμού Έξηντλήθη
))
Προσωκρατικοί 'Έλληνες φιλόσοφοι καί Θεοσοφία
))
Μετ. Φώς στήν 'Ατραπό
))
Μητις (Τό βιβλίον της Σοφίας)
Δρχ. 300
'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός
Έξηντλήθη
Μελετήματα
))
Είσαγωγή στή Θεοσοφία (Β' έκδ.)
Μετ. Krishnamurti: Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου (β'
»
έκδ.)
Δρχ.
500
Τά βήματα της φιλοσοφίας Α'
Έξηντλήθη
Μητις (Τό βιβλίον της Σοφίας) Β' έκδ.
Δρχ. 400
Έκλογαί όπό τόν Κρισναμούρτι
Δρχ. 300
Ό 'Ιησούς
Δρχ. 150
Πέντε τεκτονικοί Όμιλίαι
Δρχ. 300
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β'
Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα στήν 'Ιστορία τών
'Ελλήνων Δρχ. 400
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Δρχ. 200
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό
Δρχ. 400
'Αρχαιοελληνικά
Δρχ. 500
Εiσαγωγή στή Θεοσοφία (Γ εκδ.)
Δρχ. 600
Μήτις (Τό βιβλίο τής σοφίας) (Γ εκδ.)
Μετ. Krishnamurti: Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου (Δ'
Δρχ. 150
εκδ.)
Δρχ. 150
1986 Μετ.: «Φώς στήν 'Ατραπό» (Β' εκδ.)

1981
1985
1986
1986
1986

Τά Γραφεία τής Θ.Ε. έν Ε. είναι: Χαρ. Τρικούπη 26, 106 79,
'Αθήναι. Τηλ. 3620.702, ώραι 10-1.
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Άπό τούς μύθους τού Αίσώπου
Λύκος, ίδών ποιμένας έσθίοντας έν σκηνθ πρόβατον, έγγύς
προσελθών, Ήλίκος άν ην ύμίν θόρυβος, έφη, εί έγώ τούτο
έποίουν!
('Ένας λύκος, βλέποντας ποιμένας νά τρώγουν ένα πρόβατο,
άφοϋ έπλησίασε λίγο, είπε: Τί σαματά θά κάνατε, άν αύτό πού κά
νετε σείς, τό έκανα έγώ!).
Λύκος άμνόν έδίωκεν· ό δέ είς ναόν κατέφυγε, Προσκαλουμέ
νου δέ αύτόν τοϋ λύκου, καί λέγοντος, δτι θυσιάσει αύτόν ό Ιε
ρεύς τψ θεψ, έκείνος έφη πρός αύτόν. Άλλ' αlρετώτερόν μοι έστι
θεψ θυσίαν είναι, η ύπό σού διαφθαρήναι.
('Ένας λύκος κατεδίωκε άμνόν, ό όποίος κατέφυγε είς ναόν,
είς δέ τήν πρόσκλησιν τού λύκου νά έξέλθη, διότι ό Ιερεύς θά τόν
έσφαζε Ύιά νά τόν προσφέρη θυσία στόν Θεό, τού είπε: Καλύτερα
νά γίνω θυσία στόν θεό, παρά νά μέ καταβροχθίσης έσύ).
Κορυδαλός είς πάγην άλούς, θρηνών έλεγεν: Οίμοι τψ ταλαι
πώρψ καί δυστήνψ πτηνψ! ού χρυσόν ένοσφισάμην τινός, ούκ
όργυρον, οϋτ'όλλο τι τών τιμίων, κόκκος δέ μικρός τόν θάνατόν
μοι πpουξένησε:
('Ένας κορυδαλός, έχων συλληφθεί σέ παγίδα, έθρηνούσε: Ώ
τό ταλαίπωρο καί δυστυχισμένο πουλί πού είμαι! · Κανενός δέν
έσφετερίσθηκα οϋτε τό χρυσάφι, οϋτε τό άσήμι, οϋτε άλλο τίποτε
πολύτιμο, καί πεθαίνω άπό tva τόσο δά σπειράκι).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

Τ' είσαι μωρέ ίίνθρωπε;
Καί τί 'σαι άνθρωπε, μωρέ πού φλυαρείς έμπρός μου
άν. μέ τά ζώα τά λοιπά παραβληθής τού κόσμου;
Έχεις τ i χαίτη λιονταριού καί τό κεντρί τής σφήκας
ή τού προβάτου τό μαλλί, κέρατα τής. κατσίκας;
Έχεις φτερά τοϋ παγωνιού καί τής στρουθοκαμήλου,
τά δόντια τού έλέφαντα, τό στόμα κροκοδείλου;
"Εχέις τό χιλιμίντρισμα τού άλόγου η τής φοράδας
η τού ξιφίου τήν ούρά είτε τής σουσουράδας;
'Έχεις λαγοϋ περπατησιά η κάβουρα ποδάρια
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είτε της πίνας τό φαΤ καί τά μαργαριτάρια;
Έχεις αύτιά τού γαϊδουριού, της κουκουβάγιας μάτι
ή τού σκυλιού τήν όσφρηση, τήν δραση τού γάτη;
Μπορείς σκουλήκι έν ταυτψ καί πεταλούδα νόσοι
ή δπερ σπουδαιότερον, μπορείς ν'άποκοιμάσαι
μ'tνα ποδάρι κρεμαστός, καθώς ή νυχτερίδα
ή άπ' τό σάλιο σου νά βγη μεταξωτή λουρίδα;
Μπορείς νά ζης χωρίς ζιλέ, παπούτσια καί φοκόλα
ή μέσ' άπό τά σπλάχνα σου νά βγάλης καμμιά κόλα
χαβιάρι, αύγοτάραχο ι'\ της μουρούνας λάδι
ή μακρυνά πηδήματα νά κάνης σάν ζαρκάδι;
Μπορείς ποτέ τά δσα τρώς, βρέ άνθρωπε τεμπέλη,
νά τά μασάς σάν μέλισσα καί νά τά βγάζης μέλι; ...
(Άrιι°' τόν «Ρωμηό»)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ

