
Εlρήνη Ύμϊν 

'Αγαπάτε άλλήλους 

Καινή Διαθήκη 

.1 

ΕΤΟΣ 33ον ΤΕΥΧΟΣ 184 

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1988 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) Χαρ. Τρικούπη 26 
α δροφος, Κωδ. 106 79 Τηλέφ. 3620-702 

Η Ρ. Blavatsky 
Besant Leadbeater 
Ν Sri Ram 

)) 

lrving S Cooper 
An Besant 
Vivekananda 
Βενετοϋ - Ίλαρίωνος 
Krishπamurti 
Άντ Αδριανοπούλου 

)) 

)) 

Ίω. Βααιλή 
)) 

Κ Μελισσαροπούλου 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» 

Τό κλειδί της Θεοσοφίας 
Ή 'Ατραπός τοϋ Άποκρυφισμοϋ 
Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα 
Αί βαθύπραι όψεις τής Ζωής 

600 
500 
200 
200 
300 
600 
200 
150 
150 

Ή Μετενσάρκωσις 
Ο 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 
Κάρμα Γιόγκα 
Φώς στήν 'Ατραπό 
Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου 
Άνθρωπος καί Ζωή 
'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 
Οί Νόμοι τής Ζωής 
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 
Τά φυσικά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου 

600 
700 
400 
600 
200 

'Αποκρυφισμός καi Μυστικισμός 
Είσαγωγή στή Θεοσοφία 
ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) 
Τά βήματα τής Φιλοσοφίας Α' 
Τά βήματα τής Φιλοσοφίας Β' 
Έκλογαi άπό τόν Κρισναμοϋρτι 
Ό Ίησοϋς 
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεών) 
«Άγνώστι+> Θε�» 
Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι είς Α' 
Μεγάλες πράξεις στήν ίστορία 

χαρτ. 300, δεμ.500 
» 500, δεμ. 700
>> 600, δεμ. 800

δεμ. 500 
χαρτ. 300 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

400 
300 
150 

50 
150 

τών · Ελλήνων >> 400 
'Αρχαιοελληνικά » 400
Τόμοι χαρτόδετοι 1965, 1971-1984 �καστος 300 

» » 1985, 1986 » 600 
«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 
«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 

1956 58, 1959-61, 1962-65 έκάστη δεμένη 600 

'Αποστείλατε 

1966-1970 χαρτόδετος 400, δεμένη 600
τό άvτίτιμοv διά vά τά λάβετε ταχυδρομικώς. 

Τά έξοδα έπί άντικαταβολ(i έπιβαρύνουν τόν άγοραστήν. 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 150 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 1000. Έξωτερ. Δρχ. 1.500, Αεροπ. Δρχ. 2.000 



ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Χαρ. Τρικούπη 26 Κωδ. Ταχ. 106 79, 'Αθήναι 

Τηλ. 36.20.702 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Συντακτική Έπιτροπή: Λεν. Άναστασιόδου. Καλ. Πανσγιώτου, Π. Πσπασλιώτης 

Δ1αχειρ1στ1κή Έπιτρσπή: Πολ. Άντζακας, Άσπα Κωστοβασfλη, Π. Παπασλιώτης 

Έτος 33ον 8 Μόϊος-Ίούνιος 1988 8 Τεύχος 184 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

(Συνέχεια 2η) 

Ο ΜΕΓ ΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 

Κοσμογονικές άπόψεις τών 'Εσωτερι

κών Παραδόσεων 

«Κόσμον τόvδε ούτε τίς θεών, ούτε άvθρώπωv εποίησεv, άλλ' ήv άεί καί 

έστιv καί έσται, πυρ άείζωοv, άπτόμεvοv μετρα καί άποσβεvvύμεvοv μετρα» 

'Ηράκλειτος 

·Αν γιά τίς θρησκευτικές παραδόσεις, τόσο τίς άρχαίες δσο καί τίς

νεώτερες, ή πρωταρχική έκπόρευσις τής δημιουργίας τών κόσμων άνά

γεται σέ μιά έξωκοσμική θεότητα, μίαν Άτομικότητα δηλ. ένσυνείδητη, 

πού ύπερβαίνει δλους τούς περιορισμούς τούς συνυφασμένους μέ τήν 

ίδέα μας περί Άτομικότητας, στίς έσωτερικές φιλοσοφικές παραδόσεις 

τό πρωταρχικό αύτό γενεσιουργό Αϊτιο φέρεται περισσότερο σάν ενα 

Στοιχείο ύπερβατικό, παρά σαν Άτομικότητα. Ούσία-πνεϋμα, αύτσφυής 

καί διφυής, πού περικλείνει μέσα της σέ κατάσταση δυνητική τά σπέρ

ματα δλων δσων πρόκειται νά έκδηλωθοϋν μές στόν άτέρμονα χρόνο. 

Μέσα άπό τήν αχρονη, άγέννητη καί άκατάλυτη αύτή Ρίζα τοϋ Κόσμου, 

πού είναι διφυής, δπως είπαμε στήν πρωταρχική της ύπόσταση, Πατέρας 
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- Μητέρα, Ρίζα τού πνεύματος κοί Ρίζα τής ϋλης κατά τόν Ίνδουϊσμό, τό

Σύμπαν φυτρώνει και άνοπτύσσετοι σάν ένα δέντρο, σάν ένα φυτό, έκ

δηλώνοντος μέσο στόν χρόνο κοί τόν χώρο τό προδιογρομμένο γι' ο::ηό

σχέδιο: «Σύ πάντων πατήρ, μήτηρ, τροφός ήδέ τιθηνός» κοί «πόντο Συ

έσσι, πόντο Σύ γάρ μούνη τεύχεις» λέγει ό 'Ορφικός ϋμνος πρός τή

Φύση, τή γονιμοποιό κοί ταυτόχρονο παραγωγική ούτή φύτρο τού Κό

σμου, άπ' όπου θά προκύψουν τά πόντο, άκόμη κοί ούτοί οί θεοί. Γιά τόν

λόγο ούτόν όλλωστε στίς άρχοίες παραδόσεις βλέπουμε τήν Κοσμογο

νία νά προηγείται τής θεογονίας.

Τό πρωταρχικό ούτό κοσμογονικό Αϊτιο είναι ή Μονάς τού Πυθογορι

σμού, στοιχείο-πνεύμα, πού διαπερνά, συνέχει, πληροί κοί ζωογονεί τά 

πόντο. Είναι τό «'Όντως "Ον» τού Παρμενίδη, τό άγέννητο κοί άνώλεθρο, 

άκίνητο κοί όπειρο, πού οϋτε ύπήρξε, οϋτε θά ύπάρξει, έφόσον ύπάρχει 

πόντο, οίώνιο κοί συνεχές, έξω άπό κάθε έννοια χρόνου. Είναι τό «Πύρ» 

τό άείζωον τού 'Ηρακλείτου < ένώ κοί στήν Ίουδοϊκή παράδοση ό θεός 

φέρεται σάν «Πύρ άνολίσκον» >. Είναι ό «ύψιφονής Αίθήρ» τής όρφικής 

Θεολογίας «κόσμου στοιχείον όριστον», πού ταυτίζεται μέ τόν ϊδιο τόν 

Δίο, έκείνον τόν Δίο, τόν «πρό τών Τριών Κρονιδών» γιά νά τουτισθή στή 

συνέχεια μέ τήν '-Ανάγκη κοί μέ ούτόν τόν 'Έρωτα, έφόσον ό Ζεύς μετα

μορφώνεται όλος σέ έρωτα προκειμένου νά δημιουργήσει. Είναι τό 

Βράχμον τού Ίνδουϊσμού, τό άπρόσωπο, άσυνείδητο κοί χωρίς κομμίο 

χαρακτηριστική ίδιότητο < Nirguna >, έφόσον ούτό τό ϊδιο είναι πηγή 

κάθε μορφής, κάθε συνειδητότητος κοί κάθε χαρακτηριστικής ίδιότη

τος. Βράχμον κοί Ζεύς, μιά κοί ή ούτή ύπερβοτική σύλληψις, Πνοή Ζωής 

οίώνιο κοί άκοτάλυτη, χωρίς τήν όποίο τίποτε άπ' ότι ύπάρχει δέν θά 

ύπήρχε. Χαρακτηριστική είναι έξ όλλου ή όμοιότητο - ον όχι ή ταυτότητα 

- τόσο τού όρφικού ϋμνου πρός τόν Κοσμογονικό ούτόν Δίο, όσο κοί τού

ίνδικού πρός τό Βράχμον 1, άπ' όπου κοί διαφαίνεται ότι μία ίδέο πανθεϊ

σμού κυριαρχεί στίς άρχοίες παραδόσεις κοί όχι πολυθεϊσμού, όπως

έσφολμένο πιστεύεται.

Στή θεοσοφική φιλολογία ή πρώτη ούτή ύπερβοτική 'Αρχή είναι 

γνωστή σάν «Κοσμικός Λόγος», ό Μοναδικός όνευ Δευτέρου < Ekam 

Adyitiyam >, πού ον κοί μία Μονάς στήν πρωταρχική της έκπόρευση, 

όταν ένεργοποιείτοι έκδηλώνετοι σάν μιά Τριάς. 'Απόρροια τού Κοσμι

κού Λόγου, οί "Ηλιακοί Λόγοι, οί Δημιουργοί τών 'Ηλιακών συστημάτων, 

ένας άπό τούς όποίους κοί ό δικός μας, ό Πνευματικός 'Ήλιος, άνώτατος 

όρχων τού συστήματός μας, ό μόνος θεός πού μπορούμε νά άντιλη

φθούμε, σάν έσχατο όριο κάθε σκέψης καί κάθε φαντασίας μας, έφό_σον 

1. Βράχμαν Από τά σανσκριτικό Brih: άναnνέειν, αύξάνειν, tκτείνεσθαι άn' δnσυ καi τό άγγλι

κό Breath: άναnνέειν. 
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ύπόρχουμε μέσο Του, όπειροελόχιστο μόριο τής ζωής κοί ηϊς ϋπορξής 

Του. < Έκ τού έvός φωτός έπτά φώτα. Έξ έκάστου τώv έπτά έπτάκις 

έπτά > Στροφές τώv Τζυόv 
1
. 

Μιό όπό τίς πιό παράδοξες κοί συναρπαστικές όποκολύψεις πού μός 

έχει δώσει ή πανάρχαιη ίνδική παράδοση ώς πρός τή λειτουργία τού Μα

κροκόσμου, είναι ότι ένα κοσμικό σχέδιο Έξελίξεως δέv πραγματοποιεί

ται μόνον έπόvω στίς γνωστές όρατές σφαίρες έvός πλανητικού συστιi

ματος, όλλό έπόvω σέ κυκλώματα η όλύσους πλανητών όπό διαφορετική 

ύλικιi σύνθεση, οίθερική, άστρική, νοητική. Μέσα σέ μιά τέτοιο αλυσο 

ένας όρατός πλανήτης όπως ή Γή, ή Άφροδίτη, ό Ζεύς, δέv άποτελεί 

παρά έναν κρίκο μόνον άπό φυσική ϋλη, άvαγκαίοv γιά ένα όρισμέvο 

τμήμα τού όλου έργου. Ύπόρχουv έτσι μέσα στόν 'Ηλιακό χώρο πολλοί 

περισσότεροι πλανήτες άπό ϋλη άόρατη, περιστρεφόμενοι σέ κάθε αλυ

σο μαζί μέ τούς όρατούς πλανήτες γύρω άπό τόv "Ήλιο, κοί πάνω σ' αύ

τές τίς λεπτές καί διάφανες σφαίρες περνάει πρώτα τό κύμα τής θείας 

Ζωής, πρίν φθάσει στίς πυκνές όρατές σφαίρες, γιό vό όvέλθει καί πόλι 

πρός αύτές κατά τίς τελικές φάσεις τής Έξελίξεως. 

Στήν έλληvική παράδοση δέν έχουμε καμμία συγκεκριμένη όναφορό 

ώς πρός τήv άλήθειο αύτή, δέν παύει ώστόσο vό γίνεται μνεία γιά τήν 

ϋπαρξη αλλωv τόπων, αίθέριωv καί φωτεινών, μιός αλλης γής «έπόvω 

στόv καθαρό ούροvό", άπ' όπου αύτή έδώ ή γή, μέ τίς πολιτείες τώv άv

θρώπωv φαντάζουν σόv σκοτεινές μυρμηγκοφωλιές. ·Ίσως νό είναι έκεί

vες οί «Νήσοι τώv Μοκόρων,, πού όvοφέροντοι σάv κατοικίες τώv έλευ

θερωμένωv άπό τή γήϊvη έλξη πνευματικών οντοτήτων. 

Σύμφωνα μέ τήv αποψη αύτή έργάζονται μέσα στό 'Ηλιακό Σύστημα 

έπτό2 
ξεχωριστό συστήματα όλύσεωv < έπτό πλανητικό διαμερίσματα ή 

πλανητικοί νομοί> καί κάθε αλυσος έχει άvόγκη άπό έπτό σφαίρες γιά 

τήv πραγμάτωση τού έξελικτικού έργου της. Οί έπτό ούτές σφαίρες 

άποτελούv ένα σύνολο άδιάσπαστο, ένα πραγματικό κύκλωμα δυνάμεων 

καί έvεργειώv, έτσι ώστε ή Ζωή κοί ιi Μορφή, περνώντας διαδοχικό άπό 

σφαίρα σέ σφαίρα vό ύφίσταται τήv κατεργασία πού τής προσφέρει ή 

ύλική σύνθεσις κάθε σφαίρας. Ή ϋλη σέ κάθε αλυσο ύφαίvετοι σταδια

κό, συμπυκvούμεvη όπό σφαίρα σέ σφαίρα στό κατιόν τόξο, έως τιiv πυ

κνή όροτή σφαίρα κοί όροιούμενη κοί πόλι κατά τό άvιόv τόξο. "Ετσι στήv 

πραγματικότητα ιi μία σφαίρα γεννάει τήv αλλη - σύμφωνο μέ τήν άπό-

1. Τζυαν και Ντζυάν: άnό τό σανσκριτικο Ντυάν & Ντυόνα· Μυστικιστικος Διαλογισμός. 

2. Τά έnτά συστήματα αλύσεων φέρονται νά είναι τά άκόλουθα: 1) Η άλυσος της Ά φ ροδι

της, ή nιά προχωρημένη στιjν έξέλιξη. 2) Ή άλυσος της Γιiς μέ τρεiς φυσικούς nλαvιϊτες, τόν 

·Άρη, τή Γη καί τόν Ερμη. 3) Ή "Αλυσος τοϋ Δία. 4) Τοϋ Κρόνου 5) Τού Ούρανού 6) Τού 

Ήφαίοτου καί 7) Ή όλυσος τού Ποσειδώνος. Λέγεται ότι ύnάρχουν καί άλλα τρία ουοτιjματα 

άλύσεων, χωρίς φυσικάν πλανήτη. 
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κρυφη Στροφή - έπάνω στά αίώνια κέντρα, τά «Layas», άκατάστρεφτα 

καί άμετάθετα θεμέλια σφαιρών, διατεταγμένα μέσα στόν χώρο, σύμφω

να μέ προκαθορισμένες άναλογίες. Κάθε πλανητικό διαμέρισμα άποτε

λεί tva ξεχωριστό σχέδιο έξελίξεως, τού όποίου προϊσταται μία ύπέρτα

τη πνευματική ·Αρχή, γνωστή σάν Πλανητικός Λόγος τού διαμερίσματος. 

Μπορούμε νά παραστήσουμε μιά πλανητική αλυσο έπάνω σ' tva 

σχήμα έλλειψοειδές, μέ τίς έπτά σφαίρες στά άντίστοιχα πεδία τους. Οί 

τρείς πρώτες σφαίρες στό κατιόν τόξο τής έλλείψεως, άρχίζοντας άπό 

τά λεπτότερα πεδία πρός τά πυκνότερα, είναι κόσμοι όπου δομούνται οί 

πρώτες μορφές τού Σχεδίου, γιά νά περάσουν μέσα άπό μιά σταδιακή 

κατεργασία tως τήν πυκνή κεντρική σφαίρα, όπου καί πραγματοποιείται 

ή σύνδεσις τής Ζωής μέ τή Μορφή καί ή έμφάνισις τής Συνειδήσεως. 

Στό άνιόν τόξο τής έλλείψεως, μέ τίς τρείς λεπτότερες καί πάλι σφαί

ρες, ή έργασία άφορά τήν έκδήλωση τών πνευματικών δυνάμεων καί 

ίκανοτήτων μέσα άπό τήν ϋλη καί τή μορφή. 

« Τήv γάρ τώv 6vτωv φοράν καί τήv τώv άστέρωv κίvησιv οί περί τόv Πυ

θαγόραv καί Άρχύταv καί Πλάτωνα ούχί άνευ μουσικής γίγνεσθαι καί συνι

στάται έφασκοv. Πάντα γάρ κατ' άρμοvίαv ύπό τού Θεού κατασκευάσθαι 

φασίv» 

Πλούταρχος 

·Η έξωτερική έπιστήμη δέν θά μπορούσε ποτέ νά συλλάβει τό μεγα

λειώδες καί συναρπαστικό θέαμα πού έμφανίζει τό 'Ηλιακό μας σύστημα 

στά μάτια ένός μεγάλου διορατικού, πού τό παρατηρεί έξω άπό τά φυσι

κά σύνορά του. Είναι - μός λέγουν - tva άσύλληπτο όραμα άρμονίας καί 

ώραιότητας, σάν ένα έκθαμβωτικό πολύχρωμο καί πολυπέταλο ούράνιο 

ανθος. Μέ κεντρικό ϋπερο τόν ήλιακό δίσκο «τόν tλκοντα τόν έναρμόνιο 

δρόμο», μέ τίς άλύσους τών πλανητών, παλλόμενα, φωσφορίζοντα καί 

συστρεφόμενα πέταλα γύρω του, έκπέμποντας άτελεύτητους χρωματι

κούς καί ήχητικούς συνδυασμούς. 

Τό 'Ηλιακό Σύμπαν είναι μία πάλλουσα άπό ζωή καρδιά. Δονείται, συ

στρέφεται καί περιστρέφεται όχι μόνον γύρω άπό τό "Ηλιακό κέντρο, 

άλλά καί γύρω άπό κάποιο άλλο ζωτικό κέντρο μέσα στόν Γαλαξιακό 

χώρο, στό όποίο ύπάγεται. «Δόνηση, δόνηση ... τά πάντα δόνηση» ψάλλει 

ό 'Ινδός σοφός, γνωρίζοντας έδώ καί χιλιάδες χρόνια τή μεγάλη άλή

θεια: Ή δόνηση είναι ό πρώτος κατασκευαστής του Σύμπαντος. Είναι ό 

κοσμικός χορός τού Σίβα. ·Η ϋλη χορεύει, οί σφαίρες χορεύουν, τά συ

στήματα χορεύουν, χορεύει τό Σύμπαν όλόκληρο, καί όν ό χορός αύτός

σταματούσε τά πάντα θά έπέστρεφαν στό πρωταρχικό χάος. ·Επειδή 

όμως κάθε σώμα δονούμενο καί κινούμενο παράγει ήχους καί χρώματα, 

άνάλογα μέ τόν όγκο καί τήν ταχύτητα τής κινήσεώς του, οί ήχοι καί τά 

χρώματα φέρονται στή συνέχεια νά είναι, μαζί μέ τή δόνηση, οί κατα-
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σκευαστές τού Σύμπαντος. Άκόμα καί τό έσχατο ύλικό ότομο, τό μικρο

σκοπικό αύτό σύμπαν, πού έπαναλαμβάνει τίς κινήσεις τού Μακροκό

σμου, έκπέμπει καί αύτό άσύλληπτα κύματα μουσικής καί χρωμάτων 

μέσα στόν δικό του έλάχιστο χώρο. Παράγουμε καί έμείς οί ϊδιοι μουσική 

καί χρώματα, μέ δλα τά σώματά μας, μέ κάθε σκέψη μας, πράξη η αϊσθη
μα, καί εϊτε έμπλουτίζουμε τήν χρωματική καί ήχητική συμφωνία τού κό

σμου η τήν διαταράσσουμε μέ τήν δυσαρμονία μας. 

Κάθε ούράνια περιοχή, άνάλογα μέ τήν ύλική σύνθεση καί τή δική 

της κραδασμικότητα, έκπέμπει τόν δικό της ίδιαίτερο ήχητικό καί 

χρωματικό τόνο. Κι' άκόμη, έπειδή r λες ο· περιοχές άλληλοδιαπερνού

νται, παράγεται άπό τήν άνάμιξή το, ς αύτή, όχι μόνο μιά έκθαμβωτική 

χρωματική άκτινοβολία, άλλά καί μι., θαυμαστή ήχητική άρμονία. Τή με

γάλη αύτή άλήθεια έγνώριζε ό Πυθαγορισμός, ένώ ό μεγάλος Πυθαγό

ρας φέρεται νά ήταν ό ϊδιος σέ θέση νό συλλαμβάνει τήν συμπαντική 

αύτή συγχορδία, τήν άπρόσιτη στιi δικ11 μας πεπερασμένη καί άτελή 

άκουστική ίκανότητα. 

«'Ημέρες καί Νύχτες τοϋ Βράχμα» 

Έπτά φορές περιστρέφεται τό κύμα τιiς θείας Ζωής έπάνω σέ κάθε 

σφαίρα άλύσου, μεταφερόμενο πρός τιiν άμέσως έπόμενη καί άφήνο

ντας τήν πρώτη νά περιπέσει σέ ϋπνο. Έπτά φορές τό κύμα Ζωής περι

στρέφεται γύρω άπό τιiν όλυσο - μέ ένδιάμεσα διαστήματα άνάπαυσης -

καί έπτά φορές κάθε όλυσος όναγεννιέται καί έπανενσαρκώνεται, σέ 

διαφορετική κάθε φορά κλίμακα ύλικης πυκνότητας τών σφαιρών της, 

προκειμένου νό έλθει σέ πέρας τό έξελικτικό έργο ένός πλανητικού 

διαμερίσματος. Σέ κάθε όλυσο όναπτύσσεται ένα βασίλειο ζωής, έτοιμο 

νό προαχθή πρός τό όμέσως όνώτερο στιiν έπόμενη όλυσο, όρχίζοντας 

όπό τό τρία πρώτα βασίλεια τών στοιχείων καί φθάνοντας μέχρι τό όν

θρώπινο. Μέσα όπό κάθε βασίλειο ζωής προπαρασκευάζεται ό όντίστοι

χος φορέας τού όνθρώπου, ό έπταπλούς όνθρωπος. Μέσα όπό κάθε 

όλυσο καί μέσα όπό κάθε βασίλειο ζωης ή ϋλη έξελίσσεται, όποκαλύπτο

ντας τόν κεκρυμένο δυναμισμό καί τήν αποκριτικότητό της γιό τήν έκδή

λωση τού πνεύματος. 

"Όταν τό έργο δλων τών πλανητικών διαμερισμάτων τού 'Ηλιακού συ

στήματος έχει τερματισθή, τόε λέγεται δτι ιi «Μεγάλη Ή μέρα τού Βράχ

μα» έχει τελειώσει. Ό Βράχμα είσπνέει καί δλο τό έργο τής μεγάλης 

'Ηλιακής 'Ημέρας όπορροφόται στούς κόλπους του, γιό νό όρχίσει ή 

«Μεγάλη Νύχτα» τού θεϊκού ϋπνου καί τής θεϊκής άνόπαυσης. ·Όπως 

άκριβώς καί στόν όνθρωπο δλος ό μόχθος, οί φροντίδες καί ή δραστη

ριότητα μιός ήμέρας όπορροφώνται στήν όσυνειδησία τού νυχτερινού 

ϋπνου, γιό νό ξεπροβόλουν καί πόλι στό φώς τής συνειδητότητός του 
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μόλις άφυπνισθή στή νέα ήμέρα. Είσπνοές καί έκπνοές, έγρήγορσις καί 

ϋπνος, ήμέρες καί νύχτες, χρησμοσύνη καί κόρος, παλίρροια καί άμπτω

τις, έκδήλωσις καί έπιστροφή στό άνεκδήλωτο. 'Όλα μέσα στό Σύμπαν, 

άπό τόν Μακρόκοσμο έως τόν άνθρωπο καί έως τό έσχατο ύλικό άτομο, 

είναι ύποταγμένα στόν ρυθμό αύτόν τής έναλλαγής καί τής περιοδικότη

τας. Είναι ό αίώνιος παλμός τής μεγάλης κοσμικής καρδιάς, καί άν ό 

παλμός αύτός σταματούσε, τό Σύμπαν θά έξαφανιζόταν άμέσως. 

"Τό Σύμπαv - πρίv γεvvηθεί - ήταv κρυμμένο μές ατή σκέψη καί τόv 

κόλπο τού Θεού" Στροφές τώv Τζυάv. 

Άκολουθώντας τίς κοσμογονικές περιγραφές μέσα άπό τίς Στροφές 

τών Τζυάν, τό πανάρχαιο αύτό βιβλίο τής άποκαλυμένης σοφίας, θά 

χρειασθή νά μεταφερθούμε έξω άπό τόν χρόνο καί νά παρακολουθή

σουμε τήν κατάσταση τού Ήλιακού μας Σύμπαντος μέσα στή μεγάλη 

Νύχτα του, καί στή συνέχεια τήν ώρα τής άφύπνισής του, γιά τή νέα καί 

πάλι δημιουργική Ήμέρα του: Τή μεγάλη αύτή κοσμική Ήμέρα πού δια

νύει ό κόσμος μας, πού έχει άρχίσει έδώ καί έκατομμύρια χρόνια καί πού 

μέσα σ' αύτήν ή δική μας ζωή έχει άνέλθει στό άνθρώπινο στάδιο: 

«Οί αίώνιοι γονείς, τυλιγμένοι στά άόρατα φορέματά τους είχαν ξα

νακοιμηθή γιά έπτά άιώνιότητες ... Ό χρόνος δέν ύπήρχε έκεί ... ό παγκό

σμιος Νούς δέν ύπήρχε, οί δρόμοι τής εύδαιμονίας δέν ύπήρχαν, οϋτε 

τής δυστυχίας, οί μεγάλες αίτίες ... Τά σκοτάδια μόνο γέμιζαν τό όλο, για

τί ό Πατέρας, ή Μητέρα καί ό Γιός δέν εϊχανε ξυπνήσει άκόμη γιά τή νέα 

Ρόδα. Ή ώρα δέν είχε σημάνει άκόμη ... » 

Έπτά αίωνιότητες έχουν περάσει άφ' ότου ό Βράχμα, ό Δημιουργός, 

μαζί μέ όλο τό δημιουργημένο Σύμπαν του έχει άποκοιμηθεί. Μέσα στήν 

κατάσταση τού θεϊκού ϋπνου τά πάντα ξεκουράζονται, διαλυμένα στόν 

έαυτό τους, οί ούσίες, οί δυνάμεις, οί ίδέες, οί μορφές καί οί άτομικές 

συνειδήσεις, μαζί μέ όλη τήν κλίμακα τών φωτεινών όντων, πού είχαν 

παραχθή άπό τή δραστηριότητα μιός προηγούμενης Ήλιακής Ήμέρας, 

μέσα στήν άτέρμονη ζωή τού θεού. Μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό 

τήν άναφορά αύτή ότι τό Ήλιακό μας σύστημα δέν διανύει τήν πρώτη 

Ήμέρα του, είχε ξαναϋπάρξει δηλαδή μέσα στόν ϊδιο αύτόν κοσμικό 

χώρο καί τό έργο τής προηγούμενης έκείνης δημιουργικής Ήμέρας 

είχε άποδώσει τούς πνευματικούς τούς καρπούς, τά φωτεινά όντα, γιά 

τά όποία γίνεται λόγος. Τό σημερινό έπομένως έργο του είναι ή συνέ

χεια έκείνου τού προηγούμενου. Τό μόνο πού δέν μεταβάλλεται είναι τό 

Κοίλον, μαζί μέ τά «Laya» αίώνια καί άκατάστρεφτα κέντρα παλαιών καί 

μελλοντικών Ήλιακών συστημάτων. 

«Γεννηθήτω Φώς» 

Καί συνεχίζει ή άπόκρυφη Στροφή: .. ·ο τελευταίος κραδασμός τής 
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έβδομης αίωνιότητας πάλλεται μές στό απειρο. Ή μεγάλη Μητέρα, ή 

Ρίζα τής 'Ύλης, ξυπνάει μέσα άπό τόν αίώνιο ϋπνο της, άνθίζοντας σάν τό 

μπουμπούκι τού Λωτού ... " Ξημει::,ώνει ... Ή αύγή μιάς νέας 'Ηλιακής Ή μέ

ρας χαράζει μέσα στόν χώρο. 'Ένα έγερτήριο σάλπισμα όντηχεί μές στό 

απειρο, δονεί τήν κοιμισμένη καρδιά τού κόσμου καί τήν κάνει ν' άναρρι

γεί ώς τά βάθη της 'Ένας 'Ηλιακός Λόγος, ένας Δημιουργός θεός έγεί

ρεται μέσα άπό τή νύχτα τής Αίωνιότητάς του. Ή έγερσή του αύτή είναι ή 

άναγγελία τής γέννησης ένός νέου καί πάλι Σύμπαντος: «·οταν αύτός 

έκδηλούται, τό πάν έκδηλούται μαζί του» λέγει ή ίνδική Ούπανισάντ. 

«Πνεύμα θεού έφέρετο έπί τών ύδάτων» λέγει ή 'Ιουδαϊκή παράδοση, 

άναφερόμενη στήν πρώτη αύτή άφύπνιση τής Δημιουργικής Άρχής. Καί 

«ό Βράχμαν ϊπταται έπί τών ύδάτων τής ϋλης» ή ίνδική παράδοση, μέ τή 

λέξη «ϋδατα» ύπονοώντας τήν κοιμισμένη καί άδιαμόρφωτη άκόμη κο

σμική ϋλη. 

Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά πούμε ότι ή λέξη «Λόγος» δέν άπαντά

ται μόνο στόν Χριστιανισμό. Είναι πολύ άρχαιότερη καί άναφέρεται τόσο 

στόν 'Ηράκλειτο, όσο καί σέ αλλες άρχαίες παραδόσεις, όχι μόνον μέ τή 

σημασία τού δημιουργικού Αίτίου, άλλά παράλληλα καί μέ τή σημασία 

τού δημιουργικού 'Ήχου, τής Λέξης, μιάς πρωταρχικής δηλαδή φωνής η 

συλλαβής. Ή άρχή τής Δημιουργίας φέρεται στίς άρχαίες παραδόσεις 

σάν τό άποτέλεσμα ένός Λόγου, πού προφερόμενος άπό τόν Δημιουργό, 

φέρνει τόν κόσμο σέ ϋπαρξη. 

Ό 'Ηλιακός Λόγος, ό Πνευματικός 'Ήλιος, ό Βράχμα, ό lshwara, είναι 

ό άνώτατος 'Άρχων καί Κύριος τού άφυπνιζομένου κόσμου. Τό πεδίο τής 

ένεργείας του εΤναι αύτή ή σφαίρα μέσα στόν Γαλαξιακό χώρο, πού ή 

άκτίνα της άναχωρεϊ άπό τό κέντρο τού Ήλίου καί φθάνει έως τόν τε

λευταίο δορυφόρο τού τελευταίου πλανήτη. Μέσα στό έσωτερικό τής 

όράνιας αύτής περιοχής, ό θεός-Λόγος δρά άκατάπαυστα, κάνοντας τό 

σύστημά του νά άποκαλύψει όλοένα καί περισσότερο τήν ϊδια τή δική 

του άσύλληπτη φύση: «Χωρίς τή σκέψη Του δέν θα μπορούσαμε νά σκε

φτόμαστε, χωρίς τήν άγάπη του δέν θά μπορούσαμε ν' άγαπάμε, χωρίς 

τή Ζωή του δέν θά μπορούσαμε νά ζούμε». Εϊμαστε άπειροελάχιστα 

σπέρματα τής ζωής καί τής ϋπαρξής Του, πού έχοντας έκπορευθή άπό 

Αύτόν, θά έπιστρέψουμε κάποια μέρα πρός Αύτόν «ένσυνείδητοι τής 

άποκαλυφθείσης δόξης του», κέντρα ζωής μέσα στή Μοναδική Ζωή, 

έστίες φωτός μέσα στό Μοναδικό Φώς. Μέσα στόν 'Ηλιακό χώρο δέν 

ύπάρχει τίποτε πού νά είναι κενό, πού νά μήν είναι Αύτός, πού νά μήν εί

ναι γεμάτο άπό τήν απειρη καί άσύλληπτη αύτή παμπαρουσία. « 'Εν αύτώ» 

πράγματι, ζούμε καί κινούμεθα καί ύπάρχουμε. 

Ή άφύπνιση τής Δημιουργικής Άρχής έχει συμβολιστή στίς άνατολι-
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κές παραδόσεις μέ τό μεγάλο Φίδι, τόν Nag 1 πού ξεδιπλώνεται σφυρίζο

ντας καί παίρνει τήν ούρά του στό στόμα. Ό ούροβόρος όφις είναι τό 

αίώνιο σύμβολο τής ένωσης τών δύο γενεσιουργιών παραγόντων, πνεύ

ματος-ύλης, πατέρα-μητέρας, τού θετικού πόλου τής δημιουργίας μέ 

τόν άρνητικό. Άπό τήν ένωση αύτή θά προκύψουν τά πάντα μέσα στό 

Χρόνο, πού καί αύτός δημιουργείται ταυτόχρονα. Ό Χρόνος-Κρόνος, 

πρωταρχικό παράγωγο τής Δημιουργίας θά ύπαγάγει κάθε μορφικό φαι

νόμενο στήν κυριαρχία του. Γιατί: «όπου γέννησις, έκεί καί Χρόνος» 1. Τό 

«Fohat», ή δημιουργική φωτιά τού Πατέρα - λέγει ή άπόκρυφη Στροφή -

έμβολιάζει τήν κοιμισμένη καί άδρανή μέσα στό Κοίλον ρίζα τής ϋλης. 

Τό Κοίλον άνασταίνεται μέσα στό φώς. Τό φώς αύτό, βέβαια, δέν είναι 

ό,τι γνωρίζουμε έδώ κάτω σάν φώς, άλλά «τό νοούμενον τού φωτός» στά 

πνευματικά πεδία, τό ύπερκόσμιο καί άκτιστον φώς, πού γιά τά θνητά μά

τια μας είναι άπόλυτο σκότος. 

Στήν έ�ληνική παράδοση τό πρωταρχικό αύτό στάδιο τής Δημιουρ

γίας έχει συμβολισθή μέ τή θαυμάσια έκείνη είκόνα τού Κοσμογονικού 

Ώού. Μέσα άπό τό πρωταρχικό δηλαδή 'Έρεβος καί τό Χάος, ένας δυνα

μικός στρόβιλος άναφαίνεται, πού παίρνει τό σχήμα ένός αύγού άργυρό

χρωμου. Μέσα στό κοσμογονικό αύτό αύγό οί δημιουργικές Άρχές κυο

φορούν τό κοσμικό πτηνό. Τ ό κέλυφος τού Ώού θά διαρρήξει πρώτος ό 

Φάνης, τό Φάος, τό πρώτο φώς. 

Στή Μυστική Διδασκαλία τής Έλ. Μαλαβάτσκυ, ή πρωταρχική αύτή 

φάση τής Δημιουργίας έχει συμβολιστεί μέ ένα φωτεινό κύκλο, στό κέ

ντρο τού όποίου ύπάρχει μιά στιγμή. Ή στιγμή σέ δεύτερη φάση γίνεται 

μία γραμμή, διαιρώντας τόν κύκλο σέ δύο μέρη, ϋλη καί πνεύμα. Σέ μία 

τρίτη φάση ή γραμμή μέσα στόν κύκλο γίνεται σταυρός. Τό πνεύμα έπι

βαίνει στό όχημα τής ϋλης. Άπό έκεί καί πέρα ή διαφοροποίησις άρχίζει 

άτελεύτητη μέσα στόν αύτοδημιουργούμενο Χρόνο. 

'Ένα νεφέλωμα - θά λέγαμε σήμερα - κάνει τήν έμφάνισή του μέσα 

στό χώρο. Τό νεφέλωμα, βέβαια αύτό δέν είναι έκείνο πού συλλαμβάνει 

ή έπιστήμη μέ τά άκριβή όργανά της. 'Υπάρχει πολύ πρίν γίνει άντιληπτό 

έπί τού φυσικού πεδίου, στά άνώτερα πεδία, σέ κατάσταση άόρατης θερ

μικής ένεργείας. 

«Φάvης, τώv Παραδειγματικώv αίτίωv τό πρώτιστοv» Πρόκλος 

Μέ τό ξημέρωμα τής νέας Κοσμικής 'Ημέρας, ό Βράχμα διαλογίστη

κε έπάνω στόν έαυτό Του, καί όλο τό περιεχόμενο τής συνειδήσεώς Του 

1. Nag και Naga = Όφις. ·ονομα πού δινόταν συμβολικά στούς άρχαίους μεμυημένους. Καί 

στήν έλληνική παράδοση οί όψεις φέρονται νά συμβολίζουν πνευματικές καί θείες άντότη

τες. Οί ίεροί όψεις είχαν άνοίξει τά αύτιά τού ηρωα Μελάμποδα, τού είχαν δηλ. χαρίσει τήν 

ύπερακοή. 
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ξεπρόβαλε πάλι στό φώς τού θεϊκού Νού, λέγει ή ίνδική παράδοση. Ό 
Βράχμα συνδέεται μέ τήν ϋπαρξή του καί μέ τή μνήμη του. Ό Βράχμαν 
θυμάται. .. 'Όλο τό έργο καί όλα τά έξελικτικά άποτελέσματα τής προη
γούμενης δημιουργικής 'Ημέρας, πρίν άπό τή μεγάλη Νύχτα τού ϋπνου 
του, ξεπετάγονται πάλι στό φώς τής θεϊκής μνήμης: « ·Από τή λαμπρότη
τα τού φωτός ξεπετάχθηκαν πάλι στό διάστημα οί ξαναξυπνημένοι ένέρ
γειες ... 'Εκεί οί Ούσίες, οί Φλόγες, τά Στοιχεία, οί Κατασκευαστές, οί 
'Αριθμοί ... καί τό καμίνι τού θεϊκού άνθρώπου, τό άθροισμα τό όλικό» 

λένε οί Στροφές τών Τζυάν. Ή μνήμη αύτή τού θεού, ή γεμάτη άπό τά 
ύποδείγματα όλων όσων είχαν γίνει καί όσων έπρόκειτο νά γίνουν, φέ
ρεται νά είναι καταχωρημένη στήν Άκάσα < A'Kasha >, έναν λεπτότατο 
πέπλο πρωθύλης, μιάν όθόνη εύαίσθητη καί φωτεινή, άψευδές άρχείο 
όλων όσων ύπήρξαν, όσων ύπάρχουν καί όσων θά ύπάρξουν μέσα στόν 

άπειρο χρόνο. Ή A'Kasha είναι ό φορέας πού συνδέεται μέ τόν Νού καί 
μέ τή Μνήμη τού Λόγου 

'Ακολουθώντας τήν έλληνική παράδοση, μέσα άπό τήν κοσμογονία 
τού Όρφισμού, συναντούμε καί πάλι μιάν έξ ϊσου εϋγλωττη καί σοφή εί
κόνα, ώς πρός τό ϊδιο αύτό κοσμικό γεγονός. Είναι ή συμβολική κατάπο
σις άπό τόν Δία τού Φάνητα η τού Μήτυος-Νού, χάρις στήν όποία «έφα
νερώθησαν άμέσως στόν Δημιουργό πάντων τών έγκοσμίων τά αϊτια». 
« 'Εκεί γάρ ό ηλιος καί ή σελήνη καί ό ούρανός αύτός καί τά στοιχεία καί 
έρως ό ένοποιός» 1. Τότε ό Ζεύς, έχοντας ταυτιστή μέ τόν Μήτιν
Φάνητα, έμπλεος άπό ίδέες, γεννάει τόν Νοερό Κόσμο, τόν κόσμο τών 
Ίδεών καί τών 'Αρχετύπων τής νέας Δημιουργίας: «·Έτσι κατασκευάστη
κε καί πάλι άπό τόν Δία τό λαμπρό ϋψος τού αίθέρα, τά πλάτη τού άκατα
πόνητου πόντου καί όλοι οί άθάνατοι, θεοί καί θεές, καί όλα όσα είχαν γί
νει καί όσα έμελλαν νά γίνοuv,,2_ 'Όλες οί άρχαίες παραδόσεις μιλούν γιά 
τό πρωταρχικό αύτό κοσμογονικό στάδιο, κατά τό όποίο ό Δημιουργός 
«έποίησε» τόν κόσμο, τόν έπρόβαλε δηλαδή, σάν μιά ίδεατιi σύλληψη. 
Κάθε μορφικό φαινόμενο άποτελεί τήν έκφραση - άτελή πάντοτε καί 
σκιώδη - μιάς ίδέας πού προϋπάρχει γι' αύτό στόν Νοερό κόσμο. Οί 
ίδέες δέν είναι κάτι τό άφηρημένο, είναι πραγματικότητες, οί μόνες 
πραγματικότητες σέ σχέση μέ τό μορφικό σύμπαν, πού είναι μιά Maya 
καί μιά σκιά τής πραγματικότητας. 

«TRIMOURTI» Ή θεία Τριάς 

Εϊχαμε πή ότι κατ' είκόνα τού Κοσμικού Λόγου, ό 'Ηλιακός Λόγος, ό 
Δημιουργός τού συστήματός μας, όν καί μία Μονάς στήν πρωταρχ1κ1i του 

1 Πpοκλος 

2. Πρόκλος 
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ύnόσιαση, όταν έκδηλώvεται καί ένεργεί μές στό Σύμπαν Του, ένεργεί 

σάν μία Τριάς 'Εργάζεται δηλαδή ό θεός κατά τρείς διαφορετικούς 

τρόπους, έμφανίζοvτας τρείς φάσεις η όψεις στό έργο του. Ή θεία 

Τριάς είναι.δόγμα κοινό όλων τών θρησκευτικών παραδόσεων. Είναι ή 

TRIMOURTI τού ϊνδουϊσμού «Σίβα-Βισνού-Βραχμάς», ή Τριάς «Πατήρ

Υίός-·Αγιοv Πνεύμα» τού Χριστιανισμού, ό Τριδύναμος καί Τρυσυnόστα

τος Ζεύς τού Ορφισμού «Μήτις-Ερως-·Ηρικεnαίος». ·ο ένας θεός μέ 

τά τρία πρόσωπα, τό ούράνιο τρίγωνο" Ισχύς-Άγάnη- Κάλλος» η «Βού

ληση-·Αγάnη-Νούς», πού όταν άντανακλαστή στόν άνθρωπο, θά έμφανι

σθή σάν «Βούληση-Συναίσθημα-Νόηση». Οί τρείς αύτές όψεις τού 

Δημιουργού, πού φέρονται νά είναι ίσότιμες, άν καί έκδηλώνονται διαδο

χικά στήv άρχή, έξακολουθούv στή συνέχεια vά έργάζονται ταυτόχρονα 

μέσα στό Σύμπαν, στόν δικό της ή καθεμία τομέα, έξελίσσοντάς έn' 

άπειρον τό όλο έργο. 

Πρώτη Δημιουργία: Κοσμογονία - Η όψις πού φέρεται πρώτη nρός 

τήν έκnόρευση είναι ή άvαφερόμενη σάν Τρίτη, ή όψις Βραχμάς, Νούς, 

'Αγιον η Θείον Πνεύμα. Ό θείος Νούς θά γίνει ό πρώτος θεμελιωτής 

τού Σύμπαντος, έκείvος πού θά άναλάβει τή δόμηση τής ϋλης μέσα άnό 

τό πρωταρχικό Χάος καί τήν τακτοποίησή της στήv κοσμική διάταξη τών 

σφαιρών έnάνω στά άθάvατα θεμέλια. Δημιουργική ένέργεια τής όψεως 

αύτής τό «Fohat», ό θείος ήλεκτρισμός, τό Πύρ τού Νού. ·ο Νούς είναι 

Πύρ, ένέργεια, δύναμη καί τέχνη δημιουργική. ·Ό,τι άφορά τήv ϋλη, τή 

δόμηση καί τήν έξέλιξή της μέσα στό Σύμπαν είναι έργο τής όψεως αύ

τής, τού θείου Νού. 

Δευτέρα Δημιουργία: Μορφικό Σύμπαν. ·οντογονία. ··oτav ό θείος 

Νούς έχει φέρει σέ πέρας τό έργο του τής θεμελίωσης τού Κόσμου, 

τότε ή Δευτέρα όψις τής θείας Τριάδος φέρεται nρός τήν έκnόρευσή 

της. ·Η ϋλη τών σφαιρών κάτω άnό τή στοργική πνοή καί τή θαλπωρή της 

ένέργειας αύτής πού λέγεται Ζωή-Μορφή, ·Ερως ένοnοιός, Άγάnη

Υίός, διεγείρεται, προβάλλει άξονες συνδετικούς, έλκεται, συνδυάζεται 

καί έμψυχώνεται, γιά τόν σχηματισμό τώv μορφών τής ζωής. Δημιουργι

κή ένέργεια τής όψεως αύτής τό «Prana», όvτογονικό καί ζωϊκό nύρ. 

Τρίτη Δημιουργία: Πνευματογονία. 'Όταν τό έργο είς Δευτέρας 

όψεως φθάσει στή δόμηση τής άνθρώnιvης μορφής, έναν σταθμό καθο

ριστικό στή φάση αύτή, τότε ή Πρώτη δημιουργική όψις, ή όψις Πατήρ, 

ϊσχύς, Αύτούnαρξη καί Αύτοζωή, φέρεται nρός nρός τήν έκnόρευσή 

της. ·Η άνθρώnινη μορφή, συνδεόμενη μέ μία άκτίνα τής όψεως αύτής, 

προσλαμβάνοντας φώς άnό τό φώς της καί ίσχύ άnό τήν ίσχύ της, φέρε

ται μέσα άnό μία μακρυά έξελικτική πορεία, στήν όμοίωσή της nρός τόν 

Δημιουργό. Δημιουργική ένέργεια τής Πρώτης όψεως τό πνευματικό 

Πύρ «Kundalini», ούράνιο η όλύμnιο Πύο. 
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«Πάντα διεκόσμησεv Νοϋς" Άvαξαγόρας 

Άεί ό θεός γεωμετρεί καί ή Δημιουργία, σέ όλες τίς έκδηλώσεις 

της, άnό τό πρώτο ότομο τής ϋλης κοί τόν ούράνιο διάκοσμο, έως τό 

όρυκτό, τό φυτό, τό ζώο, τόν όνθρωnο, ειναι έργο ρυθμού, άριθμού, 

ώραιότητος. Μέ άκρίβειο άριθμητική κοί γεωμετρική άρμονίο ό μεγάλος 

Μαθηματικός κοί Γεωμέτρης τού κόσμου, ό θείος Νούς, κατασκευάζει, 

ταξινομεί κοί διακοσμεί τιiν άφανή ϋλη τού χώρου. Τό Χάος γίνεται κό

σμος, ή άταξίο τάξη, τό A'Dharma, Dharma. Κομμίο συγκέτρωσις ϋλης 

δέν είναι τυχαίο στόν κόσμο κοί χωρίς «άριθμό». ΕΊνοι ή «άφονής αρμο

νία» τού 'Ηρακλείτου, πού εΊναι «κρείσσων» τής φανερής. Τά γνωστά μας 

πέντε πλατωνικά στερεά 
1 

πού φέρονται νά εΊναι οί πρώτοι όξονες καί οί 

πρώτοι πλίνθοι τής κατασκευής τών κόσμων, εΊναι γνώση κοινή τών άρ

χοίων έσωτερικών παραδόσεων. Μέσο άnό τίς πανάρχαιες ίνδικές Γρα

φές, μπορούμε νά παρακολουθήσουμε μιά λεπτομερειακή περιγραφή 

τού τρόπου μέ τόν όnοίον ό θεϊος Νούς κατασκευάζει τά r,έντε πρωταρ

χικά Στοιχεϊο, τά «Tattwas»2 τούς πρώτους ούτούς πλίνθους τού κό

σμου, μέ βάση τά άντίστοιχο πέντε «Tanmatras», τά πέντε θεϊο μέτρο 

κοί τούς θείσυς ρυθμούς. Τά πέντε ούτά πρωταρχικά στοιχείο, οίώνιο, 

αδιαίρετο καί άνολοίωτο, «Ριζώματα πάντων» κατά τόν Έμnεδοκλή
3 θά 

σχηματίσουν στιi συνέχεια μέ τούς συνδυασμούς τους τά γνωστά μας 

πέντε πεδίο, τό έδαφος όπου θά έλθει νά φυτευθή κοί νά κυοφορηθή ή 

σπορά τής θείας Ζωιϊς σέ όλο τά στάδιο τής έκδήλωσιiς της 

'Ας nορακολουθιiσουμε κοί πάλι μέσα άnό τίς Στροφές τών Τζυάν, τό 

στάδιο ούτό τής Πρcοτης Δημιουργίας, κατά τό όrιοίο ό θεϊος Νούς μέ τή 

δημιουργική του τέχνη κοί τιiν ένέργειο τού θείου Πυρός, κατασκευάζει 

τόν Μέγα Διάκοσμο: " ... Πώς έργάζεται τό Fohat; Μαζεύει σκονη άnό 

φωτιά, φτιάχνει Μnάλλες φωτιά, έμφυσώντος τοuς ζωιi, κοί έπειτα οέ 

κίνηση τίς βάζει nεριστροψική, ολλες σέ μιά διεύθυνση, όλλες οέ άλλη. 

ΕΊναι ψυχρές, τίς ζεσταίνει, εΊναι στεγνές, τις ύγραίνει .. Ετσι κάνει τό 

Fohat άn' τή μιάν Αύγιi ώς τήν όλλη, γιά έnτά Αίωνιότητες Τό Fohat εί

ναι τό 'Ατι, Κοβολλάρης είναι ό Νούς». 

Ό Μέγας Διάκοσμος. το σκηνικό όπου θά nοιχθή τό κοσμικό δράμα 

έχει έτοιμοστή Ή ψυχή τού Κόσμου. ή Αλάγια, ή σπορά τής θείος 

Ζωής, θά είσορμήσει μέσο στό νεοσύστατο Σύμπαν κοί θά διανεμηθή 

στίς σφαίρες κοί τά συστήματα, άνάλογο μέ τό προδιαγεγραμμένο γι· 

ούτά σχέδιο. Ό Θεός - λέγει ό Πλάτων - διεμοίροσε τήν ψυχιiν τού κό-

1 Πυρuμ1ς. Κυβος. Οκτuεδρον. Δωδεκαεόρον. Ε,κοσαεδρον 
2. Tattνιas· Οι 5 ότομικες κατuοταοεις (Οί ατο1ιικες κατuοτασεις οnως και τα πεόιc, είναι 

7. τα δυο ύψηλότερu δεν συμμετεχουν στο nupov εξελικτικο εpyo). 

3. Κατα τον Εμπεδοκλή τα .. Ρ,ζω1ιατa .. είναι τεοοεpα Γιϊ. Υόωp, Πυρ, Αηp, 1ιε Πε1ιπτη ου

οια τόν Αιθερα 
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σμου στίς διάφορες σφαίρες ... Καί πρό τών ψυχών έθεσε Δαίμονες, νά 

προϊστανται σάν ήγεμόνες. 

Άπό τόν «Νοερό Κόσμο» ή Παραδειγματική Δημιουργία, προβαλλό

μενη πρός τόν κόσμο τής Ύλης. Άπό κάτω ή Ύλη, ή Ζωή καί ή Μορφή 

έπί τό έργον, γιά τήν όλοένα καί πιό πιστή έκφραση καί άναπαραγωγή 

τών θείων Παραδειγμάτων. Ή συνάντησις τών δύο κόσμων, θά σημάνει 

τίς τελικές φάσεις τού έργου. 

το Τ' Α vτοΝ καί το ΕτΕΡΟΝ 

τί εΤναι ή ϋλη, τό δεύτερο αύτό σκέλος τής θείας Φύσης, Μητέρα, 

μήτρα, τροφός, έκμαγείο, φορέας καί όχημα τού πρώτου σκέλους, τού 

γνωστού σάν «πνεύμα»; Οί άρχαίες παραδόσεις μάς δίνουν, όπως εϊπα

με, σαφείς καί συγκεκριμένες ίδέες, τόσο ώς πρός τή σύσταση καί τίς 

ίδιότητες τής ϋλης, όσο καί ώς πρός τόν ρόλο πού έχει νά παίξει μέσα 

στό κοσμικό έργο. "Έτσι ή άρχαία έπιστήμη δέν θά εΤχε τίποτα νά διδαχθή 

άπό τίς κατακτήσεις τής σύγχρονης άτομικής έπιστήμης, έκτός μόνον 

άπό τήν έπαλήθευση μέ τά σύγχρονα μέσα καί τά σύγχρονα όργανα τών 

δικών της θεωρητικών καί νοητικών συλλήψεων. 

Σύμφωνα μέ τίς άρχαίες παραδόσεις, οί δύο άρχές η οί δύο πόλοι τής 

Δημιουργίας Πνεύμα:Υλη, φέρονται νά παίζουν ρόλο ίσότιμο, συνεργά

τες καί σύζυγοι άχώριστοι, σέ κάθε φάση καί σέ κάθε έκδήλωη τού κο

σμικού έργου. "Έτσι ό μέγιστος Ζεύς «συζυγεί τή "Ήρα» καί ίσοτελής 

πρός αύτόν ή "Ήρα καλείται, ένώ στήν ίνδική τριάδα «Σίβας-Βισνού

Βραχμάς» κάθε θεία όψη έχει τή δική του πιστή σύζυγο, τή δική του 

δηλαδή ποιότητα ϋλης μέ τήν όποία συνεργάζεται. Ό ρόλος τής ϋλης, 

σάν συζύγου τού Πνεύματος, ειναι νά περιπτυχθή, νά κυοφορήσει καί νά 

άναστήσει μέσα άπό τούς στοργικούς μητρικούς κόλπους της τόν θείο 

Υίό, τά θεία σπέρματα καί τούς θείους καρπούς. Κυοφορώντας όμως, 

έξελίσσοντας καί άνασταίνοντας τό Πνεύμα, κυοφορείται, έξελίσσεται 

καί άνασταίνεται καί αύτή ή ίδια, έως ότου γίνει ή τέλεια σύζυγός του. 

Σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τών έλληνικών φιλοσοφικών παραδόσεων, 

ή "Ύλη εΤναι τό «·Έτερον» σέ σχέση μέ τό «τ'Αύτόν», ή Μεριστή ούσία σέ 

σχέση μέ τήν Άμέριστη καί συνεχή, τήν «όμοια καί κατά τ' αύτά έχουσα». 

ΕΤναι τό μορφικό καί τό όρατό τμήμα τού κόσμου, σέ σχέση με· τό ίδεατό 

καί άόρατο. ΕΤναι τό «πυκνόν» σέ σχέση μέ τό «άραιόν», τό «πλήρες» καί 

τό βαρύ σέ σχ�ση μέ τό «κενόν» καί έλαφρύ. Τό «πάσχον» σέ σχέση μέ 

τό «ποιούν», ή παθητική άρχή σέ σχέση μέ τήν ένεργητική. Χωρισμένες 

οί δύο άρχές παραμένουν άδρανείς και άνεκδήλωτες, όπως οί δύο πόλοι 

τού Ήλεκτρισμού, γιά νά ένεργοποιηθούν καί νά έλθουν σέ έκδήλωση 

εύθύς άπό τήν πρώτηένωσή τους. 

Στίς ίνδικές παραδόσεις ή πρώτη αύτή παθητική καί άνεκδήλωτη κα-
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τόστασις τής ϋλης είναι γνωστή, όπως εϊnαμε, σόν Ρίζα τής ϋλης, μιό 

διαφοροποίησις δηλαδή όσύλληnτη μέσα στή συνεχή ούσία τού Κοίλου. 

Μέ τήν έναρξη τής Δημιουργίας καί τήν ένωση τών δύο πόλων, ή Ρίζα 

αύτη τής ϋλης έμβολιόζεται όnό τό θείον Πύρ, γονιμοποιείται κατά κά

ποιον τρόπο καί έρχεται σέ έκδήλωση. Τό Fohat όνοίγει όnές, τρύπες 

όραιές μέσα στό Κοίλον, όnωθώντας όnό αύτές τήν ούσία τού Κοίλου, 

καί τίς γεμίζει μέ τήν ένέργειό του. Τότε οί όόρατες όnές γίνονται φυσα

λίδες λόμnουσες καί παλλόμενες, στιγμές φωτός μέσα στό Κοίλον. Εί

ναι ή πρώτη δημιουργική ένέργεια, οnως εϊnαμε, τό «Γεννηθήτω Φώς». 

Οί πρώτες αύτές φυσαλίδες, συνενούμενες καί συσnειρούμενες, σύμ

φωνα μέ τό θεία μέτρα καί τούς θείους ρυθμούς, θό φθάσουν κάποτε νό 

δομήσουν τό φυσικό άτομο, μυριάδες φυσαλίδες γεμάτες μέ θείον ήλε

κτρισμό, μιό nόλλουσα όnό συσπειρωμένη ένέργεια καρδιά. Στό σημείο 

αύτό ή σύγχρονη έnιστήμη έχει ηδη συναντηθή μέ τήν όρχαία. ·Η ϋλη -

μός λέγει - σέ τελική όνόλυση, δέν είναι ϋλη, είναι ένέργεια. Κι' όκόμη, 

ιi ϋλη σέ σχέση μέ τό «Κενόν» φέρεται νό είναι τόσο έλόχιστη μέσα στόν 

χώρο, ώστε τό Σύμπαν νό είναι στήν ούσίο του «κενόν ϋλης». Σύμφωνα 

μέ τίς όnόψεις τής σύγχρονης έnιστήμης, ολη ή κοσμική ϋλη, ή ϋλη δηλ 

ολων τών συστημάτων, συμnυκνούμενη θό όnοτελούσε μιό σφαίρα οχι 

μεγαλύτερη όnό έκείνην πού διαγράφει ή τρ·οχιό τού ·Αρη γύρω όnό τόν 

·Ηλιο.

το ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

"Τά dvω όπως καi τά κάτω» 

Τό Σύμπαν είναι ένας ένιαίος όργανισμός, παλλόμενος όπό ζωή καί 

ένέργεια καί καμμιό δύναμη, μέσα η έξω όnό αύτό, δέν θό μπορούσε νό 

καταλύσει τήν όδιόσnαστη αύτή ένότητό του. «Κανένας πέλεκυς, δέν θό 

μπορούσε νό τού όφαιρέσει κάποιο κομμάτι». ··ολα μέσα σ' αύτόν τόν 

όργανισμό, όnό τό έσχατο ύλικό άτομο έως τόν Μακρόκοσμο καί τόν άν

θρωπο, φέρονται nρός τήν έκnλήρωση τής έντελέχειός του, όναnτύσ

σοντας μέσα στόν χώρο καί τόν χρόνο τό μερίδιο έκείνο τού ολου Σχε

δίου πού όναλογεί στό καθένα, ξετυλίγοντας τόν ίδιοίτερο ρόλο πού 

έχουν νό διαδραματίσουν μέσα στό ολο Δρόμο. 

