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Στίς 31 'Ιουλίου 1988 έφυγε όnό κοντό μας ό όδελ

φός Κωστής Μελισσαρόnουλος, πηγαίνοντας σέ 

φωτεινότερους κόσμους καί όφήνοντας πίσω του ένα 

τεράστιο κενό, πού όμως γεμίζει μιό πλούσια πνευμα

τική καί ήθική κληρονομιά. Οί συνεργάτες του καί 

όσοι τόν γνώρισαν, κληρονόμοι τής γραπτής καί προ

φορικής διδασκαλίας του, εύχόμαστε νό είναι γαλή

νια ή περαιτέρω πορεία του καί τού ύnοσχόμαστε νό 

συνεχίσουμε μέ όγόnη καί εύθύνη τό έργο του. 
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Γόνος παληάς Πατρινής οίκογένειας, ό Κωστής Μελισσαρόπουλος 

γεννήθηκε στήν Πάτρα τήν 1 Οη "Ιανουαρίου 1 903 (παλαιό ήμερολόγιο 

28-12-1902). Τόν Ίούνιο 1925 νυμφεύθηκε τήν άγαπημένη του Διονυ

σία Σωτηροπούλου μέ τήν όποία άπόκτησε δύο παιδιά. "Εργάσθηκε ώς

ύπάλληλος στήν Έθνική Τράπεζα τής Έλλάδος άπό τό 1920 έως τό

1960 πού συνταξιοδοτήθηκε. Στήν Άθήνα μετοίκησε τό 1928.

Ό Κ.Μ. άπό μικρός είχε φιλοσοφική διάθεση καί κοινωνικές άνησυ

χίες. Νεώτατος άσχολεϊται μέ τή λογοτεχνία καί τή συγγραφή διηγημά

των πού δημοσιεύθηκαν στόν «Νουμά» ( 1920-1922) καί στήν έφη μερί

δα «"Ελεύθερος Λόγος Πατρών» (1921-1923). Τό διήγημα του «Πετα

λούδες καί Λουλούδια» τιμήθηκε μέ έπαινο του Α" Λογοτεχνικού Διαγω
νισμού Διηγήματος τής «Νέας Έστίας» (1928). "Ήδη άπό τό 1926, οί φι

λοσοφικές του άνησυχίες τόν όδήγησαν στή μελέτη Θεοσοφικών βι

βλίων. Τόν Άπρίλιο 1927 γίνεται μέλος της Θεοσοφικής "Εταιρείας. 

Συμμετέχει ένεργά στίς έργασίες τών Θεοσοφικών Στοών καί τόν 

Μάρτιο 1931 δίνει τήν πρώτη του όμιλία μέ θέμα «Πώς έγινα Θεόσο

φος». Παράλληλα μελετά τόν Κρισναμούρτι, παρακολουθεί τίς όμιλίες 

του καί συμμετέχει στίς συζητήσεις κατά τίς έπισκέψεις του στήν Έλλά

δα τό 1 930, 1 933 καί άργότερα τό 1954, 1956. 

Στόν Τεκτονισμό μυήθηκε τόν Φεβρουάριο 1 930. 

Άπό τό 1932 έκλέγεται μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής «Θε

οσοφικής "Εταιρίας έν Έλλόδι». Συγχρόνως είναι "Αντιπρόεδρος καί άρ

γότερα Πρόεδρος (1935-1938) τής Θεοσοφικής Στοάς «·Ορφεύς», καί 

άπό 1939-1958 Πρόεδρος τής Στοάς «Νιρβάνα». Τό 1958 ίδρύει τήν 

Στοά «"Ελευθέρα Σκέψις» στήν όποία προεδρεύει μέχρι τό 1986. Άπό 

τό 1937-1952 είναι πρόσθετος Γενικός Γραμματέας ("Αντιπρόεδρος) 

τής «Θ.Ε. έν Έλλάδι» μέ Πρόεδρο τόν Κίμωνα Πρινάρη. Τό 1952, μετά 

τήν άνακήρυξη τού Κ. Πρινάρη ώς "Επίτιμου Προέδρου, άναλαμβάνει Γε

νικός Γραμματεύς (Πρόεδρος). Άπό τότε έπανεκλέγεται κάθε χρόνο μέ 

έξαίρεση τό διάστημα 1957-1960. 

Παράλληλα συμμετέχει στίς δραστηριότητες καί άλλων συλλόγων. 

Είναι ίδρυτικό μέλος τού Συλλόγου «Δελφικές "Αμφικτιονίες» καί Πρόε

δρος στό διάστημα 1963-1969, μέλος τού « "Αρχαιόφιλου Όμίλου "Εκ

δρομών», τού «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός», καί τής « "Εταιρείας 

Έλλήνων Λογοτεχνών». 

Ή πνευματική προσφορά τού Κ.Μ. ήταν πλουσιωτάτη. Έκτός άπό τήν 

όοκνη διδασκαλία του στά Φιλοσοφικά "Εργαστήρια καί τίς Θεοσοφικές 

Στοές, έδωσε ένα πολύ μεγάλο άριθμό δημοσίων διαλέξεων στήν "Αρ

χαιολογική "Εταιρεία, στόν Παρνασσό, τήν "Εταιρεία Φίλων τού Λαού κ.α. 

Ώς Πρόεδρος τής Θεοσοφικής "Εταιρείας καί τών Δελφικών Άμφι

κτυονιών, όργάνωσε σειρές όμιλιών φιλοσοφικού περιεχομένου άπό 

διακεκριμένους όμιλητές. Τό συγγραφικό του έργο περιλάμβάνει πάνω 
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άnό 20 βιβλία καθώς καί πολλά άρθρα καί πραγματείες δημοσιευμένα 

σέ φιλοσοφικά περιοδικά. 
Ήταν ίδρυτής καί Διευθυντής τού περιοδικού Έλευθέρας Σκέψεως 

«ΙΛΙΣΟΣ» πού έκδίδεται άnό τό 1956. 
Έnί πλέον τής πνευματικής, ό Κ.Μ. είχε άξιόλογη κοινωνική δραστη

ριότητα. Στήν κατοχή διοργάνωσε στή Φιλοθέη συσσίτια καί τόν Ίούνιο 

1944 συνελήφθη άnό τούς Γερμανούς καί κρατήθηκε στό Στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου. Διετέλεσε Πρόεδρος τού Συλλόγου Ύnαλλήλων τής Έθνι
κής Τραπέζης (ΕΤΕ) καί Πρόεδρος τής Όμοσnονδίας Τραπεζικών 

Ύnαλλήλων (ΟΤΟΕ). Άnό τό 1962 μέχρι τό 1 984 πού άnεχώρησε, 
έκλέγεται συνεχώς Πρόεδρος τού Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ καί άnό 
τό 1963 Πρόεδρος καί στή συνέχεια (1972) Έnίτιμος ίσόβιος Πρόεδρος 
τής Όμοσnονδίας Τραπεζικών Συνταξιούχων. Ύnήρξε έμnνευστής καί 

δημιουργός ένός σημαντικού κοινωνικού έργου, τού «Οϊκου Εύγηρίας» 

Συνταξιούχων ΕΤΕ, πού τά έγκαίνια του έγιναν τόν Φεβρουάριο 1984. 
Ό Κωστής Μελισσαρόπουλος έγκατέλειψε τόν γήϊνο βίο την 31 Ίου

λίου 1988. Εϊθε νά είναι φωτεινή καί ή μεταθανάτια πορεία τής ψυχής 
του. 

Μ.Μ. 
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1939 Περί Αποκρυφισμού καί Μυστικισμού 

1946 Krishnamurti: Στά πόδια τού Διδασκάλου 
1947 Είσαγωγή στή Θεοσοφία 
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1950 Περικλέους 'Επιτάφιος - Παγκόσμια διακήρυξη τού ΟΗΕ γιά τά 
άvθρώπιvα δικαιώματα (Μεταψρ.) 

1951 «·Αγνώστω Θεώ» 
1952 Ό Κομήτης (Θέατρον Ίδεώv - Α' Βραβείον Καλοκαιριvείου) 
1 955 Ό 'Ιησούς άπό τήv όποψη τού 'Ορθολογισμού καί τού Μυστικι-

σμού 
1956 Προσωκρατικοί 'Έλληνες φιλόσοφοι καί Θεοσοφία 

1957 Φώς στήv 'Ατραπό (Μετάφρ.) 

1961 Συμβολή είς τήv ίστορίαv τού Συλλόγου 'Υπαλλήλων 'Εθνικής 

Τραπέζης τήςΈλλάδος 
1962 Μήτις (Τό βιβλίον τής σοφίας) 
1964 'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός (Β' έκδοση) 

1965 Μελετήματα 
1968 Τά Βήματα τής Φιλοσοφίας (Α') 
1971 Έκλογαί άπό τόv Κρισναμούρτι 
1973 Ό 'Ιησούς 
197 4 Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι είς Α' 
197 4 Έπτά Τεκτονικοί Όμιλίαι είς 180 
1977 Τά βήματα τής Φιλοσοφίας (Β' τόμος) 
1 980 Μεγάλες πράξεις καί έγκλήματα στήv 'Ιστορία τώv 'Ελλήνων 

1 981 Ό Κρισναμούρτι γιά τόv Διαλογισμό 

1 985 'Αρχαιοελληνικά 
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ΣΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

'Η πορεία του στόν τεκτονισμό 

Έμυήθη στόν Τεκτονισμό στή Σ'.·.Στ'.·. 

«Όρφεύς» 

Διδάσκαλος 

Μυστικός Διδάσκαλος 

Ροδς,στουρος 

Ίππ. τού Ήλίου 

Ίππ. Κοδώς 

Σεβάσμιος τού Όρφέως 

Τρίς Ίσχυρός Διδ:. τής Στ· 

Τελ.·. «Μυσταγωγία» 

Σοφ.-. Ύπερτ.-. Περ.-. «Τό Φώς» 

Μεγ.-. Διδ.-. Άρείου Πάγου 

«Ίερουσολήμ» 

33ος 

Ένεργόν Μέλος Ύπάτου Συμβ. 

Μέγας Θησουροφύλοξ 

Άνθύποτος Μέγας Ταξιάρχης 

στίς 4 Φεβρ. 1 930 

στίς 9 Ίουνίου 1 931 

στίς 4 Μορτ. 1 933 

στίς 29 Φεβρ. 1 936 

στίς 29 Ίον. 1938 

στίς 27 ΜοΤου 1 939 

στίς 24 Νοεμ. 1 952 

γιά 2 περιόδους 

στίς 1 Ο Φεβρ. 1955 

2 Ίον. 1957 

Γιά 2 περιόδους 

στίς 14 Ίον. 19701982 

στίς 1 3 Μαρτίου 1 969 

στίς 13 Όκτ. 1970 

στίς 7 Δεκεμ. 1971 

στίς 17 Δεκεμ. 1980 

1988 
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·Η Θεοσοφική 'Εταιρία έv Έλλόδι

Χορ. Τρικούπη 26,106 79 Άθήvο

Τηλ. 36 20 702

Συνεδριάσεις Στοών 

·οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988 (ώρα 8 μ.μ., Άθηνά 7 μ.μ.)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

3 Δευτέρα ΑΘΗΝΑ 1. Μπρούμης «·Ελευσίνιο Μυστήριο"
7 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. ·Αvογνώστου «·Αρχαίο ·Ελληνική Φιλοσοφία 

κοί θεοσοφία" 
11 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποσλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μπλοβάτσκu .. 
13 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χρ. Κομορωτάκης «Πίστις, ·Ελπίς, ·Αγάπη .. 
14 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. ·Λvτζοκος «Κρισναμούρτι .. 
17 Δευτέρα ΑΘΗΝΑ 1. Μπρούμης «"Ελευσίνιο Μυστήριο" 
18 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποσλιώ1ης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π.

Μπλοβάτσκυ"
20 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής «·Η έξελικτική πορεία τοϋ άνθρώπου

έν τη φύσει" 
21 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π."Ανογνώστου «·Αρχαίο ·Ελληνική Φιλοσοφία 

κοί Θεοσοφία" 
25 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποσλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μπλοβάτσκu .. 
27 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ ·Αvτ. Τριανταφυλλόπουλος «Προμηθέας δε-

σμώτης κοί ό συμβολισμός τοϋ πυρός"

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Ποπογεωργάκης «·Ασθένεια κοί διαδικασία 

ούτοθεροπείaς .. 

3 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Χορ. Κοτσορδής «Τό έργο τής Μοίρας Α .. 

4 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. ·Λvτζοκος «Κρισναμούρτι" 
7 Δευτέρα ΑΘΗΝΑ Κ. Πονογιώτου «Θεσμοφόρια" 

8 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωργάκης «Προσωπική δύναμη θερο-

πείος" 

10 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χρ. Κομορωτάκης ,,-Η ·Ελευθερία άπό έσωτερι-

κής σκοπιάς" 

11 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. ·Αvογνώστου «·Αρχαίο ·Ελληνική Φιλοσοφία 

κοί Θεοσοφία" 

15 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Θ. Κοφετζόπουλος «·Η άληθινή ·Αδελφότης .. 

(Διδαχές «Νοοϋ Αρτιζάv .. ) 

18 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. ··Αvτζοκος «Κρισναμούρτι .. 

21 Δευτέρα ΑΘΗΝΑ Α. ·Ανδριανόπουλου ,,-Οδύσσεια" 
22 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποσλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μπλοβάτσκυ" 

24 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής «·Εσωτερική ·Επίγνωσις Α" 
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25 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «·Αρχαία Έλληνική Φιλοσοφία 

καί θεοσοφία» 
29 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μπλαβάτσκυ» 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Άντ. Τριανταφυλλόπουλος «·Η δύναμις τής θε-

λήσεως» 
2 Παρασκευή ΑΛΚΥΏΝ Π. ·Άντζακας «Κρισναμούρτι» 
5 Δευτέρα ΑθΗΝΑ Σ. Καλαμάρος «Περί Εύδαιμονίας» 
6 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωργάκης «Τηλεπάθεια καί ύπερφυσι-

κή θεραπεία» 
8 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΏΝ κ.·Αντωνίου «·Η ζωή καί τό έργο τού Ίησού Α'» 
9 Παρασκευή ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «·Αρχαία Έλληνική Φιλοσοφία 

καί θεοσοφία» 
13 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος .. ·ο Νόμος τής Ίσορροπίας» 

(Διδαχές Ναού Άρτιζάν) 
15 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χαρ. Κατσαρδής «Τό έργο τής Μοίρας Β'» 
16 Παρασκευή ΑΛΚΥΏΝ Π. 'Άντζακας «Κρισναμούρτι» 
19 Δευτέρα ΑθΗΝΑ Λ. Άναστασιάδου «Χειμερινό Ήλιοστάσιο» 
20 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μπλαβάτσκυ» 
22 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΏΝ Κ. Άντωνίου «·Η ζωή καί τό έργο τού Ίησού Β'» 

Άργίαι Χριστουγέννων 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
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ΑΝΤΑΣ ΜΠΡΟΥΜΗ 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Άλλοι, nιό κατάλληλοι άnό μένα, θ' άναλύσουν καί θά κρίνουν τό φι

λοσοφικό έργο τού Κωστή Μελισσαρόnουλου πού, σ' όλη του τή ζωή, 

στάθηκε άκούραστος σέ πολλούς τομείς γόνιμης δράσης: τήν έρευνα 

τής άλήθειας, τή διδασκαλία, τή συγγραφική δραστηριότητα, έτσι πού ό 

τίτλος «πνευματικός άνθρωπος» νά τού ταιριάζει στήν κυριολεξία καί όχι 

σάν μία τυπική φιλοφρόνηση. 
Αύτό όμως πού ξεχωρίζει ούσιαστικά τόν πνευματικό άνθρωπο, δέν 

είναι οί γνώσεις του, η τά όσα κατόρθωσε νά χαρίσει στό εύρύτερο κοι

νωνικό περιβάλλον, όσο ή ϊδια ή ζωή του, ό χαρακτήρας του, τό ζωνταντό 

παράδειγμά του. 

Καί έγώ, γιά αύτά άκριβώς θά ηθελα νά nώ δυό λόγια, μέ τό θάρρος 

πού μού δίνει τό γεγονός ότι τόν γνώρισα πολύ npiv άnό πενήντα χρόνια, 

τότε πού ή Θεοσοφική 'Εταιρία στεγαζόταν στήν όδό 'Ομήρου. 

Τόν Κωστή Μελισσαρόnουλο τόν θυμάμαι, στή διάρκεια όλων αύτών 

τών έτών, πάντα ηρεμο, πάντα εύnροσήγορο nρός όλους, πάντα μέ καλή 

διάθεση, πάντα πρόθυμο νά βοηθήσει, μέ τήν γλυκύτητα διάχυτη στήν 

φυσιογνωμία του. 

Ό Κωστής Μελισσαρόnουλος ήταν ένας μαχητής. Πολλές φορές, σέ 

πολλές περιπτώσεις, άγωνίστηκε γιά τά ίδανικά του, γιά τήν πρόοδο τής 

Θεοσοφικής 'Εταιρίας, τής όnοίας στάθηκε ό «φύλακας άγγελος» έως 

σήμερα, γιά τόν άδελφό άνθρωπο, πάντα καί παντού. 

Ποιά ήσαν όμως τά όπλα του; Ή ύnομονή, ή κατανόηση, ή έnιείκεια, ή 

έλεύθερη κρίση, πού ποτέ δέν έnηρεαζόταν άnό προσωπικά κριτήρια η 

φανατισμούς. 

Γιά τόν έαυτό του δέν ζήτησε ποτέ τίποτα, γιατί ήταν σεμνός καί άνι

διοτελής μέχρις ύnερβολής, ϊσως, όπως πίστευαν πολλοί φίλοι του. 

'Όμως, αύτή ή ψυχική άνωτερότητα είναι πού χαρίζει στόν άνθρωπο 

τήν μεγάλη, έσωτερική έκείνη νίκη, πού δέν χρειάζεται δάφνινα στεφά

νιαι 

Αύτή ή ψυχική άνωτερότητα τού Κωστή Μελισσαρόnουλου στάθηκε, 

γιά όσους τόν γνώρισαν, ένα ήθικό στήριγμα, ένα παράδειγμα πώς, ναί, 

είναι δυνατόν καί σ' αύτόν τόν κόσμο, νά φθάσει κανείς στήν όμορφιά 

καί τήν καλωσύνη. 

Αύτά είχα νά nώ καί τ' άφιερώνω στήν μνήμη του, σάν ένα ταπεινό 

άλλά ζωντανό λουλούδι. 
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Στίς 2 Αύγούστου 1988 κηδεύτηκε άπό τόν ίερό Ναό Άγίου Γεωργίου 

Καρύτση ό Κωστής Μελισσαρόπουλος. Τόν άποχαιρέτησαν μέ συγκίνη

ση πολλοί συγγενείς, φίλοι καί συνεργάτες καί έκφώνησαν έπικήδειους: 

ό κ. Γεώργιος Χαλκιώτης έκ μέρους τού Ύπάτου Συμβουλίου τού Τεκτο

νισμού, ό κ. Πολυδεύκης ·Άντζακας έκ μέρους τής Θεοσοφικής Έται

ρίας, ό κ. Χριστόφορος Καμαρωτάκης έκ μέρους τής Στοάς «·Ορφεύς» 

καί ό κ. Γιάννης Κουτσοχέρας έκ μέρους τής Λογοτεχνικής Οίκογε

νείας. 
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·Αλησμόνητε Σεβαστέ μας Διδάσκαλε,

Συνοθροισθήκομε έδώ νά σέ προnέμψουμε στό ταξείδι τής έπιστροφής 

σου στήν πηγή τού φωτός άπό τό όnοίο προήλθες. 

Κοί δέν είναι τόσο ή θλίψη πού μός κατέχει γι' ούτό bσο ή εύγνωμο

σύνη γιατί μός δόθηκε ή εύκοιρίο νά ζήσουμε κοντά σου κοί νά δεχθού

με τό άπόστογμο τής πνευματικής σου σοφίας. 

Γιατί ό χορηγός τής ζωής κοί παντός άγοθού σέ προίκισε μέ πάμπολ

λα δώρο κοί σέ έστειλε νά ζήσης μεταξύ τών άνθρώnων. 

Κοί σύ σάν γνήσιο τέκνο τού φωτός άγάnησες τόν άνθρωπο κοί άνά

λωσες τή ζωή σου γιά νά τού μετοδώσης bτι έσύ δέχθηκες σάν δωρεά. 

Πλημμυρισμένος άπό ενο πνεύμα έλεύθερο, άγνό, γεμάτο χρηστότη

τα, γεμάτος δραστηριότητα πνευματική κοί σωματική, γνωρίζοντας bτι ή 

εύκοιρίο γιά τή ψυχή τού άνθρώπου μπορεί νά είναι όποιοδήποτε στιγμή 

τής ζωής, έργάστηκες άκοτάπουστο νά κάνης πραγματικότητα τίς άρχές 

πού πίστευες. 

Μετέφερες τίς άρχές ούτές τής ·Αγάπης τής Ανοχής, τής 'Ελευθε

ρίας, τής ταπεινοφροσύνης κοί μέ χίλιους δυό τρόπους, μέ ποταμό βι

βλίων, όρθρων κοί διδασκαλιών, άλλά κοί τήν έnιτέλεση πρακτικών έρ

γων, φρόντισες νά βοηθήσης τούς συνανθρώπους σου. 

Έργάσθηκες συνεχώς γιά νά κάνης κατανοητές έκείνες τίς φιλοσο

φικές άρχές πού βοηθούν τούς άνθρώnους νά βρούν οχι b,τι τούς χωρί

ζει άλλά b,τι τούς ένώνει. Κοί δέν είναι κανείς άπό μός έδώ πού νά μήν 

κατανοεί ούτή τήν άνάγκη. 

Είμαι βέβαιος bτι τό πνεύμα σου άnό τά άνώτερο έnίπεδο πού θά βρί

σκεται, θά έξοκολουθιiση νά μός βοηθό γι' ούτό. 

Αγαπημένε μας Διδάσκαλε. 

Θά ήθελα νά μήν σέ γνώριζα τόσο χρόνιο, νά μήν σέ άγοnούσομε boo

σέ άγοnήσομε κοί ψύχραιμο νά παραθέσω τά άτέλειωτο έnιτεύγμοτά 

σου. 

υμως ή πίκρα τής καρδιάς μου δέν μού δίνει τίς λέξεις, τίς άnοροί

τητες φράσεις. 

Συγχώρεσέ με γι' ούτό έσύ πού εϋρισκες πάντα τόν τρόπο νά τό κά

νης. 

Δέξου άnλά τίς σκέψεις τής άγάnης μας κοί τήν εύγνωμοσύνη μας 

πού κοτοδέχθηκες νά ζήσεις μοζύ μας. 