«Δέν εiναι προσβολή
νά σέ πούνε: Ζώον!»
Έφ' δσον εύτύχησα ή δυστύχησα νά γνωρίσω, εiμαι, πιστεύω
ό μόνος άνθρωπος, δστις, άν τόν ώνόμαζαν ζώον, δέν θά έθεώρει
τούτο προσβολήν. 'Όσον συναναστρέφομαι τά ζώα, τόσον μάλλον
πείθομαι δτι δέν ύπάρχει μεταξύ αύτών καί τών άνθρώπων καμμία
διαφορά, άλλά μόνον δτι τά πράγματα κατά τά όποία διαφέρομεν
άπό τά ζώα, δέν άποδεικνύουν δλα τήν άνθρωπίνην ύπεροχήν. Τό
κυρίως διακρίνον ήμάς άπό αύτά εiναι δτι έκείνα παρέλαβον άπό
τούς άνθρώπους δσα έχουν ουτοι καλά καί άπέφυγον νά μιμηθούν
τ'όχρηστα, τά έπιβλαβη καί τά γελοία.
Ούδέποτε γίνεται λόγος μεταξύ αύτών περί έπισκέψεων τού
νέου έτους, ούτε περί καπνίσματος, ούτε περί φόρου έπί τού κα
πνού ή οlουδήποτε άλλου. Δέν χαρτοπαικτούν, δέν πίνουν παρά
νερό, ή γάλα, δταν είναι μικρά, δέν συντηρούν στρατούς, άγνοούν
τί θά πη πατρίς καί Ιδιοκτησία, καί έκ τούτου ούτε δίκας έγείρουν,
ούτε κινούσι πολέμους, άλλά μόνον μονομαχίας περί πραγμάτων,
τά όποία τά ένδιαφέρουν προσωπικώς. Καί αύτούς τούς οlκογε
νειακούς δεσuούς περιώρισαν εiς μόνον τούς άναγκαίους καί μή
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όχληρούς. "Έχουν μέν πατέρα καί μητέρα, οϋτε θείους δμως, οϋτε
έξαδέλφους, οϋτε πάππους, οϋτε έγγόνους καί τό κυριώτερον οϋτε
πενθερούς, οϋτε πενθεράς. Ζώντα κατά τό Εύαγγελικόν παράγγελ
μα, μέ δ,τι στείλη είς αύτά ή πρόνοια τού Θεού, δέν ύπόκεινται είς
τήν ύποχρέωσιν νά συντάξουν διαθήκην καί άγνοούν δτι ύπάρ
χουν είς τόν κόσμον συμβολαιογράφοι, δπως καί δήμιοι, δικαστή
ρια, iατροί, είρκταί, στρατώνες, νοσοκομεία, πτωχοκομεία καί οίκο
νομικά μαγειρεία.
Ταύτα λέγων δέν έννοώ ν· άμφισβητήσw τών πραγμάτων τού
των τήν χρησιμότητα καί τήν όνάγκην, άλλά νά εϊπω δτι δύσκολον
νά μακαρίσωμεν τόν όνθρωπον δι"δσα κατέστησεν άναγκαία ή κα
κή ποιότης τού σώματος καί της ψυχής του, η νά θεωρήσωμεν ώς
μικρόν πλεονέκτημα τών ζώων τό νά δύνανται νά τρώγουν χωρίς
μαγείρους, νά ένδύwνται χωρίς ράπτας, νά νυμφεύωνται χωρίς πα
πόν, νά γεννώνται όνευ της βοηθείας μαμμης καί ν'άποθνήσκουν
άνευ της συμπράξεως τού ίατρού η τού δημίου. Τ'άνωτέρω άρ
κούν, νομίζω, ν· άποδείξουν πόσον άπατώνται οί θεωρούντες άλο
γα τά ζώα...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Τό κατοικίδιο ζώο ή γάτα
Ή γάτα εiναι ενα άπό τά πιό κομψά ζώα καί τούτο έπειδή τό
σώμα της έχει κάποια όρμονική διάπλαση. 'Έχει άκόμη σημαντικά
προσόντα, εiναι έξυπνο ζώο, εύκίνητο καί καθαρό. 'Εκείνες τίς αί
σθήσεις, πού έχει ή γάτα άνεπτυγμένες εiναι ή όραση, ή άφή καί
ή άκοή. Τά μάτια της έχουν τόση μεγάλη δύναμη πού της έΊιιτρέ
πουν νά βλέπει τό ίδιο τήν ήμέρα καί τή νύκτα. Ή Ικανότητά της
βρίσκεται στό έξης σπουδαίο. Μπορεί ή γάτα νά μεγαλώνει καί νά
μικραίνει τήν κόρη τού ματιού της άνάλογα μέ τήν ένταση τού
φωτός. Διάφοροι ζωολόγοι, πού άσχοληθήκανε μέ τή γάτα, βρή
κανε δτι ή κόρη τού ματιού της τήν ήμέρα εiναι μία σχισμή. Ένώ
τή νύκτα εiναι στρογγυλή κι' όπλώνεται σ· δλη τήν κόγχη τού μα
τιού.
Τό σώμα της γάτας δπwς είπαμε πιό πάνω, εiναι εύκίνητο, άλ
λά κι· έλαστικό. Αύτά τά δύο της προσόντα της δίνουν τήν δυνα
τότητα νά περνάει άπό μικρή όπή κι'όν πέσει άπό μεγάλο ϋψος νά
μή παθαίνει τίποτα. Αύτό τό τελευταίο τό κατορθώνει γιατί πnn-
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τού πέσει στό έδαφος βάζει μπροστά τά πόδια της.
Ή καθαριότητα της γάτας εΤναι κάτι, πού δέν ξέρουμε άv
ύπάρχει κι' άλλο ζώο νά δείξει αύτό τό σπουδαίο προσόν. Προτού
κοιμηθεί πλένεται βρέχοντας τό σώμα της μέ τό σίελό της. 'Επίσης
πλένεται δταν ξυπνήσει άπό τόv ϋπvο της. Άκόμη κτενίζεται μέ τή
γλώσσα. Γιατί ή γλώσσα της είναι σκληρή. Πλένεται κι· έπειτα όπό
τό φαγητό της, δπως καί τά γατάκια της τά καθαρίζει μέ σχολαστι
κότητα, μέ μοναδικό όργανο τή γλώσσα της. Γενικά ή γάτα έπιθυ
μεί vά κοιμάται καί vά κάθεται σέ καθαρό μέρος.
Ή γάτα έχει όρισμέvη θέση έκεί πού θά καθήσει καί θά κοι
μηθεί, άvάλογα μέ τίς ώρες της ήμέρας καί τίς έποχές. Σ' άλλο μέ
ρος τού σπιτιού κάθεται τό πρωί', σ· άλλο τό μεσημέρι καί σ· άλλο
τό βράδυ ή καί τή νύκτα. Μπορεί vά κάθεται κι· έξω όπό τό σπίτι,
άv είναι καλός καιρός κι· έχει ι')λιο τό χειμώνα καί κάτω άπό μία
σκιά τό καλοκαίρι. Άν ενας γνωστός άνθρωπος τήv πάρει καί τήν
βάλει κάπου άλλού vά καθήσει αύτή δέv δέχεται τή μετάθεση.
Άλλά πηγαίνει έκεί, δπου θέλει. Μ'άλλα λόγια κάνει αύτό, πού θέ
λει κι' όχι αύτό, πού της ύπαγορεύουμε έμείς.
'Όταν άγαπόμε τή γάτα καί τήv περιποιόμαστε μπορεί vά ύπα
κούει στόv άνθρωπο, πού της δείχνει τήv άγάπη του. Γι'αύτό
ύπάρχουv περιπτώσεις, δπου οί γάτες έχουν θηλάσει μικρά σκυλά
κια, κουνέλια, άλεπουδάκια, πού τά φέρνει ό άνθρωπός της καί της
λέει vά τά θηλάσει. Άvτίθετα έξοργίζεται άν μέ σκληρό τρόπο
προσπαθεί νά της έπιβάλλει τή θέλησή του.
Ξέρει ή γάτα τήv ωρα τού φαγητού της καί σέ ποία θέση θά
της τό σερβίρουν. Γι' αύτό τή βλέπουμε τήν όρισμέvη ώρα νά πε
ριμένει στήν όρισμένη θέση γιά τό φαγητό της. Κι' δταν ό άνθρω
πός της λείπει άπό τό σπίτι τόν περιμένει στήv πόρτα vά έρθει καί
τού κάνει μία άπερίγραπτη ύποδοχή. Θέλει πάντοτε νά βρίσκεται
κοντά του, γιατί της όρέσει ή συντροφιά του. 'Όπου πηγαίνει έρ
χεται καί ή γάτα, στό γραφείο, στό κρεββάτι, στήν τραπεζαρία,
παντού κοντά στόν άνθρωπο, πού τήv άγαπάει καί τήv περιποιεί
ται. Κι' δμως, δυστυχώς, ύπάρχουν άνθρωποι, πού τίς διώχνουν,
τίς κακοποιούν καί τίς δηλητηριάζουν. Ή άγάπη μας στά ζώα άπο
τελεί εvα όναμφισβήτητο δείγμα τού πολιτισμού μας.