Τό Σύμπαν είναι ένα Κρότος. Είναι τό ·Ηλιακό Κρότος, τό Κρότος τού 

Θεού. Μιό ·Υπέρτατη Βούληση, πού λέγεται θεός, έnί κεφαλής τού 

Κρότους αύτού, προγραμματίζει, σχεδιάζει, κατευθύνει καί έnιβλέnει 

τόν κρατικό μηχανισμό σέ ολη τήν έκταση τής έnικρότειός του, έτσι 

ώστε «οϋτε ενα στρουθίο» νό μήν πεθαίνει χωρίς τή δική του συναίνεση. 

·Η αύστηρή τάξη καί νομοτέλεια είναι οί βασικές προϋποθέσεις γιό τήν

όμαλή λειτουργία τού θείου Κρότους, καί στήν τήρηση τής όnαραβία

στής αύτής νομοτέλειας φέρεται νό έnιτηρείται καί αύτός όκόμα ό
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'Υπέρτατος Αρχων. 'Η Δίκη παρεδρεύει τόν Δίο σέ όλη τήν πορεία τού 

έργου του. 

Στό κοσμικό έργο ό 'Ανώτατος 'Αρχων δέν είναι μόνος. Πλαισιώνεται 

κοί Αύτός, όπως κάθε ήγεμόνας, άπό ένα έπιτελείο βοηθών καί συνερ

γατών στό πολύπλοκο καί πολυδιάστατο έργο του. 'Η κοσμική μηχανή 

δέν είναι άφημένη σέ μιά τυφλή κοί άνεξέλεγκτη αύτοματική λειτουργία. 

'Αν τό ύλικό σύμπαν φέρεται ύποταγμένο σέ κάποιον μηχανιστικό αύτο

μοτισμό, δέν θά μπορούσε νά συμβαίνει τό ϊδιο μέ τό ήθικό καί συνειδη

σιακό σύμπαν. Πίσω άπό τόν φαινομενικό ούτομοτισμό, ύπάρχουν διά

νοιες κατευθυντήριες, ύπάρχουν χέρια σοφά κοί έπιδέξια, πού όδηγούν, 

συγκροτούν, προσαρμόζουν, άποτρέπουν, έξισορροπούν. Ή άκριβής 

λειτουργία τών μεγάλων νόμων τού κοσμικού σχεδίου καί τών δευτερευ

όντων πού άπορρέουν άπό ούτούς, ή σταθερή πορεία τής έξελίξεως, ή 

διάπλασις τών μορφών πού χρειάζεται σέ κάθε στάδιο ή έξελισσόμενη 

ζωή, ή έπανενσάρκωσις καί ή έπιλογή τών κατάλληλων συνθηκών γιά 

κάθε γέννηση καί θάνατο, μέ τήν άκριβή έφορμογή τού νόμου τού Κάρ

μα, προϋποθέτουν τήν ϋπαρξη μιός πάνσοφης πνευματικής ήγεσίας. 

Μέσα στό Σύμπαν δέν μπορεί νά ύπάρχει μόνον ό θεός καί ό ανθρωπος. 

·οπως τά κάτω έτσι καί τά ανω. Ή όργάνωσις ένός γήϊνου κράτους θά

μπορούσε νά μός δώσει μιάν είκόνα τής έσωτερικής διακυβέρνησης τού 

'Ηλιακού Κράτους. 'Εχουμε έπί κεφαλής μιά κεντρική έξουσίο, έναν 

'Ηγεμόνα π.χ. κοί τούς άντιπροσώποuς του - άντιβασιλείς - στά διαμερί

σματα τού Κράτους, αμεσους συνεργάτες καί φορείς τής 'Υπέρτατης 

Βούλησης. 'Εχουμε στή συνέχεια ύψηλούς άξιωματούχους, Σώμα 

'Υπουργικό, Δικαστική 'Εξουσία, 'Εκτελεστική έξουσία, άρχηγούς άνω

τάτων 'Υπηρεσιών κοί μιάν άτελεύτητη ίερορχία ύφιστάμενων διαφόρων 

βαθμών κοί είδικοτήτων, έφόσον κατερχόμαστε τήν ύπηρεσιακή κλίμα

κα. 

Τόσο οί θρησκευτικές όσο καί οί έσωτερικές παραδόσεις μιλούν άπό 

συμφώνου, γιά τήν ϋπορξη τής πνευματικής αύτής 'Ιεραρχίας πού οί 

ύψηλότεροι βαθμοί της φέρονται νά προβάλλουν στό φώς τής Δημιουρ

γίας μαζί μέ τόν ϊδιο τόν Δημιουργό, σάν «Αύτογεννημένοι» η σάν καρποί 

πνευματικοί αλλων έξελικτικών συστημάτων. �αίμονες κοί Devas, 'Αγ

γελοι κοί Έλοϊμ, Feristhas, λατρευτικά όνόματα καί λατρευτικές μορ

φές όλων τών παραδόσεων Λόγοι γύρω άπό τόν Μοναδικό Λόγο, Φλό

γες γύρω άπό τό Μοναδικό Φώς. 'Η ίνδική παράδοση μός μιλάει γιά τούς 

'Επτά Πρωταρχικούς, τίς «έπτά πνοές τού Δράκοντα τής Σοφίας», κυ

βερνήτες τών έπτά πλανητικών διαμερισμάτων, κοί στή συνέχεια γιά 

τούς πέντε μεγάλους Devas 
1 

έπί κεφαλής τών πέντε ύλικών περιοχών.

1. lndra τού Αίθέρος. Vaya τού Αέρα, Agnι τού Πυρός, Varuna τού Ύδατος καί Kshiti τής 

Γής. 
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Μιλάει γιό τήν ούρόνια Δικαστική εξουσία, τών Τρ1ών Lipikas, σαφή καί 
όλόνθαστη πνευματική Άρχή, έφορεύουσα έnί τής κοσμικιϊς Δικαιοσύ

νης, καθώς καί γιό τιiν 'Εκτελεστική εξουσία, τούς «Γιούς τών Lipίkas». 

Κατασκευαστές καί πλαστουργοί τών μορφών τού Σχεδίου, εκπαιδευτές 

καί προστάτες ότόμων, εθνών, μιό ότελεύτη ίεραρχίο - λεγεώνες καί 
φάλαγγες - έnί τό έργον, ή μέρα καί νύχτα μέσα στό θεϊκό Κρότος. 

Άλλό καί στιiν ελληνική παράδοση οί ϊδιες όντιστοιχίες προβάλλουν, 

μέ τούς μεγάλους θεούς καί τίς θεές, έnί κεφαλής τών στοιχείων, τών 
δυνάμεων καί τών ενεργειών τού κοσμικού έργου. Πανίσχυρη καί πάνσο

φη ή Δικαστική εξουσία, μέ τήν 'Αδράστεια, τή Δίκη, τή Μνημοσύνη, τή 

θέμιδα, τίς τρείς Μοίρες. Κατασκευαστές καί εκεί τών μορφών τής 

ζωής οί Τεκτονόχειρες, Έκατόγχειρες, Κύκλωπες ... 

'Όπως τά κάτω έτσι καί τό άνω. Οί όρχαίες παραδόσεις μιλούν γιό δυ

νάμεις άντίρροnες nρός τήν Ύnέρτατη Βούληση, πού όναφαίνοντοι 

μέσα στό 'Ηλιακό Κράτος, έnοφθαλμιώντας τήν κοσμική έξουσία καί τό 

λαμπερό, άκτινοβόλο διάστημα. 'Ανταρσίες, συγκρούσεις καί πόλεμοι, 

Τιτανομαχίες καί Γιγαντομαχίες, άγγελοι τού Φωτός κοί άγγελοι τού 

Σκότους, Ύnερασnιστές καί Καταστρεφτές τού θείου Σχεδίου, συγκλο

νίζουν γιό ενα διάστημα τό νεοσύστατο 'Ηλιακό σύμπαν Τέλος οί όνταρ
σίες εξουδετερώνονται, οί ιiττημένοι όnορρίχνονται στό σκοτεινό Τάρ

ταρα τού όφανισμού, καί ή τόξι πόλι έnιβόλλετοι. Ή εύνομία, 11 Δίκη, ή Εί

ρήνη κρατούν τό κλειδιά τού ούρανού. 

KURUKSHETRA & KALI YUGA 

Τό διαμέρισμα τού 'Ηλιακού Κρότους στό όnοίο ύnόγεται κοί !i Γη 

μας, σόν ενας κεντρικός σταθμός όnό φυσική ϋλη, φέρεται νό έχει φθά

σει στό μέσο τού έξελικτικού έργου του. Διανύει δηλαδή τιiν τετάρτη 

ολυσό του, ή ολυσος διανύει τόν τέταρτο γύρο της καί τό έργο βρίσκεται 
σέ εγρήγορση έnόνω στόν τέταρτο πλανήτη τής όλύσου, πού είναι ό 
nλανιiτης Γη. Τό έργο τής 4ης αύτής όλύσου έχει μεταφερθεί όnό τιiν 
τρίτη ολυσο, γνωστή σόν ολυσο τής Σελήνης. Οί έξι λεπτότερες σφαίρες 
τής όλύσου εκείνης, έχουν ήδη διαλυθή, κοί ή μόνη πού έχει όnομείνει 

όκόμη είναι ή Σελήνη, συρρικνωμένο σώμα νεκρό, χωρίς ζωτικότητα, σέ 
δορυφορική περιστροφή γύρω όnό τήν όnόγονό της - η τιiν μετενσόρ
κωσή της - τή Γη Είναι όnό τή συγγένεια αύτή πού τό δύο ούράνιο 

σώματα, Γη καί Σελήνη, φέρονται όνέκοθέν συνδεδεμένα μέ μιόν ίδιαί
τερη - όnόκρυφη - σχέση έλξεως καί όλληλοεnιδρόσεως Σύμφωνο μέ 

τή Μυστική Διδασκαλία τής Μnλοβότσκυ, μιό νέα σελήνη θό έμφανισθή 

στό ήλιακό χώρο κατά τήν επομένη; τήν 5η ολυσο. Καί ούτή θό πρέπει νό 
είναι ή Γη μας, νεκρωμένη όnό κάθε ζωή, όκολουθώντας τήν ϊδια μοίρα 

τού σημερινού δορυφόρου της. 
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Τό βασίλειο ζωής πού φέρεται nρός τήν τελείωσή του στό έξελικτικό 
στάδιο πού διανύουμε, είναι τό όρυκτό βασίλειο έτοιμο νά nροαχθή στήν 
έnόμενη αλυσο nρός τό φυτικό βασίλειο 1. Μέ τούς κρυστάλλους, τούς 
πολυτίμους καί ήμιπολυτίμους λίθους, μέ τήν άκτινοβολία καί τήν ώραιό
τητα τών χρωμάτων τους, ή κορωνίδα αύτή τών μορφών τού όρυκτού βα
σιλείου, σέ σχέση μέ τά πρώτα σκοτεινά όρυκτά, μπορεί νά μάς δώσει 
μιάν άμυδρή ίδέα τής ώραιότητας τών μορφών καί τών αλλων βασιλείων 
ζωής, κατά τίς τελικές φάσεις τής έξελίξεώς τους. Είναι γιά τόν λόγο 
ϊσως αύτόν πού οί πολύτιμοι λίθοι έχουν ληφθή σέ όρισμένες έσωτερι
κές παραδόσεις < "Ορφισμός, Άnοκάλυψις, Ροδοσταυρισμός > γιά τόν 
συμβολισμό πνευματικών τελειώσεων καί πνευματικών διακρίσεων τού 
άνθρώnινου βασιλείου. Ποιές θά είναι οί έξελικτικές μορφές τού φυτι
κού, τού ζωϊκού βασιλείου ... Ποιές μορφές άγάπης καί ώραιότητας έχει 
έnιλέξει ό ύnέρτατος Καλλιτέχνης τού Κόσμου, γιά τόν ανθρωnο, στίς 
τελικές έξελικτικές φάσεις του έπάνω στή Γη πού νά τόν έκφράζουν καί 
νά τόν άnοκαλύnτουν μέσα άnό τήν ϋλη, πού καμμιά φαντασία δέν μπο
ρεί νά συλλάβει. Γιατί ό σημερινός ανθρωnος, άκόμα καί ό nιό ώραίος 
καί ό nιό σοφός, «δέν είναι παρά ένας πίθηκος μnρός στό θεό».2. 

Τό στάδιο τής 4ης άλύσου, πού διανύει σήμερα τό πλανητικό διαμέρι
σμα τής Γης, είναι γνωστό στίς ίνδικές παραδόσεις σάν KURUKSHETRA 
< Κουρουξέτρα >. Είναι τό πεδίο τής σκληρής μάχης, ό μεγάλος πόλε
μος άνάμεσα στό Φώς καί τό Σκότος, ή μυθική σύγκρουση τών Πανδοϊ
δών καί τών Καουραβών, τών Γυιών τού "Ήλιου καί τών Γιών τής Σελή
νης. Οί δύο συνεργαζόμενες δημιουργικές άρχές στή φάση αύτή μοιά
ζουν σάν νά άντιμάχονται ή μία τήν αλλη. Ή Γη, πλανήτης βαρύς καί σκο
τεινός, στό έξελικτικό αύτό στάδιο της, είναι ή τρομερή «Myalba», τόπος 
άσφυκτικός κολάσεως καί τόπος δακρύων. Τό πνεύμα βυθισμένο στό 
ζενίθ τής ύλικής πυκνότητας, σ' έναν έναγκαλισμό θανάσιμο μέ τή φυσι
κή ϋλη, μοιάζει, θαμένο, άφανισμένο, νεκρό. Ή έnοχή πού διανύει ή άν
θρωnότητα έδώ καί χιλιάδες χρόνια είναι ή γνωστή Kali-Yuga, ή Σιδηρά 
έποχή, τό Σιδήρεον γένος. Κυρίαρχη πραγματικότητα, ή φυσική πραγμα
τικότητα. Κυρίαρχη συνειδητότητα ή φυσική συνειδητότητα, άnοκρύnτο
ντας καί άnοκόnτοντας μέ τό φώς της κάθε άλλη θέα έξω άnό τόν στενό 
όρίζοντά της. Είναι ή άνθρωnότητα έκείνη τού Πλατωνικού σπηλαίου, 
πού κλεισμένη μέσα στά τείχη της, δέν βλέπει παρά μόνο τούς ϊσκιους 
καί τήν άντανάκλαση τών έξω πραγμάτων, έκλαμβάνοντάς τους γιά 
πραγματικότητα. 

1. Οί δικές μας έπομένως Μονάδες ζωής, γιά νά έχουν φθάσει ατό άνθρώπινο βασίλειο οτήν 

4η όλυοο θά πρέπει νά είσήλθαν στήν 1 η όλυσο σάν όρυκτές Μονάδες, καί νά προέρχονται 

έπομένως άπό τό έξελικτικό έργο ένός προηγούμενου Ήλιακού συστήματος. 

2. Ή ράκλε ιτος 
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'Όμως τό στάδιο αύτό - δnως κάθε στάδιο - δέν είναι παρά ένας 

σταθμός μόνον προσωρινός κι' ένα πέρασμα μές στό αίώνιο στροβίλισμα 

τής θείας ζωής. Είναι μιά σκληρή κυοφορία, οί ώδίνες γιά μιά νέα γέννη

ση καί μιά νέα ώρίμανση. Μέσα άnό τή σύγκρουση καί τόν φαινομενικό 

άφανισμό της, ή θεία Ζωή θά έξέλθει έμnλουτισμένη, άφυnνισμένη σέ 

μιά νέα διάσατση, πού θά είναι ή Αύτοανακάλυψίς της, ή Αύτοσυνειδησία 

καί ή Αύτογνωσία. Τό σκοτεινό Σιδήρεον γένος θά τό διαδεχθούν κατά 

τό τέλος τού γήϊνου αύτού έξελικτικού κύκλου, τά πρώτα έκείνα εύγενή 

άνθρώnινα γένη, τό Χάλκεον, τό Αργύρεον, τό Χρύσεον. Τή φορά όμως 

αύτή ίσχυρά καί άφυnνισμένα στήν έσωτερική τους πραγματικότητα, 

«ένσυνείδητα τής άnοκαλυφθείσης δόξης Του". Τότε ό άνθρωπος, έχο

ντας γνωρίσει τόν έαυτό του, θά γνωρίσει τόν θεό καί τό θείο Σχέδιο, θά 

γίνει ό ένσυνείδητος συνεργάτης του μέσα σ' αύτό, συμμετέχοντας μέ 

όλη του τή ζωή γιά τήν πραγμάτωσή πάνω στή γή. Πρός τό παρόν τό Σχέ

διο αύτό ύnάρχει μόνο στόν ούρανό. Ή nραγματωσή του όμως δέν θά 

μπορέσει μέ τίποτε νά ματαιωθή. Ή Βούληση τού Αίωνίου μέ τίποτε νά 

καμφθή. 

Αίμ. Ίβου 
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Τήν Δευτέρα 9 Μαϊου έγινε, όπως κάθε χρόνο, στά Γραφεία τής 

θεοσοφικής 'Εταιρείας, ή έορτή τού Λευκού Λωτού, πρός τιμήν τής 

ίδρύτριας τής 'Εταιρείας Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. Κατά τήν έορτή έκφωνή

θηκαν σχετικές όμιλίες πού παραθέτουμε. 

Όμιλία Χρ. Καμαρωτάκη 

Σεβαστέ Πρόεδρε, 'Αδελφοί μου, είς τήν έnέτειο αύτή τού Λευκού 

Λωτού πού έnαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, τιμώντας τήν μνήμη τής Ε.Π. 

Μnλαβάτσκυ θά ηθελα δι' όλίγων νά φέρω είς γνώσιν σας μερικές σκέ

ψεις της πού σταχυολόγησα άnό τά κυριώτερα έργα της, τίς όnοίες θε

ωρώ λίαν σημαντικές ίδέες διότι περιστρέφονται γύρω άnό μιάν άλλη 

πλευρά πού καθώς πιστεύω δέν έχει έξερευνηθεί όσον θά έπρεπε. Ή 

μελέτη έρευνα αύτής τής πλευράς, πού δέν είναι βέβαια εϋκολη καί εύ

χερής διά τόν καθένα, θά μός βοηθήση νά ύnεισέλθουμε ατό βαθύτερο 

νόημα τώv θεοσοφικών Διδασκαλιών. 

Οί διεσπαρμένες αύτές σκέψεις πού τίς θεωρώ ψήγματα χρυσού διά 

μός τούς θεοσόφους, άφορούν τά σύμβολα, τούς μύθους καί τίς άλλη

γορίες τών διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων πού άnοδεδειγμένα 

άnοτελούν τό ύλικό διά τού όnοίου θά άνοικοδομήσουμε τόν ναό τού 

πνεύματος. 

·Έχει είnωθεί άnό τούς μεμυημένους διδασκάλους, ότι τά σύμβολα

μιλούν στίς ψυχές καλύτερα άnό τά κείμενα μέ τήν φωνήν τής πραγμα

τικότητος. Οί ποιητές καί οί ένορατικοί γνωρίζουν άnό ένστικτον αύτήν 

τήν γλώσσα τών θεών. Ή μέθοδος τού συμβολισμού δίδει τήν δυνατότη

τα τής συμnυκνώσξ:ως σέ μιά μόνον είκόνα τής ύnερβατικής άληθείας 

πού συνδέεται μέ αύτήν διά σχέσεως άναλογίας. 'Επομένως μόνον διά 

τών συμβόλων είναι δυνατόν νά είσχωρήσουμε είς τήν ούσίαν τών πραγ

μάτων καί είς τόν άνεξερεύνητον χώρον τού ύnερφυσικού. Ό συμβολι

σμός είναι κατά κάποιο τρόπον ό μεσάζοντας άνάμεσα είς τόν άνθρωnον 

καί τήν θεότητα. 

·Έχω τήν γνώμην ότι τά σύμβολα άnοτελούν τήν συνθετικήν έκφραση

μιός ύnερόχου έnιστήμης τής όnοίας έχουμε χάσει τήν μνήμην. Τά σύμ

βολα διδάσκουν ό,τι προϋπήρξε, ό,τι ύnάρχει σήμερον καί ό,τι θά ύnάρ

ξη. 

Τά μέσα αύτά όπως μός βεβαιώνουν οί μύστες όλων τών έnοχών 

άντιnροσωnεύουν πνευματικές άλήθειες τίς όnοίες διά νά κατανοήσου

με θά πρέπει νοερώς νά μεταφερθούμε άnό τήν μορφή είς τήν ίδέα, άnό 
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τό γράμμα είς τό πνεύμα, όχι όμως μέ τήv βοήθεια τού κοινού vού τώv 

αίσθήσεωv, όλλό διό μέσου τής βουδικής σκέψεως Οί πλέον όφηρημέ

vες ίδέες παρουσιάζονται συ'✓ήθως ύnό τήv όψιν καί μορφή τώv συμβό

λων τώv όλληγοριώv. ·"Εργον δέ τού μύστου είναι vό ύnεισέλθη είς τήv 

ούσίαν αύτώv όχι βέβαια διανοητικά η έnιστημοvικά, άλλό ενορατικό Οί 

μύθοι καί τά σύμβολα άnοτελούv τό ένδυμα διά τού όnοίου περιβάλλεται 

ή θεία σοφία διό νό μήv βεβηλωθή άnό τό όμματα τώv άμυήτωv Ενας 

έσωτεριστής τού παρελθόντος λέγει ότι η επιστήμη τώv συμβόλων καί 

όλληγοριώv όnοτελεί όλόκληρη μαγείαv ·Η μαγεία αύτή έχει τήv δύνα

μιν vά ξυπνά στήv όvθρώnιvη καρδιά μιά όρμή μεγαλύτερη άnό κείνη πού 

μπορούσε vό προκαλέσει καί ή nιό εύγλωττη ρητορία. θό nρέnειόμως 

vό πούμε καί διευκρινίσουμε, ότι τά σύμβολα, οί μύθοι καί οί άλληγορίες 

είναι μιό γλώσσα άλλης τάξης, μιό γλώσσα nvευματικήι; φύσεως καί ώς 

τοιαύτη δέv είναι προσιτή είς παιδιά καί άvοήτους, άλλά μόνον σ· αύτούς 

πού όπως λέγει καί ό Πλάτων είς τήν Πολιτείαν «έχουν θυσιάσει, όχι χοί

ροv, όλλά μέγα τί καί δυσεύρετοv ζώον». Διό τόν έσωτερισμόv τό σύμβο

λα καί οί όλληγορίες είναι μιό γλώσσα μεταφορικής σημασίας πού 

χρησιμοποιεί ό πνευματικός κόσμος διό vό μεταδώση τά μηνύματά του 

είς τίς ώριμες καί καλλιεργημένες ψυχές. ·Η διατύπωσις αύτή πού ξενί

ζει καί nαραnλανό τούς όnαιδεύτους καί όμαθείς ήταν όvέκαθεv ό μυ

στικός τρόπος πού τό θείον ποδηγετεί καί διδάσκει τούς έραστές τής 

θείας γνώσεως. 

Ό Πίνδαρος κάπου είς τίς ώδές του μός λέγει: «Αί γλώσσαι τώv άv

θρώnωv πολλοί· αί τώv όθαvότωv Θεών μία». ·Η γλώσσα αύτή τού θείου 

όπως όvτιλαμβάνεσθε δέv είναι άλλη όnό τά σύμβολα τούς μύθους καί

τίς όλληγορίες, στοιχεία μή κατανοητό καί προσιτό είς τούς όvωρίμους 

καί άμαθείς, διότι άδυvατούv vό τά διαβάσουν καί έρμηvεύσουv. 

Οί έσωτεριστές πόσης έnοχής γνωρίζουν ότι ή θεία σοφία δέv όnο

καλύnτεται εύθέως, ούτε προσφέρεται σερβιρισμένη καί έτοιμη είς τό 

πιάτο. Μός δίδεται μ' tvov τρόπο κεκαλυμέvο πού διό vό τήv έvοήσουμε 

θό πρέπει vό θέσουμε είς κίvησιv τίς έσωτερικές μας δυνάμεις, έvεργο

nοιούvτες τήv όvώτερη σκέψη, ώστε διά μέσου αύτιϊς νό δούμε τό πραγ

ματικό πρόσωπό της. ·Η γλώσσα αύτή πού τήv συναντούμε σ' όλα τό ίερά 

κείμενα τώv όρχαίωv παραδόσεων, άv καί μός όμιλεί περί τώv θείων 

πραγμάτων, έv τούτοις έχει άγvοηθεί καί παραμεληθεί άnό τούς έρευ

vητές τής θεοσοφίας. --Ολοι κατά κανόνα έχουνε μάθει vά μένουνε άρ

γοί καί άδιάφοροι είς τήv πνευματική έργασία. Τούς βολεύει vά δέχονται 

τήv ξένη μασημένη τροφή πού τούς προσφέρεται, χωρίς vό καταβάλ

λουν προσπάθεια καί κόπο. "Ομως ή στάσις καί ή συμπεριφορά τους 

αύτή άς μή αύτοnατόμεθα, δημιουργεί προσκόμματα είς τήν πνευματική 

τους nρόοδοv καί έξέλιξη. 
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Ό 'Ηράκλειτος μέ λακωνικό τρόπο μας λέγει ότι «ή φύσις κρύπτεται 

φιλεί». Ή άγνωστος πλευρά τών πραγμάτων είναι, καί παραμένει μυστική 

άπό τά όμματα τών άνωρίμων των άμαθών, διότι τό θείον δέν άποκαλύ

πτει αύτήν είς τούς όκνηρούς τους άναξίους. Τά κλειδιά βέβαια τής 

θείας γνώσεως ύπάρχουν διεσπαρμένα σ' όλες τίς παραδόσεις τής άρ

χαιότητας ύπό τήν όψιν τών συμβόλων, μύθων και άλληγοριών, άλλά 

έμείς μή όντες έπαρκώς άξιοι άδυνατούμε νά τά χρησιμοποιήσουμε. 

'Ένας έσωτεριστής τών περασμένων χρόνων έπί τού προκειμένου λέγει 

τά έξής: «Διά τών συμβόλων πρός τό Φώς». Είς τό έργον της Μυστική Δι

δασκαλία ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ άναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ή έσωτερική 

θρησκευτική ίστορία κάθε έθνους βρήκε σίγουρο καταφύγιο μέσα είς τά 

σύμβολα». Καί συνεχίζει: «'Η άλήθεια ποτέ δέν έκφραζότανε κατά γράμ

μα, μέ λέξεις». 

«'Όλες οί σκέψεις καί οί συγκινήσεις, όλη ή γνώση καί ή μάθηση πού 

άποκαλυφθήκανε καί κατανοηθήκανε άπό τίς πρώτες φυλές, βρήκαν 

τήν σκηνογραφική τους παράσταση στίς άλληγορίες καί παραβολές». Σ' 

άλλο σημείον τού βιβλίου της μας λέγει ότι ή μελέτη τής ύποκρυπτομέ

νης σημασίας κάτω άπό τούς θρησκευτικούς καί έθνικούς μύθους 

οποιουδήποτε μικρού η μεγάλου έθνους, καί κυρίως κάτω άπό τίς παρα

δόσεις τής 'Ανατολής, τήν άπασχόλησαν κατά τό μεγαλύτερο μέρος τής 

ζωής της. Μας λέγει έπίσης «ότι άνήκει είς τήν όμάδα έκείνων πού είναι 

πεπεισμένοι πώς κανένα μυθολογικό διήγημα, κανένα πατροπαράδοτο 

συμβάν τών λαϊκών παραμυθιών δέν ήταν ποτέ σέ καμμιά έποχή καθαρή 

έπινόηση τής φαντασίας, άλλά ότι κάθ' ένα άπό τά διηγήματα αύτα έχει 

ένα πραγματικό ίστορικό καί μεταφυσικό βάθος». 'Ακολούθως άντιτάσ

σεται καί άποκρούει τίς παράλογες άπόψεις τού Μάξ Μύλλερ, πού ύπο

στηρίζει ότι ή Μυθολογία τών λαών είναι άρρώστεια πού έμφανίζεται σ' 

ένα ίδιαίτερο σταθμό τής άνθρωπίνης άναπτύξεως. Διά τήν Μπλαβάτ

σκυ ή Μυθολογία ήταν ένας παραβολικός τρόπος διά τήν άντικειμενο

ποίηση τής άρχαίας σκέψεως. 

«Πιστεύω λέγει κάπου άλλού, ότι δέν ύπάρχει μέσα είς τήν Μυθολο

γία τίποτε τό άνόητο, τίποτε τό παράλογο, όταν τήν θεωρούμε κάτω άπό 

τό φώς τής έξελίξεως, καί όταν κατανοηθή τελείως ό τρόπος τής έκ

φράσεώς της μέ τήν μέθοδο τού συμβολισμού». 

«Είς τήν νεώτερη φρασεολογία λένε καμμιά φορά ότι ένα δεδομένο 

είναι παραμύθι μέ τήν έννοια ότι δέν είναι τούτο άληθινό, άλλά ή άρχαία 
Μυθολογία δέν ήταν σύστημα η μέθοδος άπάτης αύτού τού είδους». «Τά 
λεγόμενα παραμύθια της ήταν ένα μέσον διά νά παρασταθούν τά γεγο

νότα, άλλά δέν ήταν ούτε άπάτες, ούτε έπινοήματα τής φαντασίας όπως 
άτυχώς πιστεύουν πολλοί σύγχρονοι διανοητές». «'Όλες οί έσωτερικές 
'Εταιρίες όπως ή Πυθαγόρειος 'Εταιρία, τά 'Ελευσίνια, οί 'Ερμητικές 
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άδελφότητες τής Αίγύπτου, οί Ροδόσταυροι καί οί Έλευθεροτέκτονες 
έχρησιμοποίησαν σύμβολα, μύθους καί άλληγορίες» Διότι αύτά κατά 
κοινήν όμολογία είναι τά μοναδικό μέσα έκφράσεως τών πάσης φύσεως 
έσωτερικών άληθειών. 