Σέ βεβαιώνουμε bτι θά κάνουμε bτι είναι δυνατό, οί άρχές πού εσnει

ρες νά φυτρώσουν μέσο στίς καρδιές μας κοί νά γίνουν τρόπος ζωής γιά 

μός. 

Αίωνίο Σου ή μνήμη 

άλησμόνητε διδάσκολέ μας 

Γεώργ. Χολκιώτης 
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Σεβάσμιε Διδάσκαλε· 
'Αγαπητέ μας Κωστή, 

ΙΛΙΣΟΣ 1988 

Ή άκρως έξελιγμέvη ψυχή σου, όπηλλαγμέvη άπό τό γήϊvο τούτο 
σκήvωμά της, όδεύει τούτη τή στιγμή πρός τούς φωτεινούς έκείvους 
κόσμους, όπου τήv όvαμέvει «τό φίλημα τού Ούραvίου Πατρός» καί πι
θανόν ή έvσωμότωσή της μέ τόv Ώκεαvό τής Δόξης Του. 

Ή μετάστασίς σου όμως αύτή, προξενεί σέ μάς καί στήv οίκογέvειά 
σου βαθυτότηv όδύvηv, πραγματικό «άλγος» διότι χάσαμε τόv σώφρονα 
ποδηγέτηv τής πνευματικής μας ζωής. 

Έκ μέρους τού Δ.Σ. τού έv 'Ελλάδι Τμήματος τής Θ.Ε., σού όπευθύ
vω τό ϋστατο τούτο ΧΑΙΡΕ, θέλουμε δέ vά πιστεύουμε ότι δέv θά πάψης, 
άπό κεί πού θό εύρίσκεσαι, vό μάς έμπvέης καί vά μάς καθοδηγής. 

Πολ. 'Άvτζακας 

'Αξέχαστε φίλε καί όδελφέ Κωστή. 
Έκ μέρους τού πνευματικού Συλλόγου 'Ορφεύς, τό μέλη τού όποίου 

έπί σειράν έτώv έγαλούχισες μέ τίς ήθικοπλαστικές όμιλίες σου, σού 
όπευθύvω τόv ϋστατο χαιρετισμόv. Πλέον άπό μισό αίώvα ύπηρέτησες 
μέ πίστη, αύταπάρvηση καί θυσίες τό ύψηλό λειτούργημα τής πνευματι
κής διαφωτίσεως μ' ένα πλήθος όμιλιώv όρθρων καί βιβλίων. 

Γιά μάς πού σέ ζήσαμε έκ τού πλησίον καί γευθήκαμε τούς καρπούς 
τώv έργων σου, ησουv ό σοφός διδάσκαλος τής αύτογvωσίας, ό πνευμα
τικός μας πατήρ. 'Ολόκληρη τή ζωή σου όγαπητέ φίλε καί όδελφt τήv 
κατηvάλωσες στήv όvαμόρφωση τού όvθρώπου πάνω στίς ήθικές όξίες 
τής ζωής, χωρίς θόρυβο καί έπίδειξη όπως άρμόζει σέ πνευματικούς όv
θρώπους. 'Ακούραστος έργότης καί άγωvιστής τού πνεύματος ποτέ δέv 
όλιγώρισες στήv έκτέλεση τού καθήκοντος. Πάντα μέ τό χαμόγελο στά 
χείλη δέv παρέλλειπες όταν τό καλούσε ή άvάγκη vά βοηθάς καί vά συ
vτρέχεις τούς όvθρώπους όvιδιοτελώς. Ταπεινός καί άπλός χωρίς έτικέ
τες καί έπαρση, έδειχvες κατανόηση, πνεύμα συνεργασίας καί όvθρω
πιάς, όρετές πού σπανίζουν στήv ύλιστική έποχή μας. 'Ήθελες καί έπε
δίωκες δι' όλων τώv δυνάμεών σου, οί πνευματικοί κύκλοι είς τούς 
όποίους όvήκες vό έχουν σχέσεις άρμοvικές καί όδελφικές, γιατί ησουv 
θιασώτης καί φορεύς όχι τού vείκους πού διαχωρίζει καί καταστρέφει 
όλλό τής φιλότητος πού έvώvει καί όδελφώvει. 

Ό ξαφνικός θάνατός σου βύθισε σέ βαρύ πένθος τήv προσφιλή σου 
οίκογέvεια καί όλους όσους σέ έγvώριζαv καί εΤχαv τήv εύτυχία vά συ
νεργαστούν μαζύ σου πάνω στό πνευματικά θέματα πού τόσο πολύ είχες 
όγαπήσει. Ή όπώλειά σου στά μέλη τού Όρφέως δημιούργησε ένα δυ
σαναπλήρωτο κενό. Σ' όλες σου τίς δραστηριότητες προτιμούσες πόντο 
τήv όφάvεια, διότι ή ψυχή σου ηξερε πώς τό πνευματικό έργο διά vό έχει 
όπήχηση στούς όvθρώπους πρέπει vό είναι όπλό όθόρυβο καί ταπεινό. 
Ή μεγάλη σου ψυχή πού όκτιvοβολούσε αίσθήματα όγάπης πρός όλο 
τόv κόσμο όπεχωρίσθη τώρα άπό τό φθαρτό σώμα σου γιά vά μεταβεί σέ 
λεπτότερους κόσμους πέρα όπό τή φθορά καί τό θάνατο. Τό μακρόπνοο 



1988 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟ 197 

έργο πού είχες όναλόβει έπερατώθη. Ή εσωτερική σου φυσιογνωμία καί 

είκόνα θό ζεί στίς καρδιές bλων τών φίλων καί όδελφών πού σέ γνώρι

ζαν καί ίδιαίτερα σέ κείνους πού εύεργετήθηκαv όπό έσένα, διότι σέ 

πολλούς έδειξες τό δρόμο πρός όνεύρεση τής όληθείας, μέ τούς λό

γους καί τό φωτεινό σου παράδειγμα. Στήν μνήμη μας θό βρίσκεται πό

ντο χαραγμένη ή γλυκειό καί χαμογελαστή μορφή σου πού όκτινοβολού

σε όγόπη καί γνώση. Δέν θέλω όγαπημένε φίλε καί όδελφέ νό μακρυγο

ρήσω σκιαγραφώντας τή λαμπρή σου προσωπικότητα καί τό πνευματικό 

έργο πού μάς όφησες κληρονομιά, διατί ξέρω, πώς δέν σού όρεσαν τό 

πολλά λόγια. Πόντο έπιθυμούσες καί ηθελες όχι τή θεωρία, όλλό τήν 

πράξη καί έφαρμογή τών διδασκομένων. Διότι έγνώριζες καλύτερα πα

ντός όλλου bτι ή πίστις, ή όγόπη καί ή γνώσις όνευ τών έργων δέν έχουν 

πρακτική όξία γιό τόν όνθρωπο. 

Κλίνοντας εύλαβικό μπροστά στό όγιο λείψανό σου, σέ χαιρετώ έκ 

μέρους τών φίλων καί όδελφών σου. 

Αίωνία σου ή μνήμη όξέχαστε κοί όλησμόνητε όδελφέ. 

Χριστόφορος Κομαρωτόκης 

το ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ... 

Μέ βαθύτατη συγκίνηση σού όπευθύνω καί έγώ το υστατο χοίρε, 

όλησμόνητε φίλε Κωστή. Μέ τήν όποδημία σου γιό τό 'Επέκεινα, όφή

νεις βέβαια ένα δυσαναπλήρωτο κενό στό χώρο τού πνεύματος. 

·-ομως θό έnιζείς στίς μνήμες bλων μας σόν ένας έξαίρετος πνευμα

τικός όνθρωπος. Κοί το έργο σου θό παραμένει ένεργό όκόμα καί στίς 

έπερχόμενες γενεές. Κοί τό πνευματικό σου τέκνο, ό I Λ I Σ Ο Σ , θό 

συνεχίζει τήν πορεία του χάρη στούς διαλεχτούς συνεργάτες σου κοί τή 

συμπαράσταση τών όνθρώπων τού πνεύματος καί τού στοχασμού. ·"Αλ

λωστε, ό όνθρωπος έnιζεί στό ·Επέκεινα, κατά τόν Πλωτίνο. Γιατί όχι καί 

ό «όνθρωπος κιθαρωδός», bnως όνομότιζε τόν όνθρωπο ό Σωκράτης. 

Άλλό κι έσύ έπίστευες στόν όνθρωnο τόν ένορατικό. 

Κι ας είναι τούτα τό λόγια μου μιό κάποια παρηγοριά στήν έξοίρετη 

σύντροφο τής ζωής σου καί στό άγαnημένα σου παιδιά. Αίωνία ή μνήμη 

σου, όγοπητέ μας Κωστή. 

Γιάννης Κουτσοχέρας 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΑΓΑΠΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ

Μνήμη Κωστή Μελισσαρόπουλου

Την επταστάδια οδό διαβαίνεις 

ηλιόφωτος γεμάτος αρμονία. 

Απ' την Στοά του Ιλισού ευθεία 

στον Ύψιστο πασίχαρος πηγαίνεις 

και σε Ηλύσια μαζί Του ανασταίνεις 

φως τη λευκή ψυχή, πανουρανία 

αλκή ακτινοπύρσευτη, υπηρεσία 

στον κόσμο να ξαναφανεί. Δεν μένεις 

μακριά μας ίσκιος στον ήλιο. Φώτα 

τ' ανθρώπου λάτρεψες σε κρυφοδώμα 

ελευθερία, αρετή και εργασία 

να πληρωθούν αγάπη όπως πρώτα 

όλα τα όντα. Αθάνατα κι ακόμα 

μακάρια, όπως εσύ, να βρούνε τη Σοφία! ... 

1988 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΣΟΦΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 

ΑΠΟ το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ* 

Δέν θά βρούμε ποτέ τόν Θεό, τήν άnόλυτη 'Αλήθεια, τό όντως "Ον, 

μέ τόν 'Αποκρυφισμό. Θά άνακαλύψωμε μ' αύτόν περισσότερους νό

μους, θά έμβαθύνωμε περισσότερο στή γνώση τής Φύσεως, θά έξηγή

σωμε πληρέστερα τ ό n ώ ς . Δέν θά άνακαλύψωμε όμως τήν n ρ ώ τ η  

α ί τ ί α  . Ένώ ό Μυστικισμός είναι μία διδασκαλία (μάλλον ενα βίωμα), 

σύμφωνα μέ τήν όnοία τό Θείον, ή Πραγματικότης, ή άnόλuτη 'Αλήθεια, 

μπορεί νά άποκαλυφθή άnό τόν όνθρωπο, μέ μιά διαίσθηση η έκσταση, 

μέ μιά μ υ σ τ ι κ ή ε ν ω σ η , χωρίς άναγκαία έπέκταση στούς άόρα

τους κόσμους, όχι μέ τήν άπόκτηση περισσοτέρων πάντοτε γνώσεων καί 

δυνάμεων, άλλά μέ μιά μ υ σ τ ι κ ή  ά n ο κ ά  λ υ ψ η τής άνθρωπίνης 

ψυχής η πνεύματος, πού άnοτελεί άδιάσnαστη καί όμοούσια Έ ν ό τ η  -

τ α μέ τή Θεία Ούσία, μέ τό όντως "Ον. 

«·Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός», (1939, Β. 'Έκδ. 1964) 

Ό όνθρωπος πού έξελίσσεται συνειδητά ζή μιά πληρέστερη ζωή, nιό 

άληθινή, nιό ζωντανή, nιό εύχάριστη, διότι έχει εναν nλατύτερον όρίζο

ντα σκέψεως, διότι περισσότερες όψεις καί συνεπώς περισσότερες 

ώραιότητες τής ζωής πέφτουν στήν άντίληψή του. Ζή άnλούστερα, ρυθ

μικώτερα, ώραιότερα, διότι συντονίζεται περισσότερο μέ τή Μητέρα

Φύση. Καί άνακαλύπτει περισσότερον Θεό, διότι τόν βρίσκει μέσα στόν 

έαυτό του καί μέσα σέ όλους τούς όλλους έnίσης. 

« 'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός» 

Ό όνθρωπος δέν είναι δυνατόν νά συλλάβη τήν Πραγματικότητα, τιiν 

'Αλήθεια, τόν Θεό, έφ' όσον άναζητεί διανοητικά, έξωτερικά, άντικειμε

νικά, έξω άnό τόν έαυτό του, έφ' όσον έξακολουθεί νά ζή στήν πλάνη τού 

ξεχωριστού, τής διακρίσεως ύnοκειμένου καί άντικειμένου, τού Έγώ καί 

τού Έσύ, στήν πλάνη τού χρόνου καί τού χώρου καί στίς άναρί8μητες 

άντιθέσεις. 

« ·Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός» 

Ή 'Εξέλιξη δέν έχει τέρμα. Άλλά ή 'Απολύτρωση άnό τόν κόσμο τών 

φαινομένων, άπό τόν κόσμο τής σχετικότητας καί τής έκδηλώσεως, βρί

σκεται έξω άnό τή γραμμή τής άτέρμονης έξελίξεως. Είναι ή πλήρης 

άπάρνηση τού έαυτού καί όχι ή άnοθέωσή του. 

«'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός» 

'Όλων τών άρθρων τού Κ. Μελισσαρόnουλου 
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'Όπως ή όμορφιά τής Τέχνης δέν συγκινεί, παρά έκείνους πού είναι 

σέ θέση νά τήν νιώσουν, έτσι καί ή γνώση τής Σοφίας δέν τραβάει τήν 

προσοχή, παρά έκείνων πού είναι ώριμοι νά τή δεχθούν. Μόνον έτσι έξη

γείται τό φαινόμενο τής άδιαφορίας τών πολλών γιά τίς άπόκρυφες άλή

θειες, πού έπαψαν πιά νά είναι μυστικές καί πού θά συγκλονίζαvε τόν 

κόσμο, αν ό κόσμος μπορούσε νά τίς προσέξη καί νά τίς νιώση. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία" (1947, s· "Εκδ. 1966). 

Εϊτε μέ τά δόντια καί μέ τά νύχια, εϊτε μέ άκόντια καί μέ τόξα, εϊτε μέ 

φλογοβόλα κι άτομικές βόμβες άλληλοσκοτώνονται οί άνθρωποι, παρα

μένει πάντοτε άμετάβλητο στήν ούσία του τό φρικτό γεγονός τού φό

νου. 'Αρκετά προχώρησε ό άνθρωπος στή διανοητική του άνάπτυξη. Και

ρός ν' άσχοληθή καί μέ τήν καλλιέργεια τής ψυχής του, μέ τήν καλλιέρ
γεια τού ήθικού του όντος, μέ τήν έξέλιξη τού Πνεύματος πού συνυ

πάρχει καί ζωογονεί τό ύλικό σώμα. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία". 

"Αν δέν άξιοποιηθούν οί γνώσεις μέ τή μετατροπή τους σέ σωστή δια

γωγή, δέν έχουν καμμιά όξία. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία". 

Τά μεγάλα ίδανικά οί σκεπτικισταί τά θεωρούν ούτοπίες. Καί γιά 

σήμερα ϊσως νά είναι ούτοπίες. Άλλά μιά μέρα άσφαλώς θά πραγματο

ποιηθούν. Καί θά εύτυχήσουν νά τά ίδούν όλοι όσοι πιστεύουν σ' αύτά. 

Διότι δέν πεθαίνουν ποτέ όσοι όραματίζονται τό ώραίο. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία". 

Καμμιά προσπάθεια γιά τήν 'Αλήθεια, γιά τή Δικαιοσύνη καί τόν 'Αν

θρωπισμό δέν πάει χαμένη, διότι θά μετουσιωθή σέ έξευγενισμό τής ψυ

χής. Καμμιά θυσία δέν είναι μάταιη καί άσκοπη, διότι δικαιώνεται στόν 
κόσμο τής πραγματικότητος. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία". 

Κάθε άνθρωπος πού γεννιέται έχει ηδη έναν ίδιαίτερο χαρακτήρα, 

μιά δική του ψυχοσύνθεση καί ίδιοσυγκρασία, έναν βαθμό έξελίξεως, 

πού όφείλεται στό παρελθόν του, στίς προηγούμενες ένσαρκώσεις του 

καί στήν πείρα πού άπέκτησε άπ' αύτές. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία". 

Πρέπει νά ζούμε συνεχώς έντονα, ξυπνητά καί μέ έπίγνωση τής άξίας 
πού έχει ή κ ά θ ε  σ τ ι γ μ ή τής ζωής. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία". 
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Ή άγάnη κοί ό πόνος είναι οί δύο μεγάλοι δάσκαλοι τής έξελίξεως. 

Οί σοφοί διαλέγουν τόν δρόμο τής άγάnης. Γιά τούς άλλους άnομένει ό 

δρόμος τοϋ πόνου. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία». 

Ή άγάnη είναι ό βασικός νόμος τοϋ σύμπαντος, διότι είναι ή έκφραση 

τής ένότητος τού παντός. 

«Είσαγωγή στή Θεοσοφία». 

Χρειάζεται σωστός τρόπος ζωής κοί διατροφής. Περισσότερη έnοφή 

μέ τή φύση, άφθονος άέρος κοί ηλιος, άnόλυτη καθαριότης, κανονικός 

ϋnνος, άnόλυτη άnοχή άnό τό κρέας τών ζώων, άnό οίνοnνευμοτώδη 

ποτά, άnό ναρκωτικά η διεγερτικά. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία». 

Νά διώξωμε κάθε πρόληψη κοί δεισιδαιμονία, νά διώξωμε κάθε ίδιο

τελή σκέψη, νά διώξω με κάθε έγωκεντρική τάση. Κοί τότε, μέ έλεύθερη 

τή σκέψη κοί μέ άγνή τήν ψυχή, νά βυθισθοϋμε στόν άnολυτρωτικόν 

ώκεονόν τής άnεριόριστης, καθαρής, πάναγνης, πάνσοφης κοί παντοδύ

ναμης άγάnης. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία». 

Δέν είναι κανείς θεόσοφος, διότι οίσθάνετοι άδελφικά γιά όσους 

γνωρίζει κοί γιά όσους τοϋ φέρονται καλά. Είναι θεόσοφος, μόνον αν 

δέν παύση νά οίσθάνετοι άδελφικά κοί γιά όσους δέν γνωρίζει κοί γιά 

όσους δέν τοϋ φέρονται καλά. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία». 

Ό θεόσοφος δέν είναι ποτέ φανατικός κοί άnοστρέφεται τή βίο, διό

τι σέβεται τίς όnοιεσδήnοτε γνώμες τών άλλων κοί άνογνωρίζει σέ 

όλους τό δικαίωμα νά σκέnτωντοι κατά τόν δικό τους τρόπο. 

«Είσαγωγή στή Θεοσοφία». 

Ό θεόσοφος δέν κάνει κανενός εϊδους προπαγάνδα στούς τρυφε

ρούς βλαστούς τοϋ δέντρου τής άνθρωnότητος, γιά νά μή στρεβλωθούν, 

άλλά ν' άνοnτυχθοϋν έλεύθερο κοί νά προσφέρουν τή δική τους συμβο

λή στόν πολιτισμό κοί στή ζωή τής άνθρωnότητος. 

«Είσαγωγή στή θεοσοφία». 

Γιά ν' άnοκτήσωμε έσωτερική έλευθερίο πρέπει ν' άnολλογοϋμε άnό 

τή δουλεία τών παθών. 

«·ο Κομήτης» (1952) 
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Άρχές τού 'Ανθρωπισμού είναι ό σεβασμός τών φυσικών δικαιωμά
των τού όνθρώπου. Τού δικαιώματος τής άτομικής έλευθερίας, τής 
έλευθερίος τής σκέψεως, τής έλευθερίας τού λόγου, τής έλευθερίας 
τής συνειδήσεως. Ό σεβασμός τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας, ή όλλη
λεγγύη, ή δικαιοσύνη καί ή συγγνώμη. Ή είρηνική συμβίωση καί ή συνερ
γασία σέ έργο πολιτισμού. Ή δημιουργία πνεύματος άδελφοσύνης άνά
μεσα σέ όλους τούς άνθρώπους, όποια κι dv είναι ή θρησκεία τους ιϊ ή 

φυλή τους, όποιες κι dv είναι οί πεποιθήσεις τους. 

« Ο Κομήτης» 

'Όποιος θέλει νό βαδίση στόν δρόμο τής σοφίας καί νό ώφελήση 
τους συνανθρώπους του, πρέπει νό έχη έλεύθερη σκέψη καί χρηστό 
ηθη. Διότι ή σοφία χωρίς τήν άρετή είναι όχι μόνον άνώφελη, όλλό καί 
έπικίνδυνη. 

,,-0 Κομήτης». 

·Όταν ό Προμηθέας σπόση μιό φορά τό δεσμό του, είναι πιό άδύνα
τον νό ξαναδεθή σ' αύτό. 

,.-ο Κομήτης». 

Κάθε άνθρωπος είναι ένας θείος σπινθήρας, προερχόμενος άπό τή 
θεία Φλόγα. ·Έργο τού όνθρώπου είναι νό συνειδητοποιήση καί νό όπο
καλύψη τή θειότητα τής ύποστόσεώς του, πραγματοποιώντας τή μυστική 
ένωση τού σπινθήρα μέ τή Φλόγα, τήν ένωση τής σταγόνας μέ τόν Ώκε
ανό. Αύτό είναι τό τέρμα τής άνθρωπίνης έξελίξεως, ή μετάβαση όπό τήν 
ύπόσταση τού όνθρώπου στήν ύπόσταση τού Θεού. 

,,-Ο Ίησούς, όπό τήv όποψη τού Ορθολογισμού καί τού Μυστικισμού» (1955). 

Είναι όναφαίρετο δικαίωμα τού όνθρωπίνου πνεύματος νό διαμορ
φώση τίς κρίσεις του. Καί είναι καθήκον κάθε τιμίου καί έλευθέρου όν
θρώπου νό όναγνωρίζη καί νό σέβεται πάντοτε τήν έλευθερία τής σκέ
ψε_ως καί τής συνειδήσεως. 

,.-ο Ίησούς, όπό τήv όποψη κλπ.». 

Ό Ίησούς Χριστός δέν όπέκρυψε τό ύπέρτατο Μυστήριο, τό nιό όπλό 
καί πιό μεγάλο. Είναι ή τελεία άπόρνηση τού έαυτού καί ή καθολική όγό
πη, πού μεταμορφώνουν τόν άνθρωπο σέ Χριστό. 

«·ο Ιησούς, όπό τήv όποψη κλπ.». 

Ή ίερή φλόγα κατακαίει τό φθαρτό στοιχεία κοί όδηγεί στή θεία 
'Ένωση, πού είναι ό ύπέρτατος σκοπός τών μυστικών. «·Εγώ καί ό Πατήρ 
έν έσμέν». Ό έχων ώτα όκούειν, όκουέτω. 