Τέλος 'Αφιερώματος
στήv παγκόσμια 8'μέρα τώv ζώων

336

1987

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ

Ή άπάθεια τώv Στωϊκώv καί Νηπτικών
Ή Στωϊκή Φιλοσοφία μάς συνιστά μιά εύτυχισμένη ζωή, τήν
ΑΠΑΘΕΙΑ ώς συνεργάτρια της ΛΟΓΙΚΗΣ πού συνήθως φιμώνει
τήν ψυχή. καί νεκρώνει τή στεναχώρια, πού σάν φαρμακερό φείδι
δαγκώνει τόν άνθρωπο. Ή άπάθεια-άδιαφορία- στούς Στωϊκούς
σημαίνε. άπόλυτη άταραξία καί καθόλου στεναχώρια γιά κάθε
πρόβλημα τοϋ άνθρώπου, πού ξέρει νά συμβολεύεται τήν ΛΟΓΙ
ΚΗΝ. τήν όποίαν Λογικήν έχει στό ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.
Δίχως αύτήν τήν όρθολογικήν καθοδήγησιν βλέπουμε πολλούς νά
ύποφέρουν ... καί άλλοι νά ναυαγούν στό πέλαγος της ζωης των.
'Έχεις τά προσόντα νά γίνης ΑΠΑΘΗΣ, μέ σύμβουλόν σου τήν
ΛΟΓΙΚΗΝ;
Γιατί ξέρομε δτι «Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΝ ΚΤΗ
ΜΑ». Οί πολλοί διευθύνονται άπό τά ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗ
ΜΑΤΑ ΤΩΝ.
Γιά τοιjτο τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου τήν ποτίζει Ο ΠΟΛΥΠΡΟΣΩ
ΠΟΣ ΠΟΝΟΣΙΙ
Ή Στωϊκή φιλοσοφία μάς συνιστά τήν ΑΠΑΘΕΙΑΝ σέ κάθε πόνο
καί τήv κυριαρχίαν της ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ
ΑΥΡΙΟΝ.
Οί ΝΗnτι ΚΟΙ 'Άγιοι πατέρες της άσκητικης ζωης της Θεολογίας
μάς συνιστούν τήν ΑΠΑΘΕΙΑΝ γιά τήν άπόκτησιν τών έπιγείων
άγαθών καί τήν άπόκτησιν τοϋ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ.
Ό άνθρωπος, ώς παιδί τοϋ Θεοϋ καί ψυχοβιολογική ϋπαρξη έχει
άπαιτήσεις άπό τόν 'Εαυτό του καί τήν ζωήν. Χάρη αύτών τών
άπαιτήσεών του έδημιούργησε ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ.
'Υστερεί δμως σέ ήθικήν τελειότητα!
ΓΙΑ ΤΙ;
Οί διάφορες θρησκευτικές καί φιλοσοφικές συνταγές γιά τήν ζωήν
τοϋ άνθρώπου μάς δίδουν πολλάς βοηθείας, μάς λείπει δμως r'ι
πλήρης γνώση τοϋ άγνώστου έσωτερικοϋ άνθρώπου, τόν όποίον
ώς 'Εκκλησία ι'\ Σχολείο άποστολήν έχομε νό τόν κόνωμε ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΟΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΚΑΙ το ΠΝΕΥΜΑ.
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ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Α' ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
ΣΠΥΡΟ ΤΣΙΟΜΟΡΑ

Αστικός Συνδικαλισμός
Όταν η κατάσταση είναι τεταμένη
ανάμεσα στα αφεντικά και τους εργάτες
κι η εργατιά σε απεργίες κατεβαίνει
κι ορμά ως ποτάμι, διαδηλώνοντας, στις στράτες
και τα εργοστάσια παίρνει,
τότε οι πc.τρωνες κι οι συνδικαλιστές
δίνουν τέλος στο κύμα βίας
βάζοντας διαιτητή
τον υπουργό εργασίας' ..

ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ

Το δάχτυλά μου
Από τα δέκα δάχτυλα που είχα, όπως όλος ο κόσμος,
οι εχτροί δε μ' αφήσανε παρά μονάχα πέντε.
Μα πέντε δάχτυλα φτάνουν
για να σφίξεις το χέρι ενός συντρόφου,
να χαιδέψεις τα μαλλιά των παιδιών,
να γκρεμίσεις το παλιό σπίτι
και να χτίσεις στη θέση του ολοκαίνουριο.

ΦΑ ΤΟΣ ΑΡΑΠΙ

Μια χούφτα χώμα στον τάφο
Όλοι ρίχνουν απο μια χούφτα χώμα στο μνήμα
μα εγώ ρίχνω
δυο-τρία κομμάτια ουρανού,
δυο-τρία λιάπικα τραγούδια,
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και στάλες νερού απ'τη λίμνη,
όταν το κύμα χτυπά σε λιόδεντρων ρίζες.
Αυτά αγαπούσε πολύ ο καλός μου
ο καημένος γονιός μου.

Β' ΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΗΣ

Στο σύνορο
Σήμερα στάθηκα πολλή ώρα εδώ στο σύνορο! ...
Πιο πέρα αρχίζουν οι αυλές μας,
οι μοσχοβολημένοι κήποι μας,
το νόστιμο ψωμί,
ο καθρέφτης της θάλασσας και η λεβεντιά του βουνού,
όλο εκείνο που λέγεται πατρίδα! ...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ

Ταράτσες
Πως να διαβάσουμε μέσα σε μια στιγμή
τούτο το γιγάντιο, ανοιχτό βιβλίο των ταρατσών,
πλάι στη θάλασσα;
Πως να διαβάσουμε τόσο γρήγορα,
τούτους τους αρίθμητους απλωμένους στίχους
με τους πράσινους διαλόγους των πορτοκαλιών,
με τις γαλήνιες σκέψεις των ελιών
και το φαρδύ χαμόγελο της νιότης μας;
Ω, δεν είναι τόσο εύκολο
να ξεφυλλίσεις μέσα σε μια στιγμή
το ηρωϊκό ημερολόγιο της νιότης μας! ...
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Για αναγγελία της εκδόσεως να ατέλ vετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο
κρισία, χωρίς να δεσμεύεται το περιοδικό, δύο αντίτυπα, από τα
οποία το ένα απευθείας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέντα,
Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΚΡΗ: «ΚΟΡΥΜΒΙΑ ΠΟΡΕΙΑ» Μελετήματα
«Η τεκτονική φιλοσοφία είναι Υπαρξιακή γιατί μοναδικός της
στόχος είναι ο άνθρωπος και η ύπαρξή του, το «είναι» του ολό
κληρο». Υπ αρξιακή με έννοια γνωστική καί μεταφυσική. Γι' αυτό,
άλλωστε, τα τεκτονικά σύμβολα εκφράζουν το κάθε τι που έχει
σχέση με τον άνθρωπο και την θεάνθρωπη δομή του, αλλά και με
την παγκόσμια αρμονία. Τα σύμβολα είναι δείχτες μιας αρχαίας
«μυητικης» Ηθικής. Εδραία πίστη του ελευθεροτεκτονισμού είναι
η αποδοχή της θεότητας, η πανανθρώπινη αδελφότητα και η αλη
θινή θέωση με θεία μυστική ζωή.
Ο άνθρωπος είναι διφυής . Πνεύμα καί Φύση: «Με το πνεύμα
του ο άνθρωπος υπερέβη τη Φύση, ελευθερώθηκε από τα δεσμά
του ενστίκτου, από τα δεσμά του κατώτερου ψυχικού του βίου,
χειραφετήθηκε από την αναγκαστικότητα καί τη δουλεία της φύ
σεως, κι έγινε ΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, γιατί δημιούργησε πνευματική ζωή,
χάρις στήν οποία απόκτησε διάσταση «δεοντική», και αποκάλυψε
τόν κόσμο των αξιών, τόν κόσμο της Ελευθερίας». Η ιστορικότητα
κυοφορεί τον ανθρωπισμό-πολιτισμό. Έτσι η τεκτονική Βιοσοφία
έχει σαν κύριο σκοπό τη μελέτη του ανθρώπου στον πιο βαθύ
εσωτερικό του χώρο.
Δεν βεβηλώνεται η υψιπετής σκέψη του Σταμέλου Μακρή με
την συνοπτική δημοσιοποίησή της. Αντίθετα πλοηγεί τη συνείδηση
στην ιδεατή σύλληψη πως είμαστε μονάδα και πραγματικότητα
του κοσμικού είναι, άξια νά κατορθώσει την θεία αλήθεια, με σω-
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φροσύνη, δικαιοσύνη, ανοχή, αγάπη και αδελφότητα. Με αυταπάρ
νηση και θυσία: «Κερδίζεις τον εαυτόν σου νικώντας τον!» Μόνο
η οδυνηρή και λυτρωτική συνάμα αuτογνωσιακή έρευνα άγει στην
περιοχή του Έσω εγώ όπου ο μύχιος λόγος γίνεται επικαιρική
αποκάλυψη: Ύπαρξη σημαίνει Συνύπαρξη! εσωτερική αγνότητα και
κοινωνική ευπρέπεια είναι ο στόχος κάθε τέκτονα. Καθημερινά
βιώνει την αλήθεια πως ο θάνατος γεννά ζωή (MORS SANNA VI
TΑΕ) και πως ο άνθρωπος περιέχει το παν και τείνει προς το Παν!
Και αuγάζεται από φως όποιος εισχωρεί στο χώρο του Θεού.
Είναι σωστή η κρίση του Σταμέλοu Μακρή: «Τέκτων δεν μπο
ρεί να γίνει κα.,είς εάν δεν γίνει και φιλόσοφος». Και αποκάλυψη η
ερμηνεία της Διαστηλικής «Κορύμβιας πuρείας»! Μόνο η Αρετή
οδηγεί στήν Αλήθεια! Μπορεί η ζωή του ανθρώπου να είναι πε
περασμένη, οι δυνατότητές του, όμως, εκτείνονται στο άπειρο. Με
την αρετή εξαγνίζεται για να γίνει «μόριον του όλου φωτός!»
Η εξευγενισμένη σε θείο εργαστήρι σκέψη του Στ. Μακρή, εί
ναι, πράγματι, ζείθωρη πνευματική δρόσος. Η αναλυτική του ικα
νότητα καθαγιάζει το χοϊκό με ενορατική σuνθετικότητα. Και προ
σεγγίζει το θείο από την ατραπό της Γνώσης, με κατηχητική μα
γεία: «Αλήθεια εξ αποκαλύψεως είναι το Άγιον Πνεύμα...».
Τυχεροί όσοι μπορέσουν και κοινωνΛσοuν με τον εμπνευσμέ
νο λόγο του Στ. Μακρή. Θα γεμίσουν εσωτερικό φως!

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ)). Αφήγημα
Τα αρχαία Μυστήρια έπλαθαν άνδρες ελεύθερους και αγνούς.
Ο Μύστης, παρά τόν «μυστικό» ιερό ενθουσιασμό και την θεία
«τελεστική μανία», δεν εξαντλοϋσε την αγάπη στον κύκλο της
αδελφότητας. Με το ήθος του βοηθούσε την ανύψωση όλων των
συνανθρώπων του. Καμιά έγνοια δεν ήταν γι'αuτόν ξένη. Καμιά
ιδέα απρόσιτη. Τα Μυστήρια άνοιγαν το δρόμο της αλήθειας.
Έρχονται καιροί παρακμής όπου εισχωρούν, ανάμεσα στους
μεμuημένοuς οι «τας χείρας μη καθαροί» και «οι άξενοι την φω
νήν». Καιροί παρακμής: «Οι Ρωμαίοι κύριοι της Ελλάδος και οι Ιου
δαίοι να διδάσκουν τους Αθηναίους». Αθήναι 51 μΧ. Ο Απόστολος
Παύλος φανερώνει τον άγνωστο Θεό: «Ζητείστε τον Κύριο, και θα
τον βρείτε να υπάρχει όχι μακριά από σας. Γιατί μέσα σ· αυτόν
ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε. Καθώς και μερικοί από τους
ποιητές σας έχουν πει: του γαρ και γένος εσμέν... Όλοι και όλα έ
να είναι στην αγάπη του Χριστού».
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Ζύμη κάθε Επανάστασης η έσχαπ, ώρα. Η παρακμή. Και η
επανάσταση της Αγάπης: «νίκησε με το καλό την κακία» φτάνει με
την πίστη. Μία πρωτοφανέρωτη πίστη: όλα στο φως όλοι ένα. Η
κρύφια «τελετή» γίνεται «μυστική» μα φανερή λειτουργία: «εν εκ
κλησίαις ευλογείτε τον Θεό». Όλος ο λαός. Ο κόσμος όλος. Δεν
υπάρχουν εκλεκτοί. Όλοι είναι κλητοί. Οι εκλεκτοί θα δημιουργη
θούν με το μαρτύριο!
Η ιδεολογική λυρική σύνθεση του Κωστή Μελισσαρόπουλου
είναι η κορύφωση της πνευματικής πορείας του σκεπτόμενου αν
θρώπου. Λιτή σαν την αλήθεια, μας μεταφέρει με γνώση - μυστι
κή και ευαγγελική - στα Ελευσίνια της φθοράς και στην υποσχό
μενη αφθαρσία νέα πίστη. Και το σπουδαιότερο: με τον άμεσο λό
γο του κατανοείται πληρέστερα η ελευσίνια σκέψη στην αποφθεγ
ματική έκφραση «μυημένων» σοφών: «Δεν πήρε κανείς στον άλλο
κόσμο το παραπανιστό από τις ανάγκες του». Μυστήρια και Χρι
στιανισμός σ'αυτό συμφωνούν: η ψυχή προέχει. Και το αφήγημα:
«Αγνώστω θεώ», είναι γραμμένο με ψυχή για την ψυχή...