'Ένα άπό τά πολλά σύμβολα πού κίνησαν όμεσα τό ένδιαφέρον τής 
Μπλαβάτσκυ και τήν προβλημάτισαν ίδιαίτερα είναι ό Λευκός Λωτός. Τό 
ύδροχαρές αύτό όνθος πού φύεται είς τίς όχθες τού Γάγyη καί τού Νεί
λου, έχει έναν βαθύτατον συμβολισμό καί παραλληλίζεται ιιέ τά άπόκρυ
φα κέντρα τού άνθρώπου πού όνcμάζονται έπίσης τροχοί 11 τσάκρας. Είς 
τήν Μυστική Διδασκαλα ή Μπλαβάτ• JKU λέγει τά έξής: «Τά ίερά σύμβολα 
τών άρχαίων παραδόσεων είναι συν1 εδεμένα μέ μιά βαθειά φιλοσοφική 
σημασία, ή σπουδαιότης τών όποίω·. αύξάνει άνάλογα μέ τήν άρχαιότητά 
τους». Τέτοιο σύμβολο είναι ό Λωτός. "'Από τά βάθη τών αίώνων έθεω
ρεϊτο ίερό άπό τούς Άρίους Ινδούς, τούς Αίγυπτίους καί όργότερα άπό 
τούς Βουδιστές». «·Επίσης έτιμότο στιiν Κίνα καί τήν 'Ιαπωνία καί έγινε 
δεκτό σάν ένα άπό τά Χριστιανικά έμβλήματα τιϊς 'Ορθοδόξου καί Καθο
λικής 'Εκκλησίας». «Είναι τό όνθος τό άφιερωμένο είς τήν φύσιν καί 
τούς θεούς της». Συμβολίζει έπίσης τό όρατό καί άόρατο σύμπαν, καί εί
ναι τό έμβλημα τών δυνάμεων τής άναπαραγωγής, τής ύλικής καί πνευ
ματικής φύσεως» «ΕΤναι τό αίώνιο κρυμμένο σπέρμα τής θείας ζωής, 
πού μεταφέρεται άπό τήν όμορφο κατάσταση είς τήν μορφικιiν. Είναι ή 
θεία ίδέα πού περνάει άπό τό άφηρημένο είς τό συγκεκριμένο». «Μιά 
Βουδιστική παράδοση άναφέρει ότι ένας Βουδισάτβας όπως καί ό 'Αρ
χάγγελος Γαβριήλ κρατώντας είς τό χέρι του ενα Λωτό άναγγέλει είς 
τήν Μάχα Μάγνα μητέρα τού Γκαουτόμα τήν γέννησιν τού Βούδα τού 
σωτήρα τού κόσμου».« 'Επίσης ό Λωτός ήταν τό σχήμα πού έκλέξανε τήν 
παλαιό έποχη οί Χριστιανοί διό τούς πολυελαίους τών έκκλησιών έπόνω 
είς τούς όποίους είχαν χαράξει τίς λέξεις. " Εγώ είμί ή 'Ανάστασις». Είς 
τήν άρχαία Αίγυπτο ό 'Όσιρις καί ό -Ωρος πολλάκις παρασταίνονται μέ τό 
όνθος τού Λωτού διατί ήσαν καί οί δυό ήλιακοί θεοί, η θεοί τού πυρός 
όπως καί τό 'Άγιο Πνεύμα στίς πράξεις τών 'Αποστόλων μέ τίς πύρινες 
γλώσσες».« ·ο Λωτός είχε καί έχει πάντοτε τήν μυστική του σημασία πού 
είναι όμοια σ' όλα τά ένθη της γής». Σ' ενα στίχο τής Μπαγκαβόδ Γκιτό 
διαβάζουμε: ,.'Ω Αίώνιε, βλέπω τόν Βράχμα τόν Δημιουργόν ένθρονισμέ
νον μέσα σου ν' άναδύεται όnό τόν Λωτό». «Είς τίς 'Ινδίες ό Λωτός ειναι 
τό σύμβολο τής γόνιμης γής είναι ό διπλός τύπος τού θείου καί άνθρώ
πινου έρμαφρόδιτου. Είναι τό όρρεν καί τό θήλυ ένωμένα είς μίαν ύπό
στασιν». «Είς ένα άnό τό κεφάλαια τού βιβλίου τών Νεκρών πού έπιγρά
φεται: Ό μετασχηματισμός σέ Λωτό, παρουσιάζεται ή κεφαλή τού θεού 
ν· άναδύεται μέσα άπό τό όνθος αύτό καί νά λέγη. «ΕΤμαι ό καθαρός 
Λωτός καί έρχομαι άπό τόν χώρον τού φωτός». «Μεταφέρω τό παραγ-
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γέλματα τού 'Ώρου». «Είμαι ό καθαρός Λωτός, ή είκόνα καί ή άντανάκλα

σις τού θείου φωτός». 

Όμιλία Καλυψώς Παναγιώτου 

Σήμερα τήν 8 Μαϊου πού έορτάζουμε τήν μνήμη τής 'Έλενας Π. 

Μπλαβάτσκυ μαζί μέ τήν ήμέρα τού λευκού λωτού, ας τής είπούμε ένα 

μεγάλο εύχαριστώ, ας τής έκφράσουμε τήν εύγνωμοσύνη μας, γιατί 

ϊδρυσε τήν θεοσοφική μας έταιρία πού μέσα σ· αύτήν βρίσκεται ένα κα

ταφύγιο γιά τούς πόθους μας πού ήσαν καί δικοί της πόθοι. 

Νά ίδούμε μιά μέρα νά πραγματοποιείται ή παγκόσμια άδελφότητα 

ώς άλλο γεγονός επάνω στή Γή, άνάμεσα στούς άνθρώπους. "Ας έργα

στούμε γιαυτόν τόν σκοπό. "Ας βάλουμε καί έμεϊς ένα πετραδάκι ώστε 

νά έρθη στή Γή ή είρήνη καί νά έδραιωθή ή άγάπη. Ή Έλ. Μπλαβάτσκυ 

είχε ταξιδέψει πολύ καί είχε έπισκεφθεϊ πολλές χώρες. Καί ϊσως άπό 

αύτά τά ταξίδια της νά ένιωσε βαθειά τήν άδελφότητα δλων τών άνθρώ

πων σέ δποια μήκη καί πλάτη τής Γής καί νά βρίσκωνται καί τότε νά τής 

ήρθε ή ίδέα νά ίδρύση μιά έταιρία δπου δσοι άνθρωποι αίσθάνονονται 

τήν άνάγκη τής άδελφότητας πρός δλα τά δντα νά έργασθούν γιαυτό. 

Ή Έλ. Π. Μπλαβάτσκυ είχε έρθει καί στήν 'Ελλάδα δυό φορές καί 

ϊσως τόε νά έμπνεύσθηκε καί τόν τίτλο αύτής τής έταιρίας. «θεοσοφική 

έταιρία» τήν όνόμασε. 

Τόν δρο θεοσοφία τόν δανείσθηκε άπό τήν άρχαία 'Ελληνική παρά

δοση, πού πρώτος, δπως λένε, τήν μεταχειρίσθηκε ό 'Αμμώνιος Σακκάς, 

νεοπλατωνικός φιλόσοφος άπό τήν Αϊγυπτο, πού έζησε τόν 3ov μ.Χ. 

αίώνα. Ό Διογένης ό Λαέρτιος λέει πώς πρώτος μεταχειρίσθηκε τόν 

δρο θεοσοφία ό Ποτ-Αμών Αίγύπτιος ίερέας πού έζησε στά χρόνια τώv 

Πτολεμαίων. 

·Όποιος δμως καί νά πρωτοείπε τήν λέξη «θεοσοφία» δέν έχει σημα

σία. Ή λέξη είναι πανάρχαιη καί σημαίνει τήν θεία γνώση, τήν σοφία τού 

θεού. 

Ό 'Αμμώνιος Σακκάς είχε ίδρύσει μία έταιρία, ένα σύνδεσμο άνθρώ

πων πού τόν όνόμασε «θεοσοφία». 

Οί όπαδοί τού Άμμώνιου Σακκά είχαν άκόμη τήν όνομασία οί «φιλα

ληθεϊς». Ή λέξη σημαίνει - φιλώ-άγαπώ, τήν άλήθεια, τήν σοφία. 

Καί πραγματικά πολλοί άπό τούς φιλαληθεϊς έμειναν όνομαστοί 

δπως ό 'Ωριγένης, ό Κλήμης, ό Πλωτίνος, ό Πορφύριος, ό 'Ιάμβλιχος. 

Ό κύριος σκοπός τών ίδρυτών τής έκλεκτικής θεοσοφικής σχολής 

ηταν καί ό ένας άπό τούς σκοπούς τής θεοσοφικής μας έταιρίας, ή συμ

φιλίωση δηλ. δλων τών άνθρώπων, άλλά καί ή συμφιλίωση δλων τώv 

θρησκειών καί ή θεμελίωση τους άπάνω στίς αίώνιες άλήθειες. 
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Γιατί όπως έδίδασκε ό 'Αμμώνιος όλες οί θρησκείες έχουν τήν ϊδια 

όρχή καί διδάσκουν ϊδιες άλήθειες, μέ διαφορετικούς όρους. Καί οί άλή

θειες αύτές άναφέρονται στήν σύσταση τού κόσμου καί τών όντων καί 

τήν πορείαν μέσα στό χρόνο. ""Ολες οί θρησκείες διδάσκουν ότι ό κό

σμος κάποτε έλαβε άρχήν καί ότι ό όνθρωπος όπως διδάσκει καί ή θεο

σοφία έξεκίνησε άπό μιά κατωτάτη ζωική βαθμίδα καί άφού διέτρεξε τήν 

κλίμακα τής ζωικής φύσεως έφθασε κάποτε στήν βαθμίδα όνθρωπος 

στά πρώτα σκαλοπάτια τής όποίας φέρνει μέσα του πολύ τό ζωώδες. 

"Ανέρχεται συνεχώς έξελισσόμενος διά τών άλλεπαλήλων βαθμίδων 

μέσα στίς διάφορες ένσαρκώσεις ώστε κάποτε νά φθάσει στήν ανώτατη 

βαθμίδα τής έξελίξεως, τήν βαθμίδα τού θεανθρώπου στήν λύτρωση. 

Τήν περιπόθητη στιγμή τής άποθεώσεως ποιός δέν τήν έπιθυμεί καί 

δέν τήν όνειρεύεται. Καί τό πρώτο πού έπεδίωξε μέ τήν διδασκαλία του 

ό 'Αμμώνιος ήταν, οί μαθηταί του νά γίνουν όνθρωποι, δηλαδή νά γνωρί

σουν νά άκολουθήσουν στήν ζωή τους καί νά έφαρμόσουν, τούς φυσι

κούς, βιοτικούς καί ήθικούς νόμους πού άρμόζουν στήν βαθμίδα τους 

καί άπό τούς όποίους άπορρέει ή άλήθεια πού τούς άφορά καί τούς άρ

μόζει. 

Καί έάν έφαρμόσουν αύτούς τούς νόμους σωστά θά έρθει κάποτε καί 

ή θεία φώτιση. Ό "Αμμώνιος όν καί ήταν γιός Χριστιανών πολύ γρήγορα 

έγκατέλειψε τόν στενό δογματισμό, έγινε νεοπλατωνικός φιλόσοφος. 

·Ακολούθησε δηλ. τήν διδασκαλία του Πλάτωνος, τού Πυθαγόρα καί τού

·ορφέως. Ή ζωή του ύπήρξε τόσο άγνή καi ή μόρφωσις του τόσο πλα

τειά καί βαθειά ώστε κάποτε ήρθε σ' αύτόν ή θεία φώτισης καί ή θεία σο

φία καί γιαυτό όνομάστηκε θεοδίδακτος.

Κάποτε λοιπόν έρώτησαν τήν "Ελ. Π. Μπλαβούσκι έάν μπορεί κeινείς 

νά φτάσει στήν απόκρυφη σοφία, στήν έκδήλωση τών άνεκδηλώτων νό

μων καί δυνάμεων τής άνθρώπινης ψυχής μόνο μέ τήν μελέτη καί τήν 

σύγκριση τών άπόψεων τών διαφόρων θρησκειών καί μέ όγια μέσα. Καί 

έκείνη άπάντησε: Ό τρόπος τής άπολυτρώσεως είναι μυστικό τών μυ

στηρίων καί οί iερείς καί oi μεμυημένοι ούδέποτε άποκαλύπτουν καί δέν 

κοινοποιούν στούς πολλούς τά θεϊκά μυστικά. "Από τήν συγκριτική μελέ

τη μπορούμε νά κατανοήσουμε αύτό πού έλεγε ό Πλάτων ότι ούδεμία 

σωτηρία τής ψυχής «πλήν τού ώς βελτίστων τε καί φρονιμοτάτων γενέ

σθαι». ·ο Πυθαγόρας έλεγε «μή πάντα τοίς πάσι ρητά» τήν γνώση, τήν 

άλήθεια, θά τήν έγκολποθούμε μόνο όταν άποκτήσουμε ΤΤΊV πλήρη 

άγνότητα, τήν τέλειο καθαρότητα τού έσωτερικού μας είναι. Κοί τήν 

άλήθεια, τήν «γνώση» τήν μεταβίβαζε μόνο είς έκείνους τούς μαθητάς 

πού ήσαν ικανοί νά τήν άφομοιώσουν. 

Καί σέ αύτούς έπέβαλε όρκο νά τήν κροτήσουν μυστική. 

Καί ό 'Αμμώνιος Σακκάς ύποχρέωνε μέ όρκο τούς μαθητές του νά 
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μήν άποκαλύψουν «τήν άνώτερη διδασκαλία» παρά μόνον σέ έκείνους 

πού ήταν ώριμοι νά τήν δεχθούν. 

Καί ό Χριστός στόν όχλο μιλούσε μόνο μέ παραβολές. Τήν βαθύτερη 

διδασκαλία του, τήν έδινε στούς πολύ όλίγους «είς οϋς δέδοται γνώναι 

τά μυστήρια τής βασιλείας τού θεού». 

Καί ή "Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ έλεγε πώς δέν μπορούμε νά τούς κατη

γορήσουμε γιά τήν μυστικότητα αύτή, γιά τήν έκλεκτικότητα. Γιατί ή Έλ. 

Π. Μπλαβάτσκυ άγαπούσε πολύ τούς άνθρώπους καί έγνώριζε πόσο με

γάλο κακό μπορούσαν νά πάθουν άνθρωποι άνώριμοι πού κατά κάποιο 

τρόπο έξεμαίευαν τά μυστικά τών μυστηρίων. Γιατί ή γνώση τών μυστη

ριακών τελετών είναι κατά τάς γραφάς «ώσάν πύρ τούς άναξίους φλέ

γον». 

Καί ή Έλ Π. Μπλαβάτσκυ στήν «Φωνή τής Σιγής» πού είναι σελίδες 

παρμένες άπό τό βιβλίο τών «Χρυσών Κανόνων» λέει: 

.. --Αν θέλεις νά φτάσεις, μαθητή, άπό τής σοφίας τήν αϊθουσα στόν 

κήπο τής εύδαιμονίας, κλείσε καλά τά αύτιά σου στήν μεγάλη, τήν 

σκληρή -rήν αϊρεση τής χωριστικότητας, όπου σέ κρατεί μακριά άπό τούς 

άλλους. 

Μόνο τότε θά μπορέσεις νά γενείς ένας τού ούρανού περπατητής, 

θά γίνεις σάν ένα «άέρινο σύνεφο», πού θά σελαγάει τούς άνέμους πάν 

άπό τήν θάλασσα, καί τά πόδια σου δέν θ' άγγίζουν τά κύματα. 

Ή Θεοσοφία στήν πράξη 

'Ομιλία Π. 'Άντζακα 

·οπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι καί φέτος, βρισκόμαστε όλοι μαζί
έδώ, γιά νά γιορτάσουμε τήν Έπέτειο τού θανάτου τής "Έλενας Πετρόβ
να Μπλαβάσκυ - ίδρύτριας τής θΕ, μέ λουλούδια καί όμιλίες άπό άπο
σπάσματα ίερών γραφών άπ' όλες τίς θρησκείες, όπως ήταν ή έπιθυμία
της. 

Δέν ξέρω άν ύπάρχει καμιά συγκυρία η είναι άπλή σύμπτωσις η κατά
τά τελευταία χρόνια θεσπισθείσα άπό τόν Δυτικό κόσμο γιορτή τής
ΜΗΤΕΡΑΣ νά έορτάζεται τήν αύτήν ήμερομηνία μέ τή δική μας γιορτή
τού ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ δηλαδή τήν θη Μαίου.

θά μού έπιτρέψετε νά σάς διαβάσω ένα κομμάτι άπ' ότι είχε γράψει
ό Άδ. Κ. Μελισσαρόπουλος πρό 30ετίας στό βιβλ. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ στή θΕΟ
ΣΟΦΙΑ» στό ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Η θΕΟΣΟΦΙΑ στήν πράξη» - κομμάτι - τό



1988 ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 153 

όποίο δέν θά πάψη νά είναι έπίκαιρο όσα χρόνιο κι' ον περάσουν άκόμη 

Άπό τίς πράξεις μας, λοιπόν, άπό τήν κοθημεριντi άνυπόκριτη διαγω

γή μας θά έλέγξωμε τό τί πιστεύομε, θά ξεκοθορiσωμε τiς θεωρiες μας 

Δέν ώφελεί νά έχωμε πολύπλοκες θεωρiες κοi νά είμαστε ζωντανά 

έγκυκλοπαιδικά λεξικά. Δέν χρειάζονται πολλές γνώσεις, άλλά nρό πά

ντων χρήσιμες γνώσεις. Δέν έχει όξίο τό τί γνωρίζομε, όλλά τό τί άn' 600 

γνωρίζομε έχομε προγμοτοnοιήσει σττi ζωή μας. 

Δέν ώφελεί νά έχωμε 6μεμnτες θεωρίες ήθικής Αρκεί νά είμαστε 

σέ θέση νά μήν κοκκινίζωμε ποτέ γιά τίς πράξεις μας, γιά τίς κρυφές μας 

έπιθυμίες, γιά τίς πιό μυστικές σκέψεις μας. 

Δέν έχει άξiο τό τί φαινόμαστε πώς είμαστε, άλλά τό τi πραγματικά 

εϊμοστε. Δέν πειράζει άν δέν είμαστε τέλειοι, άλλά ας είμαστε τσύλάχι

στον είλικρινείς. θεσσσφiο είναι ή 6σκηση τής άδελφοσύνης καί ή όνο

ζήτηση τής 'Αληθείας μέ είλικρίνειο κοί χωρiς προκαταλήψεις. 

Τό ούσιώδες δέν είναι oi πολλές κοί ύψηλές θεωρίες, άλλά ό συντο

νισμός μας μέ τόν παλμό τής θείας Ζωής, ή έπαφή μας μέ ττi ζωτi ΤΙlς 

άνθρωπότητος. 

·Ας μή στενοχωριώμοστε μέ τή σκέψη πώς δέν μπορούμε νά κάνωμε

σπουδαίο πράγματα γιά τήν άνθρωπότητα. 'Αρκεί τό λίγο πού μπορούμε,
νά τό κάνωμε πρόθυμα κοί κατά τόν πληρέστερο κοί τελειότερο τρόπο . 

.. Ας μήν άnογοητευώμοστε βλέποντας τό μίσος τών άνθρώnων κοi 

τόν άλληλοσnαραγμό τους, άλλά ας προσπαθούμε νά nοραμένωμε άνί

κονοι γιά μίσος κοί νά άνταποδίδωμε καλό άντί γιά κακό, άγάπη άντί γιά 

μίσος . 

.. Ας μήν άπογοητευώμοστε βλέποντας τό πλήθος τών φανατικών, 

άλλά ας προσπαθούμε, έμείς τουλάχιστον, νά παραμένωμε άπείρως 

άνεκτικοi, άνογνωρίζοντος σέ 6λους τά στοιχειώδη άνθρώπινο δικαιώ

ματα τής έλευθερίος τής σκέψεως κοί ττϊς συνειδήσεως ... Ας συλλογι

σθούμε πώς ίσως κοί έμείς κάποτε νά ύnτiρξομε φανατικοί κοί δογματι

κοί, ον δέν έξοκολουθούμε άκόμη νά είμαστε . 
.. Αν μπορούσαμε νά μήν οίσθανώμοστε γιό κανέναν κακία κοi νά είμα

στε πρός 6λους φιλικοί1 Αν μπορούσαμε νά μτi νιώθωμε έγωισμό κοί νά 

είμαστε πρόθυμοι γιά κάθε θυσiα 1 Αν μπορούσαμε νό έχωμε έλεύθερη 

τή σκέψη κοί όγνή τήν κορδιάΙ 'Αν μπορούσαμε νά έφορμόζωμε πάντοτε 

στό άκέραιο έκείνο πού λέμε πώς πιστεύομε 1 

Δέν μπορούμε νό λέμε πώς πιστεύομε στήν άδελφοσύνη κοi συγχρό

νως νό συμμετέχω με στήν κατεργασία τού μίσους. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς πιστεύομε στήν ένότητο τής ζωtlς, κοί 

συγχρόνως νό ξεχωρίζωμε τούς άνθρώnους σέ όνώτερους κοί σέ κατώ

τερους, σέ καλούς κοί σέ κακούς, σέ φiλους μας κοi σέ έχθρούς μας. 

Δέν μπορούμε νό λέμε πώς πιστεύομε στήν έξέλιξη, καi συγχρόνως 
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νά άnορούμε γιά τίς διανοητικές καί ήθικές διαφορές πού παρουσιάζουν

οί άνθρωποι γύρω μας 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς πιστεύομε στήν έλευθερία τής σκέψεως, 

καί συγχρόνως νά στενοχωριώμαστε όταν οί άλλοι σκέnτωνται διαφορε

τικά άnό μ(Ις. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς ξέρομε μερικούς φυσικούς νόμους, όταν 

μέ τή ζωή μας άnοδεικνύωμε πλήρη άγνοια τών φυσικών αύτών νόμων. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς πιστεύομε στήν άθανασία, καί συγχρό

νως νά φοβώμαστε τόν θάνατο, τόν όnοϊο εϊμαστε ύnερήφανοι νά λέμε 

πώς περιφρονούμε. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς πρέπει νά κάνωμε τό καθήκον μας, άδιά

φοροι γιά τούς καρπούς τών πράξεών μας, όταν ό πονηρός νούς μας δέν 

nαύη νά λογαριάζη τό ώφέλιμο άnοτέλεσμα καί τήν κολακευτική ύστε

ροφημία. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς πρέπει νά διακρίνωμε άνάμεσα στό 

πραγματικό καί στό άnατηλό, καί συγχρόνως νά χάνεται όλόκληρη ή ζωή 

μας, όλόκληρη η ζωτικότης μας, γιά νά έnιτύχωμε έκεϊνα πού άδίστακτα 

χαρακτηρίζομε σάν άnατηλά. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς ή άnόκτηση πλούτου καί δυνάμεως δέν 

είναι ούσιαστικά πράγματα, όταν όλόκληρος ό πολιτισμός τής έnοχής 

μας άnοβλέnει στήν άnόκτησή τους, καί έμεϊς συμμετέχωμε ένεργητικά 

σ' αύτόν τόν πολιτισμό. 

Δέν μπορούμε νά λέμε πώς πρέπει παντού καί πάντοτε νά εϊμαστε εί

λικρινεϊς, καί συγχρόνως νά nροσέχωμε μέ έξαιρετική έnιμέλεια μήπως 

φανούμε δυσάρεστοι, έnειδή έκφράζομε άκριβώς έκείvο πού πιστεύο

με. 

Δέν μπορούμε vά λέμε πώς θέλομε να βοηθήσωμε τούς άδελφούς 

μας, όταν δέv εϊμαστε διατεθειμένοι vά θυσιάσωμε γι' αύτό τίποτα άnό 

τόv έαυτό μας. 

Δέν μπορούμε vά λέμε πώς ποθούμε τήv άnολύτρωση, όταν τό Έγώ 

μας έξακολουθή πάντοτε vά άnοτελή γιά μός τό κέντρο τού σύμπαντος. 

Δέν φταίει, λοιπόν, ή θεοσοφία άv έμεϊς παραμερίσαμε τήv πρακτική 

έφαρμογή της, διότι μός φαίνεται δύσκολη, έnειδή δέν τή νιώσαμε κατά 

βάθος. Δέv είναι θεωρητική ή θεοσοφία, οϋτε άnευθύvεται σέ άργόσχο

λους. Είναι πρακτική γιά κείvοv πού τήv έχει καλά καταλάβει καί μπορεί 

άριστα vά τήν έφαρμόζη στήv καθημερινή ζωή του. "Όταν ή ζωή άvτικρύ

ζεται μέ τό φώς τής θεοσοφίας, όχι μόνον παίρνει μιάv άνυnολόγιστη 

σημασία, άλλά καί τά nολυnλοκώτερα προβλήματά της βρίσκουν μιά 

άnλή λύση. Διότι ή άληθιvή ζωή είναι άnλή. Περίπλοκη είναι μόνον ή διε

φθαρμένη άnό τόv έγωισμό σκέψη μας. Αύτή ξεχωρίζει τή θεοσοφία σέ 

θεωρητική καί πρακτική. Στήν πραγματικότητα τέτοιος χωρισμός είναι 

άvύnαρκτος καί άκατανόητος. "Εκείνο πού είναι άληθιvό, είναι πάντοτε 
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προκτικό.'Η θεοσοφία είναι ιi όκοτόπουστη έρευνα κοί τόση πρός τήv 

όλήθειο. 'Επομένως δέν μπορεί, παρά vό είναι πρακτική. Άρκεί vό τή 

νιώσωμε κοί νό τιiv όγοπήσωμε. Τότε θό κατολόβωμε τήv ώραιότητό της 

καί τήv όπέροντη πρακτική της σημασία. 

Λέγει ή Annie Besant: 

«ίν1όvοv όσο ζιϊτε τιi θεοσοφία μπορείτε κοί vά τή διαδίδετε. Δέv εί

ναι τό λόγια μας πού έπηρεόζουv τούς όνθρώπους, όλλό ιi ζωιi μας. Δέv 

είναι καλό νό όμιλητε γιό τιi θεοσοφία, παρά όσο ζήτε έκείvο γιό τό 

όποίο όμιλείτε. Λίγο έvδιαφέρει τί πιστεύετε. 'Ενδιαφέρει όμως πάρα 

πολύ έκείνο πού είσθε. 'Εκείνο πού είσθε θό κολυτερέψη έκείvο πού 

λέγετε. Δέv είναι καλό νά όμιλητε, όσο δέv ζήτε καλύτερο άπ' ό,τι όμι

λείτε. Άνοίξετε τόv έουτό σας καί δοθήτε σέ όλους γύρω σας. θό ύπόρ

χη πάντοτε κάποιος πού θά μπορήτε vά τόv βοηθήσετε. Μήν παραλείπε

τε vά τό κάνετε. Δέv εϊμαστε τέλειοι, όλλά ός σκορπίζωμε όγάπη τριγύ

ρω μας. Πρέπει νά κάvωμε τόv κόσμον ώραίο γιά όλους. Νά μιi σάς έv

διαφέρη ό έαυτός σος. 'Όσο σκέπτεσθε τόv έαυτό σας, δέv χρησιμεύε

τε. Χρήσιμοι είναι μόνον όσοι μποροϋv vά προσφέρουν τόv έουτό τους». 

Νά, λοιπόν, ή πρακτική πλευρά τής θεοσοφίας: Νά μή μάς ένδια

φέρει ό έαυτός μας, νά άγαποϋμε, νά ύπηρετοϋμε. Αύτή είναι ή θεο

σοφία στήν πράξη. 

Όμιλία Γ. ΣΙΒΡΗ 

Ή 'Έλενα Πετρόβvα Μπλαβότοκυ, ιi μεγάλη αύτή μορφιi τοϋ έσωτε

ρισμοϋ, μέ τήν ϊδρυσιv τής θεοσοφικής 'Εταιρείας, προσέφερε είς τήv 

άvθρωπότητα μία πολύτιμη ύπηρεσία, τό μέγεθος τής όποίος δέv έχει 

άρκούντως έκτιμηθή. ·οχι διότι προέβη είς τήν σύστασιν μιός πvευματι

κιϊς όργανώσεως, άλλά διότι ώς ένας όλλος Προμηθεύς, έφερε τό φώς 

τής άποκρύφου γνώσεως καί άπεκάλυψεν έσωτερικές άλήθειες οί 

όποίες μέχρι τότε ηταv όγvωστες είς τόv πολύ τόv κόσμο. Ή άνεκτίμη

τος προσφορά της είναι έπομένως τό θεοσοφικόν Πvεϋμα τό όποϊοv 

πορέλαβεv άπό τούς Διδασκάλους τιϊς Σοφίας. Τοιουτοτρόπως, τά άvώ

τερο αύτά όντα τής έvεπιστεύθησαν καί τής άνέθεσαv μία μεγάλη καί 

ίερή άποστολή. Νό διαδόσει είς τόν κόσμο τίς ύψηλές Θεοσοφικές 

Ίδέες καί κυρίως τιiν Ίδέα τής Παγκοσμίου Αδελφότητος. 'Έκτοτε ιi 

Μπλαβάτσκυ, θέτουσα ώς πρώτον σκοπόν τιϊς Θεοσοφικής 'Εταιρείας 

τήv δημιουργία πυρήνας Παγκοσμίου Άδελφότητος έv τή άvθρωπότητι, 

μετεβλήθη είς κήρυκα τής Άγάπης καί τής Άδελφότητος κοί έταξίδεψε 

είς τό πέρατα τής Γής, μέ συνθτϊκες πολύ άντίξοες, μέσα σέ μεγάλες 
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κακουχίες κοί ταλαιπωρίες μέ θυσία κοί ούτοπάρνηση γιά νά φέρει είς 

πέρας τό μεγάλο έργο της. "Ελάχιστο είναι έκείνο πού γνωρίζουμε γιά τή 

ζωή κοί τή δράση τής άξιοθούμοστης ούτής άγωνίστριος τού πνεύματος, 

κοί ώς έκ τούτου τό έργο της δέν δύναται νά άξιολογηθή καταλλήλως. 