,,-Ο 'Ιησούς. όπό τήv όποψη κλπ.». 
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Ό σκοπός τής άνθρωπίνης ζωής είναι ή ψυχοπνευματική έξέλιξις, ό 

συνειδητός συντονισμός πρός τήν πορείαν τής έξελίξεως. Είναι ή έπιτ<-

λεσις ένός άκόμη βήματος πρός τήν περαιτέρω έξέλιξιν τής άνθρωπίνης 

ψυχής. 

"·ο σκοπός τής ζωής". - Τεκτ. Δελτίον 12 (1952). 

Καθένας πρέπει νά έξετάζη τόν έαυτόν του καί νά καταδύεται είς 1όν 

σκοτεινόν θάλαμον τού έαυτού του. υχι vά έξετάζη τόν πλησίον του. 

Τούτο δέν έχει τήν παραμικράν άξίαν. 

"Διατί εϊμεθα Τέκτονες;" -Τεκτ. Δελτίον 27 (1956). 

Πραγματικώς έλεύθερος είναι μόνον ό άπολυτρωμένος άνθρωπος, ό 

ψαύων τά κράσπεδα τής Θειότητος. Ήμείς οί άλλοι άγωνιζόμεθα γιά τήν 

έλευθερίαν. Καί όλόκληρος ή διαδρομή τής έξελίξεως, δέν είναι παρά 

διαδρομή άπελευθερώσεως άπό δεσμά. 

"Διατί εϊμεθα Τέκτονες;" -Τεκτ. Δελτίον 27 (1956). 

Πώς μπορώ νά έκτελώ τό καθήκον μου χωρίς νά έχω τήν αίσθησιν ότι 

τό έκτελώ, άλλά κατά τρόπον άπλούν, άβίαστον καί φυσικόν, όπως ζώ 

καί άvαπνέω; Πώς μπορώ νά κάνω τό πάν, χωρίς νά είμαι ό ϊδιος τίποτε; 

Πώς μπορώ τά ώραία αύτά λόγια νά τά έφαρμόζω είς τιiν ζωήν μου τα

πεινά καί άπλά, φυσικά καί άβίαστα; Πώς μπορώ νά γίνω ένας άπλός είλι

κρινής άνθρωπος, πού νά ζή άρμονικά μέσα στή φύση καί στήν κοινωνία, 

χωρίς νά ρίχνη σκιάν μέ καμμίαν σκέψιν, μέ κανένα συναίσθημα, μέ καμ

μίαν πρόξιν τής ζωής του; 

"Διατί εϊμεθα Τέκτονες; .. -Τεκτ. Δελτίον 27 (1956) 

Εϊμεθα, άραγε, πρόθυμοι νά άνακαλύπτωμε τόν έγωϊσμό μας παντού, 

όπου προβάλλει έμπόδιο στήν ·Αγάπη καί στήν ·Αδελφότητα όλων τών 

όντων, καί άλύπητα νά τόν κτυπούμε; Τόν δικό μας τόν έγωϊσμό καί όχι 

τόν έγωϊσμό τών άλλων; 

Θεοοοφικόν Δελτίον, Νοεμβ. 1938. 

·Η άπέραντη άδελφική διάθεση, μαζί μέ τήν άπεριόριστη έλευθερία

τής σκέψεως καί τήν άκόρεστη δίψα γιά τήν έρευνα τής ·Αληθείας, είναι 

οί τρεϊς άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά κάθε πνευματική έργασία. 

Θεοοοφικόν Δελτίον, Μαρτ. 1946. 

Ό ρόλος μας είναι νά σπείρωμεν τόν σπόρο τόν καλό στίς ψυχές τών 

άνθρώπωv, χωρίς πικρία η άπογοήτευση άν έμείς οί ϊδιοι δέν έπιζήσωμεν 

γιά vά δρέψωμε τά άποτελέσματα τής άγαθής δράσεώς μας. 

Θεοοοφικόν Δελτίον, ·οκτ. 1948. 
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Ή γνώση τήν όποίαν φέρνουν οί θεοσοφικές μελέτες καί ή έφαρμο

γή τών συμπερασμάτων τους, είναι ή διάλυση τών πλανών, τών προλή

ψεων καί τής τυφλής παραδοχής ξένων ίδεών, γιά νά λειτουργήση άνε

μπόδιστα ή έλεύθερη σκέψη. Είναι ή διάλυση τών έγωϊστικών τάσεων καί 

τού έγωκεντρισμού, γιά νά λειτουργήση άνεμπόδιστα ή κοινωφελής 

δράση. Είναι ή Σοφία καί ή 'Αρετή πού γεννιώνται άπό τή συμμόρφωση 

πρός τούς νόμους τής Φύσεως καί άπό τήν άγνή ζωή, πού άπορρέει άπό 

τήν όρθή έκτίμηση πραγμάτων καί άξιών. 

Θεοσοφικόν Δελτίον, Όκτ. 1948. 

Ή πραγματοποίηση τής άδελφικής διαθέσεως μέσα στά βάθη τής 

συνειδήσεώς μας είναι ή άστείρευτη πηγή εύδαιμονίας, τής μοναδικής 

εύδαιμονίας πού διαρκεί καί δέν έξαρτάται άπό τά φευγαλέα έπουσιώδη 

έξωτερικά γεγονότα καί τίς διαρκώς μεταβαλλόμενες έξωτερικές κατα

στάσεις. 

Θεοσοφικόν Δελτίον, Ίουλ. 1950. 

Δέν έπιτρέπεται, όταν κάποιος άνεβή, έστω καί γιά μιά στιγμή, στήν 

κορυφή τού βουνού καί χαρή τήν άπεραντοσύνη τού έκτεταμένου όρίζο

ντα καί άναπνεύση τόν καθαρόν άέρα, τόν άρωματισμένον άπό τά έλατα, 

νά ξανακατεβή στή νοσηρή κοιλάδα τής έγωϊστικής χαράς καί τής έγωϊ

στικής θλίψης 

Θεοσοφικόν Δελτίον, Όκτ. 1954. 

Δέν πρόκειται νά γίνωμε άμέσως τέλειοι. Οί άνθρωποι δέν γίνονται 

άγγελοι άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη. Χρειάζεται μακρά καί συνεχής 

προσπάθεια. 'Ας άρχίσωμε όμως ηρεμα νά γινώμεθα διαρκώς καλύτεροι 

άπό ό,τι εϊμεθα. Είναι καί αύτό κάτι, καί πρό παντός μιά καλή άρχή. 

«Τό όνθος τού Λωτού» - ΙΛΙΣΟΣ 2 (1956). 

Στά Μυστήρια δέν γίνεται διδασκαλία πού νά άπευθύνεται στή διά

νοια άλλά τελούνται συμβολικές πράξεις κατάλληλες γιά νά ύποβάλουν 

τόν μυούμενον καί νά συγκλονίσουν τόν ψυχικό του κόσμον, ώστε νά 

μπορέση νά συλλάβη, όχι μέ τή διάνοιά του, άλλά μέ τίς μυστικές δυνά

μεις τής ψυχής του, τή Μυστηριακή Σοφία πού προσφέρεται στήν όνο

κάλυψή του. 

«'Ελευσίνιο Μυστήριο» - ΙΛΙΣΟΣ 7 (1957) 

Ή μύηση, μέ τήν εύγλωττη σιγή τών συμβόλων καί τόν ποιητικό μύθο 

τής άλληγορίας, άπευθύνεται πρός τό έσωτερικό τού άνθρώπου. "Αν οί 

πύλες τού έσωτερικού ναού παραμένουν κλειστές, ό μυούμενος σταμα
τά έξω άπό τό κατώφλι τών Μυστηρίων. 

«'Ελευσίνιο Μυστήριο» - ΙΛΙΣΟΣ 7 (1957) 
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Δέν έχει καμμιά σημασία ή έξωτερική συμμετοχή ατά Μυσrήρια. 

'Εκείνο πού δέχεται τήν πραγματική Μύηση είναι ή άνθρώπινη ψυχή. Καί 

ποιά ψυχή έχει η δέν έχει μυηθή, δέν προκύπτει άπό τή συμμετοχή η μή 

συμμετοχή σέ καμμιά τελετή. Ή διαγωγή, ό τρόπος συμπεριφοράς στιiν 

καθημερινή ζωή, αύτός καί μόνος άποτελεί τόν πραγματικό γνώμονα τού 

βαθμού τής μυήσεως πού έχει λάβει έκαστος. 

"'Ελευσίνιο Μυστήριο" - ΙΛΙΣΟΣ 7 ( 1957). 

'Ελευθερία σκέψεως δέν είναι μόνον τό δικαίωμα πού έχει καθένας 

νά σκέπτεται έλεύθερα, άλλά καί ή ύποχρέωση νά έπιτρέπη ατόν καθένα 

νά σκέπτεται κατά τόν τρόπο του. 

«'Η όρθή λειτουργία τιϊς Θεοσοφικής Έτοιρίος" - ΙΛΙΣΟΣ 34. 

'Απαραίτητη προϋπόθεση άσκήσεως καί άναπτύξεως τών άποκρύ

φων δυνάμεων είναι ή άγνότης τού βίου, ή άγνότης τών προθέσεων καί 

τών σκοπών. Χωρίς πραγματική άγνότητα δέν άνασύρεται ό πέπλος τής 

·ισιδος.

« Η όρθή λειτουργία τής Θεοσοφικής Έτοιρίος" - ΙΛΙΣΟΣ 34. 

Ή φιλειρηνική προσπάθεια καί ό στιγματισμός τού έπιθετικού πολέ

μου, πού άποτελεί έπιβίωση βαρβαρικών έξεων, είναι ίερή ύποχρέωση 

κάθε πολιτισμένου άνθρώπου, καθε πολιτισμένης κοινωνίας. 

« Δελφοί κοί 'Αμφικτιονίες" - ΙΛΙΣΟΣ 45. 

'Όλος ό βίος είναι προσπάθεια. Πρέπει νά είναι μιά συνεχής καί άδιά

κοπη προσπάθεια. Προσπάθεια γιά τήν κατανόηση τού έαυτού καί γ:ά τή 

βοήθεια τών αλλων. Γιά τήν καταστολή τών έγωϊστικών τάσεων καί γιά 

τήν ύπηρεσία τού πλησίον. Καί είναι άναμφίβολα ό πλησίον ό κάθε αν

θρωπος έπάνω ο' όλόκληρη τή Γή 

«Μελετήματα - Σημείωμα ... 

Θά πρέπει ή ζωή μας νά ξετυλίγεται άβίαστη, αύθόρμητη, άπλή, κα

θαρή, άρμονική. Νά μή δημιουργή σέ κανέναν πόνο η θλίψη, νά μή γεν

νάει άδικίες, νά μήν όξύνη αίχμές, νά μήν άνεγείρη έμπόδια 

«Μελετήματα - Ο σκοπός τής ζωιϊς". 

Νά γνωρίσωμε τόν έαυτό μας είναι τό πρώτο βήμα γιά μιά πληρέστε

ρη ζωή. Διότι αν δέν γνωρίση ό ανθρωπος τόν έαυτό του, αν δέν νιώση 

τίς άτέλειες καί τά σφάλματά του, πώς είναι δυνατόν νά άναλάβη τή 

διόρθωσή τους; Πώς είναι δυνατόν νά άρχίση τιi λάξευση τού έαυτού 

του; Πώς είναι δυνατόν νά άναγεννηθή σέ μιά καινούργια ζωή; Πώς είναι 

δυνατόν νά άνανεωθή; Καί είναι τόσο χρήσιμο καί ώραίο νά άποκτήση 

κανείς τήν ίκανότητα νά άνανεώνεται συνεχώς 1 

«Μελετήματα- Γιά μιά πληρέστερη ζωή". 
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Οί σκέψεις κοί οί προθέσεις, όν δέν ένσορκωθούν σέ πράξεις, όν 

δέν έκδηλωθούν σέ έργο, άnοτελούν όγονη όμφολοσκοnίο. Δέν ώφελεϊ 

νά έχω με όμεμnτες θεωρίες ήθικής. Άρκεί νά εϊμεθο σέ θέση νά μή με

τονοούμε ποτέ γιά τίς πράξεις μας, γά τίς κρυφές μας έnιθυμίες, γιά τίς 

nιό μυστικές σκέψεις μας. Τό ούσιώδες δέν είναι οί πολλές κοί ύψηλές 

θεωρίες, άλλά ό συντονισμός μας μέ τόν παλμό τής Θείος Ζωής, ή έnο

φή μας μέ τή ζωή τής άνθρωnότητος . 

.. Μελετήματα - Γιό μιό πληρέστερη ζωή». 

Πρέπει νά μάθωμε νά άνογνωρίζωμε σέ κάθε όνθρωnο τό ίερό δι

κι.ιίωμο νά έχη άnόλυτη έλευθερίο σκέψεως κοί γνώμης. Άποτελεϊ 

έγκλημα κατά τής Θείος φύσεως τού άνθρώnου ή παρεμπόδιση τής 

έλευθερίος τής σκέψεως, ή πνευματική καταπίεση, ή πνευματική δε

σποτεία. 

"Μελετήματα - Γιό μιό πληρέστερη ζωή» 

Μπορεί καθένας νά nροσφέρη στούς όλλους ό,τι ούτός πιστεύει πώς 

έχει άξίο, άλλά δέν πρέπει ποτέ νά nροσnοθή νά τό έnιβάλη σέ όσους 

δέν θέλουν νά τό παραδεχθούν. Κανένας δέν άνογνωρίζει μιάν άλήθειο, 

όν δέν τή νιώση μόνος του. Ή άλήθειο δέν άnοδεικνύεται μέ έπιχειρή

μοτο. "Όταν είναι ώριμο γι' ούτήν τό άνθρώnινο πνεύμα, τή νιώθει εύκολο 

κοί όμεσο. "Όταν δέν είναι ώριμο, δέν θά τήν νιώση ποτέ, όσο κι όν προ

σπαθήσουν οί όλλοι νά τού τήν άnοδείξουν μέ τή λογική . 

.. Μελετήματα- Γιό μιό πληρέστερη ζωή». 

Κανένας δέν μπορεί νά οίκοδομήση τήν εύτυχίο του, όταν ούτή θίγη 

η1ν εύτυχίο τών όλλων άνθρώnων. 

"Μελετήματα - Γιό μιό πληρέστερη ζωή». 

Ή πραγματική ζωή είναι ή ζωή ή πλημμυρισμένη άnό Άγάnη. Ή Άγά

nη είναι έκείνη πού θεμελιώνει τήν άδελφότητο, πού nρογμοτοnοιεϊ τήν 

ένότη.το. Τήν άδελφότητο κοί τήν ένότητο τών άνθρώnων όλης τής Γης. 

"Μελετήματα - Γιό μιό πληρέστερη ζωή». 

Εϊτε στό διηνεκές συνεχίζεται ή έξέλιξη εϊτε διαδραματίζεται πάνω 

στό άνερχόμενο τόξο τής άνοκυκλήσεως, λίγο μός ένδιοφέρει όλους 

έμός σήμερα κοί κομμιά πρακτική άξίο δέν μπορεϊνά έχη. 

"Μελετήματα - "Εξέλιξη η Άνακύκληση;» 

Κομμιά φιλοσοφική ίδέο δέν έχει ούσιώδη άξίο γιά τόν όνθρωnο, όν 

δέν έχη όμεση έnίδροση στήν καθημερινή διαγωγή του, στήν έnοφή του 

κοί στίς σχέσεις του μέ τούς όλλους άνθρώnους. 

"Μελετήματα - Μοναδική ή κάθε στιγμή». 
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""Ας νιώσωμε τήν ζωντάνια καί τήν ώραιότητα, 6ς νιώσωμε τή μοναδι

κότητα τής κάθε στιγμής τής ζωής μας. Ή ζωή δέν μός περιμένει. Άς 

συντονισθούμε μέ τόν ρυθμό της, πού δέν είναι ποτέ στατικός. Ή κάθε 

στιγμή είναι μοναδική. 'Ας τή νιώσωμε, ας τή ζήσω με, 6ς τή χαρούμε. 

«Μελετήματα - Μοναδική ή κάθε στιγμή ... 

Στά μυχιαίτατα ηϊς ύπάρξεως μας θά άναζητήσωμε καί θ' άνεύρωμε 
τόν Θεό. ""Αν δέν τόν βρούμε έκεί, δέν θά τόν βρούμε πουθενά. ""Αν όμως 

άντιληφθούμε έντός μας τό Αίώνιο, δέν θά παύσωμε νά τό βλέπωμε πα

ντού τριγύρω μας. 

«Μελετήματα- Ή έννοια τού Θεού". 

Ή «Θεία Άρχή» - καί τό «Θείο Τέρμα» - μπορούμε νά πούμε ότι είναι 

τό Π α ρ α β ρ α χ μ ά v τής Βεντάντα, ταυτόσημο μέ τόν 'Ά μ μ ω v α -

Ρ ά τών Αίγυπτίων, τό 'Έ v - σ ό φ τής Καβάλλα, τό Τ α  ό τού Λάο-Τσέ. 

Είναι τού Θαλή τό 'Ύ δ ω ρ , τού Άναξιμάνδρου τό 'Ά π ε ι ρ ο v , τού 

Άναξιμένη ό Ά ή ρ , τού Πυθαγόρα ή Μ ο v ά ς , τού 'Ηρακλείτου τό 

Ά ε ί ζ ω  ο v Π ύ ρ , τού Ξενοφάνη ό Ε ί ς Θ ε ό ς , τού Παρμενίδη τό 

'Έ v "Ο v , τού Έμπεδοκλή ή Ί ε ρ ή Φ ρ ή v , τού Δημοκρίτου τό 

Π λ ή ρ ε ς , τού 'Αναξαγόρα ό Ν ο ύ ς . Είναι τό Ά γ α θ ό v τού Πλάτω

νος, τό Κ ι v ο ύ v Ά κ ί v η τ ο v τού 'Αριστοτέλη, τό Π ύ ρ τών Στωϊ

κών, τό Π ρ ώ τ ο v τού Πλωτίνου, ό Β υ θ ό ς τών Γνωστικών, ό 

Θ ε ί ο  ς Γ v ό φ ο ς τού Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου, ό Π α τ ή  ρ τών Χρι

στιανών. Είναι τού Έρίγενα καί τού 'Έκκαρτ τό Ύ π ε ρ ο ύ σ ι ο 

Μ η δ έ v , τού Σπινόζα ή Ο ύ σ ί α , τού Λάιμπνιτς ή Μ ο v ά ς , τού 'Εγέ

λου ή Ί δ έ α , τού Μπερξόν ή Ζ ω τ ι κ ή Ό ρ μ ή , τού Κρισναμούρτι ή 

Ά λ ή θ ε ι α η Ζ ω ή . ·ολες αύτές οί όνομασίες είναι διαφορετiκές 

έκφράσεις τής μιας Θ ε ί α  ς Ά ρ χ ή ς , διάφορες προσπάθειες έκ

φράσεως η μάλλον συνοψίσεως σέ μιά λέξη τής έννοίας τού Θεού. 

«Μελετήματα - Ή έννοια τού Θεού". 

Ό Θεός δέν βρίσκεται στόν Ούρανό, στόν Παράδεισο η σέ όποιονδή

ποτε χειροποίητον Ναό. «Πνεύμα ό Θεός καί τούς προσκυνούντας αύτόν 

έν Πνεύματι καί Άληθεία δεί προσκυνείν». Βρίσκεται πανταχού, σέ κάθε 

μόριο τού όρατού καί άόρατου κόσμου, καί περιλαμβάνει τά πάντα. « Έν 

αύτώ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν». Είναι ή Ζωή, πού ώθεί σέ άέναη 

έξέλιξη, ή παντοδύναμη, πάνσοφη καί πανταχού παρούσα δημιουργική 

Πνοή. Είναι ή Δύναμη, ή συνέχουσα καί ζωογονούσα τά πάντα. 

«Μελετήματα - Ή έννοια τού Θεού". 

Γιά τόν 6νθρωπο πού ταυτίζει τήν ϋπαρξή του μέ τό ύλικό του σώμα 

ύπάρχει θάνατος. Γιά τόν 6νθρωπον όμως, ό όποίος ταυτίζει τήν ϋπαρξή 

του μέ τό «έν έαυτώ» πνευματικό στοιχείο, δέν ύπάρχει θάνατος όταν τό 

σώμα πεθάνη. 

«Μελετήματα - 'Υπάρχει θάνατος;". 
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Πολιτισμός είναι ό άνθρωπισμός. "Αν θέλωμε νά συμβάλωμε στήν 

άνάπτυξη άληθινού πολιτισμού, πρέπει ν' άγωνισθούμε γιά τήν άναγνώ

ριση καί τόν σεβασμό τών φυσικών δικαιωμάτων τού άνθρώπου. Γιά τό 

δικαίωμα τής ζωής καί τής έλευθερίας, γιά τό δικαίωμα τής καλλιερ

γείας τής διανοίας καί τής συνειδήσεως. Νά έργασθούμε γιά τήν άρμονι
κή κοινωνική συμβίωση. Καμμιά δράση, σκέψη η έπιθυμία μας νά μή γεν
νά δυσαρμονία. Νά καταστήσωμε τόν έαυτό μας μιά διώρυγα, πού νά 

κυλά μέσα άπ' αύτήν άβίαστα ή Ζωή. Καί νά σκορπίζωμε όλόγυρά μας 

τήν Άγάπη, πού είναι ή άνώτερη καί ώραιότερη μορφή τής 'Αρμονίας. 

«Μελετήματα - Ό όληθινός πολιτισμός". 

Πώς μπορεί νά ύπάρχη πολιτισμός δταν ύπάρχη πείνα καί άθλιότητα; 
'Όταν βιοπαλαίουν παιδιά; 'Όταν ύπάρχη άκαταλόγιστη διαφορά πλούτου 

καί πενίας; 

«Μελετήματα - Ό όληθινός πολιτισμός" 

Τήν καλωσύνη θά έπιτύχωμε μόνον μέ άπεριόριστη καλωσύνη. Ή εύ
τυχία τής άνθρωπότητος, ή πολιτισμένη κοινωνία, δέν είναι δυνατόν νά 
βασισθή στή σκληρότητα καί στόν έγωκεντρισμό. Πρέπει νά βασισθή 
στήν καλωσύνη, στόν άλτρουϊσμό, στήν άγάπη. 

«Μελετήματα - Ό όληθινός πολιτισμός". 

Σκοπός τών Μυστηρίων ήταν νά χειραγωγήσουν τήν άνθρώπινη ψυχή 

στήν πορεία τής τελειοποιήσεώς της. Νά μυήσουν δσους είχαν καθαρή 
σκέψη, άψογη ήθική καί άγνές προθέσεις, στίς άλήθειες τής Φύσεως, 
πού τίς έγνώριζαν τά θεία 'Όντα, «οί σοφοί περί τά θεία, οί θεοφιλείς καί 
έγγύς θεών οίκούντες». 

«Μελετήματα - Ή Θεοσοφία". 