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ:

οι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙ ΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ)) ΚΑΙ
«Ο ΦΙ ΛΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Η.ΠΙΤΗΣ)). Ιστορι
κή έρευνα

Με τεκμηριωμένο λόγο ο ιστορικός Κ. Χατζόπουλος καταδεί
χνει πως ο φιλικός Πέτρος Ηπίτης, βασικό μέλος του επιτελείου
του τέκτονα Αλ. Υψηλάντη, είναι ο κύριος εμπνευστής της ίδρυ
σης, στην Καλαμάτα, μιας συλλογικής τοπικής Αρχής, με την επω
νυμία «Μεσσηνιακή Σύγκλητος» και ο συντάκτης, τόσο της
«Προειδοποιήσεως εις τος Ευρωπαϊκός Αυλός>> , όσο και της έκ
κλησης προς τους: «Άνδρες της Αμερικανικής Συμπολιτείας»:
«Αι αρεταί σας, ω Αμερικανοί, μας προσεγγίζουν εις εσάς, μ'ό
λον ότι μας χωρίζουν ευρύτατοι θάλασσα,. Ημείς σας νομίζομεν
πλησιέστερους παρά τα γειτονεύοντα προς ημάς έθνη, και σας έχο
μεν φίλους και συμπολίτας και αδελφούς, διότι είσθε δίκαιοι, φι
λάνθρωποι και γενναίοι ... επιθυμείτε να μετέχωσιν όλοι οι άνθρω
πο από τα αυτό αγαθό, και ν'απολαύωσιν όσα δικαιώματα η φύσις
εις όλους εξίσου εμοίρασεν».
Η διακήρυξη διαπνέεται από ανθρωπιστικές, οικουμενικής και
διαχρονικής ισχύος, αρχές. Σε αρχές ελευθερίας και αρετής. Δεν
εξαντλείται εις τα καθαυτό γεγονότα η έρευνα. Οι πνευματικές της
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ψαύσεις δίδουν προεκτάσεις υψίστης ιστορικής σημασίας με την
αποδοχή ότι οι προκηρύξεις αποτελούν μιαν επιπλέον απόδειξη της
φιλελεύθερης πολιτικής ιδεολογίας των Φιλικών. Και κυρίως ότι τα
υφιστάμενα στοιχεία αποτελούν θετικό στοιχείο για τη διαμόρφω
ση της άποψης ότι η Φιλική Εταιρεία είχε συγκεκριμένυ πολιτικό
πρόγραμμα, μια και μπορούσε να διακινεί τις επαναστατικές της
ιδέες περιφερειακά. Ευελπιστούμε πως ο ταλαντούχος ιστορικός
ερευνητής θα καταπιαστεί γόνιμα με την ανάλογη έρευνα. Θα εί
ναι εθνική προσφορά.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΖΑΔΕ: «ΤΑ ΣΟΝΕΤΑ» Ποιήματα.
Κράτα ψυχή, το κλάμα σου και δεν αντέχω πια!
Μα, ο δρόμος π' ακολούθησε θε να σε πάει μακριά:
κει, που απ' το χρόνο ανέγγιχτη κι απ' τη φθορά θα μένεις...
Αστραπή πνεύματος ουρανίου φωτολάμπει ο ευλίγιστος και
παναρμόνιος στίχος του Δημοσθένη Ζαδέ. Ο φόβος του ότι το νε
κροφώς που αχνοκαίει, δεν συγκινεί τον σύγχρονο άνθρωπο, δεν
ευσταθεί. Γιατί και τα 350 σονέτα του, γραμμένα σε διάστημα 15
ετών ( 1935-1949), εκφράζουν το ακοίμητο καρδιοχτύπι της οι
κουμένης για λευτεριά, αγάπη και κάλλος. με απλό και κατανοητό
λόγο, η γιγαντωμένη από πρωτεϊκή θεότητα σκέψη, μεταλαμπα
δεύει σε Γνώση την πρώτη προσευχή! Έτσι ο άρρηκτα δεμένος
με την ανέμη της θύμησης λογισμός ακραγγίζει λυτρωτικά τις ψυ
χές με απολλώνειο γλυκοφώς:
Σαν μια οικουμενική καρδιά χτυπούσε το ρολόγι
το ρυθμικό του χτύπο· μέσ' στην άπλετη γαλήνη
τη μακαριότη της σιγής γλυκά η ψυχή μου πίνει.
Η αθωότητα της πράξης και η μακαριότητα της σιγής άγουν
τον κάθε θνητό διάφανο κι αμόλυντο στο τέρμα της φυσικής
ζωής. Είναι η θεία στιγμή που ο εμπνευσμένος ποιητής μεθά με
αγάπη τον χρόνο κι ανοίγει πλατιά την αγκάλη σε όλο τον κόσμο.
Τότε πλέκει μυστική φωλιά στην καρδιά για να γίνει ο στεναγμός
της γης τραγούδι του ανθρώπου. Και κυρίως μας φανερώνει την
πηγαία αλήθεια πως όλοι είμαστε μια σπίθα της ψυχής του Θεού
και συνάμα μια τραγική μορφή που αέναα σχήμα αλλάζει.
Δεν είναι ο στοχασμός του Δημοσ. Ζαδέ απόλυτα μεταφυσικός
καρμικός. Γνήσιο τέκνο των νόμων της Φύσης σφαδάζει γεμάτος
δέος και πεθυμιά, σκαλίζοντας μαστορικά της ψυχής τrι βάθη. Ο
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μυρωμένος της πόνος ρίχνει φως κι ομορφαίνει την γύρω ασκή
μια. Φωτισμένος κι ο νους αντιμάχεται τις ερινύες, ανάμεσα ουρα
νού και γης, για να τις μεταμορφώσει, με δάκρυ και ελπίδα, σε
Ομηρικές νεράϊδες γεμάτες ολύμπια δώρα! Με πρώτο την απεριό
ριστη για την πατρίδα αγάπη. Μονάχα όσοι πεθαίνου γι·αυτήν
ζουν παντοτεινά...
Είναι ανοιχτό-, παράδεισος για την Άνοιξη της Τέχνης η ποίη
ση του Δημοσθένη Ζαδέ. Η φιλοσοφημένη εγκαρτέρηση, η ώριμη
προσπέλαση της έμπνευσης του επικαιρικού και του αιωνίου, ο
διαλεκτικός προσωπικός στοχασμός, η απλότητα της λέξης και η
απαλότητα του ήχου, συναποτελούν μιαν πνευματική δύναμη που
δονίζει και ηδονίζει λυτρωτικά την καρδιά του αναγνώστη, κι όταν
ακόμη η απαισιοδοξία κρυφοσκάφτει τα στήθη και σιγοτρεμίζει
την ψυχή:
Νιώθω πικρός πως θά'νε ο θάνατός μου·
κανείς δεν βρίσκεται να μου γεμίσει
τ· απέραντο κενό που απλώνεται εντός μου!
Η διάγεια κρυσταλλώνει σε Λόγο και τον πόνο και το φιλί του
ήλιου. Στην αντιφεγγιά της χαιρόμαστε τον μεγαλόπνοο στίχο κα
τόρθωμα άξιο του άξιου δημιουργού ...