Ήταν μία γυναίκα μέ έκπληκτική δραστηριότητα κοί κινητικότητα, κοί 

δέν έπελέγη τυχαίως διά τόν ρόλον ούτόν, άφού όπως έδειχνε διέθετε 

έκπληκτικές ψυχικές δυνάμεις. Είς μίαν έποχήν όπου δέν ύπήρχον άκό

μη τά σύγχρονο κοί ταχύτατο μέσο συγκοινωνίας, διήνυσεν άκούροστη 

τεράστιες άποστάσεις, χωρίς νά ύπολογίζει τήν κόπωση κοί μέ άκοτά

βλητη θέληση κι' έπιμονή έπεδόθη είς τό έργον της, άψηφώντος άκόμη 

κοί τούς κινδύνους. Άπό τήv Όδυσσό, τήν Κων/πολη κοί τό Κάϊρο, τήv 

βρίσκουμε στήv Βόρειο "Αμερική, ατό Μεξικό. Άπό έκεί ατά "Ινδικά Ίμο

λάϊο, κοί κατόπιν στήν Εύρώπη. "Αργότερο ξονοέφυγε γιά τήν Ίνδίο, τήv 

Σιγκαπούρη κοί τήν Κεϋλάνη, κοί μετά κοί πάλιν ατή Νέο Ύόρκη κοί ατό 

Γουέστ. Διέσχισε τόν "Ατλαντικό κοί έμεινε πολλούς μήνες στήν "Ιαπω

νία. "Εμφανίζεται στήν Ίάβο, μετά ατό Παρίσι, στήν Κίνα. Κατόπιν φαίνε

ται γιά λίγο ατό Θιβέτ, κοί έν συνεχεία ξαναγύρισε στήν Εύρώπη, όπου 

άφθονούσον οί θεοσοφικές Στοές. Τέλος κατέληξε ατό Λονδίνο, όπου 

μέ τήν "Άvvu Μπέζοντ κοί άλλες δύο έσωτερικά προικισμένες γυναίκες, 

ϊδρυσον τό έσωτερικό τμήμα τής θεοσοφικής "Εταιρείας. Στό έξήντα 

της χρόνιο, ή "Έλενα Π. Μπλοβάτσκυ, ήταν άνάπηρη, κοί είς τήν κατά

στασιν ούτήν συνέχισε νά έργάζετοι πρός όλοκλήρωσιν τού συγγραφι

κού της έργου, πού ήταν τεράστιο κοί λίαν άξιόλογο. 

Διό νά φέρει είς πέρας τό ύπεράνθρωπον ούτό έργον διέθετεν άνομ

φιβόλως κάποιο άσυvήθιστη ψυχική δύναμη, κοί ατή μεγάλη ούτή προ

σπάθειά της δέν ητον άσφολώς μόνη· ένεπνέετο κοί καθοδηγείτο, όπως 

λέγει ή ίδιο, άπό τήν Πογκόσμιον Λευκή "Αδελφότητα, είς τήv ύπηρεσίον 

τής όποίος εϊχεv άφιερώσει τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής της, πρός 

τόν σκοπόν όπως έγκοθιδρυθή κοί έπί τής Γης άνολόγου βαθμού "Αδελ

φότης πρός τήν ούρονίον. Ή Μπλοβάτσκυ έπομένως, έδωσε πρώτη τό 

παράδειγμα της έργοτικότητος κοί τής φιλοπονίας, κοί έμείς πού φιλο

δοξούμε v' άκολουθήσουμε τό βήματά της, έχουμε χρέος νά προσπαθή

σουμε νά τήν μιμηθούμε, είς τό μέτρον τού δυνατού, έάν θέλουμε νά εί

μαστε άvτάξιοι συνεχιστοί τού έργου της. Ποροποvούμεθο ότι μέχρι 

σήμερα δέν έχει διοδοθη έπορκώς ή θεοσοφική Ίδέο, κοί διαπιστώνου

με μέ κάποια λύπη ότι τό Ύψηλό "Ιδανικό τής "Αδελφότητος παραμένει 

άκόμη μία ούτοπία γιά τήν σύγχρονη κοινωνία. Πού vά όφείλεται άραγε ή 

άπογοητευτική αύτή κατάστασις; Κατ' άρχήv θά πρέπει vά όμολογήσου

με ότι σπανίζουν οί έργάτοι τού πνεύματος, λείπουν οί ζηλωταί. Είναι έξ 

άλλου άναμφισβήτητον ότι ή μεγάλη πλειονότης τώv όνθρώπωv δέν δια

θέτει τήν άποιτούμενη έσωτερική ώριμότητα διά vά δεχθή vά ύπηρετή

σει προθύμως τήν Ίδέα τής Είρήνης καί τής "Αδελφότητος. Οί περισσό-
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τεροι άνθρωποι άγωνίζονται έξωτερικά καί όχι έσωτερικά. Ή έπίτευξις 

τού σκοπού αύτού άπαιτεί όμως ενα άλλο είδος άγώνος, μιά άόρατη 

έσωτερική έπανάσταση. 'Απαιτεί μiα έξέγερσιν όνωθεν καί όχι κάτωθεν. 

Διότι ή κάτωθεν έξέγερσις 6δηγεί στήν έπαναστατική βία, όποτελεί ενα 

άναρχικό φαινόμενο καί ύποβιβάζει τήν Ίδέα σέ πάθος. Μέ τόν τρόπον 

αύτόν δέν έπιτυγχάνεται ή 'Αδελφότης οϋτε κατακτόται ή Είρήνη. 

Άπό μία μυστική 'Αδελφότητα τοϋ παρελθόντος είχε ριφθή ή ίδέα 

ότι τό πολυπόθητον άγαθό τής είρήνης δέν προορίζεται διό τόν όχλον, 

άλλά διά τόν Λαόν. Καί ή διάκρισις αύτή δέν είναι έξωτερική άλλά έσω

τερική. Ό Λαός καί ό όχλος ύπάρχουν ώς δυνάμεις μέσα μας καί άντι

προσωπεύουν τίς δύο ύποσ,:rάσεις τού άνθρώπου, ηiν όνωτέρα καί τήν 

κατωτέρα. 'Όσον οί όνθρωποι ζούν ώς όχλος, ώς ύλικές δηλαδή προσω

πικότητες, κατευθυνόμενοι άπό τίς κατώτερες δυνάμεις τής φύσεως, 

καί όχι ώς Λαός, τούτέστιν ώς πνευματικές ότομικότητες, ιΊπηρετούντες 

τίς άνώτερες δυνάμεις τής φύσεως, δέν δικαιούνται νά έλπίζουν είς τήν 

εύγενή σχέση τής άδελφότητος, οϋτε είς μίαν είρηνικήν συνύπαρξιν. 

Διότι ή κατάκτησις τής Είρήνης προϋποθέτει τήν πραγμάτωσιν τής άδελ

φότητος. Ή είρήνη χρειάζεται ενα όλλο κοινωνικό ύπόβαθρο, μέ 

όφθαρτες βάσεις, θεμελιωμένον είς τόν Νόμον τής άγάπης καί τής 

άδελφοσύνης. Ό Άπ. Παύλος, σέ μία άπό τίς έπιστολές του, προβαίνει 

είς τήν έξής διαπίστωσιν. «Τό άγαπάτε άλλήλους πλήρωμα νόμου έστί». 

Ό σημερινός όμως όνθρωπος δέν ζεί κατά νόμον καί εύρίσκεται είς κα

τάστασιν άνυπακοής έναντι τών έντολών τού θείου, καί άντί τής φιλότη

τας ζεί στήν σύγκρουση καί τήν χωριστικότητα. Ώς έκ τούτου δέν δύνα

ται νά έκπληρώσει τήν ύψηλήν ίδέα τής άδελφότητος. Ή έπάνοδος είς 

τήν κατάστασιν τής νομιμότητος συνεπάγεται τήν πνευματοποίησιν τού 

άνθρώπου. Διότι ό Νόμος είναι πνευματικής ύφής καί συνδέεται μέ τό έν 

ήμίν θείον Στοιχείον. Νόμος καί Πνεύμα είναι άλληλένδετα καί όσο τό 

πνεύμα παραμένει άδρανές ύπάρχει παράβασις, καί ή άδελφότης συνε

χίζει νά είναι ενα ίδανικό άπρόσιτο καί άπραγματοποίητο. 

Μετά 20 περίπου αίώνες, ενας όλλος 'Απόστολος τών Έθνών, ό 

γνωστός είς όλους μας Κρισναμούρτι, προβαίνει καί αύτός στήν ϊοια θλι

βερή διαπίστωση. 'Έχουμε ζήσει, λέγει, σ' αύτή τή γή σάν όνθρωποι χι

λιάδες χρόνια. Τότε εϊμασταν όγριοι, κι' έξακολουθούμε νά εϊμαστε 

όγριοι, άλλά μέ καθαρά ρούχα, ξυρισμένοι, πλυμένοι, γυαλισμένοι, μέσα 

μας όμως μισούμε ό ενας τόν άλλον, άλληλοσκοτωνόμαστε, εϊμαστε φι

λετικοί, κι' όλα τά σχετικά. 'Εξακολουθούμε νά σκοτώνουμε ό ένας τόν 

άλλον, μόνο πού ό τρόπος μας είναι άκόμη πιό διαβολικός. ΕΤμαστε 

βίαιοι κι' έπιθετικοί όχι μόνον έξωτερικό, όλλό καί ψυχολογικό, έσωτερι

κά. Διαπιστώνουμε ότι εϊμαστε βίαιοι καί λέμε ότι «δέν πρέπει νά εΤμαι 

βίαιος, δέν πρέπει νό μισώ, πρέπει ν' όγαπώ». 'Εξακολουθούμε όμως νό 
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έχουμε μίσος, διότι αύτή είναι μία λειτουργία τής σκέψεως, καί ή σκέψις 

δέν είναι άγάπη. Χρειάζεται έπομένως κάποιο άλλο όργανο πού νά μήν 

είναι σκέψις, πού νά μήν έχει σχηματισθή άπό τή σκέψη. Μόνον όταν 

άνακαλύψουμε αύτό τό όργανο θά ύπάρξει πλήρης δράσις καί συνεργα

σία μεταξύ τών άνθρώπων. Είς τό άγνωστον αύτό στοιχείον εύρίσκεται 

τό μυστικό τής άγάπης, καί μόνον έπ' αύτού δύναται νά θεμελιωθή ή 

άδελφότης, καί δι' αύτού νά έδραιωθή ή είρήνη. Τήν μυστική αύτή δύνα

μη έγνώριζεν άσφαλώς ό Κρισναμούρτι, όπως καί όλα τά φιλοσοφημένα 

πνεύματα κάθε έποχής. ·Έχουσα τήν δύναμιν αύτήν ώς στήριγμα καί 

έφόδιον μπόρεσε καί ή Μπλαβάτσκυ νά φέρει είς πέρας τό έργον της. 

Μέ τήν ϊδια αύτή άνυπέρβλητον δύναμη κατώρθωσε νά πραγματοποιήσει 

καί ό Γκάντι τό κολοσσιαίον έπίτευγμά του, πού θά άποτελεί άντικείμε

νον θαυμασμού έπί πολλούς αίώνες, έφαρμόζοντας τόν νόμο τής άχίμσα 

(μή-βίας) καί ύποτάσσοντας τόν νόμο τής χίμσα (βία). Ή μή βία, όπως 

διευκρινίζει ό ϊδιος ό Γκάντι, είναι ό νόμος τού ίδικού μας εϊδους (ό νό

μος τού Λαού, όπως άνέφερα προηγουμένως), ένώ ή βία είναι ό νόμος 

τού κτήνους (ό νόμος τού όχλου δηλαδή). Τό πνεύμα εύρίσκεται έν 

άχρηστία είς τό κτήνος καί δέν γνωρίζει κανέναν άλλο νόμο έκτός άπό 

τήν φυσική ίσχύ. Ή άξιοπρέπεια τού άνθρώπου άπαιτεί ύπακοή σ' έναν 

άνώτερο νόμο, είς τήν δύναμιν τού πνεύματος. Έτόλμησα, διά τούτο, νά 

θέσω ένώπιον τών Ίνδιών, τόν πανάρχαιον νόμον τής αύτοθυσίας. Διότι ή 

Σατυαγκράχα, πού σημαίνει δύναμις τής άληθείας καί τά παρεπόμενά 

της, δέν είναι τίποτε άλλο παρά νέα όνόματα διά τόν νόμο τής δοκιμα

σίας καί τού μαρτυρίου. 'Ένας Σατυαγκράχι είναι ένστικτωδώς νομοτα

γής, καί είναι ή έντός αύτού νομοταγής φύσις πού άπαιτεί άπό αύτόν τήν 

άπόλυτον ύπακοήν είς τόν άνώτερο νόμο, τούτέστιν ή φωνή τής συνει

δήσεως πού άγνοεί όλους τούς άλλους θεσπισθέντος νόμους. Είς τήν 

χρήσιν τής δυνάμεως αύτής συνίσται ή γνώσις τού θεού. 

Κατόπιν τούτου, άδελφοί μου, ας διερωτηθούμε έμείς πού έχουμε 

ένστερνισθή τήν ίδέα τής Παγκοσμίου Άδελφότητος, έάν γνωρίζουμε 

ποιά είναι ή ούσία καί τό περιεχόμενο τού ύψηλού αύτού ίδεώδους. Έάν 

έχουμε αίσθανθή μέσα μας τήν είρηνοποιό δίιναμη τής Σατυαγκράχα, rϊ 

αν έχουμε άνακαλύψει τό μαγικό όργανο τού Κρισναμούρτι. Διότι μόνον 

μέ αύτόν τόν παράγοντα θά μπορέσουμε νά μεταμορφωθούμε έσωτερι

κά καί νά έφαρμόσουμε είς τήν πράξιν τήν άδελφότητα. 

'Ομιλία Π. Παπασλιώτη 

'Άν πούμε, ότι σήμερα τιμούμε τό πρόσωπο τής Μπλαβάτσκυ, τότε οί 
λόγοι μας ας είναι μνημόσυνο καί προσευχή καί τά άνθη μας σπονδή γιά 
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τήν άνάπαυση της ψυχής της. Αν ομως πούμε οτι θυμόμαστε οχι μόνο 

τόν άνθρωπο άλλά, κυρίως, 6,τι άντιπροσώπευε, τότε, οtiμερα, ταιριάζει 

ή περισυλλογή, ή εύθύνη, ή άπόφαση 
Τί, λοιπόν, άντιπροσωπεύει yιό ένα θεόσοφο αύτή ή λαμπρή, άλλά καί 

τραγική, έντέλει, μορφή; Τήν άφοσίωση, τό ψυχικό σθένος, τήν άνάλωση 
τού έαυτού, τήν άκάματη προσφορά, τό καθ1ϊκον, πάνω όπ' ολα, τ1i θυσία. 

"Αφοσίωση ατούς Διδασκάλους της καί niv "Αλήθεια, σθένος καί καρτερία 

ό; ίt-Jαντι στά έμπόδια, ατούς έχθpούς, τό μίσος, τήν προκατάληψη, θυσία 

κcϊ uύταπάpνηση yιά niv έκπλήρωση της δύσκολης άποστολης της. 

Παράδωσε ατούς μαθητές της, ατούς διαδόχους, ατούς όπαδούς, σέ μός 

ολους ένα έργο καί ένα μάθημα πολύτιμο, μό, όλήθεια, και πολύ δύσκολο. 

Νά, λοιπόν, τό χρέος, ή πραγματική πρόκληση yιά τόν σημερινό θεό

σοφο: Ή προσπάθεια νό γίνει κοινωνός αύτού τού έργου καί μαθητής 

αύτού τού μαθήματος. Είναι, πραγματικό, μιά πολύ δύσκολη προσπάθεια. 

Σημαίνει κόπο, χρόνο, έpyασία, σημαίνει όκόμη θυσία, όδύνη, έyκατάλει

ψη. Καί όπαιτεϊ θέληση, αύτοyνωσία, όπόppιψη τού έyωϊσμού, κατανόη

ση καί πολλή όyόπη. Πράγματα δύσκολα, όδύνατα ϊσως yιά τό σύγχρονο 

άνθρωπο νά τό νιώσει, νό τό ύπομείvει, νό τό κατορθώσει, άκόμη καί νά 

τό θελήσει "Όμως, ας μήν όποyοητευόμαστε, όλλ' άς όφυπνισθούμε 

Γιατί ολ' αύτό δέν κερδίζονται ούτε μέ σεμινάρια, ούτε μέ όκpοάσεις η 

όναyvώσεις. Δέν είναι έργο όλίyων έτών ούτε κάν έργο μιας μόνο ζωής. 

Πρέπει νό όλλόξουμε πραγματικό. Πρέπει νό μάθουμε ποιοί όλήθεια εϊ

μαστε καί αύτό νά γίνουμε. "Άν αύτό πρώτα συνειδητοποιtiσουμε κι ον πι

στέψουμε οτι μπορούμε νό φθάσουμε έκεϊ πού ή θυσία όδηyεϊ, τότε θά 

έχουμε κάνει τό πρώτο μας βήμα. Άπ' έκεϊ καί πέρα νό εϊμαστε βέβαιοι, 

οτι καμία προσπάθειά μας δέν θά πάει χαμένη, άν αύτή τρέφεται ά1 ιό τήν 

πίστη yιό τήν τελική νίκη 600 μακριά κι άν βρίσκεται αύτή. Γι' αύτό άς 

προσπαθήσουμε. Κι 600 κι άν φαίνεται μοναχικός ό δρόμος αύτός, δέν 

εϊμαστε μόνοι. Ας βοηθήσουμε καί θά βοηθηθούμε μέ τή σειρά μας 

"Έχουμε v6 άνεβούμε ολοι ένα ψηλό κι άπόκρημνο βουνό, οπου ό καθέ

νας πρέπει vά τραβήξει τό δικό του μονοπάτι Μά τό σηiριyμα πού θά 

δώσουμε στόν κουρασμένο 11 τόν άπειρο θό είναι δύναμη καί άνάσα yιά 

νό συνεχίσουμε τό δικό μας δρόμο. 

"Άς είναι λοιπόν ή σημερινή γιορτή πηγή δύναμης καί όπόφασης. Ό 

λωτός είναι ένα ομορφο λουλούδι καί άκόμη πιό όμορφο σύμβολο. Ας 

διαλοyισθούμε έπόνω σ' αύτό καί άς όραματισθούμε τό άνθος τού καλού 

πού ξεπηδάει λευκό αφήνοντας τίς ρίζες του μέσα στή λάσπη. ·Ας όρα

ματισθούμε τόν "Άνθρωπο πού όπελευθερώνεται όπό τά σκοτάδια της 

άγνοιας yιό vό λουσθεϊ μέσα στό φώς της Άyάπης καί της "Αλήθειας. 

Τέλος, όπήυθυνε χαιρετισμό πρός τά μέλη ό Πρόεδρος της θ. Στοάς 

«"Ελευθέρα Σκέψις» κ. Π. Άναγνώστοu. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ο KRISHNAMURTI ΔΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ κ.α. 
Μέρος 0· 

Σκοπός έπίσης τού άνθρώπου δέον νά είναι, τό νά άνακαλύψη τήν 

άλήθειαν, τήν ύπερτάτην πραγματικότητα, τό αίώνιον, τό άπροσμέτρη

τον, τόν θεόν· άνευ τής έπιτεύξεως τού σκοπού τούτου, όστις άποτελεί 

τό θεμέλιον τού βίου, ή ζωή ήμών, στερείται νοήματος καί βάσεως. Ό 

σπουδαστής - καί πός άνθρωπος - μόνον, έάν έπιτύχη τόν διαληφθέντα 

σκοπόν, είναι δυνατόν νά συντελέση είς τήν δημιουργίαν ένός νέου κό

σμου, μέ έναν νέον πολιτισμόν. Πρέπει νά αίσθάνεται τίς βαθέως, μέ 

έντασιν καί νά έχη ένδιαφέρον δι' όλα. Τότε ζή είς μίαν κατάστασιν βα

θείας σιωπής, γαλήνης ό δέ νούς, είναι καθαρός. Πρέπει ό σπουδαστής 

- καί πός άνθρωπος - νά βλέπη τά πάντα, ώς είναι, χωρίς προσπάθειαν

δι' ένημέρωσιν, άνευ έκλογής, χαρούμενος, μέ μειδίαμα, χωρίς σύγκρι

σιν, παραδοχήν ιϊ καταδίκην. Άπλώς νά βλέπη καί νά άκροόται. Έκ τής

καταβολής προσπαθείας, προερχομένης έκ τού «·Εγώ», πρός έπίτευξιν

κέρδούς διά κτήσιν ύψηλού άξιώματος, έξ άνταγωνισμού, πρός ύπερο

χήν έναντι άλλων, δημιουργείται άγχος, φόβος, καί έπέρχεται άπώλεια

ένεργείας.

Σήμερον, πολλοί σπουδασταί καί άλλοι, συνεπεία άναγνώσεως βι

βλίων σχετικών μέ τόν Ίνδουϊσμόν, έπιδεικνύουσιν ίδιαίτερον ένδιαφέ

ρον, διά τήν θεωρείον τού Karma (τής άλύσου, δηλαδή, τής αίτίας καί 

τού άποτελέσματος, λειτουργούντος είς τόν ήθικόν τομέα). Ή θεωρία 

αϋτη, γίνεται δεκτή ύπό τού Ίνδουϊσμού καί άλλων άνατολικών θρη

σκειών, άποτελουσών παραλλαγήν τούτου. Είναι όμως όρθή αϋτη; Κατ' 

αύτήν, ώς διδάσκεται, ό πτωχός, όστις άποδέχεται ταύτην, άποδέχεται 

όμοίως τήν πενίαν, τήν πείναν, τήν άσθένειαν καί έν γένει, τήν δυστυχίαν 

ύφ ην διαβιοί, διότι, συμφώνως πρός τήν άντίληψιν του, ητις έχει διαμορ

φωθεί έκ τού περιεχομένου τής θεωρίας ή άθλιότης του, είναι άποτέλε

σμα τού άτομικού του Karma, ητοι τών (και τών) πράξεων του, καί τόν 

προηγούμενον η τούς προηγουμένους βίους του, συμφώνως πρός τήν 

θεωρίαν τής μετενσαρκώσεως. Τήν τοιαύτην άντίληψιν, ένθαρρύνοντο 

οί πολιτικοί, διότι οί άποδεχόμενοι τήν, ώς άνω θεωρίαν, καίτοι δυστυ

χούν, δέν διαμαρτύρονται κατ' αύτών, δέν έπαναστατούν πρός βελτίωσιν 

τής καταστάσεώς των, οϋτε δημιουργούν ταραχάς, έκ τού ότι άδικούνται 
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ύπό τού κράτους, τών άρχόντων, τών έργοδοτών κλπ. "Εξ άλλου όμως 

καί οί εύτυχούντες, πιστεύουν, άληθώς η ύποκρίνονται ότι πιστεύουν, ότι 

άπέκτησαν τόν πλούτον, τά άξιώματα, τήν δύναμιν, ούχί άδικούντες 

άλλά, διότι ή εύτυχία των, είναι άnοτέλεσμα - άμοιβή - της άδικίας, της 

δυστυχίας, της θλίψεως, ης έβίωσαν, κατά τούς προηγουμένους βίους 

των. Ταύτα δέχονται ώς δίκαια, όρθά καί οί δυστυχούντες, όσοι άnοδέ

χονται τήν θεωρίαν τού νόμου τού Karma. Οϋτω, πάντες ούτοι, ειναι εύ

χαριστημένοι
,
. ·Εκ τών nροεκτεθέντων, συνάγεται σαφώς, ώς φρονού

μεν, τό άβάσιμον της διειληφθείσης θεωρίας, ητις άληθώς συντελεί είς 

τήν άδράνειαν τού νού καί τήν άnώλειαν της δημιουργικης. ένεργείας. 

Συνεπώς, ό έκπαιδευτικός, δέον νά διαφωτήση τόν σnουδαστήν σχετι

κώς. 

"Επίσης, πολλοί σπουδασταί - καί άλλοι ονθρωnοι - έχουν άποκτήσει 

ώρισμένας έnιβλαβείς έξεις. Ο έκnαιδευτικός, λοιπόν, δέον νά έξηγήση 

είς αύτούς, ότι έκ τών συνηθειών τούτων - έξεων - ένεκα τών όnοίων 

έnαναλαμβάνον ούτοι συνεχώς καί μηχονικώς, τά ούτά πράγματα (n.χ. 

συζητήσεις της διαδικασίας τού καπνίσματος καί άλλων συναφών έκδη

λώσεων), έρχεται (κατά τόν Krishnamurti) ϋπνος κοί νωθρότης είς τόν 

νοϋν ούτών, όστις έφεξης λειτουργεί μηχανικώς. "Εάν όμως ούτοι, καθ' 

ύnόδειξιν τού διδασκάλου, nοροτηρήσωσιν άnλώς τάς τοιούτος κινήσεις 

τού καπνίσματος, χωρίς nροσπάθειον, κατοδίκην, σύγκρισιν, άποδοχήν 

θά άντιληφθώσιν πόσον άνόητοι εινοι αύται, έάν δέ ένημερωθώσιν έν 

πληρότητι κοί περί τών λίαν έnικινδύνων συνεπειών έκ τών έξεων ούτών 

(π.χ. Καρκίνος), αύται έξεις έξοφονίζονται. 'Ωσαύτως ό έκποιδευτικός, 

δέον νά βοηθήση τόν σnοuδοστήν είς τό νά διοκρίνη τό ούσιώδες έκ τού 

έnουσιώδους (είς τόν ψυχολογικόν τομέα), ώστε νά κοτονοήση, ότ:, έάν 

τις ειναι έσωτερικώς πλούσιος, δηλαδή έάν έχει nλούσιον πνευματικόν 

βίον, δέν ένδιαφέρεται νά γίνη διάσημος, ένδοξος- θέλει δέ νά γίνη διά

σημος, διότι φοβείται νά μείνη ώς ειναι πράγματι οϋτω, έν τη προσnο

θείο του νά άnοκτήση φήμην, δόξαν, έξαρτότοι έκ της κολακείας κοί τών 

έnοίνων, άλλων. Ειναι όμως ίδιαιτέρως σnουδοίον τό νά κατονοήση ό 

σπουδαστής, τή βοηθείQ τού έκποιδευτικού, πόσον ειναι μακάριον, τό νά 

διάγη τις άγαnών, νά εινοι άνώνυμος, ώς τίποτε (as nobody, as nothing), 

άnλώς νά ζή έν nληρότητι άnό στιγμής είς στιγμήν, έν έλευθερίο (ψυχο

λογική), ητις ύnάρχει, όταν δέν έχωμεν φόβον, όταν δέν θέλωμεν νά εί

μεθα η νά γίνωμεν έξ άνταγωνισμού, διά κέρδος, nρός διάκρισιν, ύnερο

χήν, έκ ματαιοδοξίας κοί έν γένει, έξ ίδιοτελείος, ύnό εύρείον έννοιον, 

διότι κοί είς τάς περιπτώσεις τούτος, προκαλείται πάντοτε φόβος έκ τού 

ένδεχομένου της άnοτυχίος. ·1va ό σπουδαστής - κοί nάς άλλος άνθρω

πος - κατονοήση τό θέμα τής ψυχολογικής έλευθερίος, δέον προεχό

ντως v' άντιληφθή τήν σημασίαν τής έξορτήσεως, έκτιvος προσώπου 
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(η.χ. τού προϊσταμένου έν τη ύπηρεσία), πράγματος (η.χ. τής περιουσί

ας), ίδέας (θρησκευτικής, φιλοσοφικής, πολιτικής, οίκονομικής, κοινω

νικής). "Ίνα έχη τήν ψυχολογικήν έλευθερίαν, δηλαδή ό νούς τούτου νά 

είναι έλεύθερος, άπαιτείται νοημοσύνη, εύαισθησία καί Άγάπη· άλλως, ή 

έλευθερία αϋτη, ε.ίναι άπλώς μία ίδέα, δημιούργημα, πλάσμα, τού νού ώς 

«·Εγώ». Ό νούς είναι έλεύθερος, όταν είναι ησυχος, άνευ προσπαθείας 

καί άφοβος. Καί ή μίμησις άλλου, φέρει φόβον ώς εϊρηται έκ τού άγ

χους, μήπως αϋτη δέν είναι άκριβής. 