Ή Θεοσοφία δέν έχει δικές της τελετουργίες, διότι στέκεται ψηλό
τερα άπό τίς έξωτερικές έκδηλώσεις τής λατρείας. Ό άπέραντος ούρα

νός είναι ό Ναός της καί τό άσίγαστο τραγούδι τής φύσεως ή τελετουρ
γία της. 

«Μελετήματα - Ή Θεοσοφία". 

Καμμιά σημασία δέν έχει άν πολλοί η λίγοι παραδέχονται η άπορρί
πτουν τήν ϋπαρξη ένός φυσικού νόμου. Οί φυσικοί νόμοι λειτουργούν 
χωρίς τήν άδειά μας καί χωρίς νά λαμβάνουν ύπ' όψιν τή γνώμη τής 
πλειοψηφίας. 

«Μελετήματα - Ή Θεοσοφία". 

Ό άνεξέλικτος άνθρωπος είναι δέσμιος τού πεπρωμένου του καί τού 
περιβάλλοντός του, τά όποία τού διαμορφώνουν τή βούλησή του. Δέν 
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έχει έλευθερίο βουλήσεως. 'Όσον δμως προχωρεί ή έξέλιξη, τά δεσμά 

τού πεπρωμένου κοί τού περιβάλλοντος λύνονται, ή έλευθερίο τής βου
λήσεως μεγαλώνει. Κοί ό τέλειο έξελιγμένος ανθρωπος είναι έλεύθε
ρος άπό τό πεπρωμένο κοί άπό κάθε έπιρροή τού περιβάλλοντος, έχει 
πλήρη έλευθερίο βουλήσεως. 

«Μελετήματα - Ή Θεοσοφία«. 

Οί γήϊνες άπολούσεις, δσο κι αν τίς χοροκτηρίζωμε «πνευματικές», 

δέν είναι παρά ταπεινές κοί πρόσκαιρες. Δέν ίκονοποιούν τίς βαθύτερες 

άνησυχίες τής ψυχής. 

«Μελετήματα - Ή Θεοσοφία". 

Ό ανθρωπος ζή μιά πλούσιο ζωή, νιώθοντας τόν έουτό του ένωμένο 

μέ τίς χαρές κοί μέ τίς λύπες τών συνανθρώπων τοι:, συμμετέχοντος 

στίς συγκινήσεις τους κοί στούς εύγενικούς ένθουσιοσμούς τους, πρό

θυμος νά βοηθάη στίς δυσκολίες κοί νά έξυπηρετή στίς άνάγκες. 

«Μελετήματα - Ή Θεοσοφία". 

·Ας μήν ποροδεχώμεθο τυφλά τίποτε ... Ας μήν άπορρίπτωμε τυφλά τί

ποτε ... Ας έξετάζωμε κοί ας έρευνούμε τά πάντά μέ πνεύμα έλεύθερο 

άπό προσχηματισμένες ίδέες κοί δεισιδαιμονίες. Κάθε τι πού συμβαίνει, 

δέν μπορεί παρά νά είναι σύμφωνο μέ τούς νόμους τής Φύσεως. Έμείς 

δμως άγνοούμε τό σύνολο τών φυσικών νόμων. 

«Μελετήματα - Ή μεταφυσική ατούς Παραλλήλους Βίους". 

Τό Μυστήριο τής Ζωής ύπάρχει τριγύρω μας κοί μέσο στήν ψυχή 

μας. ·Ίσως μιά ήμέρο, καθένας άπό μός, νά τό άνοκολύψη ό ϊδιος, άκού

γοντος τό όφωνο-βοερό τραγούδι τής ψυχής του. 

«Μελετήματα - Ή μεταφυσική ατούς Παραλλήλους Βίους". 



210 ΙΛΙΣΟΣ 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

1988 

« 'Εκείνου πού γεννιέται ε1ναι βέβαιος ό θάνατος, καθώς και έκείνου 

που πεθαίνει ή γέννηση». 'Έτσι γράφει ή Μπαγκαβάντ-Γκιτά, τό ίερό βι

βλίο τών Βραχμάνων. Καί συνεχίζει: «·Όπως ό άνθρωπος πετάει τά παλιά 

του ρούχα γιά νά φορέση άλλα καινούργια, έτσι καί ή ψυχή έγκαταλείπει 

τά παλιά σώματα, γιά νά πάρη άλλα νεώτερα». 

Αύτά λέγει ή άρχαιοτάτη σοφία τής 'Ανατολής. Καί τώρα ας έλθωμε 

στό θέμα μας. 

Τό πρόβλημα τού θανάτου ταλανίζει τό άνθρώπινο γένος. 'Αδυσώπη

τος καταλυτής τής άνθρώπινης εύτυχίας ό θάνατος παραμονεύει τόν άν

θρωπο, άπό τή στιγμή τής γεννήσεώς του, σέ κάθε του βήμα. Καί ε1ναι ό 

άνθρωπος μικρός καί άδύναμος μπροστά στήν άκατάλυτη παντοδυναμία 

τού θανάτου, στέκει κατάπληκτος καί φοβισμένος μπροστά στό άβυσα

λέο του μυστήριο. 

Στόν φόβο τού θανάτου, στόν φόβο τής όλικής καί όριστικής έκμηδε

νίσεως, ό 'Αποκρυφισμός άντιτάσσει τήν παρήγορη όποψη τής Μετεν

σαρκώσεως, τήν όποψη τών διαδοχικών έπιβιώσεων, τών διαδοχικών έν

σαρκώσεων έπάνω στή Γη. 

Θά έπιχειρήσωμε νά άναπτύξωμε τόν τρόπο λειτουργίας τού Νόμου 

τής Μετενσαρκώσεως. Καθένας είναι έλεύθερος νά δεχθή η νά άπορρί

ψη τή Μετενσάρκωση, δπως καί κάθε όλλη όποψη. Ή ελευθερία τής 

σκέψεως πρέπει νά είναι πάντοτε άπεριόριστη. 

Κατά τόν 'Αποκρυφισμό, κάθε όνθρωπος άποτελείται άπό τό ύλικό 

του σώμα μέ τό όποίο δρό στόν φυσικό κόσμο, άπό τό άστρικό η θυμικό 

του σώμα μέ τό όποίο συναισθάνεται καί έπιθυμεί, καί άπό τό νοητικό του 

σώμα μέ τό όποίο διανοείται. Τά τρία αύτά στοιχεία άποτελούν τήν θνητή 

προσωπικότητα τού άνθρώπου, μέ τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τήν 

έξώτερική της μορφή, τόν συναισθηματικό της κόσμο καί τή νοοτροπία 

της. Πίσω δμως άπό τήν προσωπικότητα ύπάρχει ή αθάνατη ψυχή, τό 

άνώτερο Έγώ, ή άθάνατη ψυχοπνευματική όντότης. 

Άφού ό όνθρωπος διαγράψη τής έπίγειας ζωής του τήν τροχιά, θά 

φθάση στό μοιραίο τέρμα τής ζωής τού φυσικού του σώματος. Αύτό ει

ναι πού όνομάζουν οί όνθρωποι «θάνατον». Τό φυσικό σώμα άποχωρίζε

ται άπό τά όλλα λεπτότερα σώματα τής άθάνατης ψυχής καί διαλύεται. 

Ό όνθρωπος δέν μπορεί πιά νά δράση στόν φυσικό κόσμο, διότι δέν έχει 

πιά τό δργανο μέ τό όποίο ένεργούσε, δηλαδή τό φυσικό σώμα του. 'Εξα

κολουθεί δμως νά συναισθάνεται, νά έπιθυμή καί νά συγκινήται, διότι 

έξακολουθεί νά έχη τό άστρικό σώμα του. 'Επίσης μπορεί νά σκέπτεται 

καί νά θυμάται, διότι έξακολουθεί νά έχη τό νοητικό σώμα του. 
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"Έπειτα όμως άπό ένα κάποιο χρονικό διάστημα, τό άστρικό σώμα 
άποχωρίζεται καί αύτό -όπως άποχωρίστηκε τό φυσικό - καί διαλύεται. 
Τότε τά συναισθήματα, οί έπιθυμίες καί οί συγκινήσεις σταματούν, διότι 
ό άνθρωπος δέν έχει πιά τό όργανο τό όποίο τίς προκαλούσε, δηλαδή τό 
άστρικό σώμα. Έξακολουθεί όμως ή λειτουργία τής σκέψεως, διότι έξα
κολουθεί νά ύπάρχη καί vά δρό τό νοητικό σώμα. 

Άργότερα όμως θά άποχωρισθή καί αύτό μέ τή σειρά του άπό τήν 
άθάvατη ψυχή καί έτσι όλοκληρώνεται ή διάλυσις τής προσωπικότητος. 
Ή δράση της στον φυσικό κόσμο τελείωσε μέ τή φθορά τού φυσ,κού 
σώματος. Ή συναισθηματικιi της ζωή τελείωσε μέ τή φθορά τού άστρι
κού σώματος. Ή διανοητική της ζωή τελείωσε μέ τή φθορά τού νοητικού 
σώματος. Τό κάθε τι πού άποτελούσε τήν προσωπικότητα καταστράφη
κε καί έξαφανίσθηκε γιά πάντα. 

Πίσω όμως άπό τήv προσωπικότητα ύπάρχει ή ψυχοπvευματική 
Όvτότης, τής όποίας προβολή ατούς τρείς πυκνότερους κόσμους ηταν 
ή προσωπικότης. Ή ψυχοπνευματική όντότης, ή άθάνατη ψυχή, είναι ή 
πηγή καί ή αίτία τών άφηρημένων σκέψεων, τής ένορατικής σοφίας, τής 
άπρόσωπης, άγνής καί καθαρής Άγάπης, τής αίσθήσεως τής παγκο
σμίου Έvότητος. "Όλες αύτές είναι λειτουργίες τής ψυχοπνευματικής 
Όντότητος. 

Στήν άθάνατη ψυχή συγκεντρώνεται ή πείρα πού άπέκτησε ή προσω
πικότης, ζώντας στά πυκνότερα πεδία ζωής, καί αύτή ή πείρα σχηματίζει 
τίς τάσεις, δηλαδή τόν χαρακτήρα τού άνθρώπου στίς προσεχείς του 
νέες ένσαρκώσεις. Προσδιορίζει, δηλαδή, τόν σχηματισμό τής νέας 
προσωπικότητος, μέ τήν όποία θά προβάλη καί πάλιν ή άθάνατη ψυχή 
στά πυκνότερα πεδία τής φύσεως. 

Κάθε πείρα ζωής, πού άπέκτησε ή προσωπικότης ατούς πυκνότε
ρους κόσμους, συγκεντρώθηκε στήν άθάνατη ψυχή καί τήν πλούτισε μέ 
ένά ίδιαίτερο τόνο, τόν τόνο τής συνολικής δράσεως τής προσωπικότη
τος, ή όποία άφού διέγραψε τόν κύκλο τής ζωής της, έτερμάτισε τώρα 
τήν ύπαρξή της. 

"Έτσι ή άθάνατη ψυχή έκέρδισε τίς έντυπώσεις καί τά διδάγματα μιός 
ήμέρας δράσεως, πού ή ήμέρα άντιπροσωπεύει τήν προσωπικότητα μέ 
τήν όποία ή ψυχοπνευματική όντότης έκδηλώθηκε στούς πυκνότερους 
κόσμους. Καί τώρα, πού ή προσωπικότης έτερμάτισε τήν ϋπαρξί της, ή 
ήμέρα πέρασε, καί ή άθάνατη ψυχή άνα.nαύεται κατά τή νύχτα τού θανά
του, πλουτισμένη μέ τήν πείρα τής ή μέρας πού πέρασε. 

Άλλ' άρχίζει νά ξημερώνει Μιά καινούργια ήμέρα γλυκοχαράζει. Η 
ψυχή φορεί τό ένδυμα μιός καινούργιας προσωπικότητος, πού δέν είναι 
ή ϊδια μέ τήν προηγούμενη άλλά εΤναι συνέχειά της, καί ή συνέχεια αύτή 
προσδιορίζει τίς φυσιολογικές ίκαvότητες τής νέας προσωπικότητος 
πού γεννιέται. Τήν ποιότητα καί δύ'vαμη τής νοήσεως, τή λεπτότητα καί 
ένταση τού συναισθηματικού κόσμου, τή φυσιολογική κατάσταση τού 
φυσικού σώματος. 

"Έτσι έχομε μιά νέα προσωπικότητα πού έρχεται στόν κόσμο, άλλά 
πίσω άπό τή νέα αύτή προσωπικότητα ύπάρχει πάντοτε ή ϊδια άθάνατη 
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ψυχή, πού ζή μιά καινούργια ήμέρα τής ζωής της, γιά νά πλουτισθή μέ 

καινούργια πείρα, γιά νά προσθέση έναν νέο τόνο στήν ϋπαρξή της. 

Αύτή είναι ή Μετενσάρκωση. Γιά νά τή συvοψίσωμε άπλούστερα: 

Ό άνθρωπος άποτελείται άπό τό ύλικό σώμα, πού όλοι ξέρομε πώς 

είναι φθαρτό, καί άπό τήν ψυχή η τό πνευματικό όν, πού έμψυχώνει τό 

ύλικό σώμα καί τού δίνει ζωή. Τό πνευματικό όν, ό άληθινός άνθρωπος, 
δεν πεθαίνει μέ τόν θάνατον, άλλ' άπλώς χωρίζεται άπό τό ύλικό σώμα 

καί έξακολουθεί μιά μακρυά διαδρομή έξελίξεως. Κατά τή διαδρομή 

αύτή άλλοτε ζή στον πνευματικό κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, καί άλλοτε 
προσκολλότι σέ ένα ύλικό σώμα κατά τή στιγμή τής γεννήσεως rϊ τής 
συλλήψεως καί ζή μέχρι τού θανάτου έναν έπίγειο βίο. Ή έναλλαγή τής 
ζωής τού πνευματικού άνθρώπου, άλλοτε στόν ύλικό κόσμο μέ ένα άν
θρώπινο σώμα, καί άλλοτε στον λεγόμενο πνευματικό κόσμο χωρίς ύλι
κό σώμα, άποτελεί τή Μετενσάρκωση. 

Ή Μετενσάρκωση συμφωνεί μέ τόv νόμο τής περιοδικότητας, κατά 
τόv όποίον ή ήμέρα διαδέχεται τή νύχτα καί ή νύχτα τήν ήμέρα. Χειμώ
νας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, καί πάλι χειμώνας. Τά δένδρα άνθο
φορούν, καρποφορούν καί πέφτουν τά φύλλα τους, γιά νά έπαναλάβουν 
τήν ϊδια ίστορία τόν άλλο χρόνο. Τό ϊδιο τά πουλιά, τά έντομα, τά ζώα. 
'Ακολουθούν νόμους περιοδικότητας. Οί κηλίδες τού 'Ηλίου, οί κομήτες, 
πολλά βιολογικά φαινόμενα, άκολουθούν όλα τόν περιοδικό νόμο. Τόν 
ϊδιο νόμο άκολουθεί καί ή ζωή. Τή διαδέχεται θάνατος καί τόν θάνατον 
πάλι ζωή. Τό φυτό προβάλλει νέα λουλούδια. Τό ϊδιο σέ μικρογραφία 
έπαναλαμβάνεται καθημερινά μέ τόν ϋπνο καί μέ τό ξύπνημα. 

Γεννιέται σέ πολλούς τό έρώτημα: Καί ή μνήμη; Πώς δέν ύπάρχει ή 
μνήμη τών προηγουμένων ένσαρκώσεων; 

Άλλά ή μνήμη ειναι λειτουργία τού νοητικού σώματος, πού σέ κάθε 
νέα ένσάρκωση ειναι καί αύτό νέο, καί αύτό όργανο έκδηλώσεως τής 
άθάνατης ψυχής, όπως καί τό φυσικό σώμα, άλλά στό νοητικό πεδίο. 
Μόνον ή ψυχοπνευματική όντότης είναι άθάνατη, καί μόνον αύτή μπορεί 
νά θυμάται τά γεγονότα τών διαφόρων ένσαρκώσεών της. Άλλά, όπως ή 
φυσική μνήμη δέν συγκρατεί τίς άσήμαντες λεπτομέρειες τού φυσικού 
βίου, έτσι καί ή άθάνατη ψυχή ειναι πιθανόν νά μήν άσχολήται μέ τίς 
άσήμαντες λεπτομέρειες, πού ή προσωπικότης μπορεί νά τίς νομίζη γιά 
ούσιώδη προβλήματα τής περιωρισμένης ζωής της. Ή προσωπικότης 
δέν θυμάται τίποτε άπό τίς περασμένες ένσαρκώσεις, διότι αύτή γιά 
πρώτη φορά έρχεται στόν κόσμο, καί έπομένως δέν έχει παρελθόν γιά 
νά έχη μνήμη αύτού τού παρελθόντος. Ζή μιά καινούργια ζωή στούς 
τρείς πυκνότερους κόσμους καί τερματίζει τήν ϋπαρξή της. 'Έτσι ή λει
τουργία τής μνήμης τής προσωπικότητος διαρκεί όσο καί ή ζωή τού νοη
τικού σώματος, καί τελειώνει μέ τή διάλυση τού νοητικού σώματος στό 
τέλος τής ένσαρκώσεως. 

Άλλά ή πείρα τής ένσαρκώσεως πλουτίζει τήν άθάνατη ψυχή, ή 
όποία συγκεντρώνει καί επεξεργάζεται τήν ούσία τών γεγονότων, καί μ' 
αύτό τόν τρόπο έξελίσσεται. Ό βαθμός τής έξελίξεώς της άντανακλόται 
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στή βαθύτερη έσωτερική ψυχοσύνθεση καί ίδιοσυγκρασία τής προσωπι
κότητος, στίς βαθειές ρίζες τού χαρακτήρα τού άνθρώπου, πού είναι 
άνεπηρέαστες άπό τή μόρφωση καί τίς συνθήκες τής άνατροφής του. 
'Έτσι έχομε τούς διαμαντένιους έκείνους χαρακτήρες, πού τόσο θαυμά
ζαμε, καί όλλους πού είναι τόσον έλαστικοί, άπλούστατα, διότι δέν έχουν 
ακόμη τήν άρκετή πείρα πού χρειάζεται γιά vά σφυρηλατηθούν. 

'Έτσι, ό όνθρωπος, ξαναγυρίζοντας στή Γή μέ μιά νέα ένσάρκωση, μέ 
μιά καινούργια προσωπικότητα, είναι έλεύθερος άπό τό φορτίο τής 
μνήμης τού παρελθόντος, πού συγκρατιέται μόνο στήν άθάνατη ψυχή. 
'Όπως δμως ή κατάσταση τής ύγείας τού σώματός του έπηρεάζεται 
-σύμφωνα μέ τόν νόμο τής κληρονομικότητας- άπό τήν κατάσταση τής
ύγείας τών σωμάτων τών γονέων του καί γενικά τών προγόνων του, έτσι

καί ή κατάσταση τής συνθέσεως τού άστρικού καί νοητικού σώματος

έξαρτάται άπό τήν κατάσταση τής συνθέσεως τού άστρικού καί νοητικού
σώματος τής προηγουμένης ένσαρκώσεως καί γενικά rώv ένσαρκώσε
ων τού παρελθόντος.

'Ώστε ό όνθρωπος, ξαναγυρίζοντας στή Γή μέ μιά νέα ένσάρκωση, 

φέρνει έμφυτα έναν χαρακτήρα, μιάν ψυχοσύνθεση, πού είναι άποτέλε

σμα τής πείρας πού μάζεψε στίς προηγούμενες ένσαρκώσεις του, χωρίς 

νά έχη άντίληψη τών γεγονότων πού προκάλεσαν αύτή τήν πείρα, άφού 

δέν μπορεί νά έχη καμμιά μνήμη τών γεγονότων, καί αύτό διότι τό νοητι

κό σώμα, στό όποίο όφείλεται ή μνήμη, εΤναι νέο στήν νέα ένσάρκωση. 

Ό όνθρωπος δμως πού μπορεί, ένώ ζή στό φυσικό πεδίο, νά μεταφέρη 

τή συνείδησή του στό άvώτερο τμήμα τού νοητικού πεδίου -δπου ζή ή 

άθάνατη ψυχή- μπορεί νά έχη τή μνήμη τών προηγουμένων ένσαρκώσε

ών της, τών περασμένων της βίων, πού είναι δλοι άποτυπωμένοι έκεί. 

Άλλ' αύτή είναι μιά πολύ σπάνια περίπτωση. 

Μέ τή Μετενσάρκωση έχομε μιά ίκανοποιητική έξήγηση γιά τή μεγά

λη διαφορά χαρακτήρος πού παρατηρούμε συχνά μέσα σέ ότομα τής 

ίδίας οίκογενείας, μέ τήν ϊδια κληρονομικότητα, πού άνατρέφονται κάτω 

άπό τίς ϊδιες περίπου συνθήκες ζωής. Γνωρίζομε τίς έξηγήσεις πού δίνει 

ή Ψυχολογία γιά τήν έπίδραση τού περιβάλλοντος κατά τήν πρώτη 

νηπιακή ήλικία καί τίς έκτιμούμε κατά τήν άξία τους. Παραδεχόμαστε, 

δηλnδή, τή δύναμη τής έπιδράσεως τού περιβάλλοντος - καί μάλιστα 

στήν πρώτη ήλικία - πάνω στή διαμόρφωση τού χαρακτήρα καί τής ψυ

χοσυνθέσεως. Άλλ' άρνούμεθα τή μονοκρατία της. 

Κάθε όνθρωπος πού γεννιέται έχει ηδη έναν ίδιαίτερο χαρακτήρα, 

μιά δική του ψυχοσύνθεση καί ίδιοσυγκρασία, έναν βαθμό έξελίξεως, 

πού όφείλεται στό παρελθόν του, στίς προηγούμενες ένσαρκώσεις του 

καί στήν πείρα πού άπέκτησε άπ' αύτές. 'Όταν ό βαθμός τής έξελίξεως 

τού πνευματικού άνθρώπου - τής άθάνατης ψυχής - είναι μικρός, τότε ό 

χαρακτήρας του δέν είναι δυνατά διαμορφωμένος, καί τότε ή έπίδραση 

τού περιβάλλοντος η τών πρώτων έντυπώσεων τής φυσικής ζωής έχει 

άποτελεσματική σημασία, σύμφωνα μέ τίς άπόψεις τής Ψυχολογίας. 

'Όταν δμως πρόκειται γιά ένα έξελιγμένο πνευματικόν ον, τότε τό ότομο 
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γεννιέται μ' έναν δυνατό χαρακτήρα, πού δέν διαφεύγει βέβαια άπό τήν 

έπίδραση τοΟ περιβάλλοντος, άλλά δέν έξαρτάται πιά παθητικά άπό τό 

περιβάλλον καί τίς πρώτες έντυπώσεις τής ζωής στόν φυσικό κόσμο. 