ΜΑΙΡΗΣ ΗΛ. ΤΡΑΝΑΚΑ: «ΠΡΟΔΟΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ))
Ποιήματα.
Έλεγες
Να λιώνω με φιλιά την πέτρα.
Να συντρίβω με αγάπη το μίσος.
Να προσφέρω τη ζωή για την αλήθεια.
Να κάνω τη θυσία χαμόγελο στα χείλη μου.
Νά'μαι λεύτερη.
Πράγματι, μόνο ο δρόμος της θυσίας οδηγεί στην Ελευθερία.
Και με την αλήθεια ξαναβρίσκουμε τη χαμένη μέσα μας Ατλ:::�ντίδα.
Τη συνεχώς ποντιζόμενη, τη συνεχώς αναδυόμενη. Η ανθρώπινη
φύση δεν έχει όρια. Η πραγματικότητα παίρνει χίλιες μορφές.
Κι'αυτήν χαϊδεύει η ανάσα της ποιήτριας. Γιατί ακράδαντα πιστεύει
πως νικιέται ο θάνατος όταν ξεψυχά το λιόγερμα ανάμεσα σε δύο
κορμιά. Και πως ακόμη με το δάκρυ εξαγνίζεται η απανθρωπία
μας:
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Είμαι μια κραυγή που ψάχνει για δυο χέρια
σπαράζει από άγνωστους πυρετούς
και τρέμει απ· τα βέλη της μοναξιάς.
Ο βαθύτατος ανθρωπισμός της Μαίρης Τράνακα κάνει σίγου
ρο τον ώριμο διασκελισμό της στο γαλάζιο καλοκαίρι της ποίησης.
ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑ: ((ΕΝΑ ΠΡΩΪ ΜΕ ΠΕΝΘΟΣ)) και ((ΜΝΗΜΗ))
Ποιήματα.
Η νύχτα η ανάστερη, η μοιραία Νύχτα,
η άπειρη νύχτα, η μαγική
με βήματα γοργά προβαίνει
λυτρωτική!
· Η ευαίσθητη ψυχή λυγά τον πόνο με το ουράνιο χαμόγελο
της Μοίρας. Έτσι στην κρινόσπαρτη χώρα του ονείρου προβαίνει
η ποίηση, αυγούλα εαρινή, κι όταν η ομίχλη σφιχτοκλείνει τα σύ
νορα του δρόμου. Ξέρει ο γνήσιος λυρικός την μυστική ατραπό να
φέρνει αχτίδες χρυσαυγής στα χαλάσματα του ονειρόκοσμου, για
να μη τρέμει η ψυχή τους μαύρους ίσκιους.
Φως πυρρό σε γαλάζιο μεσημέρι είναι ο ρυθμικός στίχος του
Βασ. 1. Λαζανά. Παρά την έντονα προβαλλόμενη μελαγχολία κρα
τά, ο λόγος τον, μιαν ανασαιμιά του μύρου και του νάρδου. Αξιο
σύνη ισάξια της εμπνευσμένης απόδοσης, στη γλώσα μας. ποιημά
των των γερμανών ποιητών L. HOLΤΥ, F. SCHILLER και Ν. LE
NAV:
Ολόχρυσος ψηλάθε ο ήλιος λάμπει,
πνέει γλυκά τ'αέρι του Μαγιού,
κι η αγάπη κι η χαρά γοργά διαβαίνουν
σαν άχνα ενός ονείρου πρωϊνού !
Η Εθνική Αντίσταση είχε δικαιωθεί και καταξιωθεί στη συνεί
δηση του λαού μας, πριν από την επίσημη αναγνώρισή της. Στο
ελληνικό αίμα που πότισε την γη για να θρέψει το όνειρο του
ελεύθερου ανθρώπου, είναι αφιερωμένη η «Μνήμη)). Ποιήματα μοιρολόγια συνθέτουν ωδές αγώνος για να περισωθούν ένδοξα
περιστατικά θυσίας στην περιοχή Κορινθίας:
Μάταια κανείς δεν έπεσε στη χώρα αυτή!
Κι αυτό το βόλι π· άνοιξε τα στήθη μου
δεν χάθηκε, δεν πάει,
αστρί θα γίνει, θα λάμψει ως νιο φεγγάρι,
να κρεμαστεί διάμεσα στης Βηθλεέμ τη νύχτα!
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Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η αναφορά στον ποιητη-ηρωα του
λαού Κώστα Πατρίκιο, του οποίου οι στίχοι «ανιστορούσαν τα ό
νειρα και τους πόθους του λαού μας».
Οι στίχοι της «Μνήμης» καλοζυγιασμένοι σε δημοτικό σκοπό,
σπέρνουν άστρα σε νυχτωμένους δρόμους, για να οδοιπορήσει,
μέσα στο φως, ο λαός. Οι αστραπόζωστοι λεβέντες εξακολουθούν
το αντάρτικο τραγούδι με τον βροντόλαλο και ελπιδοφόρο στίχο
άξιων δημιουργών. Ο Βασ. Λαζανάς αυτό το τραγούδι της Λευτε
ριάς συνεχίζει. Με την προσωπική του γόνιμη έμπνευση και την
μαστορική μεταφορά του αρχαίου λόγου στη δημοτική:
Κόρη και μάνα, εμάς τις δυό, Ροδόπη και Βο"ίσ
' κα,
αρρώστεια δεν μας έφαγε μηδέ του εχθρού το δόρυ.
Μα σαν Ρωμαίοι περίζωσαν την Κόρινθο με φλόγες
ίδιες εμείς, από μόνες μας, τραβήξαμε στον Άδη ι
Έμπηξε το μαχαίρι της στο στήθος μου η μητέρα
κι οπέ τον βρόχο έσφιξε, αυτή η ίδια στο λαιμό της,
τι κάλλιος ήτανε για μας ο θάνατος ο μαύρος
παρά η σκλαβιά και η υποταγή στους άραχλους τους
ξένους!
Είναι ένα εμπνευσμένο από την αντίσταση του Λαού της Κο
ρινθίας, στους Ρωμαίους εισβολείς, επίγραμμα του Αντιπάτρου,
που δίχνει την ηρωική παράδοση μιας φυλής, η οποία εξακολου
θεί, τίς ίδιες υψηλές ανθρώπινες αξίες, με θυσία να υπηρετεί.
Συγκινεί η ποίηση του 8. Λαζανά. Και για τη θεματική της και
για τη δεξιοτεχνία του. Είναι άξια επανέκδοσης από τον Σύλλογο
Εθνικής Αντίστασης, που καιρός είναι να καθιερώσει έναν ετήσιο
διαγωνισμό, ποίησης, πεζού και θεατρικού έργου, για την Εθνική
Αντίσταση. Η «Μνήμη» του Β. Λαζανά μπορεί να σταθεί, όχι μόνο
η σχετική αφορμή, αλλά και το μελλοντικό μέτρο σύγκρισης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΑΥΪΔ
Μετέστη είς τήν Αlωνίαν Άνατολήν ό 'Αδελφός Γεώργιος Α.
Δαυίδ. Ήμουν φίλος του. Καί είχαμε στενή συνεργασία στόν Τε
κτονικό Χώρο. 'Εμείς ol Τέκτονες βεβαίως γνωρίζουμε, δτι στόν
κόσμο της Ψυχrϊς δέν ύπόρχει θάνατος. 'Ωστόσο στόν ύλικό χώρο
δπου ζούμε άκόμη έμείς ol άλλοι, αίσθόνομαι πώς όφείλουμε νό
θρηνήσωμεν. Νά θρηνήσωμε έπειδή ι'Ι άπώλειό του, νομίζω δτι
�ά δημιουργήσει - δημιουργεί ι'iδη - δυσαναπλήρωτο κενό. Σάν
γήϊνος ύλικός άνθρωπος ό Γεώργιος Δαυίδ έκινείτο όδεύων είς
τήν άτραπόν της Άρετης καί τού καθήκοντος. Μέσα είς τήν Στοάν
της Ψυχrϊς σου. φίλτατε άδελφέ, είχες κατορθώσει νά κλείσεις τό
Βασιλικό Μυστικό καί νά καταστείς άληθής «Πρίγκηψ». Ύπηρξες
άθόρυβος. έργατικός, πράος καί ταπεινός τrj καρδίQ: Ήργάζεσο καί
έκινείσο είς τόν χώρον της ϋλης έν σιγrj, μέσα είς τά πλαίσια τού
Γνώμονος καί τού Διαβήτου, ώς ό «Ταπεινότερος δλων», άληθές
Τέκνον τού Φωτός.
Τώρα, φίλτατε άδελφέ μου Γεώργιε, άπηλθες τού ύλικού
γηΤνου πεδίου. Μετέστης είς τήν Άγνήν Χώραν της αίωνίας 'Αλη
θείας. δπου ούκ έστι πόνος. ούδέ στεναγμός, άλλά ΦΩΣ. 'Εκεί, ό
Μέγας 'Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος, πού τά πάνθ' όρό, θά σού
άπονείμη τήν όφειλομένην αϋξησιν Μισθοδοσίας, καθώς τήν δι
καιούσαι, μέ τό έργο σου τό Καλό, πού πρόσφερες στή Γη τών
άνθρώπων. Καί θά κατατάξει τήν ώραία ψυχή σου, μετά Πνευμά
των Τετελειωμένων.
Κι' έμείς βεβαίως, σού ύποσχόμεθα νά μή σέ ξεχάσουμε, δσο
ζούμε, στόν ύλικό τούτον πλανήτη, κατεργαζόμενοι τόν άνθρώπι
νο λίθο, τόν άκατέργαστον. Καί θά ξανασυναντηθούμε σίγουρα σέ
μιάν εύτυχισμένη συνάντηση, στό χώρο τού ΦΩΤΟΣ καί της Ε
ΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Τότε. βεβαίως, θά φέρουμε Τριπλην Χορός Χειρο
κρουσίαν. άδελφέ μου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ
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16 Δευτέρα