Ή μίμησις άλλου, είναι είδος κλοπής- ή κλοπή ξένων ίδεών, δέν φέ

ρει κατανόησιν, ούτε αύται άφυπνίζουν τήν νοημοσύνην. Ό νούς ήμών, 

δέν είναι έλεύθερος, όταν τρέφωμεν μίσος, όταν έχωμεν φθόνον. Ό άν

θρωπος, δέον νά έχη έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν, είς τό νά σκέπτηται, 

νά λέγη ό,τι θέλει καί νά πράττη ότι άγαπά, διότι οϋτω μόνον είναι εύτυ

χής. Ταύτα όμως, δέν σημαίνουν, ότι δύναται ν' άδικη άλλον, διά τών, ώς 

άνω, ένεργειών. Ή νοημοσύνη, έάν καί έφ' όσον θά ύφίσταται θά ύπο

δεικνύη είς αύτόν, τά όρια τής δραστηριότητός του. "Όμως ό τρόπος καί 

τά όρια τής, έν τη κοινωνία, έξωτερικής συμπεριφοράς τού άνθρώπου, 

έν σχέσει πρός τάς βιοτικός του σχέσεις, έναντι τών όμοίων του, ρυθμί

ζονται ύπό τών κανόνων (τής έθιμοτυπίας, τής ήθικής καί) τού δικαίου, 

όπερ πηγάζει έκ τής άρχής τού κοινού, δι' όλους, συμφέροντος, όπερ εί

ναι έκφρασις τού ύπερτάτου νόμου τής 'Αγάπης, ύπό τήν προεκτεθείσαν 

έννοιαν. "Όπου δέ ύπάρχει Άγάπη, δέν ύπάρχει άνάγκη νόμου. Κατά τόν 

Άριστοτέλην, ή άρχή τού κοινού συμφέροντος, είναι μέγιστον άγαθόν, 

όπερ άποτελεί τήν θυσίαν τής 'Αγάπης. Συναφείς παραδοχαί, είναι αί 

έξης- «ό θεός είναι Άγάπη»· Ίωάννου δ. 7, 8, 10, 16, 18. Κατά τόν Krί

shnamurti, «ή Άγάπη είναι θεός»· «The first and the last freedom», σ. 

281. Όμιλίαι του είς Ίνδίας 1954-1955, σ. 69, 78,

Κατά τόν Πλάτωνα, ύψίστη ίδέα, είναι έκείνη τού 'Αγαθού, ητις ταυτί

ζεται μέ τόν θεόν. «Τό 'Αγαθόν, είναι αίτία τών όρθών καί τών ώραίων». 

Πολιτεία 51 4α-51 7 c.d. 

Ή σύγχρονος Παιδεία 

Ή σύγχρονος Παιδεία παρ' ήμίν, μέχρι πρότινος χρόνου, είχεν ώς 

σκοπόν, τήν ήθικήν διαπαιδαγώγησην καί διάπλασιν τών σπουδαστών, 

τήν θρησκευτικήν τούτων καί πνευματικήν έξύψωσιν, τήν καλλιέργειαν 

τής άρετής καί τήν μεταβίβασιν είς τούτους, πληροφοριών καί γνώσεων, 

ϊνα καταστώσιν ίκανοί πρός άσκησιν έπιστήμης τινός ή τέχνης. Άπεσκο

πείτο, δηλαδή, ή συγκράτησις τών νέων, έντός τής, άπό πολλού χρόνου, 

διαμορφωθείσης καταστάσεως (ήθικής, θρησκευτικής, πολιτικής, κοι

νωνικής, νομικής), διά τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού συμφέροντος, αύ-
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τών καί τής κοινωνίας, ητις, έκτός άλλων, είναι καί μία δέσμη άξιών. 

Διά τήν καλήν άπόδοσιν τής Παιδείας, έχρησιμοποιούντο, ώς μέσα 

διαπαιδαγωγήσεως καί αί παρατηρήσεις, νουθεσίαις, διαταγαί, ή άπονο

μή τιμητικών διακρίσεων καί βραβείων, είς τούς διακρινομένους κατά 

τάς έξετάσεις σπουδαστάς, τό καλόν παράδειγμα μιάς ή πλειόνων προ

σωπικοτήτων, αϊτινες προεβάλλοντο ώς αύθεντίαι (πρός μίμησιν τού

των), έπιπλήξεις καί άλλοι τινες ποιναί, διά τούς άμελείς καί κακοτρό

πους. 

Καί έν προκειμένω δμως, έφ' δσον αί διαληφθείσαι άξίαι (ήθικαί, 

θρησκευτικοί κλπ.), είναι πάντοτε άπολύτως σχετικοί, ώς ποικίλλουσαι 

κατά χώρας καί έποχήν, συνέπεται δτι ή έπ' αύτών στηριζόμενη παιδεία

ητο λίαν περιωρισμένη ώς πρός τάς έπιδιώξεις καί τήν ποιότητά της.

Ήδη, έχει δοθεί άλλη κατεύθυνσις είς τήν Παιδείαν, βάσει άλλων άξιών,

αϊτινες έπίσης είναι περιωρισμέναι καί σχετικοί μέ τήν προωθημένην τε

χνολογίαν, είς βάρος δέ τού ψυχισμού τών σπουδαστών καί τού έν γένει

πνευματικού τούτων βίου, διότι ούτοι, ένεκα τής χρήσεως τοιαύτης, συ

νεχώς είς εύρυτέραν περιοχήν, καθίστανται άπλά έξαρτήματα μηχανών.

Σήμερον ό βίος τών σπουδαστών, είναι κατά τό πλείστον, έπιφανειακός,

ούτοι δέ, άγονται καί φέρονται, ύπό τινων ούτοπιστικών ίδεολογιών, αϊτι

νες χρησιμοποιούνται ύπό καπήλων τής έννοίας τής έλευθερίας. Ό

τοιούτος προσανατολισμός τής πλειοψηφίας σχεδόν, τών σπουδαστών,

είναι ξένος πρός τήν άληθή, κατά τά προεκτεθέντα, παιδείαν.

Κατά τόν Πλούταρχον, ώς προκύπτει έξ όλων σχεδόν τών βιβλίων

του, ίδιαιτέρως δέ, έξ έκείνου ύπό τόν τίτλον «Περί Παίδων άγωγής»,

σκοπός τής Παιδείας, δέον νά είναι, τό νά γίνουν οί σπουδασταί «καλοί κι

άγαθοί» (καλοί πολίται), διότι ούτως έξυπηρετείται τό κοινόν συμφέρον

(άρχόντων καί άρχομένων), δοθέντος ότι ούτοι (οί καλοί πολίται), συντε

λούν είς τό νά έπικρατούν έν τή κοινωνία τάξις καί είρήνη. Ή Παιδεία,

δέον νά καλλιεργή τόν νούν καί τόν λόγον. Ό Πλούταρχος, ώς παιδαγω

γικά μέσα, συνιστά τάς συμβουλάς, τήν άσκησιν τής άρετής, τάς έπιπλή

ξεις, τό καλόν παράδειγμα, τάς τιμητικός διακρίσεις, τούς έπαίνους. Έκ

τών προεκτεθέντων συνάγεται, ότι καί έν προκειμένω, ό σκοπός τής

Παιδείας είναι περιωρισμένος ύποδεικνύεται δέ ή χρησιμοποίησις τών

διηληφθέντων παιδαγωγικών μέσων, διά ψυχολογικόν έξαναγκασμόν

τών σπουδαστών, πρός πειθάρχησιν, διά τήν έπίτευξιν τού άνωτέρω

μνημονευομένου σκοπού, ήτοι τό νά γίνωσιν ούτοι «καλοί πολίται». 'Αλλά

καί ή άξία αϋτη, τού νά είναι τις «καλός πολίτης» είναι άπολύτως σχετική,

δοθέντος δτι έχει περιεχόμενον, όπερ καί έν προκειμένω, ποικίλλει

κατά χώρας καί έποχάς. 
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'Αριστοτέλης, Σωκράτης, Πλάτων 

Κατά τούς άνωτέρω μνημονευομένους φιλοσόφους, σκοπός τής 

Παιδείας, δέον νά είναι, τό νά σχηματίση ό σπουδαστής ίσχυράν βούλη

σιν, νά τροπή πρός τήν άρετήν, νά άποκτήση εύδαιμονίαν, διά τής άσκή

σεως τούτης καί τής διδαχής καί νά γίνη «καλός κάγαθός» (καλός πολί

της), ώστε νά έπιδεικνύη καλήν έξωτερικήν συμπεριφοράν. Βάσει τών 

ίδιοτήτων τούτων, ό σπουδαστής, ότε θά είσήρχετο είς τήν κοινωνίαν ώς 

έπιστήμων, τεχνικός κλπ. θά συνετέλει, ώστε νά έπεκράτουν έν αύτή, 

καθ' όσον έξηρτότο έξ αύτού, είρήνη καί τάξις, ϊνα είναι όμαλή ή κοινωνι

κή συμβίωσις, πρός έξυπηρέτησιν τού κοινού πάντων συμφέροντος. 

Είς τούς 'Αρχαίους 'Έλληνας, ή έννοια τής 'Αγάπης καί δή, κατά τήν 

διαληφθεϊσαν διδασκαλίαν τού Krishnamurti, ήτο άγνωστος. Παρ' αύτοϊς 

ϊσχυεν ό θεσμός τής φιλίας, περί ής, πολλά έγραφαν οί Πλάτων, 'Αριστο

τέλης. Τά αύτά, ώς όνω, ρητά, ώς πρός τήν 'Αγάπην καί έν σχέσει μέ τήν 

διδασκαλίαν τού Χριστιανισμού. 'Όλοι σχεδόν οί βιοτικοί σχέσεις καί έκ

δηλώσεις τών 'Αρχαίων 'Ελλήνων, έβασίζοντο είς τόν νούν, ώς «'Εγώ» 

σκέψιν. Κατά τούς Σωκράτην καί Πλάτωνα, ή έννοια τού «·Εγώ», έταυτί

ζετο μέ τήν ψυχήν, ητις κατ' αύτούς άπετέλει όντότητα, άτομικότητα, 

τήν άληθή του άνθρώπου προσωπικότητα. 

Κατά τόν Άριστοτέλην, περιεχόμενον τού άγαθού, είναι ή εύδαιμο

νία, ητις άποκτόται διά τής (άσκήσεως τού περιεχομένου της) άρετής. 

Είς τά 'Ηθικά Νικομάχεια ( 1 099 b έπ.), διατυπούνται άμφιβολίαι περί τού 

έάν ή άρετή (τό άγαθόν) είναι διδακτά, ή έάν αϋτη έρχεται είς τόν όν

θρωπον έκ τύχης, ή έκ φύσεως, ή έκ τού θεού (ώς θεόσδοτον χάρισμα

δώρον). Περαιτέρω όμως ('Ηθικά Νικ. 11036 έn.), ύποστηρίζεται ύπό 

τού 'Αριστοτέλους, ότι, αί μέν διανοητικοί άρεταί (σοφία, φρόνησις, 

νούς, έπιστήμη, τέχνη) είναι διδακτοί, αί δέ ήθικαί τοιούτοι, άποκτώνται, 

διά τής άσκήσεως τού περιεχομένου τούτων, κατά συνήθειαν, μέχρις 

ότου γίνωσιν έξεις (βλπ. ώσαιJτος 'Ηθικά Νικομάχεια 1141, 1150 Β 20, 

1170 6 έπ. 1179 1 Ο έπ.). Έξ άλλου, είς τά 'Ηθικά Νικομάχεια, 1180 έπ. 

1180 b 10 έπ. γίνεται λόγος περί όμιλιών, παραινέσεων, ψυχολογικής 

βίας, φόβου, ώρισμένων ποινών, ώς χρησίμων μέσων διά τήν Παιδείαν, 

έν συνδυασμώ μέ τήν νομοθεσίαν, έτι δέ καί περί έξορίας, τών άνεπιδέ

κτων βελτιώσεως. 

Οί Σωκράτης, Πλάτων, άπέδιδον έξαιρετικήν σημασίαν είς τήν Παι

δείαν, διότι, διά τούτης, οί σπουδασταί γίνονται ένάρετοι, δοθέντος ότι, 

κατ' αύτούς, ή άρετή είναι διδακτή, βοηθούνται δέ καί ϊνα διαμορφώσωσι 

χαρακτήρα ήθικόν. Ύπό τού Πλάτωνος τονίζεται ή δυσχέρεια τής ήθικο

ποιήσεως τού άνθρώπου· ουτος λέγει· « ... τό δέ τινα τρόπον χρή γίγνε

σθαι χρηστούς άνθρώπους, παγχάλεπον». Έπινομείς 979 c. Πάντως, 
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κατά τούς Σωκράτηv, Πλάτωνα κύριος παράγων διά τήν nαιδείαv, είναι ή 

άρετή· «δσοι διαπαιδαγωγούνται όρθώς, κατά κανόνα, γίνονται καλοί», 

nλ. Νόμοι 644 ο έn. Κατ' αύτούς. «τελικός σκοπός τής Παιδείας, είναι ή 

εξομοίωσις τού όνθρώnου nρός τό θεϊοv· τό επίτευγμα τούτον, συνιστά 

τήv τελείωσιv τής άvθρωnίvης εύτυχίας» Πλ. Νόμοι 716 c.d. Ή Παιδεία, 

δέον vά στρέψη τήv δύναμιν, ηv έχομεν εντός ιiμώv (έv τή ψυχή), εκ τώv 

φθαρτών πραγμάτων - σκοτεινών - nρός τό Άγαθόv, τό Ον (Πολιτεία 

517, 5186 έn.). 

Κατά τόv Πλάτωνα, "'l Παιδε,ία είναι δύναμις θεραπευτική ψυχής». 

'Όροι 416. Παίδευσις είναι «ιi Παιδε ο παράδοσις» (μετάδοσις)· «Παιδεία 

είναι, ή άnό τής παιδικής ιiλικiας δ Jιnαδαγώγησις nρός τήν άρετήv, ή 

όnοία προάγει τόv_ nολίτηv vά έnιθJμεϊ καί vά άρέσκεται εiς τό vά γίvη

τέλειος, vά γvωρίζη δέ vά άρχη καi vά όρχηται μετά δικαιοσύνης ή δέ 

παιδεία, ητις άnοβλέnει είς τήν άnόκτησιv πλούτου, ίσχύος, γνώσεων, 

χωρίς φρόvησιv καί δικαιοσύvηv (όvευ vού καί δίκης), είναι άvελευθέρα 

καί χυδαία/βάναυσος)· αϋτη δέv είναι όρθόv vά όvομάζηται Παιδεία»· 

Πλάτ. Νόμοι 643 d.e. - 6440. 'Όμως, «οί θεία μοίρα γεννηθέντες (έκ φύ

σεως, έκ τού θείου), δέv έχουν άvάγκηv ούδέ νόμου», διότι είναι ενάρε

τοι. Πλάτ. Νόμοι 875 c. Κατά τούς Πυθαγορείους, «ή άnαιδευσία, είναι 

μήτηρ πάντων τώv Παθών». Ή όρθή Παιδεία, δέv συνίσταται είς τήv συ

γκέvτρωσιv πολλών γνώσεων· «κίvδυvοv φημί είναι τοϊς nαισίv τήν nολυ

μαθίαν» Πλ. Νόμοι 8116 έn. τήv αύτήν όnοψιv, έχει καi ό Ηράκλειτος 

«ή πολυμάθεια, vόov αύτοδιδάσκειη. 

Ό Πλάτων δέχεται, ότι «ό όvθρωnος είναι δύσκολοv θρέμμα» (δύ

στροnοv πλάσμα) Νόμοι 7776. «·ο όvθρωnος είναι ζώον ημεροv έάv δέ 

τύχη καλής διαπαιδαγωγήσεως, είναι δέ καί έκ φύσεως nεnροικιcμένος 

(φύσεως εύτυχούς), κατά κανόνα γίνεται τό πλέον θεϊκόv καί τό πλέον 

ημεροv έξ όλων τών πλασμάτων· άλλ' έάν ή διαnαιδαγώγησίς του, δέν εί

ναι επαρκής καί ή άνατροφή του, δέν είναι ή προσήκουσα, γίνεται τό 

πλέον όγριον έξ όλων τών ζώων, ότινα ύnάρχουν είς τήν Γήν» (άγριώτα

τον, όnόσα φύει ή Γή) Νόμοι 766 ο.« Ο δέ nαϊς πάντων θηρίων έστi δυ

σμεταχειριστότατον bσω γάρ μάλιστα έχει nηγήν τού φρονεϊν μή τού κα

τηρτημένην, έnέβαλον καί δριμύ καί ύβριστότατον θηρίων γίγνεται. Διό 

δή nολλοϊς αύτό, οίον χαλινοϊς είσίν δεϊ δεσμεύειν» Νόμοι 808 d έn. 

Έν όψει μύν, ώς οίνω, ίδιότητων τώv παίδων - καί όλων τών άνθρώ

nων γενικώτερον - ή Παιδεία, κατά τάς Σωκράτην, Πλάτωνα, δέον ν' 

άσκήται «διά πειθούς καί βίας», δηλαδή, ώς Ένεργεϊ ό νομοθέτης, προ

κειμένου νά άναγκασθώσιν οί nολϊται νά έnιδεικνύωσι καλήν έξωτερικήν 

συμnεριφοράν έν τή κοινωνία, Ίνα τηρήται ή νομιμότης. Ώς παιδαγωγικά 

μέσα έν τή παιδεία, δέον νά γίνηται καί χρήσις συμβουλών, διά δέ τούς 

άμελεϊς, όκνηρούς, κακοτρόnους, δέον vά χρησιμοnοιώνται ραβδισμοί, 



166 ΙΛΙΣΟΣ 1988 

διάφοροι άλλοι τιμωρίαι, έξορία (διά τούς άδιορθώτους). Διά τήν έπο

πτείαν τής όλης παιδείας, ϊσχυεν ό θεσμός τού «έπιμελητού παιδείας»· 

έπίσης ύπήρχον καί παιδονόμοι, είς δέ τήν Σπάρτην, ουτοι συνωδεύοντο 

ύπό μαστιγοφόρων (πλ. Νόμοι 735 ε, 765, 666, 667). Οί σπουδασταί, 

έδει ν' άσκώνται, ϊνα έχωσι καλήν ύγείαν, ώραϊα σώματα, νά μή ζώσιν έν 

μαλθακότητι, οϋτε νά κοιμώνται πολύ, διότι ό ύπερβολικός ύπνος, είναι 

άντίθετος πρός τούς νόμους τής φύσεως «καθεύδων γάρ ούδείς ούδε

νός ηξιος- ούδέν μάλλον τού μή ζώντος»· (δέν άξίζει τίποτε ό φίλυπνος

είναι ώς νεκρός). Πλάτ. Νόμοι 808 b έπ. Έπίσης οί διδάσκαλοι, έδει νά 

μή άφηγώνται είς τούς σπουδαστάς μύθους, ή δέ διδασκαλία, έδει νά 

συνδυάζηται μετά παιδιάς- «δεϊ παίζοντα (τόν σπουδαστήν) και σπουδά

ζοντα ... ", διότι, κατά τήν διεξαγωγήν τού παιγνιδίου, άποκαλύπτεται ή 

φυσική κλίσις τών παιδίων καί τό άληθές τούτων ένδιαφέρον. Πλάτ. Νό

μοι 643 b.c. έπ. 819 b έπ. 

Παιδεία καί Χριστιανισμός. 

Τόσον έκ τής Παλαιάς, όσον καί έκ τής Καινής Διαθήκης, προκύπτει, 

ότι, διά τής Παιδείας, δέον νά σκοπήται ή ήθικοποίησις τών σπουδαστών, 

διά τής αύθεντίας τού θείου νόμου καί τής διδασκαλίας τού "Ιερατείου 

τών Προφητών, τού Ίησού, τών 'Αποστόλων. Ώς παιδαγωγικά μέσα, 

δέον καί έν προκειμένC\) νά χρησιμοποιώνται νουθεσίαι, Έντολαί, διατα

γαί, συστάσεις, παραινέσεις, άπειλαί καί διάφοροι ποιναί. 'Ανωτέρω 

όμως, έκτίθενται οί Έκ τών τοιούτων Ένεργειών, συνέπειαι, έν αίς καί ό 

φόβος. Ένδιαφέροντα έν προκειμένω χωρία, είναι, Έκτός άλλων καί τά 

έξης: α) Παλαιά Διαθήκη. 

Α. Έκ τού βιβλίου τών Παροιμιών. 

α.2. Διά νά γνωρίση τις σοφίαν καί Παιδείαν καί ϊνα νοήση λόγους 

φρονήσεως. 7. 'Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. β.1.ε. Υίέ μου, έάν δεχθής 

τούς λόγους μου καί τάς έντολάς ... τότε θέλεις Έννοήσει τόν φόβον τού 

Κυρίου καί θέλεις εύρεί τήν έπίγνωσιν τού θεού. 6. Διότι ό Κύριος δίδει 

σοφίαν· έκ τού στόματος αύτού, έξέρχεται γνώσις καί σύνεσις. γ.1. Μή 

λησμονής τούς νόμους μου καί ή καρδία σου, άς φυλάττη τάς Έντολάς 

μου. 7. Φοβού τόv Κύριον. 11. Μή καταφρόνει Παιδείαν Κυρίου καί μή 

άθύμει Έλεγχόμενος ύπ' αύτού. 12. Διότι ό Κύριος έλέγχει, όν άγαπά, 

καθώς ό Πατήρ τόν υίόν, είς τόν όποίον εύαρεστείται. ιγ. 24. Ό φειδόμε

νος τής ράβδου αύτού, μισεί τόν υίόν αύτού· άλλ' ό άγαπών αύτόν, έκπαι

δεύει αύτόν έν καιρ<i). ιε. 33. Ό φόβος τού Κυρίου, είναι διδάσκαλος σο

φίας. ιθ. 18. παίδευε τόν υίόν σου ένόσω είναι έλπίς- άλλά μή διεγείρης 

τήν ψυχή σου, ώστε νά θανατώσης αύτόν. κ. 30. Τά μελανίσματα τών 

πληγών, λευκαίνουσι τό κακόν καί τά κτυπήματα, τά ένδόμυχα τής καρ

δίας.§ Β) Έκ τού Δευτερονομίου. 
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Κ.α. 18 έπ. Έάν τις έχη υίόν πεισματώδη καί άπειθή, όστις δέν ύπα

κούει είς τήν φωνήν τού πατρός αύτού ... καί άφού nαιδεύσωσιν αύτόν, 

δέν ύπακούει. .. τότε ό πατήρ αύτού καί ή μήτηρ αύτού, θέλουσι πιάσει 

αύτόν καί θέλουσι φέρει αύτόν πρός τούς πρεσβυτέρους τής πόλεως 

αύτού καί είς τήν πύλην ... καί θέλουσιν είπεί. .. ούτος ό υίός ήμών είναι ... 

λαίμαργος καί μέθυσος καί πάντες οί άνθρωποι τής πόλεως, θέλουσι λι

θοβολήσει αύτόν μέ λίθους καί θέλει άποθάνει! 

Καινή Διαθήκη 

«Τότε Έφέρθησαν πρός τόν Ίησούν nαιδία, διά νά Έnιθέση τάς χεί

ρας έπ' αύτά καί νά εύχηθή· οί δέ Μαθηταί του, έπέπληξαν αύτά. Πλήν ό 

'Ιησούς είπεν· άφήσατε τά παιδία καί μή έμποδίζετε αύτά νά έλθωσι 

πρός Έμέ, διότι τών τοιούτων είναι ή βασιλεία τών ούρανών». Καί άφού 

έπέθηκεν έπ' αύτά τάς χείρας, άνεχώρησεν έκείθεν. Μσ,θ. ιθ 13 έπ. Είς 

Μόρκον 1 13 έπ. έκτίθενται τά αύτά προστίθενται όμως τά έξής: ήτοι, ότι 

ό 'Ιησούς, ήγανάκτησεν, έκ τής προσπαθείας τών Μαθητών, όπως άπο

μακρύνωσι τά παιδία- β) άληθώς σάς λέγω, όστις δέν δεχθή τήν βασι

λείαν τού θεού ώς παιδίον, δέν θέλει είσέλθει είς αύτήν καί γ) έναγκαλι

σθείς αύτά, έθετε τάς χείρας έπ' αύτά καί εύλόγει αύτά. Τήν αύτήν περί

που διατύπωσιν, έχει καί τό Εύαγγέλιον τού Λουκό. ΙΗ 15 έπ. Έκ τών 

άνω, περικοπών, προκύπτει, ότι ό 'Ιησούς έθεώρει ότι τά nαιδία έχουν 

άγαθότητα. Τήν αύτήν άnοψιν είχε δι' αύτά καί ό J. Krishnamurti. Ώς εϊ

ρηται ήδη, ό Πλάτων, είχεν άντίθετον γνώμην, nλήν, έάν παιδίον τι ήτο 

«εύτυχούς φυσεως» ή έάν ήτο «έκ τών θεiς� μοίρς� γεννηθέντων». Ό δέ 

Παύλος (Έφεσ. στ. 4 έn.), συνιστά, όπως τά τέκνα (χριστιανών) ύπακού

ωσιν είς τούς γονείς των, διότι τούτο είναι δίκαιον ... οί πατέρες, δέν πρέ

πει νά παροργίζουν τά τέκνα των, άλλά νά έκτρέφωσιν αύτά έν Παιδεiς� 

καί νουθεσία Κυρίου· βλπ. καί τήν πρός Τίτον έπιστολήν του (β.β 1 έn.). 

Είς τήν πρός 'Εβραίους έπιστολήν του ΙΒ.6), ό Παύλος λέγει, ότι «ό Κύ

ριος, όντινα άγαπό, παιδεύει καi μαστιγώνει πάντα υίόν, όν παραδέχε

ται». 

Ό Χρ. 'Ανδρούτσος (Σύστημα 'Ηθικής), δέχεται, έκτός άλλων καi τά 

έξής, ώς πρός τήν Παιδείαν· ητοι, ότι, έκαστος δέον νά διαnαιδαγωγή 

έαυτόν, καταπολεμών πάσαν κλίσιν πρός τόν θυμόν κ.λ.n. Ή θρησκεία 

άποβλέπει είς τήν μόρφωσιν ήθικής βουλήσεως, ίσχυρης καί καθαρός, 

τεινούσης πρός τό άγαθόν, διά πειθαρχίας, προτροπών, 'Επαίνων, άμοι

βών, τιμωριών· ό βίος είναι άγωνιστήριον δι' έναρέτους πράξεις. Έκ τών 

διαληφθέντων συνάγεται, ότι ή παιδεία, κατά τόν ώς dνω, συγγραφέα, 

άποδίδοντα τήν χριστιανικήν διδασκαλiαν, περί τούτης, στηρίζεται κυ

ρίως είς τόν φόβον· («άρχή σοφίας, φόβος Κυρίου»), τήν nροσnάθειαν, 

τήν πειθαρχίαν, ητοι, κατά βάσιν, είς τόν νούν ώς «·Εγώ». Εϊρηται όμως 
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άνωτέρω, ότι αί άξίαι αύται, - θρησκευτικοί, ήθικαί - ειναι άπολύτως σχε

τικοί, περιωρισμέναι, ώς καί ή τοιαύτη Παιδεία, έχουσι δέ ώς άφετηρίαν, 

ώφελιμιστικόν κίνητρον, ήτοι τήν σφοδράν έπιθυμίαν τού άνθρώπου, δι' 

αίώνιον ζωήν. 

Ζ. Έξ άπασών τών προεκτεθεισών άπόψεων, τών διαληφθέντων 

χωρίων τών άνωτέρω μνημονευομένων παιδαγωγικών μέσων, προκύ

πτει, ότι, ή, συμφώνως πρός πάντα ταύτα, λειτουργούσα Παιδεία, έχει ώς 

βάσιν, ούχί τόν έλεύθερον νούν, τήν νοημοσύνην, τήν έσωτερικήν τάξιν 

τήν άρμονίαν καί τήν Άγάπην, ύπό τήν προεκταθείσαν έννοιαν, άλλά τόν 

νούν ώς «·Εγώ», όστις, Έπενόησε, καθίδρυσε και καθιέρωσε τάς, ώς 

άνω, άξίας (ήθικάς κ.λ.π.), αϊτινες άποτελούν τήν παράδοσιν, τήν αύθε

ντίαν, τόν πρότυπον, πρός ό, δέον νά προσαρμοσθώσιν οί σπουδασταί -

καί πάΊΙτες οί έν κοινωνία βιούντες άνθρωποι. Διά τών άξιών όμως τού

των καί τών συναφών πρός τούτος σκέψεων, άσκείται έπ' αύτών, ψυχο

λογικός έξαναγκασμός, πειθάρχησις, έξ ών προκαλείται είς αύτούς άγ

χος (και φόβος), διότι, ή μή συμμόρφωσίς των πρός τό πρότυπον καί γε

νικώς πρός τό καθιερωμένον, τό ήδη ίσχύον καθεστώς, έπισύρει, κατ' 

αύτών, κυρώσεις αϊτινες συνίστανται είς δυσχερείας ώς πρός τήν εϋρε

σιν Έργασίας, τήν κοινωνικήν των δραστηριότητα, τήν έκφρασίν των 

κ.λ.π. 

Έν όψει τών προεκτεθέντων, κατέστη, ώς φρονούμεν, προφανές, 

ότι ή διδασκαλία τού Krishnamurti, Περί τής Παιδείας, ειναι έξόχως ύπε

ρέχουσα, εύρυτέρα, βαθυτέρα, έντελώς διάφορος τής άνωτέρω προσ

διοριζομένης τοιαύτης, τοσούτω μάλλον καθ' όσον, αί διαληφθείσαι 

άξίαι, έφ' ών αϋτη βασίζεται, ειναι άπολύτως σχετικοί, ώς εϊρηται ήδη. 