"Άλλο ζήτημα αν οί περισσότεροι άνθρωποι έχουν άκόμη μικρό βαθμό 

έξελίξεως καί συνεπώς οί άπόψεις τής Ψυχολογίας στίς περισσότερες 

περιπτώσεις έπαληθεύονται. 

"Έτσι ή Μετενσάρκωση έξηγεί μέ έναν λογικό τρόπο τίς τεράστιες 

διαφορές πού παρουσιάζουν οί άνθρωποι στήν ήθική καί πνευματική 

άνάπτυξή τους, ένώ βιολογικώς λειτουργοΟν όμοιότυπα. Ποιά άβυσσος 

χωρίζει έναν πρωτόγονον άνθρωπο, μέ ζωώδη αίσθήματα καί άσθενική 

διάνοια, ιϊ έναν συνειδητό κακοΟργο, άπό έναν έξελιγμένον άνθρωπο μέ 

άνεπτυγμένη ήθική συνείδηση καί άγνό χαρακτήρα, πού έμφυτα άπο

στρέφεται τό κακό' Πώς άλλοιώς μπορεί νά έξηγηθή αύτή ή κολοσσιαία 

διαφορά, παρά μέ τή διαφορετική ήλικία τών ψυχών; Οί θεωρίες τής 

κληρονομικότητας καί τής έπιδράσεως τοΟ περιβάλλοντος δέν άρκοΟν 

γιά νά έξηγήσουν τίς ψυχικές καί πνευματικές διαφορές, όταν παρου

σιάζωνται τόσο μεγάλες καί μάλιστα όταν παρουσιάζωνται μεταξύ άδελ

φών πού άνετράφησαν μαζί. Καί πώς άλλοιώς μποροΟν νά έξηγηθοΟν 

μερικές καταπλητικές κλίσεις καί ίκανότητες μερικών άνθρώπων, καλλι

τεχνικές ίδιοσυγκρασίες καί παιδιά θαύματα, αν όχι μέ τή Μετενσάρκω

ση; Δέν είναι λοιπόν, ή κληρονομικότης καί τό περιβάλλον πού διαμορ

φώνουν τόν ένα σέ κακοΟργο καί τόν άλλο σέ "Άγιο. Είναι διαφορά πενυ
ματικής ήλικίας, διαφορά βαθμοΟ έξελίξεως, διαφορά άριθμοΟ ένσαρ

κώσεων. 

Δέν έννοοΟμε ότι ό βαθμός τής έξελίξεως έξαρτάται άποκλειστικά 

άπό τόν άριθμό τών ένσαρκώσεων, άκριβώς όπως γιά έναν σπουδαστή ή 

έκταση καί τό βάθος τών γνώσεών του δέν έξαρτάται άποκλειστικά άπό 

τά έτη φοιτήσεώς του. Μπορεί οί ένσαρκώσεις νά χρησιμοποιηθοΟν 

έπωφελώς σέ πρόοδο καί έξέλιξη τής άθάνατης ψυχής ιϊ νά σπαταλη

θοΟν άσκοπα σέ άναζήτηση έπιγείων άγαθών τοΟ φυσικοΟ σώματος ιϊ σέ 

έκπλήρωση φαντασιοπληξιών. Ή πρόοδος είναι άνάλογη μέ τήν έπιμέ

λεια. Καί όπου δέν άναπτύσσεται αύθόρμητα ή Άγάπη, έρχεται σάν αύ

στηρός δάσκαλος ό Πόνος, νά διορθώση τά σφάλματα καί νά δείξη τόν 

σωστό δρόμο. 

Γιά νά κλείσωμε τό θέμα τής έπιδράσεως τοΟ περιβάλλοντος, ας 

χρησιμοποιήσωμε μιά παραβολή. Τό περιβάλλον είναι τό έδαφος όπου 

καλλιεργείται ένα φυτό. Μπορεί τό έδαφος νά είναι άγονο καί νά μή 

βοηθήση τό φυτό νά άναπτυχθή ιϊ μπορεί νά είναι εύφορο καί νά τό βοη

θήση νά μεγαλώση γρήγορα καί νά δώση ώραίους καρπούς. Άλλά τό εί
δος τοΟ φυτοΟ έξαρτάται άπό τό είδο� τοΟ σπόρου. Δέν μπορεί άπό σπό
ρο σιταριοΟ νά φυτρώση σίκαλη, οϋτε άπό σπόρο σίκαλης νά ξεφυτρώση 
σιτάρι. Σχετικά μέ τόν άνθρωπο, ή άνάπτυξή του προσδιορίζεται άπό τόν 
βαθμό τής έξελίξεως τής ψυχής πού ένσαρκώνεται σ' αύτόν. "Ωστε οί 
πνευματικές και ήθικές διαφορές δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσουν. Ό 
τρόπος τής άνατροφής, τό περιβάλλον καί ή μόρφωση άποτελοΟν τή λί-
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πανση τοϋ έδάφους, καί είναι άπαραίτητη ή κατάλληλη λίπανση.'Αλλά 
κάθε σπόρος θά βγάλη τό φυτό τοϋ δικοϋ του άποκλειστικοϋ εϊδους. 

"Ας δοϋμε τώρα, μέ τό φώς τής Μετενσαρκώσεως, τό φοβερό πρό
βλημα τοϋ θανάτου. Μέ τή γνώση τής λειτουργίας τοϋ νόμου τής Μετεν
σαρκώσεως, δέv· ύπάρχει πιά θάνατος, δέν ύπάρχει τέλος τής ζωής, 
άλλά μιά αίώνια άνανέωσή της πάνω στιi Γή, μιά συνεχής καί άδιάκοπη 
έξέλιξη τής ψυχής. 'Οχι πιά φόβος τοϋ θανάτου, άλλά χαρωπή ένατένιση 
τοϋ αίωνίου μέλλοντος, χαρωπή καί γόνιμη άντιμετώπιση τής ζωής, πού 
είναι τό σχολείο τής ψυχής. Καμμιά προσπάθεια γιά τήν Άλήθεια, γιά τή 
Δικαιοσύνη καί τόν 'Ανθρωπισμό δέν πάει χαμένη, διότι θά μετουσιωθή 
σέ έξευγεvισμό τής ψυχής. Καμμιά θυσία δέν είναι μάταιη καί όσκοπη, 
διότι δικαιώνεται ατόν κόσμο τής πραγματικότητος. Ό όνθρωπος έλευ
θερώνεται, διότι άπαλάσσεται άπό τόν φόβο τοϋ θανάτου, άπό τόν φόβο 
τοϋ έκμηδενισμοϋ καί τής άνυπαρξίας. Καί στον ό όνθρωπος είναι έλεύ
θερος, τότε μπορεί νά γίνει εύτυχισμέvος, άρκεί vά μήν τυφλώνεται άπό 
τόv έγωϊσμό. 

Η Μετενσάρκωσις έξηγεί τό φαινόμενο τής άκμής καί πτώσεως τών 
πολιτισμών. 'Όταν στήν αρχαία 'Ελλάδα ένσαρκώνοvταν έξελιγμέvες 
ψυχές, μέ τίς προσωπικότητες τών φιλοσόφων καί τών καλλιτεχνών, 
έδωσαν τό έλληvικό θαϋμα, πού δμοιο μ' αύτό δέν έξαναφάνηκε ατόν 
κόσμο. Οί ψυχές, αύτές δέν έχάθηκαν, δέν έφυγαν - οί περισσότερες -
άπό τή Γή. Άλλά δέν ένσαρκώνονται πάντοτε δλες μαζί ατόν ϊδιο τόπο, 
ώστε νά δημιουργήσουν μιά άκμή πολιτισμού. Ποτέ δμως δέν έλειψαν 
άπό τή Γή οί μεγάλοι όνθρωποι, πού δίδαξαν μέ τά λόγια τους, καί πρό 
παντός μέ τή ζωή τους, τήν Άλήθεια καί τήν Άγάπη, πού άγωνίσθηκαν 
γιά τήν έλευθερία, τήν πρόοδο καί τήv εύδαιμονία τής άνθρωπότητος. 

'Όλες οί άνθρώπινες ψυχές, βαδίζουν πρός τήν τελειότητα, άκολου
θώντας μιά άvοδική έξέλιξη. Άλλό δέν βρίσκονται δλες μαζί στό ϊδιο 
σκαλοπάτι τής άτέλειωτης σκάλας τής έξελίξεως. 

Οί ψυχές πού βρίσκονται στήν άρχή τής έξελίξεώς τους ένσαρκώvο
vται σέ σώματα άγρίων η σέ καθυστερημένα ότομα τών πολιτισμένων 
κοινωνιών. Οί νοητικές τους λειτουργίες είναι ύποτυπώδεις, τά άστρικά 
τους σώματα άκατέργαστα, οί έπιθυμίες τους βίαιες καί πρωτόγονες. 
Χρειάζονται πολλές ένσαρκώσεις γιά νά πραγματοποιηθή μιά μικρή πρό

οδος στήν έξέλιξη τής ψυχής. 
Οί κάπως περισσότερο έξελιγμέvες ψυχές είναι κι' αύτές μέ μικρή 

ήθική άνάπτυξη, μέ κατώτερη νοητική ίκαvότητα, δέν έχουν φαντασία 
καί πρωτοβουλία. Χρειάζονται πολλές άκόμη ένσαρκώσεις γιά νά 

σημειωθή μιά αίσθητή έξέλιξή τους. 
Σ' αύτές τίς χαμηλές βαθμίδες τής έξελίξεως βρίσκονται τά έννέα 

δέκατα τών άνθρώπων. Δέν είναι, λοιπόν, καθόλου περίεργο όν έξακο
λουθοϋν vά γίvωνται πόλεμοι καί όν έπικρατή ή κατάσταση τής άγριότη
τος καί βαρβαρότητος πού ύπάρχει τριγύρω μας. "Αν χωρίζονται οί όν
θρωποι σέ άλληλομαχόμεvες μερίδες καί στηρίζουν τήν έλπίδα τής εύ
δαιμονίας τους στήν έξόvτωση τών άvτιπάλων τους. "Αν είναι σκληροί καί 
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άνάλγητοι γιά τόν πόνο τών συνανθρώπων τους .
.
. Αν συγκεντρώνουν τό 

ένδιαφέρον τους γιά τή συσσώρευση άγαθών, πού δέν μπορούν νά διαρ

κέσουν περισσότερο άπό μιά ένσάρκωση, καί άδιαφορούν γιά τά άγαθά 
πού διαρκούν γιά πολλές ένσαρκώσεις καί πού είναι έκείνα πού χρησι

μεύουν στήν άθάvατη ψυχή καί όχι στήν προσωπικότητα πού είναι θνητή. 

Οί περισσότερον έξελιγμένες ψυχές άποτελούν τή μικρή μειονότητα 

τών άνθρώπωv, πού ή ήθική τους συνείδηση είναι άνεπτυγμένη καί ό δια

νοητικός τους όρίζοντας άπλώvεται μακρυά. Πού δέν άσχολούνται άπο

κλειστικά μέ τόν έαυτό τους καί τήv οίκογένειά τους. Πού τό ένδιαφέρον 

τους άγκαλιάζει γενικά ζητήματα καί μεγάλες όμάδες άνθρώπων. Πού 

δέν είναι σέ καμμιά περίπτωση σκληροί γιά τούς άλλους. Πού συμμετέ

χουν αύθόρμητα στόν πόνο τών συνανθρώπων τους. Πού άποβλέπουν σέ 

μιά ίδανική τελειότητα καί προσπαθούν νά τήν πραγματοποιήσουν. Οί 

ψυχές αύτές ένσαρκώνοvται σέ μεγάλους έπιστήμοvες η φιλοσόφους η 

καλλιτέχνες η καί σέ άπλούς άνθρώπους μέ άλτρουϊστικές τάσεις καί μέ 

καθαρή ζωή. Χρησιμοποιούν έπωφελώς κάθε ένσάρκωση, άποκομίζο

ντας άπ' αύτήν πολύτιμη πείρα, πού τούς έπιτρέπει νά πραγματοποιή

σουν αίσθητή πρόοδο στήν έξέλιξή τους. 
Τέλος, οί ψυχές πού πλησιάζουν στό τέρμα τής άνθρώπιvης έξελίξε

ώς τους, είναι έκείvες πού άντελήφθησαν βαθιά bτι σκοπός τής έπίγειας 

ζωής δέν μπορεί νά είναι ή μάταιη συσσώρευση πρόσκαιρων άγαθών, 

άλλά ό άγών καί ή αύτοθυσία γιά τούς άλλους. Ή άπρόσωπη καί άνιδιο

τελής άγάπη πρός bλους. Ή άφιέρωση στήν άναζήτηση τής Άληθείας 

καί στήν ύπηρεσία τής Άνθρωπότητος. 

Έvσαρκώvοvται σέ έξαιρετικά άτομα, πού ξεχωρίζουν όχι άπό τή φα

νταχτερή προσωπικότητά τους, άλλά άπό τήν έσωτερική εύγένειά τους 

άπό τά μεγάλα τους έργα, άπό τήν άπέραvτη άγάπη τους, άπό τίς αύθόρ

μητες πράξεις αύτοθυσίας πού πρόθυμα έκτελούν. ·Έτσι φθάνουν στό 

τέρμα τής άνθρωπίvης έξελίξεώς τους καί τότε ή άναγκαιότης τών έν

σαρκώσεων σταματά. Ή προσωπικότης δέν χρειάζεται πλέον διά τήν τε

λειωθείσαv ψυχήν. Ό άνθρωπος συνειδητοποιεί τήν θειότητά του. Διότι 

«Θεοί έσμέν καί Υίοί Ύψίστου πάντες». 

Άλλά έμείς έδώ bλοι εϊμεθα άκόμη πολύ μακρυά άπό τήv ύπέρτατη 

αύτή βαθμίδα τής έξελίξεως καί πρέπει πολύ άκόμη νά έργασθούμε γιά 

νά φθάσωμε έκεί. Θά ξαvαζήσωμε, λοιπόν, πολλές φορές άκόμη έπάνω 

στή Γή. "Όπως ό θάνατος είναι βέβαιος γιά κείνον πού γεννιέται, έτσι καί 

ή γέννηση είναι βεβαία γιά κείνον πού πεθαίνει, όπως τόσο χαρακτηρι

στικά άvαγράφει ή Μπαγκαβάντ-Γκιτά. 

Μέ τήv προοπτική τής Μετενσαρκώσεως πλαταίνουν άπεριόριστα οί 

όρίζοντες τής δράσεως καί έξαφανίζεται ό φόβος τού θανάτου. Κάθε 

άνθρωπος έχει μιά μακρά σειρά προϋπάρξεων, bπως έχει καί μιά μακρά 

σειρά μελλοντικών έπιβιώσεων. Όλόκληρη ή έπίγεια ζωή του δέν είναι, 
παρά μιά ήμέρα, πού θά τήv διαδεχθή ή νύχτα τού θανάτου, γιά vά ξημε
ρώση μιά νέα ήμέρα, μιά νέα έπίγεια ζωή, σέ καινούργια χώρα, μιά νέα 

μορφή, άνδρική η γυναικεία, μέ καινούργιες γνωριμίες, μέ καινούργιες 
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σχέσεις, μέ καινούργιες εύκαιρίες έξελίξεως τής άθάνατης ψυχής. Τίς 
πολύτιμες αύτές εύκαιρίες, πού άφθονούν σέ κάθε έπίγεια ζωή, δέν 
πρέπει νά τίς άφήνωμε νά χάνωνται. Πρέπει νά ζούμε συνεχώς έντονα, 
ξυπνητά καί μέ έπίγνωση τής άξίας κάθε στιγμής τής ζωής. Άλλοίμονο 
αν παρεξηγήσωμε τή σημασία τής Μετενσαρκώσεως, αναβάλλοντας 
«γιά μιά όλλη ένσάρκωση» τήν έκτέλεση τών καθηκόντων τού παρόντος. 
Δέν μπορούμε νά άναβάλωμε γιά ένα μακρινό καί ογνωστο μέλλον ό,τι 
έχομε νά έκτελέσωμε έδώ καί τώρα. Πρέπει νά ζούμε συνεχώς μέ όρθά
νοικτα μάτια, μέ ένδιαφέρον, μέ ζωντάνια. Έδώ καί τώρα. Ό δύσκολος, 
άλλά ώραίος δρόμος τής προοδευτικής έξελίξεως πρός τή Σοφία καί τήν 
Άγάπη άπλώνεται κάθε στιγμή μπροστά μας. Δέν πρέπει νά χάσουμε τήν 
εύκαιρία νά τόν άκολουθήσωμε μέ όλη μας τήν προθυμία καί τή χαρά. 

Είναι ένδιαφέρον νά άναφέρωμε, τελειώνοντας, μερικές γνώμες, 

σχετικά μέ τή Μετενσάρκωση, ένός σύγχρονου φιλοσόφου, τού Κρισνα

μούρτι, πού τίς έχει έκφράσει πρό 40 έτών. 

Δελτίον Άστέρος, "Ιούλιος 1930. «Γιατί θέλετε νά ξέρετε τί γίνεται 

μετά θάνατον; "Όσο περισσότερο ένδιαφέρεσθε γιά τά μετά θάνατον, 

τόσο λιγώτερο ένδιαφέρεσθε γιά τό παρόν. "Όταν κατανοήσετε τή ζωή, 

θά έχετε νικήσει τόν θάνατον. Τό γεγονός τής μετενσαρκώσεως μπορεί 

νά είναι πραγματικό μόνον γιά τόν ανθρωπο πού έχει άποκτήσει γι' αύτό 

συνειδητή πείρα. Διαφορετικά άπομένει μιά θεωρία. Έκείνο πού έχει 

σημασία είναι τό τί κάνετε τώρα, καί όχι ον πιστεύετε στή Μετενσάρκω

ση. Ό μόνος τρόπος γιά νά άνακαλύψετε αν ή Μετενσάρκωση είναι μιά 

πραγματικότης, εΤναι ό τρόπος τής ζωής σας». 

Δελτίον Άστέρος, Μάρτιος 1931. «"Όπως τό ονθος μαραίνεται, έτσι 

μαραίνεται καί τό σώμα. Δέν ύπάρχει τίποτα φοβερό σ' αύτό. Ό θάνατος 

εΤναι φοβερός μόνον όταν προσκολλάσθε στήν έξωτερική μορφή, πού 

δέν εΤναι παρά ή έκφραση τής ζωής. Άλλ' ον άγαπάτε τήν ϊδια τή ζωή, 

τότε ή έκφρασή της δέν σάς δεσμεύει». 

Δελτίον Άστέρος, Ιούλιος 1933. « Έκείνος πού διαρκώς άσχολείται 

μέ τήν ίδέα τού θανάτου, εΤναι ό "ίδιος μισοπεθαμένος. Έκείνος πού 

διαρκώς ρωτάει τί είναι πιό πέρα άπό τόν θάνατο, έχει ηδη τό ένα του 

πόδι μέσα στόν τάφο. Μόνο μέ τήν πληρότητα τής ζωής μέσα στό παρόν, 

θά βρήτε τήν "Αθανασία. Έκείνο πού έχει σημασία δέν είναι νά βεβαιω

θήτε ον ύπάρχη η δέν ύπάρχη Μετενσάρκωση, άλλά νά πραγματοποιή

σετε τήν έκσταση τής "Αθανασίας μέσα στό παρόν. Έκείνο πού έχει 

σημασία δέν είναι ή έξέταση τού μετά θάνατον, άλλά τό νά ζή κανείς 

πλήρως καί τελείως στό παρόν». 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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'Αρχαία Μυστήρια 

Έλευσίνια 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Τά «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» είναι θεσμός, έντός τού όποίου καλλιεργείται ή 

«Μυστηριακή Σοφία». 

Οϋτε ή κατ' αϊσθησιν γνώσις, ή λεγόμενη «έμπειρία», οϋτε ή λογική, 

είναι ίκαναί πρός σύλληψιν τής "Αληθείας. Αί πρώτοι άρχαί καί οί έσχατοι 

σκοποί δέν είναι δυνατόν νά συλληφθούν ύπό τής έμπειρίας η τής λογι

κής. "Αποτελούν τό περιεχόμενον τής «Μεταφυσικής», ή όποία μελετά

ται είς τά Μυστήρια. Συνεπώς τά Μυστήρια είναι σχολεία μελέτης τής 

Μεταφυσικής. Είναι θεσμός είς τόν όποίο, διά μυστικών συμβολικών τε

λετουργιών, παρέχεται είς τούς μετέχοντας αύτών ύψηλή διδασκαλία 

Μεταφυσικής, δηλαδή διδασκαλία τών πρώτων άρχών καί τών έσχάτων 

σκοπών, διά τής όποίας οί μυούμενοι δύνανται νά έπιτύχουν τήν πνευμα

τικήν καί ψυχικήν των τελειοποίησιν. Καί όχι μόνον τήν τελειοποίησιν, 

άλλά καί τήν όμεσον κοινωνίαν μετά τής θεότητας. 

Ή καταγωγή τών. Μυστηρίων χάνεται είς τά βάθη τών αίώνων. "Απα

ντώνται ύπό διαφόρους μορφάς καί όνομασίας είς όλους τούς λαούς 

τής άρχαιότητος, καθώς καί είς τούς νεωτέρους. "Έχουν ώρισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά, μολονότι ή έξωτερική των μορφή δυνατόν νά ποικίλη, 

άναλόγως τών λαών καί τών έποχών. 

Ώς άρχαιότατα Μυστήρια άναφέρονται τά Αίγυπτιακά, τά Ίουδαϊκά, 

τά Κρητικά η Μινωικά, τά Καβείpια έν Σαμοθράκη, τά τών Λυκομηδών έν 

Άττική, τά Δρυϊδικά, τά Θρακικά η "Ορφικά, τά Μυστήρια τού Σαβαζίου, 
τά "Άττιος καί Κυβέλης, τά Μιθραϊκά. 

Έκείνα όμως περί τών όποίων έχει γίνει ό περισσότερος λόγος καί τά 

όποία είναι ένδοξώτερα όλων είναι τά "Ελευσίνια, τά όποία έτέλουν ύπό 

τήν προστασίαν τής ένδοξωτέρας έλληνικής πόλεως, τών Άθηνών. 

Ή έξέτασις τών "Ελευσινίων Μυστηρίων άποτελεί τό θέμα τής πα

ρούσης μελέτης. 

·οπως ηδη εϊπομεν, τά Μυστήρια δέν άπευθύνονται είς τήν έμπειρίαν

η είς τήν λογικήν, άλλά είς τό ψυχικόν Είναι τού άνθρώπου. Δέν γίνεται, 

λοιπόν, κατ' αύτά διδασκαλία άπευθυνομένη πρός τήν διάνοιαν, άλλά τε

λούνται ώρισμέναι συμβολικοί πράξεις, δυνάμενοι νά ύποβάλουν τόν μυ

ούμενον καί νά συγκλονίσουν τόν ψυχικόν του κόσμον, ούτως ώστε νά 

δυνηθή νά συλλάβη τήν προσφερομένην είς τήν άνακάλυψίν του Μυστη
ριακήν Σοφίαν. Πάν ό,τι άπευθύνεται πρός τήν ψυχήν, μόνον αύτό δύνα
ται νά μετουσιωθή είς πραγματικήν Γνώσιν (μέ κεφαλαίον Γάμμα). 