ΑΘΗΝΑ

17 Τρίτη

ΗΛΙΟΣ

19 Πέμπτη

ΑΠΟΛΛΩΝ

20 Παρασκευή
24 Τρίτη

ΑΛΚΥΩΝ
ΗΛΙΟΣ

26 Πέμπτη

ΑΡΤΕΜΙΣ

27 Παρασκευή

ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ

Δεκέμβριος
Τρίτη
Πέμπτη

4
7

Παρασκευή
Δευτέρα

8

Τρίτη

1 Ο Πέμπτη
11 Παρασκευή
15 Τρίτη

17

Πέμπτη

1 8 Παρασκευή
21 Δευτέρα
22 Τρίτη

Ούρ. Λεμπέση Διαβάζει «Α. Άδριανο
πούλου. Ό νόμος της 'Αγάπης».
Π. Παπασλιώτης «Η.Ρ.Β. Μυστική Δι
δασκαλία».
Γ. Σιβρης «Ή Μοίρα καί ή Πρόνοια
Α'».
Πολ. Άντζακας «Κρισναμούρτι».
Π. Παπασλιώτης «Η.Ρ.Β. Μυστική Δι
δασκαλία».
Ά. Τριανταφυλλόπουλος «Ή φιλοσο
φία τού 'Ηρακλείτου Α'».
Π. Άναγνώστου «'Αρχαία 'Ελληνική
Φιλοσοφία καί Θεοσοφία».

Π. Παπασλιώτης «Η.Ρ.Β. Μυστική Δι
δασκαλία».
Χ. Κατσαρδης «Συγκριτική μελέτη πε
ΑΠΟΛΛΩΝ
ρί Έρωτος Α'».
ΑΛΚΥΩΝ
Πολ. Άντζακας «Κρισναμούρτι».
Γ. Μπρούμης Διαβάζει «Α. ΆδριανοΑΘΗΝΑ
πούλου. Ό νόμος της Δικαιοσύνης».
ΗΛΙΟΣ
Ν. Παπαγεωργάκης «'Ερμηνεία Θεο
σοφικών δρων Β'».
ΑΡΤΕΜΙΣ
Χρ. Καμαρωτάκης «Περί Σωκράτους
Δαιμονίου Β'».
ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ
Π. Άναγνώστου «'Αρχαία 'Ελληνική
Φιλοσοφία καί Θεοσοφία».
ΗΛΙΟΣ
0.
Καφετζόπουλος
«'Εκδήλωσις
ούσίας-ϋλης (Διδαχές Ναού Άρτι
ζάν)».
ΑΠΟΛΛΩΝ
Γ. Σιβρης «Ή Μοίρα καί ή Πρόνοια
Β'>>.
ΑΛΚΥΩΝ
Π. Άντζακας «Κρισναμούρτι».
ΑΘΗΝΑ
Λ. Άναστασιάδη Διαβάζει «Α. Άδρια
νοπούλου. Ή εύτυχ�»0. Καφετζόπουλος «Καταστάσεις Συ
ΗΛΙΟΣ
νειδήσεως (Διδαχές Ναού Άρτιζάν)».
Άργίαι Χριστουγέννων
ΗΛΙΟΣ

3

1987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία ταϋ «Ίλισοϋ», Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κwδ. 106 79, ε!
ναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 1 Ο - 1
Τηλ. Γραφείων 3620.702
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν ή τραπεζικήν έπιταγήν εlς
τήν διεύθυνσιν: «Κwστήν Μελισσαρό
πουλον. Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος
Κwδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολαί
μέ τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείw
σιν: <ψετώκησε» ή «άγνωστος)) . Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσουν ή νά μάς δώσουν.
τάς διευθύνσεις των:
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Άπ. Σαμαράς, Μυτιλήνη
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ
'Ηλίας Κεσοiιόπουλος, Π. Φάληρον
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τή σειρά λήψεως)
Παύλος Λάμπρος: Έρωτας στή Σελή
νη. 'Αθήνα 1987.
Άγγ. Πανwφοροπούλου: Μολπής