Ώς είπομεν καί διά τής Παιδείας, κατά τήν διδασκαλίαν τού Krishnam

urti, σκοπείται μέν, ή άπόκτησις ύπό τού σπουδαστού, ένός τίτλου, πρός 

άσκησιν έπαγγέλματος διά βιοπορισμόν· όμως, κυρίως έπιδιώκεται, 

όπως κατανοήση όσα μνημονεύονται άνωτέρω, ίδιαιτέρως δέ, τό τί ειναι 

ή Άγάπη καί πώς αϋτη έρχεται είς τό ειναι, ώστε ούτος - καί πάντες οί 

άνθρωποι - νά βιώση ταύτην, έν (ψυχολογική) έλευθερία, άφοβία, εύτυ

χία. Άποσκοπείται, δηλαδή, ή δημιουργία τελείων άνθρώπων, ώλοκλη

ρωμένων, οϊτινες θά ζώσι καί θά δρώσιν έλευθέρως άνευ περιορισμών 

τού νού ώς «·Εγώ», θά ειναι πάντοτε ίδιοι, είς πάσαν χώραν, άνεξαρτήτως 

τών έπικρατουσών είς έκάστην τούτων άξιών (θρησκευτικών, φιλοσοφι

κών κ.λ.π.), διότι θά ειναι πέρα πάσης έννοίας χωριστικότητος, πλήρεις 

δέ καλωσύνης έξ Άγάπης καί οϋτω, θά συντελέσωσι (μετ' άλλων), είς τό 

νά έλθη είς τό ειναι, είς άλλος κόσμος, μέ νέον πολιτισμόν, έμπνεόμε

νον ύπ' αύτής. 

Βεβαίως, τά διαληφθένα, έκ τής Παιδείας, άποτελέσματα, αϊτινα έπι

τυγχάνονται έν τή κοινωνίς�, έκ τής έπικρατήσεως τάξεως καί Είρήνης, 

συνεπείς� τής καλής έξωτερικής συμπεριφοράς τών πολιτών, είναι μέν, 
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πολύ χρήσιμα, διά τήv όμαλήν κο1vωνικήν συμβίωσιν όμως άφορώσι μό

νον ταύτηv, συγκρινόμενα δέ μέ τήν κατά τά προεκτεθέντα, άπόλυτον 

'Αγάπην, τήν έκ τούτης άπορρέουσαν πvευματ1κήν εύλογίαν, τήν έξ αύ

τής έμπνεομένην καί καθοδηγουμένην Πα1δείαv καί τήv βάσει τούτης 

πραγματουμένην, έσωτερικήν καί κο1vων1κήν ζωήν, είναι (ταύτα) λίαν 

περιωρισμένης άξίας, σχεδόν όσriμαvτα 

Η. Είς μεγάλος τιvας καί πλουσίας χώρας, ,; άνόπτυξις τής τεχνολο

γίας, είναι ταχυτάτη καί λίαν έκτεταμένη, ίδία, ώς πρός τό μεσα πληρο

φορικής, τά καταπληκτικά μηχανήματα έπικοινωνίας καί διάφορα άλλα, 

άτινα, κατά τρόπον αύτόματον, έκτελούν διάφορα έργο. Έκ τώv τελευ

ταίων, έξοικονομείται πολύς χρόνος, όν οί άνθρωποι, δέν γνωρίζουν πώς 

νά χρησιμοποιήσωσιν, εύχαρίστως, χρησίμως, ψυχοφελώς. Εκ τού 

τοιούτου αύτοματισμού τού βίου καί τής άποδυναμώσεως τού ένδιαφέ

ροντος τών άνθρώπωv, πρός έκτέλεσιν έργων, ίδίQ πνευματικών, σπου

δαίων, ώφελίμων, πρωτοτύπων, ούτοι περιπίπτουν βαθμιαίως, ίδία, οί 

νέοι, έν μέσ(,) τής άπεριγράπτου ώραιότητος τής Ζωής, είς όνίαν, πλήξ1ν 

καί χαύνωσιν, ό πνευματικός τούτων βίος, συρρικνούται, τρέποντας 

πρός τό άηδή, ήδονικά θεάματα, έκδαπανώσι διεστραμμένως τήv θείον 

γεvετήσιον όρμήν, ποιούνται χρήσιν ναρκωτικών ούσιών καί "Επιδίδονται 

είς τήv ίκαvοποίησιν καί όλλων ψυχοφθόρων έξεων· ΙΊτοι αύτοκτοvούν, 

έκ νοσηρός διαστροφής τού ψυχικού των κόσμου καί έξ άπογοητεύσε

ως. Καταδεικνύεται, έπομένως, 611 ή άφθοvία τών ύλικών άγαθών, δέν 

φέρει άληθή εύτυχίαν είς τόν άvθρωπον, έτι δέ, ότι ή γνώσις, ή έμπειρία, 

ή έπιστήμη, ύπό εύρείαν έννοιαν, φέρουν δυστυχίαν, άθλιότητα καί κα

ταστροφήν, έάν δέν συνοδεύωνται ύπό εύαισθησίας, νοημοσύνης καί 

'Αγάπης. Οϋτω, οί κατασκευασταί τής άτομικής βόμβας καί άλλων πολε

μικών μέσων, έξόχως καταστρεπτικών, ώς καί έκείvοι, οϊτιvες έχουσι τήν 

δυνατότητα, όπως χρησιμοποιήσωσι ταύτα έν πολέμc.y, έάν προβώσιν είς 

τήν χρησιμοποίησιν τούτων, θά άποδειχθή, ότι, είναι σατανικό τέρατα. 

"Ήδη, πολλά κράτη, έχουν είς τήν διάθεσίν των πολλά τοιαύτα φοβερά 

πολεμικά μέσα, δι' όν λόγον, ή ζωή πολλών άνθρώπων, έχε1 καταστή 

έφιαλτική, έκ τού φόβου, λόγc.y τού ένδεχομένου διεξαγωγής παγκο

σμίου πολέμου, καθ' όν θά γίνη χρήσις τούτων, έξ ώv, είναι άπίθανον νά 

έπιβιώση τό άvθρώπινον γένοςι 

Έκ τών δεδομένων τούτων, ή Παιδεία ηδη, προσλαμβάνει ίδιαιτέραν 

σπουδαιότητα, διότι μόνον αϋτη, έόν λειτουργιϊ όρθώς καί δή, κατά τήν 

γνώμην ήμών, συμφώνως πρός τήν προεκτεθεϊσαv διδασκαλίαν τού Kri

shnamurti, δύναται vά βοηθήση άποτελεσματικώς τούς σπουδαστάς,

τούς μέλλοντας, δηλαδή, πολιτικούς, κυβερνήτας, τεχνικούς τών διαφό

ρων χωρών, πρός άφύπνισιν τής εύα1σθησίας καί τής ,,οημοσύvης των,

ώστε vά δυνηθώσι vά κατανοήσωσ1 τό τί είναι ή Άγόπη, ύπό τιiv προε-
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κτεθείσαν έννοιαν, πώς αϋτη έρχεται είς τό είναι καί όποία είναι ή συνο

δεύουσα ταύτην εύλογία, οίιτοι δ' άκολούθως, νά διαφωτίσωσι τούς λοι

πούς άνθρώπους, ϊνα άντιληφθώσι τά προεκτεθέντα καί οϋτω νά συντε

λέσωσιν άποτελεσματικώς, ώστε, άφ' ένός μέν, νά γίνηται λελογισμένη 

χρήσις τών άνωτέρω μνημονευομένων μηχανημάτων αύτοματισμού, είς 

τάς οίκίας καί τούς τόπους έργασίας, έπί τώ τέλει νά περισωθή ή πνευ

ματική των ύγεία, ή λειτουργία, δηλαδή, τού ψυχισμού των καί νά ζώσιν 

έν πνευματική έλευθερίQ, μ' ένδιαφέρον καί ύπευθυνότητα καί γενικώ

τερον, κατά τρόπον άντάξιον τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας άφ' έτέρου 

δέ, έν συνεργασία μετ' άλλων, νά έπιτύχωσιν, όπως σχηματισθή μία πα

γκόσμιος κυβέρνησις, ϊνα οϋτω, έκτός άλλων άγαθών, οϊτινα θά προκύ

ψωσι, θ' άποκλεισθή ή χρησιμοποίησις τών, ώς άνω, πολεμικών μέσων, ή 

δέ άτομική ένέργεια καί πάσα άλλη συναφής τοιαύτη, θά χρησιμοποιήται 

μέ ύπευθυνότητα, μόνον δι' είρηνικούς σκοπούς, διά τήν εύτυχίαν όλων 

τών άνθρώπων. 

Πρέπει, λοιπόν, νά γίνη άντιληπτόν ύπό τών σπουδαστών - καί όλων 

έν γένει τών άνθρώπων - τή βοηθείQ τών έκπαιδευτικών, ότι α) διά τής 

βίας, τής καπηλείας ίδεών, οίον τής έλευθερίας, τής ίσότητος, τής 

δημοκρατίας, τής είρήνης καί τής ίδιοτελούς, ύπό εύρείαν έννοιαν καί 

άργυρωνήτου δημαγωγίας, άπλώς διαιωνίζεται ή άθλιότης καί έν γένει, ή 

δυστυχία τής μεγάλης πλειοψηφίας τών άνθρώπων· καί β) μόνον διά τής 

όρθής (κατά τά προεκτεθέντα) Παιδείας, είναι δυνατόν νά δημιουργηθή, 

είς όλόκληρον τήν Γήν, είς νέος, άληθής και πνευματικός πολιτισμός, 

έμπνεόμενος, ώς είρηται, ύπό Άγάπης. Τότε - καί μόνον τότε- θά δύνα

ται ό άνθρωπος, νά έπιλύη εύχερώς τό πρόβλημα έξευρέσεως έργασίας, 

δι' άξιοπρεπή βιοπορισμόν, νά άνακαλύψη τό άληθές νόημα τής Ζωής 

καί νά ζή έν είρήνη, άσφαλείQ καί εύτυχία, ώς άρμόζει είς τήν ίερότητα 

τής ύπάρξεώς του. 
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ΠΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ

Στο άγνωστο κοριτσάκι ... 

Η Άνοιξη στα χέρια σου μυρίζει κοpιτσάκι. 

Δος μου να πιω την ευωδιά της. 

Γλυκό κορίτσι - κοριτσάκι ... 

Με τα μαλλιά τα ξέπλεκα και τη μπλε κορδέλλα. 
Με το χνουδάτο μάγουλο-ροδάκινο. 

Με τ' άσπρο σου φόρεμα που σκαλώνει στ' αγριολούλουδα. 
Πώς να σε λένε; 

Δε μπορεί, παρά τ' όνομά σου νάνοι Αθωότητα. 

Το λακκάκι στο μάγουλό σου 

με φοβίζει καθώς μου γνέφει. 

Φοβάμαι μη σκοντάψω πάνω του. Κι ύστερα 

nοιός με σώζει από το τριανταφυλλένιο στόμα σου; 

Μια πεταλούδα κάθισε φιογκάκι στην κορδέλλα σου 

και μια μέλισσα έφερε μέλι ξανθό στη χούφτα σου. 

Γιατί ο ουρανός έγινε φωτεινός; 

Χαμογέλασες κοριτσάκι' 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

« Τ ά παιδάκια στό · Ασσουάν» 

Τά παιδάκια ατό Άσσουάν 

έχουν τόν ηλιο μέσα ατά μάτια τους 

- μάτι τού Ρό, άκοίμητο μάτι τού 'Ατών -

έχουν τό Νείλο ατά σωθικά τους.

Παίζουν μέσα στίς λάσπες

καί τραγουδούν.

Ό ούρανός - ρίζα άκατάλυτη - βρέχει 

άπό πάνω τους γάλα ίερό. 

Ποτίζει τ' όνειρο μές στήν καρδιά τους 

νά μεγαλώσει, ν' άνθίσει 

νά μήν τό πνίξουν οί ϋπουλες ϋδρες 

ατή γή. 

Τά παιδάκια ατό Άσσουάν 

έχουν τήν ·Ίσιδα γιά μητέρα. 

Δέν τά τρομάζουν οί ϊσκιοι τού «Κό» 

πού άλυχτούν 

ξυπνημένα θερειά ατό σκοτάδι. 

1988 

Τήν περιμένουν νά φθάσει τό βράδυ πάνω άπ' τό άχυρένιο τους στρώμα 

νά τ' άνεβάσει μές στήν άγέρινη βάρκα της 

καί νά τά ταξειδέψει στ' άστέρια. 

τά παιδάκια ατό Άσσουάν 

έχουν άπύθμενες ρίζες 

στ' άστέρια. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΙΑΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤ ΑΣ 

Τό περί τής Άγίας Τριάδας δόγμα όnοτελεί τήv έξ όnοκαλύψεως 
Γνώση τής Χριστιανικής θρησκείας καί έκφρόζετα1 στό σύμβολο τής Πί
στεώς μας, όπως τό διετύπωσαν οί 'Αγ1οι Πατέρες τr1ς 'Ορθοδοξίας. Το 
γεγονός αύτό τό δ1ακρίvουμε καί κατά τr1 βάπτιση τού Ίησού Χριστού 
όπου έμφανίζεται τό τρισυπόστατο τού θεού. ο) Τόν Ύ1ό βαnτιζόμενο 
ατόν Ίορδόνη, β) Τό Πνεύμα τό ·Αγιο, τό όnοίο κατέρχεται ώς περιστερά 
έnί τόν Υίό - Χριστό και γ) Τόν Πατέρα - θεόv καί έχομt: τή θεία όnοκό
λυψη τού τρισυnοστότου τής θεότητας «Πατήρ, Υίός καί 'Άγ1ον Πνεύμα, 
Τριάδα όμοούσιος καί όχώριστος». 

<1;1αivετα1 όμως, ότ1 ή όνθρώnινη ψυχή καί διάνοια, όnό όρχαιοτότων 
χρόνων, δ1αισθόvεται καί έκφρόζει, τήv Τριαδική ύnόσταση τού θεού, 
έκτός τής Χριστιανικής θρησκείας καί σέ όλλες λατρείες, όπως όnοδε1-
κνύεται, καί τούτο ϊσως, όnό κάποια έσωτερική παρόρμηση, γιό τήν έκ
φραση τού θεού, τού μοναδικού θεού Δημιουργού πόντων, τών όρατών 
τε καί όορότων. 

1. Οί Ίvδοί όnοκαλούv τό θεό καί όvαγvωρίζουν Αύτόν τρισυπόστα
το Βράχμα, Βισνού καί Σίβα. Ό Βρόχμας είναι ό Πατέρας ή ή όρχική 
δημιουργική όρχή, ό Βισνού ό Μεσίας καί ό Σίβας ό καταστροφέας (Τρι
μούρτη). 

2. Οί Πέρσες έχουν τόν Ώρομόσδη, τό Μίθρα καί τόν Άρειμόν. Ό
Μίθρας δέ λεγόταν καί Τριπλάσιος Ό Ζωροάστρης δέ ό όnοίος φέρεται 
ώς ρυθμιστής τής 'Αρχαίας περσικής λατρείας δογμάτισε τό έξης: 

«·Ένθα ή αίωνία Μονός Έστι, γεννά Δυάδα ... Τριάς θεότητας λάμπει 
διό σύμπαντος τού Κόσμου, τούτης Μονός έστίv ή κεφαλή. Ό γόρ νούς 
τού Πατρός είπε: διαι'ρεθήτωσαv Τά πόντο είς Τρία, ή θέλησ1ς αύτού 
αϋτη έγέvετο κοί τό πάντα διηρέθησαν. Καί έφάνησαν έν τή Τρ1όδ1 τού
τη, ή Άρετή, ή Σοφία καί ή 'Αλήθεια, ή γιvώσκουσα τά πάντα ... 

.. ·ο Πατήρ έτέλεσε τό πάντα καί nορέδωκε ταύτα τώ δευτέρω, τού 
Νού, όν τά έθνη τών όνθρώnων κο1νώς ύnολομβάνωσ1ν όντα τόν 
πρώτον». 

3. Οί Αίγύnτιο1 οί όnοίοι παραδέχονται τόν ·οσ1ρι, Κνέφ κοί Φθό στήν
άρχή, άργότερο δέ τόν 'Όσιρ1, τήν 'Ίσιδα καί τόν Τυφώνα, τό όnοία κατά 
τήν Αίγυnτιοκή θεολογία είκονίζουν: Τό Φώς, τό Πύρ κοί τό Πνεύμα, 
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έγράφοντο δέ συμβολικώς έπί τών θυρών καί άλλων μερών τών ίερών 

οίκοδομών, μέ τρείς μορφές, ώς Σφαίρα, Πτέρυξ καί ώς -οφις. 'Όπως δέ 

μάς λέει ό Άραβας συγγραφέας Άβενέφιος «διά τούτων οί Αίγύπτιοι 

έσκιαγράφουν θεόν Τρίμορφον». 

4. Στήν 'Ασία, τό Θιβέτ καί Ταγγούτη άναγνωρίζεται τρισυπόστατος

Θεός, Τρίμορφος καί ό Δαλάι Λάμα προσφέρει στούς πιστούς του σχετι

κά μεταλικά φυλακτά. 'Επίσης ό Θεός παρουσιάζεται τρίμορφος καί έχει 

τρία κεφάλια τού Βράχμα τού Βισνού καί τού Σίβα (Τριμούρτι). 

5. Οί Ίρόκιοι, ίθαγενείς τής 'Αμερικής πρεσβεύουν ότι: Πρό τής

Δημιουργίας - Κτίσεως, ύπήρχαν τρία πνεύματα, τά όποία κατεργάστη

καν τήν πλάση τού άνθρώπινου γένους. Οί Περουβιανοί δέ λάτρευαν 

Τριάδα, τήν όποία όνόμαζαν, Πατέρα ή Κύριον "Ήλιον, Υιόν "Ήλιον καί 

'Αδελφόν 'Ήλιον. Σέ μιά έπαρχία τής Περουβίας πού λέγεται Κυκουϊσά

κο, οί κάτοικοι λάτρευαν είκόνα Θεού τήν όποία όνόμαζαν Ταγγατάγγα, 

ήτοι: «Είς έν Τρισί καί Τρείς έν Ένί». (Divighr). 

6. Στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα, σύμφωνα μέ τήν Όρφική Θεολογία, άνα

γνωρίζεται ό Δημιουργός τού παντός ώς -ον αίώνιο καί άκατάληπτο, τό 

όποίο στη θεολογία Τιμοθέου τού χρονογράφου χαρακτηρίζεται τρισυ

πόστατο: Φώς, Βουλή, Ζωή. 

Ό μεγάλος Πυθαγόρας όνόμασε τό Θεό 'Έν ή Μονάδα καί 'Αγαθόν, 

άπό τήν όποία προήλθε ή άπειρη Δυάδα. Ό δέ θείος Πλάτων άποδέχε

ται Τριάδα καί όνόμαζε αύτή, 'Αγαθόν, Νούν ή Λόγον καί Ψυχήν Κόσμου, 

τό δέ 'Αγαθόν πρώτον καί μέγιστον Θεόν. Ή 'Ελληνική μυστηριακή ή 

έσωτερική παράδοση δέχεται τήν τριδύναμη ένέργεια: Ή συνεχής ούσία 

τού Αίθέρος - Διός έχει ώς ίδιότητα τήν τριδύναμη ένέργεια, δηλαδή τή 

Νοητική, τή Φωτογόνο καί τή Γονιμοποιό 'Ενέργεια, όπως τό διατυπώ

νουν οί Όρφικοί: Μήτις = Νοητική, Φάνης = Φωτογόνος, Ήρικεπαίος = 

Έρως ή Γονιμοποιός ένέργεια, τά όποία συναποτελούν μία δύναμη καί 

φανερώνονται στήν τρισυπόστατη Μονάδα καί Δυάδα τών Πυθαγορείων. 

Έδώ έκφράζεται ό σαφής ό Τριδύναμος Λόγος τής Θείας δημιουρ

γίας καί ό Θεολογικός όπως τόν διατυπώνει ό Εύαγγελιστής Ίωάννης: 

"'Εν 'Αρχή ήν ό Λόγος καί ό Λόγος ήν πρός τόν Θεόν καί Θεός ήν ό Λό

γος». 

Κατά τήν Σύνοδον τής Νικαίας (325 μ.Χ.) ό Μέγας 'Αθανάσιος ό 

όποίος διετύπωσε τό δόγμα τής 'Αγίας Τριάδας, στηρίχτηκε στήν πανάρ

χαια πίστη τών αίγυπτίων ίερέων, στή χώρα τών όποίων πέρασε όλόκλη

ρη τή ζωή του καί τίς πανάρχαιες έννοιες τής άρχαίας Αίγυπτιακής λα

τρείας, Πατήρ - Μήτηρ - Υίός, τίς μετέτρεψε σέ Πατέρα - Υίόν - 'Άγιον 

Πνεύμα. 
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ΤΑΚΗΣΝ.ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ 

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η Δ ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΗθΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 

'Υπάρχει κάποιο παιδαγωγικό άξίωμα πού λέγει: «Μανθάνει τις κα
λώς άκούων, μανθάνει τις καλλίτερον βλέπων, μανθάνει τις κάλλιστα πά
σχων». Τό βαθύ νόημα αύτοϋ τοϋ παιδαγωγικού άξιώματος κατανοείται 
πληρέστερα μέ τήν έφαρμογή τής Ήρακλείτειας έποπτείας: .. ·οφθαλμοί 
τών ώτων άψευδέστεροι μάρτυρες» πού συνδυαζόμενη μέ τό σοφόν 
Άριστοτελικόν ... «Ού μαθεϊν τι δεϊ άλλά παθεϊν καί διατεθεϊναι» καθίστα

ται τό πλέον όλοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα. 

θέλοντας κανείς νά έξετάση τούς ύλικούς καί πνευματικούς κό

σμους θά διαπιστώση ότι όλα τριγύρω του έγιναν μέ Σοφία, μέ Μέτρο καί 

μέ Σκοπό. 

Έκεϊνος πού τά δημιούργησε γνώριζε άκριβώς τί έκανε. Τό περιεχό

μενο τοϋ Νοϋ καί τοϋ Σχεδίου Του ήταν γεμάτο γνώση. "Όλα τά πράγμα

τα είναι προϊόντα τής γνώσεως καί τίποτε δέν έγινε δίχως νό λάβη ύπό

σταση άπό τήν γνώση καί έξετάζοvτας όλα αύτά τά δημιουργήματα μέ

νουμε κατάπληκτοι άπό τίς λεπτομέρειες καί τήν σκοπιμότητά τους. 

Έάν καί οί άνθρωποι καταγίνονταν στήν μελέτη τοϋ έργου καί τής 

άποστολής τής γνώσεως, τότε δέν θά άσχολοϋντο νά έτοιμάζουν όμαδι

κες καταστροφές άνθρώπων καί όλων τών άγαθών. τους. Φαίνεται δέ, 

ότι ατόν άνθρωπο ύπάρχει έμφυτη κάποια τάση γιά άπόκτηση γνώσεων, 

κάποια όρεξη καί έπιθυμία γιά άπόκτηση γνώσεων, καί όπως έλεγε ό 

Σταγειρίτης Φιλόσοφος Άριστοτέλης: «πάντες άνθρωποι τοϋ είδέναι 

όρέγονται φύσει». Άκόμη δέ θεωρείται, ότι, ό άνθρωπος κατέχει «δυνά

μει» τήν γνώση καί αύτό τό βλέπουμε σέ όρισμένα έρωτήματα πού θέτει 

ό Σωκράτης ατόν δούλο τοϋ Μένωνος όπου τόν άναγκάζει νά άντλήση 

έσωθεν, άπό τό vοϋ του δηλαδή, διάφορες γεωμετρικές γνώσεις πού 

δέν διδάχθηκε ποτέ. Καί θεωρείται ακόμη ότι ό προορισμός τής παι

δείας είναι νά άφυπνίση άργότερα τίς καταστατικές αύτές όρχές τοϋ 

πνεύματος τοϋ όνθρώπου ώστε νό μεταβάλη αύτός ό ίδιος τό «δυνάμει» 

σέ ένέργεια. 

Ή άνόπτυξη όμως αύτής τής γνώσεως πού βρίσκεται σέ λανθάνουσα 

κατάσταση, είναι τό όποτέλεσμα μιάς μελλοντικής συνειδησιακής έξελί

ξεως καί ώριμόνσεως τοϋ όνθρώπου. Μέσα στήν όέναη ροή τής έξελίξε

ως, ή όνθρωπότητα σήμερα είναι συνειδησιακό ότελής. Τό μεγάλο δέν

δρο τής όνθρωπότητος έχει φθάσει μόνο έως τόν κορμό, καί τό φύλλω

μα, δέν έχει δώσει όκόμη άνθη καί καρπούς. Ό σημερινός άνθρωπος 
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δέν είναι άκόμη ό «'Άνθρωπος». Ή θαυμαστή αύτή άνθρώπινη ώρίμανση 

θά είναι τό προνόμιο μιάς μελλοντικής έξελικτικής φάσεως πού θά άπαι

τήση διάστημα ϊσως χιλιετηρίδων. Καί αύτό τό μελλοντικό έργο ζητά νά 

καλύψη ό άνθρωπος «βαδίζοντας έπί τής 'Ατραπού» καί άναπτύσσοντας 

μέσα του άνάλογες ψυχικές δυνάμεις καί κέντρα συνειδήσεως πού άκό

μη άδρανούν. Ή γνώση, γενικά μάς προσφέρει μιά όρθή θεωρία. Ή μυ

στική δμως περισυλλογή μάς παρέχει κάποια έμπειρία. Μόνη ή γνώση 

έκφυλίζεται πολύ συχνά σέ άπλή πνευματική άκροβασία. Μόνος ό Μυ

στικισμός, δίχως πνευματικό έλεγχο, είναι δυνατόν νά μάς μεταβάλλη σέ 

όνειρόπολους καί νά μάς άποκόψη άπό τόν κόσμο μέσα στόν όποίον 

ζούμε καί μέσα στόν όποίον ύποτίθεται δτι πρέπει νά άποδείξουμε τήν 

άλήθεια, καί νά ζήσουμε τήν άλήθεια. 

·Ένας ίσορροπημένος συνδυασμός καί τών δύο, τής γνώσεως καί τής

μυστικής περισυλλογής, άποτελεί τήν ζύμη τού πνεύματος, πού παράγει 

μία φιλοσοφία ή όποία μάς προκαλεί τήν ζωή σάν μιά ένδοξη περιπέτεια. 

Κάθε σκέψη καί κάθε πράξη καί κάθε γνώση πρέπει νά δοκιμάζεται 

γιά τήν άνεύρεση τού όρθού σημείου άναφοράς της, έως στου όλόκληρη 

ή προσωπικότητα μας μεταβληθεί σέ ένα όργανο άνακαλύψεως καί ένο

ποιήσεως μέ τό 'Αόρατο, μέ τό θείον πού ύπάρχει μέσα μας, καί μέσα 

στούς άλλους, μέσα σ' όλόκληρη τήν Οίκουμένη. 

Ή γνώση είναι έκείνη πού πρέπει νά ρυθμίζη τίς σχέσεις τού άτόμου 

μέ τό άτομο. 

Μέ τήν γνώση έλευθερώνεται ό άνθρωπος άπό τόν έγωϊσμό, τήν πλε

ονεξία, τήν κενοδοξία. Τήν δύναμη τής γνώσεως τήν αίσθάνονται περισ

σότερο έκείνοι πού ποθούν τήν άλήθεια, έκείνοι πού ποθούν τήν δικαιο

σύνη, έκείνοι πού ποθούν τήν έλευθερία. 

Οί καρδιές πού ποθούν τήν πρόοδο καί τήν άνύψωση τού πνεύματος 

λατρεύουν τήν γνώση άκόμη περισσότερο διότι τούς ύποβοηθεί στήν λά

ξευσή τους, όπότε ή γνώση γίνεται τότε ό φανός στόν δρόμο τους, γίνε

ται ό ίδιος ό δρόμος μεταξύ τους καί μέ τούς άλλους, γίνεται ό στενός 

δεσμός πού προάγει τόν άνθρωπο καί έτοιμάζει τήν αύγή τής άγάπης καί 

τού είλικρινούς ένδιαφέροντος σ' όλόκληρο τόν κόσμο. 

Σ' αύτήν λοιπόν τήν γνώση, τήν θεά αύτή γνώση πού τά μάτια μου 

θολά τήν βλέπουν άπό τήν άγνοια καί τήν πλάνη, τήν γνώση πού γι' αύτήν 

άκόμη καί οί σοφότεροι τών σοφών μιλάνε, αύτήν θά έρευνήσουμε γιά 

νά καταλήξουμε στό ώφέλιμο συμπέρασμα καί τήν όμολογία, ίσως, δτι 

αύτή (ή γνώση δηλαδή) θά ήταν καθαρά έπιφανειακή δίχως τήν δύναμη 

τής ήθικής συνειδήσεως. 

'Ασφαλώς κανείς δέν μπορεί νά άμφισβητήση τήν τεράστια προσπά

θεια τής 'Επιστήμης γιά κατάκτηση τού περιβάλλοντος πού ζητά νά κα

ταστήση ύποχείριον τού άνθρώπου, ούτε έπίσης καί τό γεγονός ότι ποτέ 

άλλοτε μέσα στήν μακρά ίστορία τής άνθρωπότητος δέν έκδηλώθηκε 
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τόσο έντονη ή δύναμη τής βουλήσεως τού άνθρώπου γιά ύλική έκμετάλ
λευση τής φύσεως όσο σήμερα. 

Γιά τόν σημερινό άνθρωπο, ή έφεση γιά γνώση, ή ύπέρτοτη κοί ϋψι

στη έμφυτη έπιθυμίο του γίνεται άπλώς ή άφετηρίο κοί τό μέσον μέ τήν 

όποίο προσπαθεί νά προσεγγίση τήν έλευθερίο του κοi νά γνωρίση τήν 

άπόλυτη άξία της. 
Ή έπικράτηση όμως ούτής τής άποκολούμενης μορφωτικής γνώσε

ως, όσο κι' άν κολακεύει τό άτομο πού μόνο τiς ύλικές άνάγκες του δου
λοπρεπώς έξυπηρετεί, γίνεται σέ βάρος τής λυτρωτικής γνώσεως, τής 
θείας γνώσεως πού θάλπει τήν έννοιο'τού κόσμου κοί όδηγεί στήν όπα
κάλυψη κάποιου προορισμού. 