Διά τούτο καί ό "Αριστοτέλης, όμιλών περί τών Μυστηρίων, λέγει ότι ή 
Μύησις «άξιοί τούς τελουμένους ού μαθείν τι δεί, άλλά παθείν καί διατε
θήναι». 
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Ή σημασία τήv όποίαν οί σοφοί της άρχαιότητος άπέδιδοv είς τά Μυ
στήρια, καταφαίνεται έκ τώv πολλών περικοπών τών έργων των. 

·ο Πίναδαρος γράφει: ,."Ολβιος όστις ίδώv κείν' είσ' ύπί χθοv', οιδε μέν
βίου τελευτάv, οίοε δέ διόσδοτοv άρχάv» 

·ο Σοφοκλής λέγει ότι ειναι τρίς εύδαίμοvες οί θνητοί, οί όποίοι,
άφού ϊδουv τά Μυστήρια, κατέρχονται είς τό βασίλειον τού ""Αδου. Μόνον 
αύτοί θά εϋρουν έκεί ζωήν άληθιvήv, διά τούς λοιπούς δέv ύπάρχουv 
παρά πόνοι. 

Ό Εύριπίδης λέγει ότι οί Μύσται περιέρχονται είς έκτακτοv κατάστα
σιν εύδαιμονίας, όγvωστον είς τούς άμυήτους. 

Ό Πλάτων λέγει ότι οί θεσπίσοντες τά Μυστήρια δέv ησαv όμοιροι 
πνευματικού φωτός καί ότι έγvώριζοv τήv όνθρωπίvηv φύσιν· ότι ό μυού
μεvος θά εϋρη μετά θάνατον θέσιν είς τήv κατοικίαv τώv Θεών, έvώ 
βόρβορος θά περικυκλώvη τάς άμυήτους ψυχός ότι σκοπός τώv Μυστη
ρίων είναι vά φέρουν τάς ψυχός τών μεμυημέvωv είς έπικοιvωvίαv καί 
ένωσιν μετά τού Θείου. 

Ό 'Ισοκράτης λέγει ότι τά Μυστήριο είναι πάν ό,τι πρό παντός έχει 
άvάγκηv ή άνθρωπίvη φύσις καί ότι τά Μυστήρια έδωσαν τάς γλυκυτέ
ρας έλπίδας διά τήv τελευτήv τού βίου. 

Ό Κικέρων λέγει ότι έξ όσων άγαθώv έπετέλεσαv οί "Αθήναι διά τήv 
κοιvωvίαv τών άvθρώπωv, ούδέv ειvαι σπουδαιότερον τώv 'Ελευσινίων 
Μυστηρίων. 

Ό Πρόκλος λέγει ότι τά ίερώτατα Μυστήρια της Έλευσίvος έξασφα
λίζουν είς τούς Μύστας των τάς καλός ύπηρεσίας της Περσεφόνης, 
όταν λυτρωθούν άπό τά σώματά των. 

Ό Πλούταρχος λέγει ότι έκ τώv Μυστηρίων έγvώριζεv ότι ή ψυχή 
μετά θάνατον έξοκολουθεί vά ζη καί vά αίσθάvεται, καί ότι ή μετά τήv 
Μύησιν ζωή όποτελεί μίαν vέαv γέvvησιv. 

·ο Διόδωρος ό Σικελιώτης λέγει ότι οί κοιvωvήσοvτες είς τά Μυστή
ρια γίνονται εύσεβέστεροι καί δικαιότεροι καί «κατά πάν βελτίοvες έαυ
τώv». 

Βλέπομεv μετά πόσου σεβασμού οί άρχαίοι σοφοί όμιλούν διά τά 
'Ελευσίνιο Μυστήρια όvεξαρτήτως τού σεβασμού τόv όποίοv έπεδείκvυε 
πρός αύτά όλόκληρος ή πόλις τώv "Αθηνών. 

Βέβαίως, ύπηρχοv καί οί άvτίθετα φροvούvτες. ·ο "Αλκιβιάδης έvέ
παιζε τά "Ελευσίνια καί τούτο ητο ή αίτία δι' ηv έδικάσθη καί κοτεδικάσθη 
μετά τώv "Ερμοκοπιδώv. "Αργότεροv όμως, ότε όvεκλήθη έκ της έξο
ρίας, έθεώρησεv ύψίστηv τιμήν του vά προστοτεύση τήv πομπήv τώv 
"Ελευσινίων, καθ' όλην τήv διαδρομήv των είς τιiv Ίερόv όδόv, όπό τού 
στρατού τώv Λακεδαιμοvίωv. 

·ο κυνικός Διογένης, άρvούμεvος τήν άποτελεσμοτικήv έπίδρασιv
τώv Μυστηρίων είς τήν ψυχικήν κολλιέργειαv καί είς τήv μεταθαvάτιοv 
εύδαιμοvίαv, έλεγε: «Θά έχη, λοιπόν, καλυτέραv τύχηv ό κλέπτης Ποται
κίωv, άπό τόv 'Επαμεινώνδα;». ·ορθόν τό έρώτημα. "Αλλ' άποvτώμεv: 
·Ασφαλώς δέv θά έχη. Άλλά ό κλέπτης Ποταικίωv δέv ητο μεμυημέvος.
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Τό δτι παρευρίσκετο είς τά Μυστήρια -κακώς είσχωρήσας- δέν σημαίνει 
τίποτε. Είς τά Μυστήρια δέν λέγονται μυστικά. Τό μυστικόν έξάγει ό μυ

ούμενος έκ τών τελουμένων. Ή μύησις άπευθύνεται πρός τό έσωτερι
κόν τού άνθρώπου. Έάν αί θύραι τού έσωτερικού ναού παραμένουν 

κλειστοί, ό μυούμενος σταματά έκτός τών θυρών τών Μυστηρίων. Συνε

πώς ό κλέπτης Παταικίων δέν είχε πραγματικώς μυηθή. Φρονούμεν 

δμως άκόμη δτι κακώς ό "Επαμεινώνδας άναφέρεται ώς μή με μυημένος. 

Πιθανόν νά μήν είχεν είσαχθή είς τά "Ελευσίνια. Άλλ' ό "Επαμεινώνδας, 

μέ τό ηθος τό όποίον είχε, καί έκ τού γεγονότος δτι είχε διδάσκαλον τόν 
Πυθαγόρειον Λύσιν, είναι φανερόν δτι δέν ητο όμοιρος τής Πυθαγο

ρείου Μυήσεως. 
Τά "Ελευσίνια Μυστήρια τά κατηγόρησαν καί οί Χριστιανοί. Δέν 

γνωρίζομεν κατά πόσον τά ύπ' αύτών λεγόμενα δέν άπετέλουν ύπερβο
λάς έξ άντιδράσεως. Πάντως, δμως, είναι άναμφισβήτητον δτι έπί τών 
Χριστιανικών χρόνων τά "Ελευσίνια είχον έκπέσει καί διαφθαρή. 

"Ήδη άπό τών χρόνων τών διαδόχων τού Μ. "Αλεξάνδρου, ό 

Δημήτριος ό Πολιορκητής άπήτησε νά μυηθή καί έμυήθη άντικανονικώς, 
μέ τήν έξωφρενικήν πρότασιν τού δημαγωγού Στρατοκλή περί άλλεπαλ
λήλου μετονομασίας τών μηνών. Ή ίστορία είναι πολύ άστεία καί άξίζει 
νά τήν διηγηθώμεν λεπτομερέστερον. 

Έπειδή ό Άνθεστηριών, καθ' ον έτελούντο τά Μικρά "Ελευσίνια, είχε 

παρέλθει καί διέτρεχαν τόν Μουνυχιώνα μήνα, ό Στρατοκλής έπρότεινε 
νά μετονομάσουν τόν Μουνυχιώνα είς Άνθεστηριώνα καί νά μυήσουν 
τόν Δημήτριον είς τά Μικρά "Ελευσίνια. "Ακολούθως νά μετονομάσουν 

έκ νέου τόν μήνα είς Βοηδρομιώνα καί νά μυήσουν τόν Δημήτριον είς τά 
Μεγάλα "Ελευσίνια. Καί τέλος νά μετονομάσουν έκ τρίτου τόν μήνα 
Μουνυχιώνα, έπαναφέροντες αύτόν είς τήν κανονικήν του όνομασίαν. 
Τούτο καί έγένετο, άνθισταμένου μόνον τού δαδούχου Πυθοδώρου. 
Τοιαύτα συμβαίνουν στον κυριαρχούν οί δικτάτορες. 

Κατόπιν έπέρασεν ό Ρωμαϊκός όδοστρωτήρ. Οί Ρωμαίοι στρατηγοί 
καί αύτοκράτορες άπαιτούσαν νά μυηθούν. Καί δπως χαρακτηριστικώς 
έλέχθη: «Δέν χωρεί συζήτησις μέ τόν κύριο τριάκοντα λεγεώνων». Μο
λονότι λέγεται δτι κατά τάς άναγκαστικάς αύτάς μυήσεις περιεκόπτοντο 
ώρισμένα μέρη τής τελετής τής μυήσεως. Έν τούτοις ό Νέρων, μητρο
κτόνος ών, δέν έτόλμησε νά ζητήση νά μυηθή, σεβασθείς τά Μυστήρια. 

Βεβαίως, πολλοί Ρωμαίοι αύτοκράτορες, δπως ό "Αδριανός καί ό Αύ
ρήλιος, ησαν καταλληλότατοι πρός μύησιν. 

"Όλα τά πράγματα, οί όνθρωποι, οί κινήσεις, οί θεσμοί έχουν άκμήν 
καί παρακμήν. Κατά τούς χρόνους έκείνους τά "Ελευσίνια είχον παρα
κμάσει. Είχεν έπέλθει καί αύτών τό φυσιολογικό τέλος. Δέν μός ένδια
φέρει ή έποχή τής παρακμής των .. "Άς τά προσέξωμεν κατά τούς μα
κρούς χρόνους τής ώραίας άκμής των. 

Τά "Ελευσίνια ησαν άφιερωμένα είς τήν λατρείαν τών Μεγάλων Θεαι
νών, τής Δήμητρας καί τής Κόρης. 

Δημήτηρ είναι ή μήτt)ρ Γή, ή πηγή τής ζωής καί ό κοινός δλων τάφος. 
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Περσεφόνη είναι ή βλάστησις, άλλά συγχρόνως είναι κοί χθονίο Θεότης 
Η λατρεία τής Δήμητρας καί τής Κόρης είναι ή λατρεία τής Φύσεως. Τά 

Ελευσίνιο άρχικώς έτελούντο κατά 5ετίον, άργότερον άνά 3ετίον, διε
τίον, κοί τέλος κατ· έτος. 

·Η άρχοιοτέρtΙ γραπτή μαρτυρία άνοφερομένη είς τά Ελευσίνια είναι
ό "Ομηρικός ϋμνος πρός τήν Δήμητρα, είς τό τέλος τού όποίου άνοφέ
ρετοι 6τι ή Δημήτηρ 1110 ίδρύτριο τών Μυστηρίων της. ·ο Παυσανίας 
6μως άνοφέρει ώς ίδρυτήν τών Ελευσινίων Μυστηρίων τόν Θράκα Εϋ
μολπον, ό όποϊος τά παρέλαβε εκ τών ·ορφικών, γενόμενος ό πρώτος 

'Ιεροφάντης των. Κατά δέ τόν Διόδωρον τόν Σικελιωτην ίδρυτr1ς τών 
Ελευσινίων Μυστηρίων ήτο ό Εριχθόνιος Ερεχθεύς, δ. βασιλεύς τών 
Αθηνών (ο ήτο ό Κέκροψ), παραλαβών ούτά έκ τής Αίγύπτου 

·Η τέλεσις τών "Ελευσινίων άπετέλει προνόμιον τών δύο ίερατικών
οίκογενειών, τών Εύμολπιδών κοί τών Κηρύκων Τά κυριώτερο άξιωμοτα 
τών τελούντων τά Μυστήριο ήσαν τού Ίεροφάντου, τού Δαδούχου, τού 
Κήρυκος κοί τού Ίερέως τού Βωμού Υπήρχαν έπίσης βοηθοι Ιεροφά
ντιδες. 

Είς τά Ελευσίνιο Μυστήριο άρχικώς ήδύνοντο νά μυηθούν μόνον 
"Αθηναίοι πολϊται, έφ' 6σον έξεπλήρουν ώρισμένος προυποθέσεις 11θι
κού χοpοκτήρος ·Αργότερον τό προνόμιον ούτό έπεξετάθη είς ολους 
τούς "Ελληνας. Δέν ήδύνοντο 6μως νά προσέλθουν πρός μύησιν «οι τάς 
χείρας μή καθαροί», δηλαδή οί πατροκτόνοι κοί γενικώς δολοφόνοι, κοί 
«οί τήν φωνήν άξϋνετοι» δηλαδή οί ξενόγλωσσοι, οί μtl Ελληνες, οί βόρ
βοροι. ·Εν τούτοις, μετά τήν Ρωμοϊκήν κυριορχίον κοί τούτο δέν ϊσχυε 

Τό τί άκριβώς έτελείτο κατά τά Μυστήριο πορέμεινεν όγνωστον. Διο
τι όχι μόνον ύπήρχον βαρείς όρκοι τών μυουμένων νά μή άποκολύψουν 
τίποτε περί τών τελουμένων είς ούτά, άλλά ϋπήρχον κοί βορείαι ποινοι 
διά νά ύποχρεώσουν είς τήν τtipησιν τών όρκων Κοί άνοφέροντοι θανα
τικοί κοταδίκαι ύπό τής ·Αθηναϊκής πολιτείας μεμυημένων κατογγελθέ
ντων έπί άκριτομυθίο 

·ο Αισχύλος διά τής τριλογίας του «Προμηθεύς πυρφόρος -Προμη
θεύς δεσμώτης- Προμηθεύς λυόμενος», έκ τής όποίος σώζεται μόνον ό 
«Προμηθεύς Δεσμώτης», κοτηγγέλθη ότι άπεκάλυψε μυστικά τών 
Ελευσινίων Μυστηρίων κοi θά κοτεδικάζετο είς θάνατον. όν δέν ηρχετο 
ούτός οϋτος ό 'Ιεροφάντης ώς μάρτυς ύπεροσπiσεως, να μορτυρήση οτι 
ό Αίσχύλος δέν iΊτο μεμυημένος εiς τά Ελευσίνια, ώστε νά άποκολύψη 
μυστικά των γράφων τόν Προμηθέα. Φαίνεται ότι ή μεγαλοφυίο τού Αί
σχύλου έκοινώνησε τιϊς Μυστηριακής Σοφίας, όνευ μυήσεως. Ούδέν τό 
παράδοξον. Ή Μυστηριακή Σοφία δέν παρέχεται ύπό τών Μυστηρίων Τά 
Μυστήρια βοηθούν άπλώς διά τήν σύλληψίν της. 

Δέν γνωρίζομεν, λοιπόν, τί άκριβώς έτελείτο κατά τά Ελευσίνια. Εκ 

διαφόρων όμως πληροφοριών έχει γίνει μία άνοσύνδεσις τής έξωτερι

κής τουλάχιστον μορφής των, μετεχούσης ένδεχομένως κοί πολλής φα

ντασίας Θά έκθέσωμεν πάν ό,τι λέγεται περί τών Ελευσινίων Μυστη

ρίων, μέ πόσον έπιφύλοξιν. 
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Τά Έλευσίνια διεκρίνοντο είς «Μικρά η Όλείζω» καί είς «Μεγάλα». 
Τά Μικρά η Όλείζω έτελοϋντο κατά τόν Άνθεστηριώνα (άντιστοι

χοϋντα πρός τόν Φεβρουάριον-Μάρτιον) έν 'Άγραις, είς τάς όχθος τοϋ 
Ίλισοϋ, είς τόν Ναόν τής Δήμητρος. Οί ύποψήφιοι προσήρχοντο λευκο
φοροϋντες (σημείον τής άγνότητος τής ψυχικής των διαθέσεως) καί 

. σιωπηλοί (έχοντες συνείδησιν τής σπουδαιότητος τής μυήσεως). Ό Ίε
ροκήρυξ έκαλοϋσε τούς ύποψηφίους είς τό ίερόν άλσος πού άπετέλει 
περίβολον τοϋ Ναοϋ, καί είς τόν βωμόν τής θεός έδίδετο ό όρκος τής 
μυστικότητος, 'Ακολούθως έλάμβανον χώραν τελετουργικοί καθαρμοί. 
Λευκοφορεμέναι ίέρειαι έσκέπαζον μέ πέπλα τούς ύποψηφίους καί 
τούς άνέμιζον μέ ριπίδια. Χορευταί, παριστώντες τούς κορύβαvτας, 
έκυμβάλιζον. Ή νύξ διήρχετο ύπό σκηνάς είς τό άλσος. Έψάλλοντο διά
φοροι 'Ορφικοί ϋμνοι. Τήν έπομένην έσπέραν έγίνετο τελετή μέ βάσιν 
τόν μϋθον τοϋ διαμελισμού τοϋ Διονύσου Ζαγρέως ύπό τών Τιτάνων. 

Ό Διόνυσος είναι ή Θεία Ούσία, ή ψυχή τοϋ Σύμπαντος, καταμεριζο
μένη διά νά ζωογονήση τήν άψυχον ϋλην είς τάς διαφόρους αύτής μορ
φάς. Είναι τό Θείον Πνεϋμα, κατατυραvνούμενον άπό τούς Τιτάνας τών 
άνθρωπίνων παθών, μέχρις ότου ό Ζεύς κεραυνοβολεί τούς Τιτάνας καί, 
μέ τήν βοήθειόν τοϋ 'Απόλλωνος καί τής 'Αθηνάς έπαναφέρει τόν Διό
νυσον είς τήν ούρανίαν σφαίραν. 

Οί Μύστάι περιεφέροvτο μέ δάδας είς τό δάσος, έτρωγον έπί τυμπά
νου καί έπινοv ϋδωρ έπί χαλκίνου δοχείου. Ή βρώσις καί ή πόσις αϋτη 
φαίνεται ότι άπετέλει τϋποv τής τελετής τών Μυστηρίων, διότι διεσώθη 
τό ρητόν: 

Έκ τυμπάνου βέβρωκα 

έκ κυμβάλου πέπωκα, 

γέγονα Μυστικός. 

Τά Όλείζω Μυστήρια, τά έν 'Άγραις, άπετέλουν τόν πρώτον βαθμόν 
τιϊς Μυήσεως καί τήν προπαρασκευήν διά τά Μεγάλα, τά όποία έτελοϋ
ντο είς τήν Έλευσίνα κατά τό φθινόπωρον, ότε ώριμάζουν οί καρποί 
κατά τόν Βοηδρομιώνα μιϊνα. 

Ή τελετή ηρχιζεν είς 'Αθήνας μέ συμμετοχήν όλοκλήρου τοϋ Άθη
ναϊκοϋ λαοϋ. 

Τήν 14ην Βοηδρομιώνος έφθανεν έξ Έλευσίνος πομπή έφήβων, φέ
ρουσα τά ίερά άντικείμεvα, τά όποία έβλεπον μόνον οί μεμυημένοι, τά 
όποία έvαπέθετον είς τό Έλευσίνιον, όπου έναπετίθετο καί τό άγαλμά
τιον τοϋ Ίάκχου. 

Τήν 1 5ην Βοηδρομιώνος συνηθροίζοντο οί Μύσται ύπό τάς Στοάς 
τοϋ Έλευσινίου καί έκαλοϋντο νά άπομακρυνθοϋν «οί χείρας μή καθα
ροί» η «οί τήv φωνήν άξύνετοι». 

Τήν 16ην Βοηδρομιώvος ό Κήρυξ έφώναζε «'Άλαδε Μύσται» καί οί 
Μύσται κατήρχοντο είς τό Φάληρον διά νά λουσθοϋν, φέροντες μεθ' 
έαυτώv καί χοιρίδιον πρός θυσίαν. 

Τήν 1 ?ην καί 18ην οί Μύσται άνεπαύοντο νηστεύοντες άπό ώρισμέ
νας τροφός. 
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Τήν 19ην Βοηδρομιώνος ή μεγάλη πομπή έκινούσεν έκ τής 'Ακροπό
λεως μέ άσματα πρός τιμήν τού Ίάκχου "Αρχηγέτου κοί μέ φωνάς "Ί&.: 
Ίοκχε» Οί Μύστοι έβάδιζον στεφανωμένοι μέ μυρσίνος. ·Η πομπή διήρ
χετο τόν Κερομ_εικόν, άκολουθούσε τήν Ίεράν όδόν, έστάθμευε πρό τοί 
Ναού τού Φυτάλου, διήρχετο τήν γέφυρον τού Κηφισού, όπου ύπήρχο\ 
ίερείς μέ τρομακτικά προσωπείο, κοί όπου κατά τήν έπιστροφήν έλάμ
βονον χώραν οί «γεφυρισμοί». "Εκεί έγκοτελείποντο οί όμοξοι, συμβολι
ζομένης ϊσως διά τούτου τής έγκοτολείψεως ύπό τής ψυχής τού σώμα
τος, ώς κοί τού φόρτου γενικώς τών γήινων άποσχολήσεων, κατά τή\ 
έσπέρον δέ έφθονον είς Έλευσίνο, μέ άνομμένος δάδας. 

Τήν 20ήν Βοηδρομιώνος, ό 'Ιεροφάντης έφώνοζεν «Έκάς οί βέβη
λοι», άποδιώκων πάντα ξένον πρός τά Μυστήριο, κοί οί μεμυημένοι είς 
τά Έλευσίνιο, καθώς κοί οί ύποψήφιοι πρός μύησιν, είσήρχοντο είς τόν 
ίερόν χώρον τής Έλευσίνος. Τό έσπέρος έλάμβονε χώραν ή κυρίως τε
λετή τής Μυήσεως η τό «Μυστικόν δρόμο», όπως τό ώ1ιόμοσεν ό Κλήμης 
ό 'Αλεξανδρεύς. 

Τί έλάμβονε χώραν κατά τήν τελετήν τής Μυήσεως είναι άγνωστον. 
Γνωρίζομεν όμως ότι διεκρίνοντο τά τελούμενο είς «δρώμενο, δει

κνύμενο, λεγόμενο». Έπεδεικνύοντο τά «άθύρμοτο τού Βάκχου» δηλα
δή κύβος, σβούρα, σφαίρα, καθρέπτης, ώς κοί κουκουναριά, όφις, ώόν. 
Έπίσης στάχυς, περί ου έλέγετο ότι «έθερίσθη έν σιγή». Οί Μύστοι 
έκροτούσον θύρσον. Έγίνετο συμβολική βρώσις κοί πόσις, όπως δεικνύ
ει ή περισωθείσο φράσις, άποτελούσο ϊσως σημείον άνογνωρίσεως: 
«·Ενήστευσα, έπιον τόν κυκεώνα, έλαβον έκ κίστης, έγευσάμενος 

άπεθέμην είς κάλαθον καί έκ καλάθου είς κίστην». 