κρούσμα άπό τό Άσμα 'Ασμάτων.
Ρόης Παπαγγέλου: Νύξεις. 'Ελληνική
Ποίηση. 'Αθήνα 1987.
Παν. Βλαχόπουλος: Τό ξάφνιασμα.
'Αθήνα 1987.
Δημ. Τσινικόπουλος: Σπαράγματα.
Θεσσαλονίκη 1987.
Κατερίνα Τσαλίκη: Τό πρόσωπο τοϋ
'Ιούδα. Παιδικό θέατρο. 'Αθήνα
1987.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Πνευματική Κύπρος. Ύπεύθ. Κ. Χρυ
σάνθης (Μάρτ.-Άπρ.)
Φίλοι Φυλακισμένων.
Έκδ. Στ.
Μπουρμπαχάκης (Άπρ.-Ίούν.)
Φιλύρες. Διευθ. Άγγ. Πανwφοροπού
λου (Μάϊος-Ίούλ.)
Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Ν. Παπα
γεωργίου (Ίούν.-Ίούλ.)
Ίώ. Έκδ. Πόπη Μανιάτη (Ίούλ.)
'Ισραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. Νικολα"ί'δης
(Ίούλ.)
Έπιθεώρηση-Γράμματα-Τέχνες. Διευθ.
Μιχ. Σταφυλός (Ίούλ.-Αύγ.)
Εύφορίwν. Έκδ. Τασ. Παπαϊwάννου
Μπενοπούλου-Μαιναλιώτη (Ίούλ.
Αύγ.)
Τό κουτί τής Πανδώρας. Διευθ. Κατ.
Τσαλίκη-Κοτσιώρη (Ίούλ.-Αύγ.)
Πνευματικές σελίδες. Διευθ. Άλ. Βασι
λείου (Ίούλ.-Αύγ.)
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Αύγ.
Σεπτ.)
Σμύρνα. Έκδ. Ίσ. Μαλαβρούβα (Αύγ.)
Χρονικά. Ύπεύθ. Ίwσ. Λάβιγγερ (Σε
πτ.)
Θεσσαλική 'Εστία. Δ/ντής Μιχ. Σταφυ
λός (Σεπτ.-Όκτ.)
Ό Φυσιολάτρης. (Σεπτ.-Όκτ.)

ΙΛΙΣΟΣ
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ΑΝΤΙΠΡΟΣοnοι
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπiδης
Καβάλα: Μιχ. Παράσχου
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος
Κομοτινή: Έλ. Τσιτσόπουλος
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου
Λάρισσα: Ίσ. Φελλούς
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκηc

1987

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης
Ρόδος: Άντ. Βεργωτης
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Γ. Τσαγκαρούλης
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης
Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου
Λευκωσία καί Πάφος: Θεοφ. Παναγιώ
του.
2 Όθωνος. Τ.Τ. 102. τηλ. 474815
Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας
έν 'Ελλάδι
Χαρ. Τρικούπη 26- Άθηναι 106 79
'Εκδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Έθνικης Τραπέζης 3, Φιλοθέη
152 37
Τιμή τεύχους Δρχ. 150
Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1987

ΑΠΟΠΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΕΥΝΔΡΟΜΗ ΕΑΕ
ΕΤΗΕΙΩΕ ΔΡΧ. 1.000

1987
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ»
Χαρ . Τρικούπη 26
'Αθήνας 106 79
Παρακαλώ, άποστείλατε τά σημειούμενα βιβλία άξίας:
α) κάτω δρχ .2000 μέ άπλοCιν δέμα, διά τά όποία άποστέλλω
τό άντίτιμον έκ δρχ . ....
β) όνω δρχ . 2000 μέ δέμα έπί άντικαταβολη έκ δρχ..... ..
(ύπογραφή)
Όνοματεπώνυμον
Διεύθυνσις .............
Βιβλία
Η.Ρ. Blavatsky
Besaπt-Leadbeater
lrv. Cooper
Α. Besaπt
Vivekaπaπda
ΒενετοCι-' Ιλαρίωνος
Krishπamurti
Άντ . Άδριανοπούλου

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας
Ή 'Ατραπός του 'Αποκρυφισμού
Ή Μετενσάρκωσις
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
Κάρμα - Γιόγκα
Φώς στήν 'Ατραπό
Στά πόδια του Διδασκάλου
'Άνθρωπος καί Ζωή
))
'Αρχαίοι 'Έλληνες Φιλόσοφοι
))
Οί νόμοι της Ζωης
Ό 'Ιησούς
Κ . Μελισσαροπούλου
Έκλογαί άπό τόν Κρισναμούρτι
))
'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός
))
όδ. 300 δεμ.
Εiσαγωγή στή Θεοσοφία
))
όδ. 500 δεμ.
Μ ΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας)
»
όδ. 600 δεμ.
»
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' δεμ.
»
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β' όδ.
Μεγάλες Πράξεις καί έγκλήματα
»
στήν 'Ιστορία τών 'Ελλήνων
'Αρχαιοελληνικά
»
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1956-57-58
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1959-60-61
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή ετων 1962-65
όδ. 400 δεμ.
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1966-70
Σύνολον

Δρχ.
600
500
300
600
200
150
150
600
700
400
300
400
500
700
800
500
300
400
400
600
600
600
600

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
'Από τή «Μυστική Διδασκαλία» της "Ελ. Π. Μπλαβάτσκυ
Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις
Πάνου Άναγνώστου: Περί Φυσικών 'Εορτών
Ρωξάνη Παυλέα: 'Αδράνεια
Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκάκου: Στοχασμοί
Αίμ. Ίβου: Ή 'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ καί τά πρώτα χρόνια της
Θεοσοφίας
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Νίκος Καρβούνης
Μαριάννα Καρύδη: Σκέψεις
Ή Θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι
'Αφιέρωμα στήγ Παγκόσμια 'Ημέρα τών Ζώων
Αiδ. Ζάνος Γουγουτός: Ή άπάθεια τών Στωϊκών καί Νηπτικών
'Αλβανική Ποίηση
Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία
Σταύρος Βασαρδάνης: Γεώργιος Α. ΔαυΊ'δ
Μεταξύ μας

σελ
281
282
295
301
302
303
311
323
327
331
336
337
339
346
349

Στό προσεχή τεύχη
Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις
νών
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ή έξόντωσις τών Άλβιγη
1
ς Άναστ. Πολυζω δης
Έλλόδο
Δυτ.
τής
πολίτης
νας
Μακεδό
Τέντας:
Νίκος
θαύματος όπό φιλοσοΔημ. Τσινικόπουλος: 'Η δυνατότητα καί σκοπιμότητα τοϋ
δποψη
ική
φική καί θεολογ
ήλιακός συμβολισμός διά μέσου του χρόνου
Κώστας Θανασουλόπουλος:

·ο

·ο

Βιβλία Κρισναμούρτι
είς Βιβλιοπωλείον Κοσταvιώτου
'Οδός Ζωοδόχου Πηγής

ΙΛΙΣΟΣ

Συνδρομή 1987 δρχ. 1.000
'Όσοι δέv μπορούν vά πληρώνουν δρχ. 1.000,
ας στέλνουν . δρχ. 800 η 600 μόνον
'Εξωτερικού Δρχ. 1.500, άεροπορικώς Δρχ.· 2.000

,Εγγράψατε νέους συνδρομητάς
«Έ n ι λ ο y α ί►► ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β · Τριετίας 1959-1960-1961
r· Τετραετίας 1962-1965
tκάστη δεμένη πρός δρχ. 600
Δ' Πενταετίας 1966-1970
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 600
ΑΙ σuνδρομαί tΙ όντiτιμον βιβλίων νό όποσ1tλλωνται μέ ταχuδρομικήν tΙ
τραπεζικήν tπιταγήν -δχι μt tντολήν- tπ' όνόμα11 Κωστή Μελισσαροπούλοu
Χαρ. Τρικούπη 26, ο· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ <cΕΠΤΑΛΟΦΟΣ11 Α.Β.Ε.Ε.
Τηλ. 9217513 - 9214820