θά ήθελα σ' ούτό τό σημείο νά σάς έξομολογηθώ ότι, πολλές φορές 
διερωτήθηκα άπό πού έλκει τήν καταγωγή του τό συναίσθημα τής οί
δούς, τό όποίον σέ όρισμένη ήλικίο άνοπτύσσετοι στό παιδί. Άπό πότε 
δηλαδή άρχίζει ούτό νά ντρέπεται κοί πού όφείλεται rό περίεργο ούτό 
συναίσθημα πού άνάγκοσε κάποτε τόν Άδάμ κοί τήν Εϋο νά περιβλη
θούν τά «εύτελή φύλλο τής συκής» τά όποίο άπό τότε δέν μαράθηκαν 

άλλά έξοκολουθούν άκόμη κοί σήμερα νά προστατεύουν τήν οίδώ τού 

άνθρώπου. 

Όπωσδήποτε τό συναίσθημα ούτό, φαινόμενο βιοψυχικό κατά τήν ίο

τρικήν όρολογίον είναι προμήνυμα τής έπερχόμενης ηβης κοί ύποδηλώ

νει τήν πρώτη άντονοκλοστική ένέργειο στήν όποίο προβαίνει τό άτομο 

όχι πιά γιά νά μήν παρενοχλείται τό ϊδιο άλλά γιά νά μήν πορενοχλή τούς 

άλλους, κοί ϊσως άκόμη νά ύποδηλώνει τήν πρώτη έπίσημη καθομολόγη

ση σεβασμού «πρός έουτόν». 

Άπό ούτό τό φαινομενικά άσήμοντο βιοψυχικό φαινόμενο θά μπο

ρούσαμε νά έπεκτείνουμε τά δεδομένο τής βιολογίας κοί στήν σφαίρα 

τού κοινωνικού συναισθήματος η τής άνθρώπινης ήθικής κοί νά συμπε

ράνουμε ότι τό κοινωνικό συναίσθημα κοί ή άνθρώπινη ήθική συνείδηση 

άνήκουν σέ πρωταρχικές ίδιότητες πάνω στίς όποίες θεμελιώνεται ή έν

νοια τής ζωής κοί τίς όποίες ίδιότητες ή μέν βιολογία άποκολεί ένστικτα 

κοί όρμές, ή δέ φιλοσοφία τίς άποδέχεται σάν προστακτικές κοί κατηγο

ρηματικές άλήθειες. 

Ό Άριστοτέλης πού έκανε τήν πρώτη σοβαρή προσπάθεια έρμη

νείος τής ήθικής συνειδήσεως δέν άργησε νά έπισημάνη τήν σημασία 

τού ήθικού παράγοντα στήν έξέλιξη τών φαινομένων τής ζωής. 

Ή όξυτάτη παρατηρητικότητα τού τιτάνας ούτού τής άνθρωπίνης 

σκέψεως θεώρησε τήν ϋλη κοί τήν μορφή της σάν δύο άρχές πού συν

θέτουν όποιοδήποτε «έμβιον όν» άκόμη κοί τόν άνθρωπο, κοί βλέπουμε 

μάλιστα άκόμη κοί σήμερα, μέ τά σύγχρονο έπιστημονικά δεδομένο ότι 

ούτή ή ύλομορφική άντίληψη περί άνθρώπων άπό τήν όποίο έκπηγάζει ιi 
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'Αριστοτέλειος ήθική, δέν στερείται βιολογικής άξίας. 

Στήν βιολογική έξέλιξη τού άνθρώπου, ή έμφάνιση τής ηβης, άποτε

λεί τόν ούσιοδέστερο σταθμό. Ή άρξαμένη κατά τήν περίοδο αύτή δια

φοροποίηση τού συναισθηματικού κόσμου άπό τού νοητικού, συνεχίζε

ται καθισταμένη περισσότερο έμφανής. 

Καί ένώ κατά τήν περίοδο αύτή ή αϋξηση τού σώματος έχει ούσιαστι

κά σταματήσει καί οί ύπόλοιπες σωματικές λειτουργίες έμφανίζουν κά

ποια στατικότητα, παρατηρούμε ότι ή λειτουργία τού νού έξακολουθεί νά 

άναπτύσσεται. Καί άκριβώς αύτό είναι τό ύψηλό προνόμιο τής άνώτερης 

μορφής τής ζωής, τής ζωής δηλαδή τού άνθρώπου, όπου ένώ οί σωματi

κές του λειτουργίες βραδέως μέν άλλά άσφαλώς καταλήγουν σέ μαρα

σμό, οί πνευματικές του δυνάμεις σάν φωτεινά μετέωρα εύρύνονται καί 

πτυχούνται όλοένα καί περισσότερο άνεξάρτητες τών προηγουμένων, 

άκολουθούν ξεχωριστή τροχιά, διαφορετικούς δρόμους καί πλανώνται 

σέ άλλους όρίζοντες γιά νά στοιχειοθετήσουν σιγά σιγά τήν άνθρώπινη 

προσωπικότητα, όπότε άρχίζει πλέον νά ώριμάζη ό εύγενής καρπός πού 

ύποδαυλίζει συνεχώς καί διατηρεί άσβεστη τήν όπίθα τής ένδόμυχης 

άνησυχίας τού άνθρώπου. Αύτό άποτελεί τήν έσωτερική δύναμη πού 

άπελευθερώνει τόν άνθρωπο άπό τήν δεσποτεία τού παρόντος καί τόν 

άποσπό άπό τήν πραγματικότητα πρός τήν όποία είναι συνδεδεμένο τό 

άτομο γιά νά τό ώθήση στόν έναγκαλισμό τού σύμπαντος καί νά τό βυθί

ση στήν ρέμβη τών ίδανικών του. 

Είναι άκόμη ή βαθειά του έπιθυμία, όταν διαισθανθή rϊ όταν πιστέψει 

πιά στήν ϋπαρξη τών ύπερφυσικών δυνάμεων τού κοσμικού του περιβάλ

λοντος, νά προσπαθήση νά άποξηράνη τό έλος πού ό ίδιος δημιούργησε 

κατά τήν νεότητά του. 

Ή άναδρομή αύτή στό όλοένα εύρυνόμενο παρελθόν του, τήν άνε

κτίμητη έκείνη προίκα πού κληροδότησε σ' αύτόν ό χρόνος γιά νά άντι

σταθμίζη τίς μελλοντικές του προσδοκίες, ή άναδρομή λοιπόν αύτή θά 

είναι πάντοτε ό πιστός σύμβουλος του ό όποίος θά τόν καθιστό σοφώτε

ρο. 

Καί είναι τότε ύποχρεωμένος ό άνθρωπος νά όμολογήση ότι ή σύλ

ληψη τής έννοιας τού κόσμου άπό νοητικής μόνο πλευράς, δηλαδή, οί 

γνώσεις τίς όποίες άπεκόμισε, είναι καθαρά έπιφανειακές, γιά νά ζητάει 

όλοένα καί περισσότερο τήν δύναμη τής ήθικής συνειδήσεως, ή σημασία 

τής όποίας διαρκώς θά έξαίρεται καί δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία ότι ή 

δύναμη αύτή τής ήθικής συνειδήσεως, άποτελεί τό σύνολον τών ήθικών 

κρίσεων καί ίδεών, άποτελεί τό σύνολον τών αίσθημάτων τού άνθρώπου, 

άποτελεί τήν σιγουριά του πάνω στίς κρίσεις του γιά τήν άξία ή όχι τών 

πράξεών του καί τόν ύπαγορεύει στήν έκτέλεση τού καθήκοντος. 

Ό Τέκτων καί φιλόσοφος Σπύρος Νάγος έλεγε ότι ή γνώση άποτελεί 
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τήν μεταμορφωτική δύναμη τής ψυχής καί δτι ειναι αύτή ή ϊδια ή νοητική 

της ίκανότητα, περιορίζοντας τοιουτοτρόπως τήν γνώση στήν συνειδητή 

νόηση. Παρεδέχετο δηλαδή δτι ή συνείδηση πρέπει νά ειναι ή έσωτερική 

γνώση, ή πλήρης καί βαθειά έπίγνωση τού λογικού όντος, τής ϊδιας τής 

ύπάρξεως του, καί έπομένως ειναι αύτή ή ϊδια ή ψυχή μέ τό άληθινό 

γνωστικό περιεχόμενό της, εύρισκόμενη σέ άρμονική συλλειτουργία μέ 

τό αίσθηματικό καί τό συναισθηματικό της κέντρο. 

Τήν δύναμη αύτή τής ήθικής συνειδήσεως, ό Λάϊμπνιτς τήν ταυτίζει 

μέ τήν έσωτερική στοχαστική γνώι:η καί ό Κάντ μέ τήν θεωρητική γνώση 

τού καθαρού λόγου. Μας λένε δηλ, .Sή ξεκάθαρα οί προαναφερθέντες 

φιλόσοφοι δτι ή ήθική συνείδηση στr -J ούσία της ειναι ό έν ήμίν ήθικός 

κριτής πού έπιδοκιμάζει τίς γενόμ.:: ✓ες, σύμφωνα πρός τόν ήθικόν νό

μον, πράξεις καί καταδικάζει αύτές οί όποίες τόν παραβιάζουν. 

Μας λένε άκόμη δτι ή ήθική συνείδηση ειναι τό θείον ένστικτον, ειναι 

ή άθάνατη καί ούράνια φωνή, ειναι ό φωτεινός όδηγός, ειναι άκόμη 

δπως λέει ό Ρουσσώ, ή άλάνθαστη δύναμη τής κρίσεως τού άγαθού καί 

τού κακού πού ύψώνει τόν άνθρωπο καί τόν έξομοιώνει μέ τόν θεό. 

Πράγματι ή δύναμη τής ήθικής συνειδήσεως πού περικλείει τήν με

ταφυσική ούσία τής ψυχής καί έκφράζεται μέ τήν φωνή της τήν άνέκ

φραστη, είναι μία δύναμη άτσάλινη μέσα στήν περιοχή τού έγώ τού κάθε 

άνθρώπου πού πρέπει νά τήν κρατήση μέ ολη τήν δύναμη τής ψυχής του 

μέ μοναδικό σκοπό νά άναπλάσει τήν άνθρώπινη ϋλη σέ ϋψιστη ϋλη, τήν 

άτομική συνείδηση σέ ήθική καί νά τήν διακοσμήσει μέ τίς πιό ύψηλές 

άνθρώπινες άρετές 

·ο στοχαζόμενος άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τήν δύναμη τής ήθι

κής συνειδήσεως μέ όδηγό άλλά καί φραγμό τήν φωνή της θά χαίρεται 

γιά τίς άγαθές πράξεις, θά έπιφυλάσσει τίς τύψεις του γιά τίς κακές καί 

θά βαδίζει σταθερά τόν δρόμο έκείνο πού είναι ό δρόμος τής άλήθειας, 

ό δρόμος γιά πραγματική γνώση, τήν γνώση τού άνθρωπισμού. 

Καί θά πιστέψει τότε ό στοχαζόμενος άνθρωπος, δτι ένώ ό θρύλος 

τής σοφίας καί τής γνώσεως μέ τό μειδίαμα τό παραπλανητικό τους τόν 

ειχαν παρασύρει νά άναζητάει μέσα στό σύμπαν, ότι πολυτιμότερο ύπάρ

χει, νά τό εύρίσκη τούτο, μέσα στόν έαυτό του. 

Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία ότι σήμερα διερχόμαστε μιά άπό τίς 

δυσκολότερες καμπές τής ίστορίας μας. Ζούμε στόν άιώνα τής άποθεώ

σεως τής δυνάμεως τού άνθρωπίνου πνεύματος πού βαθύτατα έχει έπι

θέσει τήν σφραγίδα της στήν σύγχρονη κοσμοθεωρία. 

Παρ' όλα αύτά, ή έποχή μας μέ όλους τούς προβληματισμούς της καί 

φαινομενικά ύλιστική, μέ τήν άπαστράπτουσα τεχνολογική της πρόσοψη 

καί τόν ύλικό της εύδαιμονισμό, δέν είναι ώστόσο στήν πραγματικότητα 

άντιπνευματική καί δέν είναι χειρότερη άπό άλλες έποχές. Καμμία έπο-
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χή, όσο σκοτεινή κι' άν φαίνεται δέν είναι κατά βάθος άντιπνευματική. 

Κάθε έποχή έχει νά παίξει τόν δικό της ρόλο μέσα στό όλο δράμα καί νά 

συνεισφέρει τό δικό της έλάχιστο μερίδιο στό όλο έργο. 

Ό ρόλος ό δικός μας στήν έποχή πού ζούμε είναι νά κατεργασθούμε 

τήν δική της τροχιά, τήν τροχιά τής έποχής μας πού είναι ή άνάπτυξη τής 

διάνοιας στό έπίπεδο τού συγκεκριμένου καί τού όρθού πνεύματος. 

'Όταν αύτή ή τροχιά διανυθεί, τότε θά μπορούμε νά πούμε ότι ή άν

θρωπότητα θά περάσει σέ μιά άνώτερη πνευματική φάση πού θά είναι ή 

λειτουργία τού νού στήν σφαίρα τών 'Ιδεών καί τού Καθαρού Λόγου, άπ' 

όπου ή θεά τής 'Αλήθειας καί ή θεά τής ένορατικής θείας Γνώσεως δέν 

θά είναι τόσο άποκλεισμένη καί μακρινή όπως είναι σήμερα. 

Είναι μιά προσπάθεια, μιά πάλη όλων τών έποχών καθώς καί τής έπο

χής μας. 

Βέβαια, ή άιώνια αύτή πάλη, ή διηνεκής σύγκρουση μεταξύ γνώσεως 

καί ήθικής συνειδήσεως παρουσιάζει σήμερα κάποια παρόξυνση μεταξύ 

τών άνθρώπων. Ή άκόρεστη βουλιμία τού άνθρώπου καί ή δίψα του γιά 

ύλική δύναμη εύρίσκονται σέ άνοδο. Αύτό όμως εΤναι πλάνη. Διότι έάν οί 

δυναμικές προσωπικότητες δημιουργούν ένίοτε ίστορία σπάνια βρί

σκουν δικαίωση διότι τίς χαρακτηρίζει ή έλλειψη ήθικών άναστολών καί 

δεσμεύσεων, πού έγκαταλείπουν πάντοτε όφειλές καί δυσεπούλωτα 

ήθικά έλκη. 

'Όμως ή ίστορία είναι άμείληκτη καί οί όφειλές αύτές ούδέποτε πα

ραγράφονται. 

Είναι γνωστή σέ όλους μας ή καταδίκη σέ θάνατο τής Αύρηλιανής 

Παρθένου. Δέν χρειάσθηκαν περισσότερο άπό δύο ώρες γιά νά καή. 

Χρειάσθηκαν όμως τετρακόσια όλόκληρα χρόνια γιά νά καθαγιασθεί άπό 

τήν Καθολική 'Εκκλησία. 

Ή ίστορική δικαίωση όμως έπήλθε, ή ήθική όφειλή έπρεπε νά έξο

φληθεί. "Ας μήν ύπερβάλει λοιπόν ό άνθρωπος τήν δύναμη τών γνώσεών 

του γιατί μέ αύτή καί μόνη δέν θά καθησυχάσει ποτέ, καί δέν θά καταστεί 

ποτέ εύτυχισμένος. 

Τήν δοκίμαστε άλλωστε καί γεύεται τούς καρπούς της. Ένώ οί ούρα

νοί τού άνοιξαν τίς πύλες τους καί έλεύθερος διασχίζει τούς αίθέρες, εί

ναι άναγκασμένος ό άνθρωπος στήν γή τών είδώλων του νά περισυλλέ

γει τά ψυχικά του ράκη καί νά τά περιφέρει στά άσυλα πού ύποχρεώθηκε 

νά κτίση ό ίδιος γιά τήν έναπόθεσή τους! 

θά πρέπει νά γνωρίζει ό άνθρωπος ότι ποτέ δέν θά μπορέσει νά άπο

κληρώσει τήν μοίρα του. θά όραματίζεται καί θά κυνηγό πάντοτε τό χρυ

σόμαλλο Δέρας, καί ή μακρινή καί φευγαλέα όπτασία θά τόν συγκινεί καί 

θά τόν βασανίζει. Μέσα στήν σκοτεινή νύκτα τού προορισμού του θά 

προχωρεί μόνος, καθοδηγούμενος άπό τήν λάμψη τών μεγαλοπρεπών 
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Μαυσωλείων καί τών ύπέρλαμπρων μνημείων πού έστησε ή ίστορία καί 

θά συνεχίζει τόν άτέρμονα δρόμο του. 

Καί όταν κάποτε θαμβωμένος ό άνθρωπος άπό τήν λάμψη τών πελω

ρίων τούτων συμβόλων της ύλικης ίσχύος καί κατάκοπος άnό τήν πολύ

μοχθη προσπάθεια άναγκασθη νά άνακόψει τόν δρόμο του, τότε άς μήν 

άπελnίζεται, διότι ηδη έχει πλησιάσει στό τέρμα του. 

Ή γαλήνη καί ή λύτρωση είναι κοντά. Έκεί δίπλα του εύρίσκεται πά

ντοτε ένα μικρό μνημείο, ένας άnέριττος τάφος πού ή ώχρή άνταύγεια 

του θά τοϋ άnοκαλύψει τούς νέους μυστικούς προσανατολισμούς της 

ψυχής του. Στήν έnιτύμβιο πλάκα του είναι χαραγμένοι μερικοί στίχοι μέ 

τήν σμίλη της αίωνιότητας. 

«Ού γάρ τί μοι Ζεύς ήν ό κηρύξας τάδε, 

ούδ' ή ξύνοικος τών κάτω θεών Δίκη, 

τοιουσδ' έν άνθρώnοισιν ώρισεν νόμους, 

ούδέ σθένειν τοσούτων ώόμην τά σά κηρύγματα 

ώστε άγραnτα κι άσφαλη θεών 

νόμιμα δύνασθαι θνητόν όν ύnερδραμείν, 

ού γάρ τι νϋν γε κάχθές, άλλ' άεί ποτέ δεί ταϋτα 

κουδείς οίδεν έξότου φάνη.» 

Δέν είναι, δηλαδή, ό Ζεύς έκείνος πού έξέδωκε γιά μένα αύτήν τήν 

άnαγόρευση, οϋτε ή Δίκη πού συγκατοικεί μέ τούς θεούς τοϋ Κάτω Κό

σμου ώρισε τέτοιους νόμους μεταξύ τών άνθρώnων, οϋτε φανταζόμουν 

ότι έχουν τόσο μεγάλη δύναμη τά δικά σου κηρύγματα ώστε νά μnορης 

ένώ είσαι θνητός νά nαραβαίνης τούς άγραφους καί άσάλευτους νόμους 

τών θεών. Γιατί αύτοί οί νόμοι δέν έχουν δύναμη μόνο σήμερα καί χθές 

άλλά αίώνια, καί κανείς δέν γνωρίζει άnό πότε φανερώθηκαν. 

Είναι οί στίχοι πού έθεσε στά χείλη μιας όνυμεναίου Παρθένου ή βα

θύτατη διαίσθηση τοϋ ποιητή έκείνου πού οί ηρωες ένσόρκωναν κατά 

τόν Άριστοτέλη, τόν ·Άνθρωπο όχι όπως είναι,ό λλό όπως έπρεπε νό εί

ναι. 

Καί θά εϋρη ό άνθρωπος σ· αύτούς τούς στίχους καταφυγή, καί όνα

κούφιση καί διέξοδο, άφοϋ είναι ύnοχρεωμένος μέ δάκρυα καί μέ μόχθο 

νά λείχει τό πεπρωμένο του, καί ό θάνατος, θά είναι τό βαρύ τίμημα πού 

θό πληρώνει πάντοτε, όχι νιά νά ζεί, όλλό, γιό νό παραμείνει άνθρωπος. 
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Για αναγγελία rης εκδόσεως va σrtλ vετε tva avrίruπo. Για βιβλιο

κρισία. χωρίς va δεσμεύεται ro περιοδικό, δύο αvrίrυπα, από ra 

οποία ro tva απευθείας σrov κριτικό rou Ιλισού κ. Νίκο Α. Ttvra, 

Παλαιών Παrρώv Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΖΩΗ ΚΑΠΕΛΛΟΥ: «ΝΟΣΤ ΑΛΓΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ» 

Ποιήματα 

Μες του απείρου το μυστήριο 
αναζητώ το πεπρωμένο 

Δυο είναι οι εφιάλτες της σύγχρονης ζωής: το άγχος και η αδιαφο
ρία. Η μοναξιά, κυρίως, της «τρίτης» ηλικίας, θεριεύει τον παγωμένο 
άνεμο στους μοναχικούς κοιτώνες των οίκων «ευγηρίας». Η ανθρώπινη 
αδιαφορία οδηγεί στη ζωοφιλία ή τον μαρασμό. Το ΚΑΠΗ δεν μπόρεσε 
να αναπληρώσει την αγάπη. Το χάδι του παιδιού χάνεται στον θρίαμβο 
της ζωής, χωρίς τη μνήμη του αίματος. 

- �Το άγχοςτης ποιήτριας εχει μιαν ευρυτερη διάσταση: κοινωνική. Στο
γκρίζο νέφος της ευμάρειας χάνεται ο άνθρωπος και ο πολιτισμός του.
Ο φόβος για το αβέβαιο μέλλον εξαναγκάζει τους ευαίσθητους σε μια
ατελεύτητη στιχοπλοκή διαμαρτυρίας. Σ' αυτούς ανήκει και η Ζωή Κα
πέλλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΒΑΚΑΛΗ: «ΑΝΕΣΠΕΡΗ ΜΕΡΑ» και 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» 

Ποιήματα 

Όλοι είμαστε ίσοι 
μπροστά στη φύση. 
Η ανισότητα 
είναι κατόρθωμα 
του ανθρώπου. 

Ο ποιητής Γ. Βακάλης έχει εδραία την πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι 
η μήτρα της ζωής. Όχι τόσο γιατί είναι πανθεϊστής ή αποκρυφιστής, 
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αλλά περισσότερο γιατί είναι ένας ευαίσθητος δέκτης που μπορεί και 

ακούει τους κραδασμούς της αιωνιότητας. 

Βλέπω καθαρά 

στον αιθέρα της αιώνιος ουσίας 

την αληθινή υπόσταση της ζωής μας. 

Με όραση πνευματική οπλισμένος, δικαιολογημένο επαναλαμβάνει 

την σκέψη των Στωϊκών πως το «Σύμπαν είναι έμψυχο και η ψυχή του 

Κόσμου θεϊκή». Έτσι, ο θεός περνά μέσο οπό τον εαυτό μας. Δεν είναι 

μόνο μεταφυσικός ο λόγος του ποιητή. Αλλά και πατριωτικός. Πιστεύει 

στην Ελλάδα και το πεπρωμένο της: «η Ιστορία μας είναι η καρδιά του 

κόσμου». Πίστη του παραμένει πάντα ο Λαός που αναπνέει την πνοή των 

αιώνων. Και ο άνθρωπος: 

Τι είχα αλήθεια 

σαν γεννήθηκα 

γυμνός 

και μόνος; 

Ο στίχος του Γ. Βοκάλη εξισώνει τον Άδη με τον Διόνυσο, γιο να ανυ

ψώσει τον άνθρωπο κυρίαρχο της μοίρας. Η αλήθεια πως «δεν είσαι 

ελεύθερος, ον ο πλησίον σου υποφέρει» είναι η πεμπτουσία μιας φιλάλ

ληλης έμπνευσης, δοσμένης με απλότητα και φιλάνθρωπο στοχασμό. 

ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ: «ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ)) 

Ποιήματα 

... η σκούνα του Οδυσσέα χαμένη 

στους κήπους του Αιγαίου 

μαζί με τους νεκρούς αστερίες. 

Σκαλωμένος σε ραγισμένες ψυχές είναι ο λόγος της Αν. Κουτσουβέ

λη. Αβάσταγος ο θρήνος της γιο τον πολιτισμό που στερεύει την γλυκόη

χη πηγή της ζωής στις γειτονιές του μακρόκοσμου. Γεύση ναυτίας φέρ

νει η διάσπαση του ατόμου. Ο μικρόκοσμος στο παζάρι της κόλασης 

γράφε; την ιστορία των ... οπονθρώπων. 

Δέν ψηλαφίζει η ποιήτρια τις ρωγμές του πυρηνικού ολοκαυτώματος 

με γάντια αδιαφορίας. Δεν εξορκείτοι στο υπερκαταναλωτικό παρόν. Με 

πόνο αποκαλύπτει την κοτοστροφικότητα του Homo Sapίens και δημό

σιο προσεύχεται να βρεθεί ένα «υπόθετο στείρωσης» γιο τον διοφθορο

ποιό της ψυχής πολιτισμό του: 

Δυο φίλοι νοιώθουνε τους πόνους μου: 

το σκυλί μου και το χρυσάνθεμο. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

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

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν ι'\ τραπεζικήν έπιταγήν εlς 
τήv διεύθυvσιν: «Κωστην Μελισσαρό
πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολαf 
μέ τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

'Αριστείδης Ν. Οfχαλιώτης: «Κάθαρ
ση». 

Νίκος Καζάνας: «54 Σονέτα Θανάτου 

καί ΖωiΊς». 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Σκαλίζοντας τίς ρίζες μας. Λαογραφικό 

λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθ. Θ.Κ. 

Τρούπης (Χειμώνας 1988) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος. 

Ύπεύθ. Ρ. Παπαδημητρίου Νο 1 70 
'Ηπειρωτική Έστfα. Διευθ. Δ. Κόκκινος 

(Ίαν.-Φεβρ.-Μάρτ.) 
Ίσραηλινά Νέα. 'Εκδότης Δ. Νικο

λαf·δης (Μάρτ.-Άπρ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ 

(Άπρ.-Μόϊος) 

Πνευματική Ζωή. Διευθ. Μ. Σταφυλάς 

(Άπρ., Μόϊος) 
Εύφορfων. Έκδ. Τασ. Παπαϊωάννου

Μπενοπούλου-Μαιναλιώτη (Άπρ.
Ίούν.) 

Η μοναξιά διαπερνά, με λεπίδες νοσταλγίας, συνέχεια την καρδιά ...

Μόνη της παρηγοριά ο Έρωτας. Το ρίγος της επαφής στα ξενύχτια της

χαράς: 

Χαρά μου 

ναρχόσουν να ζεστάνεις τη σκιά μου! 

Μουσική έλξη του ήλιου είναι ο παλμός της Αν. Κουτ., στην παναρμό

νια διέγερση του αστρόκοσμου. Στα στήθη της ξεδιψούν περιστέρια τα

οποία νανουρίζουν τις νυσταγμένες αχτίνες δύσης πορφυρένιας. Και γί

νεται αστρική περιπέτεια ο σπασμός του νυχτολούλουδου, στον Κήπο

του Πνεύματος, με τη γονιμοποιό λέξη-μαγεία. Η Αν. Κουτ., έχει μια

γρήγορη ποιητική συνείδηση με την οποία εμπλουτίζει την λυρική μας

Γραμματεία. 



Βιβλία Κρισναμοϋρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστι1νιώτου 

Όδός Ζωοδόχου ΠηyiΊς 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομή 1987 δρχ 1 000 
· Οσοι δtν μπορουν νό πληρώνουν δρχ. 1.000,

ας στέλνουν δρχ 800 r1 600 μόνον 
Εξωη μικοϋ Δρχ. 1.500, άιροπορικως Δρχ. 2.000 

Έγγράψατε νtους συνδρομητάς 

«( Επιλογαίη ΙΛΙΙΟΥ 

Α Τριπίας 1956 1957 1958 
8 Τριπίας 1959 1960 1961 

Γ · Τ πραι:τιας 1962 1965 
tκάστη δι:μένη πρός δρχ. 600 

Δ Πενταηlας 1966 1970 
Χαρτόδι:τη δρχ. 400, δι:μtνη δρχ 600 

ΑΙ συνδρομοι 'Ι όvrιτψον βιβλίων νό όποστtλλω11τοι μt rοχυΙ>ρομικι'ιν 1\ 
τραπιζικι'ιv tπιτοyι'ιν δχι μt tντολι'ιν tn' όνό�ιοιι Κωστr) Μι λισοοροnουλnυ 

Χαρ Τρικούπη 26, ο δροφο\ Κωδ. 106 79 Τηλ. 3620 70'2 

Η ΕΚΔΟΙΗ ΤΟΥ ΙΛΙΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΙΙ ΕΓΚΑΤΑΙΤΑΙΕΙ! ΤΗΙ (ιΕΠΤΑΛΟΦΟJιι Α 8 f Ε 
Τηλ. 9217613 0214820 
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Δημ. 'Απ. Κuριάκης: Ό J. Krishnamurti διά τήν παιδείαν 160 
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Αfμ. Ίβοu: «Τά παιδάκια στό Άσσοuάν» 172 

Παν. Άναγνώστοu: Ή Θεολογική Τριάς 173 

Τάκης Ν. Μαστραντώνης: Ή γνώση καί ή δύναμη της ήθικης 

συνειδήσεως 175 

Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 182 
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Στά προσεχή τεύχη _ 

Βίκτωρ Βιτάλ: 'Ατομικισμός καί 'Ατομικότητα 

Γιώργος Πατιερίδης: Τά πρώτα Έλληνικά Συντάγματα 

Ό Κρισναμούρτι στό Καστρί 

Π. Παπασλιώτη: Τό "Άγιο Πνεύμα, ώς Δημιουργός Ένέργεια 
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