Ό Πορφύριος άνοφέρει ότι έγίνετο άνάγνωσις έκ λιθίνου βιβλίου, 
τού όποίου τό περιεχόμενον άπηγορεύετο νά γνωσθή, έπί ποινή θανά
του. Είς έν σημείον τής τελετής ό 'Ιεροφάντης έφώνει: «'Ιερόν έτεκε

πότνια κοϋρον, βριμώ βριμή», δηλ. «Τόν ίερόν έγέννησεν ή σεβοομίο 
νέον, τόν ίσχυρόν ή ίσχυρά». 

Κατά τό τέλος τής τελετής τής μυήσεως, ό 'Ιεροφάντης άνοφωνού
σε: «Κόγξ όμ πάξ», τό όποίον λέγεται ότι έσήμοινεν «Εϊθε ό ϋψιστος πό
θος σου νά έκπληρωθή» ή «Έπάνελθε είς τήν πογκόσμιον ψυχήν», άνε
τρέποντο δέ δύο πήλινο δοχείο, τοποθετημένο τό έν πρός άνοτολάς κοί 
τό έτερον πρός δυσμάς. 

Περί τού μύθου τής τελετής κοί τής διεξαγωγής της ύπάρχουν διά
φοροι άφηγήσεις, βασιζόμενοι μάλλον είς ύποθέσεις. 

Παρίστατο εϊσοδος σπηλαίου, είς τήν όποίον έκάθητο ή Περσεφόνη. 
Ή Δημήτηρ, όρθίο, κροτούσα σκήπτρον κοί έχουσα κάλοθον είς τήν κε
φαλήν, τήν συνεβούλευε νά μή κοτοστρέψη τήν ούράνιον εύτυχίον της. 
Νά ύφοίνη κοί νά ποίζη, άλλά νά μή βγή άπό τό σπήλαιον κοί νά μή ποθή
ση νά κόψη λουλούδια τής γής κοί δή νάρκισσον. Τό άρωμά του θά έγί
νετο οίτίο νά χάση τ? φώς τού ούρονού κοί ούτήν άκόμη τήν άνάμνησίν 
του. 

Ή Δημήτηρ, άφού έδωσε τάς συμβουλάς της, φεύγει, οί δέ νύμφαι 
χορεύουν κοί τραγουδούν. 
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Ή Περσεφόνη άναμιγνύεται μετά τών νυμφών, χορεύει μαζί τους, 

δρέπει λουλούδια. Μεταξύ αύτών διακρίνει ενα νάρκισσον. Παρά τάς 

όδηγίας τής μητρός της τόν κόβει, όπως παρά τάς όδηγίας τού Έλωί ή 

Εύα εκοψε τό μήλον έκ τού δένδρου τής Γνώσεως τού Καλού καί τού 

Κακού. Μόλις ή Περσεφόνη κόβει τόν νάρκισσουν, ό ούρανός σκοτεινιά

ζει, έμφανίζεται ό Πλούτων ή "Αϊδωνεύς έπί χρυσού άρματος καί άρπάζει 

τήν Περσεφόνην, ή όποία φωνάζει «Μητέρα μου, λύτρωσέ με»! 

Ποία είναι ή συμβολική σημασία τής άρπαγής τής Κόρης; 

Ή Περσεφόνη έζούσεν έν τώ πνευματικώ κόσμω. Άλλ' ή τάσις πρός 

έκδήλωσιν τήν ώθείπρός τήν ύλικήν ζωήν, καί τότε τό πνεύμα έμφανίζε

ται είς τόν κόσμον ένδεδυμένον ύλικήν μορφήν. 

Ή συνέχεια τής ίστορίας είναι γνωστή έκ τής λαϊκής μυθολογίας. Ή 

Δημήτηρ άναζητούσα τήν άρπαγείσαν κόρην της φθάνει είς "Ελευσίνα 

καί κάθεται κουρασμένη είς τό Καλλίχορον ή Παρθένιον φρέαρ. Έκεί 

ερχονται αί κόροι τού Κελεού, βασιλέως τής Έλευσίνος, ϊνα άντλήσουν 

ϋδωρ Εύρίσκουν τήν Δήμητρα καί τήν όδηγούν είς τό άνάκτορον τού πα

τρός των. Άλλά ή Δημήτηρ είναι κατηφής, δέν δέχεται τροφήν, καί τότε 

διά νά τήν διασκεδάση ή νεαρά Ίάμβη κάνει διαφόρους άστειότητας. Ή 

Δημήτηρ άναλαμβάνει τήν άνατροφήν τού ύιού τού Κελεού Δημοφώ

ντος, τόν όποίον κατά τήν νύκτα άλείφει μέ νέκταρ καί άμβροσίαν καί 

τόν θέτει έπί τής πυρός, διά νά καούν τά γήϊνα αύτού στοιχεία. Κάποτε 

όμως τήν βλέπει ή μήτηρ τού παιδιού Μετάνειρα καί τότε ή Δημήτηρ 

άναγκάζεται νά άποκαλύψη τήν ταυτότητά της, άργότερον δέ ίδρύει τά 

Μυστήρια τής Έλευσίνος καί θέτει ώς πρώτον Ίεροφάντην τόν Δημο

φώντα, μετονομαζόμενον είς Τριπτόλεμον. 

Ό παντεπόπτης "Ηλιος έχει άποκαλύψει είς τήν Δήμητρα ποίος είναι 

ό άρπαξ τής κόρης της, ή δέ Δημήτηρ έχει ξεράνει τούς καρπούς, ώστε 

νά μή φυτρώνουν πλέον φυτά είς τήν γήν. Οί άνθρωποι ύποφέρουν. 

"Επεμβαίνει ό Ζεύς καί γίνεται μία συμφωνία νά μένη ή Περσεφόνη 6 

μήνας είς τά βασίλεια τού "Άδου καί 6 μήνας είς τόν Ούρανόν, ή κατ' άλ

λην έκδοχήν 4 μήνας είς τόν "Άδην καί 8 είς τόν Ούρανόν. 

"Άς έπανέλθωμεν είς τήν τελετήν τών "Ελευσινίων. Μετά τήν άρπα

γήν τής Κόρης, οί Μύσται είσέρχονται είς τόν Ναόν, πίνουν ενα ποτόν, 

βλέπουν μορφάς ώραίας καί τρομερός. Περνούν άπό σκοτεινούς δια

δρόμους, ύφίστανται διαφόρους δοκιμασίας. Περνούν άπό τούς Κριτάς 

τού "Άδου, Μίνωα, Αίακόν, Ραδάμανθυν. Βλέπουν τόν Πλούτωνα καί τήν 

Περσεφόνην, μαυροντυμένην καί θλιμμένην, διότι γνωρίζει πλέον τήν 

πίκραν τής ύλικής ζωής. Ή εύγενής μορφή της όμως δεικνύει τήν ούρα

νίαν καταγωγήν της. Είναι καί έδώ βασίλισσα, άλλά βασίλισσα νεκρών καί 

περιμένει τήν λύτρωσίν της. 

"Έξαφνα άντηχούν κύμβαλα καί άκούγονται φωναί: ,,-Ο θάνατος είναι 

άναγέννησις. Ό "Ίακχος έπανήλθε. Έγεννήθη ό δυνατός. Ή Δημήτηρ 

περιμένει τήν κόρην της». 

Αί ίέρειαι ραντίζουν τούς Μύστας, τούς ένδύουν λευκά ένδύματα, 

τούς στεφανώνουν μέ μύρτα. Τοιουτοτρόπως άναγεννημένους τούς εί

σάγουν είς τήν αϊθουσαν τού Τελεστnοίοιι. Ώ ΊP.nncoόvτnc ϊσταται παρά 



1988 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟ 225 

τόν βωμόν. Δίδεται έκεί ύπό τών μυουμένων όρκος μυστικότητας «έπί
ποινή θανάτου» καί άναγιγνώσκονται διδασκαλίαι έκ λιθίνου βιβλίου». υ
Ίεροφάντης δεικνύει είς τούς μύστας τά άθύρματα τού Βάκχου καί τόν
«συλλεγέντα έν σιγή» στάχυν καί τούς δίδει νά φάγουν έκ κίστης. Τέλος
άναφωνεί «Κόγξ όμ πάξ» καί ή τελετή τής Μυήσεως είς τό Μεγάλα 
'Ελευσίνια τελειώνει. 

Πολλοί, όμως, κρατούν τόν θύρσον καί τήν δάδα, άλλ' όλίγοι είναι 
Μύσται. «Πολλοί μέν ναρθηκοφόροι, πούροι δέ τε Βάκχαι». Δέν έχει 
καμμίαν σημασίαν ή έξωτερική συμμετοχή είς τά Μυστήρια. ·ο.τι ύφίστα
ται τήν πραγματικήν Μύησιν είναι ή άνθρωπίνη ψυχή. Καί ποία ψυχή έχει 
η δέν έχει μυηθή, δέν προκύπτει άπό τήν συμμετοχήν η τήν μή συμμετο
χήν είς καμμίαν τελετήν. ·Η διαγωγή, ό τρόπος συμπεριφοράς κατά τήν 
καθημερινήν ζωήν, αύτός καί μόνος άποτελεί τόν πραγματικόν γνώμονα 
τού βαθμού τής μυήσεως έκόστου. 

Πέραν τών Μεγάλων Μυστηρίων φαίνεται ότι ύπήρχι:: και τρίτος βαθ
μός Μυήσεως, ό βαθμός τού «Έπόπτου» Περί τής μυήσεως αύτής δέν 
γίνεται πολύς λόγος. Έάν όντως ύπήρχεν ίδιαιτέρα Μύησις, φαίνεται ότι 

έτηρείτο αύστηρώς μυστική. 'Εκεί παρείχετο ύψίστη σοφία, έκτυφλωτι

κόν φώς Καί όλοι οί όφθαλμοί δέν άντέχουν είς τό έκτυφλωτικόν φώς. 

·Η Μύησις είς τόν βαθμόν τού ·Επόπτου έγίνετο τουλάχιστον tv έτος

μετά τήν μύησιν είς τά Μεγάλα 'Ελευσίνια. υσοι ένεστερνίζοντο 

πλήρως τήν Μυστηριακήν ίδεολογίαν καί έξήσκουν τήν Μυστηριακήν 

όρετήν, έκαλούντο μυστικό είς τό Ίερόν τής Έλευσίνος καί μετά νέους 

καθαρμούς καί όρκους ώδηγούντο είς τό ύπόγεια τών ίερών, όπου έλάμ

βανε χώραν ή μύησις είς τόν βαθμόν τού Έπόπτου, άναφερομένη είς 

τόν κόσμον τών ίδεών, είς τάς πρώτος άρχάς καί τούς έσχότους σκο

πούς, είς τήν ύπόστασιν καί τήν λειτουργίαν τού Θείου. 

·Η διδασκαλία τών 'Ελευσινίων Μυστηρίων είναι ή διδασκαλια περί

τής έξελίξεως τής άνθρωπίνης ψυχής. ·Η Περσεφόνη, κόρη τού Διός καί 

τής Δήμητρας, δηλαδή τού Αίθέρος καί τής Γής, είναι ή άνθρωπίνη 

ψυχή. ·Εράται τού ναρκίσσου, δηλαδή έπιθυμεί τήν έκδήλωσίν της είς 

τόν ύλικόν κόσμον καί άρπάζεται όπό τόν Πλούτωνα είς τόν Αδην διαμέ

νουσα έναλλάξ είς τόν ·Αδην καί τόν Ούρανόν, μέχρις ότου έπανέλθη 

όριστικώς είς τόν Ούρανόν. 
·Αποτελεί πράγματι έργον τών Μυστηρίων ή έξέτασις τού όντολογι

κού προβλήματος καί τής έξελίξεως τής ψυχής; ·Αναμφιβόλως ναί. Καί 

τό έργον τούτο έπετέλουν έπιτυχώς τά 'Ελευσίνια Μυστήρια. Δέν είναι 

δυνατόν ή σοφία τών άρχαίων 'Ελλήνων νό έπαιζε μέ σβούρες καί μέ κα

θρεπτόκια. Είς τά Μυστήρια εϋρισκον άπάντησιν τά φιλοσοφικό προβλή

ματα καί αί ψυχικοί άνησυχίαι. Έκαλλιεργούντο ηθη καί έσφυρηλατού

ντο χαρακτήρες. Δέν ήσαν άρκεταί αί έξωτερικαi διδασκαλiαι τών φιλο

σόφων. ·Η Μυστηριακή Σοφία, όπως έν όρχή εϊπομεν, δέν άπευθυνεται 

πρός τήν διάνοιαν. Πρόκειται, όπως είπεν, ό ·Αριστοτέλης, «Ού μαθείν τι 

δεί, όλλά παθείν καi διατεθήναι». 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ 

Περί τής έννοίας τοϋ Θεοϋ 

ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Πολύ συχνό γίνεται λόγος περί Θεού. Τόν όναφέρουν οί ανθρωποι μέ 

όφελή έπιπολαιότητα, σαν νό τούς είναι όντικειμενικό γνώριμος καί μά

λιστα τού όποδίδουν διάφορες ίδιότητες: «Πανάγαθος, παντογνώστης, 

παντοδύναμος, δίκαιος, έλεήμων». 
Άλλ' έχουν άραγε, όλοι οί ανθρωποι μέσα ατή συνείδησή τους τήν 

ϊδια έννοια τού περιεχομένου τής λέξεως «Θεός»; 'Ασφαλώς όχι. Καθέ

νας έχει τή δική του. Κάθε ανθρωπος, όνεξαρτήτως θρησκείας, μέ δια

φορετικό τρόπο όντιλαμβόνεται τήν έννοια τού Θεού, τήν ύπόσταση καί 

ούσία τής Θεότητας. 

Καί έχω τή γνώμη, ότι δέν είναι τόσο διαφορετική ή έννοια τού Θεού 

όπό θρησκεία σέ θρησκεία, όσο είναι στήν όντίληψη έκείνων πού όνή

κουν στήν ϊδια θρησκεία, όταν πρόκειται γιό ατομα πού βρίσκονται σέ 

διαφορετικές βαθμίδες πνευματικής έξελίξεως. 

Στήν όντίληψη έκείνων πού είναι πνευματικό όνώριμοι, όσο καί αν 

όνήκουν σέ τελείως διαφορετικές θρησκείες, μπορούμε νό πούμε ότι ή 

ένοια τού Θεού συμπίπτει περισσότερο, παρά στήν όντίληψη όμοθρή

σκων, πού είναι όμως διαφορετικής πνευματικής όναπτύξεως, διαφορε

τικής βαθμίδας έξελίξεως. Έπίσης συμπίπτει ένίοτε ή έννοια τού Θεού 

όνόμεσα ατούς μυστικούς τών διαφόρων θρησκειών η φιλοσοφικών σχο

λών. Έν τούτοις, όκόμη καί όνόμεσα ο' αύτούς, θό είναι πολύ δύσκολο 

νό βρεθούν δύο ανθρωποι πού ν' όποδίδουν τήν ϊδια όκριβώς έννοια ατή 

λέξη «Θεός». Είναι ϊσως εύκολώτερο νό συμφωνήσουν οί όφιλοσόφητοι 

σέ μιό όνεξέταστη, όσαφή, όμιχλώδη καί όνθρωπομορφική όντίληψη 

περί Θεού, αν καί ο' αύτή τήν περίπτωση -πού είναι καί ή πιό συνηθισμέ

νη- μέγα γεννάται ζήτημα αν μπορή νό γίνη λόγος περί «έννοίας τού 
Θεού». 

Ή έρευνα γιό τήν έννοια τού Θεού έχει ν' όντιπαλαίση μέ ίδέες βα
θειό ριζωμένες, όπό τήν παιδική όκόμη ήλικία, πού ό ανθρωπος τίς 
προσλαμβάνει όνεξέταστα, όπως τίς δίνει τό περιβάλλον του, καί τίς θε
ωρεί θεόπεμπτες καί όκλόνητες. 

Δέν έχομε καμμιό πρόθεση νό τίς κλονίσωμε σέ όποιον όγαπά περισ
σότερον τόν Πλάτωνα όπό τήν 'Αλήθεια. Πώς μπορούμε όμως νό κάνω
με μιό έρευνα, αν δέν θέσωμε ύπό όμφισβήτηση τή γνώση μας γιό τό 
όντικείμενο τής έρεύνης μας; .. Αν δέν τό έξετόσωμε θαρρετό καί έλεύ
θερα όπό κάθε δέσμευση τού παρελθόντος, όπό κάθε προγενέστερη 
ίδέα πού έχομε σχηματίσει γι' αύτό, εϊτε όπό τίς προηγούμενες μελέτες 
μας, εϊτε -πρό πόντων καί συνηθέστατα- όπό τίς όνεξέταστα σχηματι-
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σμένες άντιλήψεις μας, πού διεμορφώθησαν κάτω άπό τήν έπιρροή τής
γνώμης τών όλλων καί ίδίως τής κοινής γνώμης, πού άκολουθούν οί
πολλοί; 

'Ελπίζω ότι οί άναγνώσται τού «ΙΛΙΣΟΥ» έχουν τό πνεύμα έλεύθερο
άπό τίς δεσμεύσεις τού παρελθόντος καί άπό τίς γνώμες τών όλλων,
έλεύθερο άπό τυφλές πίστεις, καί πρόθυμο νά έξετάση καί νά κρίνη
άμερόληπτα τήν κάθε ίδέα καί τήν άξία της, νά κρατήση ό,τι άξίζει νά
κρατηθή καί ν' άπορρίψη ό,τι άξίζει ν' άπορριφθή. Τό κριτήριο πρέπει νά 
είναι ή έλεύθερη σκέψη η άκόμη καί ή διαίσθηση, άλλά μέ γνώση ότι τό 
κριτήριο αύτό ύφίσταται έπίσης τή μεταβολή τής έξελίξεως, τήν έπίδρα
ση τής ψυχοπνευματικής ώριμάνσεως. 

··Ας μή παρερμηνευθούν, λοιπόν, άπό κανέναν όσα γράφομε, άλλ' ας
ύποστούν τόν άπροκατάληπτο καί άμερόληπτο έλεγχο τής έλευθέρας 
κρίσεως τών άναγνωστών. 

Κατά τή μακρυνή πορεία τής έξελίξεως τής άνθρωπότητος, άνεπτύ
χθησαν καί διεδόθησαν πολλές καί διαφορετικές άντιλήψεις περί Θεού. 
·Εν τούτοις, οί μυστικίζοντες έρευνηταί κάθε έποχής είχαν πάντοτε μιά
διαφορετική άντίληψη άπό τόν πνευματικό όχλο. ·Αντίληψη πνευματική
καί πλατύτερη, τήν όποία οί πολλοί δέν ήταν δυνατό νά παρακολουθή
σουν. Μέσα στίς μυστικές σχολές καί κάτω άπό τόν προστατευτικό πέ
πλο τής σιγής τών Μυστηρίων άναζητούσαν τήν άληθινή έννοια τού
Θεού καί άνέπτυσσαν πλατύτερες άντιλήψεις, πού έκαλύπτοντο κάτω

άπό τήν εύγλωττη σιγή τών συμβόλων καί τόν ποιητικό μύθο τής άλληγο
ρίας.

·Αλλ' άπό καιρό σέ καιρό, ένας Μεγάλος Μύστης, ένας άληθινός Δι

δάσκαλος, ένας άπό τούς πρεσβύτερους Υίούς τού Θεού, έξήρχετο άπό 
τά βάθη τών ίερών καί άπεκάλυπτε «άπό τών δωμάτων» όσα ήσαν άποκε
κρυμμένα άπό καταβολής κόσμου. 

Πόσοι άπό τό λαό, πόσοι άπό τούς πολλούς, πόσοι άπό τούς στενής 

άντιλήψεως μορφωμένους, ήσαν σέ θέση νά έννοήσουν όσα Αύτός έλε
γε; 

Τά περισσότερα παρερμηνεύοντο, παρεμορφώνοντο, διεστρεβλώνο
ντο, άπό αύτούς τούς ϊδιους τούς μαθητές των, όπως πολύ παραστατικά 

γράφει ό Κίπλιγκ στό θαυμάσιο ποίημά του ,:ο Μαθητής» 
Άπ' όσα, λοιπόν, έδίδασκε ό Μύστης, κατεσκευάζετο μέ τόν καιρό, 

άπό τούς μαθητάς του η άπό τούς μαθητάς τών μαθητών του, μιά θρη
σκεία, μιά αϊρεση, μιά σχολή. Καί ό όχλος, ό ένθουσιασμένος άπό τήν 

προσωπικότητα τού Διδασκάλου, παρεμόρφωνε πιό πέρα, άπό όγνοια καί 
τυφλό φανατισμό, τή διδασκαλία τού Μύστου, πολλές φορές άσχημονώ

ντας είς βάρος τής άγνής ίδεολογίας του. Πώς μπορεί νά γίνη σοβαρός 
λόγος περί έξετάσεως τής έννοίας τού Θεού στήν άντίληψη τού πνευ

ματικού όχλου; 
Άλλά σέ κάθε έποχή, σέ κάθε θρησκεία καί σέ κάθε αϊρεση έμφανί

ζονται μυστικίζοντες έρευνηταί καί αύτοί είναι πού έρευνούν άποτελε

σματικά γιά τήν έννοια τού Θεού. 
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Πλήν όμως, ή μυστικιστική Γνώσις είναι όπως ή δημιουργική δύναμις 

τού καλλιτέχνου. Δέν μεταδίδεται. Μόνον νά μιλάμε μπορούμε γι' αύτήν. 

Ό σοφιστής Γοργίας έλεγε ότι ούδέν ύπάρχει, άλλά καί όν ύπάρχη 

είναι άκατανόητο στόν όνθρωπο. Άλλά καί άν είναι κατανοητό, δέν μπο

ρεί νά έξηγηθή σέ άλλον. «Ούδέν έστιν. Εί καί έστιν, άκατάληπτον άν

θρώπω. Εί καί καταληπτόν, άλλά τότε άνερμήνευτον τώ πέλος». 

Μπορούμε, λοιπόν, όχι νά κατανοήσωμε τήν άληθή έννοια τού θεού, 

άλλά μόνον νά συζητήσωμε γύρω απ' αύτήν. Αύτή ή συζήτηση πιθανόν νά 

βοηθήση μερικούς νά διαμορφώσουν άπόψεις καί γνώμες, ϊσως νά συ

ντελέση στό νά διαλυθούν μερικές πλάνες, δηλαδή νά βγούν άπό τόν 

πνευματικό άγρό μερικά ζιζάνια, γιά νά μπορέση νά ξεπεταχθή τό στάρι. 

Δέν μπορούμε νά κάνωμε τό στάρι νά φυτρώση. Μπορούμε μόνον νά 

βγάλω με μερικά ζιζάνια, ώστε νά διευκολύνω με τό σιτάρι νά φυτρώση. 

Γιά νά μελετήσωμε τήν έννοια τού θεού, θά άνατρέξωμε έπιτροχά

δην στίς διάφορες θρησκείες, συλλέγοντας άγκάθια καί ρόδα. 

Ποιά είναι, άραγε, 11 έννοια τού θεού στήν άντίληψη τών άγρίων 

πρωτογόνων φυλών; 

Πολλά έχουν λεχθή περί φετιχισμού, περί άνιμισμού, περί έξιλαστη

ρίων άνθρωποθυσιών, περί λατρείας τών πνευμάτων τών προγόνων καί 

περί διαφόρων άκατανοήτων συμβόλων καί φετίχ, στά όποία οί άγριοι πι

στεύουν. Έν τούτοις σέ μερικές φυλές άγρίων, παραλλήλως πρός τίς 

ταπεινές άντιλήψεις περί τής έννοίας τού θεού, ύπάρχει ή ίδέα τής πί

στεως σέ ένα μεγάλο Όν, τού όποίου σύμβολον είναι ό Ούρανός, διότι 

ούδέν άλλο μπορεί νά ύπάρξη όμοίωμά του. Στό ύπέρτατο αύτό θείον 

'Όν, τό «Μεγάλο Πνεύμα», ούδεμία προσευχή φθάνει, ούδεμία θυσία 

προσφέρεται. Πρόκειται, άραγε, περί πρωτογόνου λατρείας η μήπως 

μάλλον περί ώχρού λειψάνου μεγάλης διδασκαλίας τού παρελθόντος, 

στήν όποία ή έννοια τής θεότητας ήταν έξόχως ύψηλή; 

Δύο τύποι λατρείας προήλθαν άπό τήν πολύ παλιά αρχαιότητα. Ή λα

τρεία τού Ήλίου καί ή λατρεία γενικώς τής Φύσεως. 

Ό 'Ήλιος, ή πηγή τής ζωής, τής θερμότητος, τού φωτός. Τί φυσικώτερο 

άπό τό νά λατρευθή σάν θεός; Τόν βρίσκουμε στίς αρχαίες λατρείες, όχι 

μόνον τής 'Ασίας καί τής Εύρώπης, άλλά καί τής 'Αμερικής, όπου οί 'Ίν

κας, στό Περού, ησαν οί «Υίοί τού Ήλίου». Ό 'Ήλιος, μέ μορφή χρυσού 
δίσκου, βρίσκεται στούς ναούς τους, πού τούς κατέστρεψαν γιά νά κλέ
ψουν τό χρυσάφι τους οί 'Ισπανοί κατακτηταί. Ποιά ηταν όμως ή έννοια 
τής θεότητος τού Ήλίου; -Ηταν ό 'Ήλιος θεός η ήταν τό όρατό σύμβολο 
τής αοράτου θεότητας; 'Ασφαλώς κάθε ήλιολάτρης δίνει τή δική του έν
νοια στή θεότητα τού Ήλίου. Οί 'Ινδοί βυθίζονται στά νερά τού Γκάγκα 
(Γάγγη) πρό τής ανατολής, καί όταν ό 'Ήλιος άνατέλλει, στρέφονται 
πρός αύτόν καί άναπέμπουν τήν έξής προσευχή: « 'Εσένα, 'Ήλιε, λα
τρεύω, τή δόξα τού όκτινοβόλου θεού. Εϊθε τό φώς σου νά φωτίζη τή 
διάνοιά μου ι ». Καί έπειδή βεβαίως τό φώς τού ύλικού Ήλίου δέν είναι 
δυνατόν νά φωτίση τή διάνοια τού ανθρώπου, είναι φανερόν ότι ό 'Ήλιος 
χρησιμοποιείται έδώ σάν σύμβολο τής άοράτου θεότητας. 
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·Εκτός άπό τή λατρεία τοϋ Ηλίου, κατά τήν άρχωότητα όνεπτύχθη 

γενικώς ή λατρεία τrϊς Φύσεως. Ο Παγανισμός, ή λατρεία τών Δρυϊδών, 

ή θρησκεία τών άρχαiων ΕλλtΊνων, είναι κατ' ούσίαν λατρεία τής Φύσε

ως, πού έκδηλώνεται μέ διάφορες μορφές Είναι τόση tl όμορφιά τrϊς 

Ελληνικής Μυθολογίας, ώστε όν άρχiσωμε νό μιλάμε γι' aύτtlV, δέ θό 

τελειώσωμε εύκολα. Ποιά έννοια είχαν οι άρχαίοι μας πρόγονοι περί 

Θεοϋ; ·Ασφαλώς καθένας τtl δική 1ou. Αλλη έννοια είχε ό Σωκράτης η ό 

Πλάτων rϊ ό Αίσχύλος καi όλλη oi Βοιωτοί όγρότες rϊ ό Δ1ϊ1ιος τών Αθη

ναίων. ·Αλλοι θεωροϋσον τήν ·Αθηνά σάν CΙνθρωπόμορφη Θεό καi αλλοι 

σόν σύμβολο τrϊς Σοφίας η τής Υγείας rϊ τrϊς Εργασίας. Η Ελληνικtl 

Μυθολογία προσωποποιεί κατά τόν πιό θελκτικό καί ποιητικό τρόπο τίς 

δυνάμεις τής Φύσεως, ύλικές και πνευματικές. Οί μεμυημένοι καθόλου 

δέν έδυσκολεύοντο νά όνευρίσκουν πίσω άπό τό σύμβολα, τίς tlθικές κοί 

πνευματικές άλ1Ίθειες, πού περικλείνουν. 

·Εγκαταλείποντας τίς φυσικές θρησκείες, έpχόμεθα οέ τρείς μεγά

λες θρησκείες τής άρχαιότητος, πού περιέχουν πολΜ σοφία Τήν Ιν

δουϊκή η Βραχμανική, τήν Εβραϊκή καί τήν Ζωροοστρικ1ϊ Οί θρησκείες 

ούτές λέγοντω καi ,:Εθνικοί», διότι κάθε μιό τtlV άκολουθεί ενα εθνος. 

Οί Ινδοί, οί ·Εβραίοι, οί Πέρσω. Κάθε μιά όπ' αύτές, παράλληλα πρός τtl 

λαϊκ1Ί της πλευρό, περιέχει βαθύτατη φιλοσοφία καί παρουσιάζει τtlV εν

νοιο τοϋ Θεοϋ κατά τρόπον ύψηλώς πνευματικόν. 

η Βραχμανισμός εΤνω ή κατ' έξοχήν πανθεϊστική θρησκεία Ο Βρ6χ

μον λέγει: "Εδημιούργησο τόν κόσμο άπό ενα μέρος τοϋ έαuτοϋ μου, 

κοί παραμένω» Ολες οί μορφές είναι έκδηλώσεις ένός μέρους τής 

ύπόρξεώς του καί φέρνουν τήν εύλογίο τής παρουσίας του. Αλλά, μέσα 

καί πέραν όπό όλες τίς μορφές, ό Βρόηιαν, 1ϊ τό «Παραβραχμόν», παρα

μένει αίώνιος καί όμετάβλητος. «Είμαι ή άρχ1ϊ τό μέσον κοί τό τέλος 

όλων τών όντων». Εξ όλλου όλόκληρος ό ύπαρκτός κόσμος δέν είναι 

παρά μιά πλάνη, μιά ΜΑΓΙΑ, ενα όνειρον Είναι «τό όνειρον τοϋ Βράχ

μαν», ό όποίος άποτελεί Tll μοναδική Πραγματικότητα. Είς Αύτόν τά πό

ντο θά σuγχωνευθοϋν όταν τελειώση ή " Η μέρα τοϋ Βράχμον» κοί ελθη 

ή «Μεγάλη Νύκτα». 

Ή Εβροϊκ1Ί θρησκεία μάς είναι γνωστότερη καί συνδέεται μέ τόν 

Χριστιανισμό. Μάς εΤνω δηλαδή, γνωστότερη tl Παλαιά Διαθήκη, γιατί 

πολύ λίγο πpόγμοτο γνωρίζουμε γιά τtlV Κοββάλο, τό Ταλμούδ, τό Ζο

χάρ, πού μέ τόση έπιμέλειο τά μελετοϋν οί μορφωμένοι Ροββίνοι. 

Ή Παλαιό Διαθήκη όποτελείτοι όπό πολλά βιβλία, πού μάς παpουσιό

ζουν διαφορετική μεταξύ τους τήν είκόνα τοϋ Θεοϋ. Στtl Γένεση, ό Θεός 

περιπατεί μέ τήν έσπερινή δρόσο στόν Παράδεισο κοί είναι Θεός έθνι

κός τών Εβραίων, έκδικητικός καί ζηλότυπος, άποιτών «όφθολμόν όντί 

όφθολμοϋ κοί όδόντα όντί όδόντος», «άγαπών τούς όγαπώντος καί μι

σών τούς μιοοϋντας, μέχρι τρίτης κοί τετάρτης γενεάς». Στούς ψαλμούς 

όμως συνοντοϋμε ύψηλή εννοιο τής Θεότητας, τήν ίδέα Θεοϋ παγκο

σμίου κοί πονταχοϋ παρόντος. 
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«Πού πορεuθώ άπό τού πνεύματός Σου 

καί άπό τού προσώπου Σου πού φύγω; 

Έάν άναβώ είς τόν ούρανόν, Σύ έκεί εί. 

Έάν καταβώ είς τόν 'Άδην, πάρει ... ». 

(Ψαλμός Δαυίδ, ΡΑΘ) 

Έξ 6λλου όμως, είς τούς ψαλμούς συναντούμε τήν τρομερή ίδέα: 

«Καί άνελής πόντος τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ότι σός δούλος 

είμί». 

Γιά τή θρησκεία τού Ζωροάστροu, δέν γνωρίζομε πολλά πράγματα. 

'Υπάρχει σ' αύτήν ή ίδέα τού άντιμαχομένου Καλού καί Κακού, πού βρί

σκονται σέ αίώvια πάλη, καθώς καί ή ίδέα τού Πυρός, σάν συμβόλου τής 

Θεότητας, ίδέα πού άπαντόται καί στήν 'Ελληνική Μυθολογία, μέ τόν 

Προμηθέα, τόν ·Ήφαιστο καί τούς Μυστηριακούς Καβείρους, καθώς καί 

στόν Βραχμανισμό μέ τή μορφή τού Θεού AGNI. 

Μετά τίς Έθvικές θρησκείες τής άρχαιότητος, στίς όποίες πρέπει νά 

προσθέσωμε τίς σχετικώς νεώτερες τού Κομφουκίου καί τού Λάο-Τσέ, 

πού είναι μάλλον κοινωνικοφιλοσοφικαi διδασκαλίαι παρά θρησκείαι, έρ

χόμεθα στίς λεγόμενες παγκόσμιες θρησκείες, δηλαδή στό Βουδδισμό, 

στό Χριστιανισμό καί στόν 'Ισλαμισμό. 

Ό Βουδδισμός διαιρείται σέ Βόρειο καί σέ Νότιο. Στό Βόρειο Βουδ

δισμό ύπάρχει ή ίδέα τού Θεού η τού Ούροvίου Βούδδα. Στό Νότιο 

Βουδδισμό κάθε ίδέα περί Θεού είναι άπορριπτέα καί ή λατρεία άποδί

δεται στόν τελειοποιηθέvτα 6νθρωπο. 

Στό Χριστιανισμό ή κεντρική ίδέα περί Θεού είναι ή τού Ούραvίου 

Πατρός, τού όποίου πάντες εϊμεθα τέκνα. Ό Θεός αύστηρότητος καί δι

καιοσύνης τώv 'Εβραίων, καθίσταται Θεός μακροθυμίας καί συγγνώμης 

παρά τοίς Χριστιαvοίς. Είς δέ τήν Σαμαρείτιδα ό Ίησούς έδωσε τήν ύψη

λότερη έννοια, πού είναι δυνατόν νά συλληφθή περί Θεού: «Πνεύμα ό 

Θεός καί τούς προσκυνούvτας αύτόν έν πνεύματι καί άληθείQ δεί προ

σκυνείν». 

'Άλλες, ένδιαφέρουσες τή μελέτη μας περικοπές άπό τήν Καινή Δια-

θήκη είναι: 

«Θεόν ούδείς έώρακε πώποτε» (Ίω. Α-18). 

«Έγώ έν τώ Πατρί μου καί ύμείς έν έμοί κάγώ έν ύμίν» (Ίω. ΙΔ-20). 

«Το πνεύμα πάντα έρευνά καί τά βάθη τού Θεού» (Παύλου πρός Κο-

ριvθ. Α'. Β-10). 

«Ούκ οϊδατε ότι ναός Θεού έστέ καί τό πνεύμα τού Θεού οίκεί έν 

ύμίν;» (πρός Κοριvθ. Α'. Γ-16). 

«Πας ό άγαπών έκ τού Θεού γεγέννηται καί γινώσκει τόν Θεόν. Ό μή 

άγαπών ούκ έγνω τόν Θεόν, ότι ό Θεός άγάπη έστίν» (Α έπιστ. Ίωάvνου, 

Δ 7-8). 

Καί τέλος, τά άθάνατα λόγια τού 'Αποστόλου τών Έθνών άπό τό βρά

χο τού Άρείου Πάγου: «·ο Θεός, ό ποιήσας τόν κόσμον καί πάντα τά έν 

αύτώ, ούτος ούραvού καί γής Κύριος ύπάρχων, ούκ έν χειροποιήτοις 

ναοίς κατοικεί, ούδέ ύπό χειρών άνθρώπωv θεραπεύεται προσδεόμενός 
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τινος, αύτός διδούς πάσι ζωήν καί nνοήν κατά πάντα.. Έν αύτώ γάρ 

ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν». 
'Επιμείναμε περισσότερο στό Χριστιανισμό, όχι μόνον γιατί μάς εΤναι 

γνώριμος, άλλά κ_αί γιατί οί ίδέες αύτές, περί τής ούσίας τού Θεού εΤναι 
όφθαστες σέ ώραιότητα καί μεγαλεϊον. 

Στόν ϊσλαμισμό, ό Θεός εΤναι ό Δίκαιος καί Ελεήμων. 'Απλώνει τήν 
εύλογία του σ' όλα τά όντα. 'Υπήρχε όταν άκόμη δέν ύnήρχε τίποτε 
όλλο. ΕΤναι τό φώς χωρίς σκοτάδι, ή ζωή χωρίς θάνατον, ή γνώση χωρίς 
όγνοια. --Οnως εΤναι σήμερα θά nαραμείνη γιά πάντα. 

Βλέπουμε ότι οί μυστικίζουσες ίδέες δέν λείπουν άnό καμμιά θρη

σκεία. Ό μυστικιστής άνευρίσκει τόν Θεόν «έν έαυτώ». Κατά τούς μυστι

κιστάς, Θεός εΤναι ή ζωή τού Σύμπαντος Ή μία καί μοναδική. 'Η ίδια πού 

ζωογονεϊ κάθε ον, όσονδήnοτε καί όν εΤναι άδύνατο, παιδικό, άνεξέλι
κτο. ··Αν θέλωμε νά φθάσωμε τό Θεό, θά τόν nλησιάσωμε μέσα άnό τόν 

'Εαυτό μας. Στά μυχιαίτατα τής ύnάρξεώς μας, θά άναζφήσωμεν καί θ' 
άνεύρωμεν τόν Θεόν. 'Άν δέν τόν άνεύρωμεν έκεϊ, δέν θά τόν άνεύρω

μεν πουθενά. Έάν όμως άντιληφθώμεν έντός ήμών τό Αίώνιον, δέν θά 

nαύσωμεν νά τό βλέnωμεν παντού τριγύρω μας. 

Ή όμεση γνώση τού έντός ήμών Θεού, θά μάς δώση τή δύναμη καί τή 
χαρά τής άγνής-καθαρής ζωής. Τότε ό Θεός παύει νά εΤναι μιά άφηρη

μένη θεολογική έννοια καί καθίσταται βίωμα. 'Άνθρωπος-Φύση-Θεός 
καθίστανται μιά άδιάσnαστη ένότης. ΕΤναι τό ίέpμα τής προσωπικής 

ζωής καί ή άφετηρία τής καθολικής, τής παγκοσμίου, τής Θείας. ΕΤναι ή 
έnάνοδος τού Υίού στούς κόλπους τού Πατρός. «·Εγώ καί ό Πατήρ μου 

έν έσμέν». 

Άνετρέξαμε στίς θρησκεϊες καί στή μυστικίζουσα φιλοσοφία. Καλό 
εΤναι νά δούμε τί λέει καί ή άκαδημαϊκή φιλοσοφία, ή «θύραθεν» φιλοσο

φία. 

Έξετάζουσα ή φιλοσοφία τό θεολογικό πρόβλημα διεμόρφωσε πέ
ντε μεγάλα συστήματα: Θεϊσμός, Δεϊσμός, Πανθεϊσμός, Πανενθεϊσμός. 

Άθεία. 

Ό Θεϊσμός δέχεται, ότι ό Θεός είναι προσωπικός καί ύnερκοσμικός, 

ύnάρχων έκτός τού κόσμου, τόν όnοϊον έδημιούργησε κατά τήν έλευθέ
ρα του θέληση καί πάνω στόν όnοίον συνεχώς έnενεργεϊ, κυβερνώντας 

τον κατά τήν έλεύθερη βούλησή του. 

Ό Δεϊσμός δέχεται έnίσης, ότι ό Θεός είναι προσωπικός καί ύnερκο
σμικός, δημιουργός τού κόσμου καί τών φυσικών νόμων, στούς όnοίους 

όμως έχει άναθέσει τή λειτουργία τού σύμπαντος, χωρίς ό ίδιος νά 
έnεμβαίνη 

Ό Πανθεϊσμός δέχεται Θεόν άnρόσωnον καί ένδοκοσμικόν. Θεός 

καί κόσμος συμπίπτουν καί ταύτίζονται. Τό πάν μετέχει τής Θείας Ού
σίας. Ό Θεός έν πάσι καί τά πάντα Θεός. Η ύλική Φύση είναι άνάnτυξη 
τής Ούσίας τού Θεού. 

Ό Πανενθεϊσμός δέχεται Θεόν ύnερκοσμικόν καί συγχρόνως ένδο
κοσμικόν, Θεόν περιλαμβάνοντα έν έαυτώ τόν κόσμον, διά τού όnοίου 
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έκδηλώνει ένα μέρος τού Έαυτού του, χωρίς νά έξαντλήται έν τώ κό
σμω, ύπάρχων πέραν κοί ύπεράνω τού σύμπαντος. Τά πάντα ζούν έν τώ 
ΘεQ, μετά τού Θεού, διά τού Θεού. Θεός εΤναι ή τά πάντα περιλαμβά
νουσα Θεία Συνείδηση. 

Ή Άθεία, έξ όλλου, άρνείται τήν ϋπαρξη Θεού κοί ύπερφυσικών 
όντων. Ό κόσμος δέν έδημιουργήθη ύπό ούδενός, διότι ύπάρχει αίω
νίως, άφθάρτως καί όνευ προνοίας. Λειτουργεί σύμφωνα μέ τούς φυσι
κούς νόμους, οί όποίοι άφ' έαυτών μηχανικώς διεμορφώθησαν. 

Έξετάσαμεν έπιτροχάδην τήν έννοια τού Θεού στίς διάφορες θρη
σκείες, στή μυστικίζουσα φιλοσοφία κοί στήν άκοδημοϊκή φιλοσοφία. 

Καιρός νά έξετάσωμε τήν έννοια τού Θεού, όπως τήν άντιλομβάνεται 
καί ή Θεοσοφική σκέψη. Θά τήν έκθέσω, φυσικά, όπως διοχετεύεται 
άπό τή δική μου κατανόηση, χωρίς κομμιά άξίωση, ότι ή δική μου κατα
νόηση εΤναι ή πληρέστερη. Καθένας πού έκθέτει μιά άντίληψη, μοιραίως 
τή χρωματίζει μέ τή δική του προσωπικότητα. Κοί όταν προσπαθεί νά με
ταδώση μιά μεγάλη διδασκαλία, μοιραίως τής άφαιρεί ένα μέρος τού με
γαλείου της καί τής όμορφιάς της. 

Ή Θεοσοφία, λοιπόν, όπως διοχετεύεται άπό τή δική μου μικρή κατα
νόηση, δέν παραδέχεται τήν ϋπορξη προσωπικού, έξωκοσμικοϋ κοί άν
θρωπόμορφου Θεού, πού δέν εΤναι -όπως γράφει ή Μπλοβάτσκυ στό 
«Κλειδί τής Θεοσοφίας» - παρά ή γιγάντιο σκιά τού άνθρώπου, κοί όχι 
πάντα στήν άνώτερη έκφρασή της. Παραδέχεται μιά παγκόσμιο Θείο 
ΑΡΧΗ, ρίζα τών όλων, άπό τήν όποίο τά πάντα άπορρέουν κοί στήν όποίο 
τά πάντα θά βυθισθούν κατά τό τέλος τού «Μεγάλου Κύκλου» τής 
'Υπάρξεως. 

Αύτή ή «Θείο Άρχή» - κοί τό «Θείον Τέρμα» - νομίζω ότι εΤνοι ό 
Βράχμον η τό Ποροβροχμάν τής Βεντάντο, ταυτόσημος μέ τόν ΑΜΜΩΝ

-ΡΑ τών Αίγυπτίων, μέ τό ΕΝ-ΣΟΦ τής Κοββάλο, μέ τό ΤΑΟ τού Λάο 
Τσέ. Είναι τού Θολή τό Υ ΔΩΡ, τού Άνοξιμάνδρου τό ΑΠΕΙΡΟΝ, τού 
Άνοξιμένους ό ΑΗΡ, τού Πυθογόρου ή ΜΟΝΑΣ, τού 'Ηρακλείτου τό ΑΕΙ
ΖΩΟΝ ΠΥΡ, τού Ξενοφάνους ό ΕΙΣ ΘΕΟΣ, τού Παρμενίδου τό ΕΝ ΟΝ, 
τού 'Εμπεδοκλέους ή ΙΕΡΗ ΦΡΗΝ, τού Δημοκρίτου τό ΠΛΗΡΕΣ, τού 
Άνοξογόρου ό ΝΟΥΣ. Είναι τό ΑΓ ΑΘΟΝ τού Πλάτωνος, τό ΚΙΝΟΥΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΝ τού Άριστοτέλους, τό ΠΥΡ τών Στωϊκών, τό ΠΡΏΤΟΝ τού
Πλωτίνου, ό ΒΥΘΟΣ τών Γνωστικών, ό ΘΕΙΟΣ ΓΝΟΦΟΣ τού Διονυσίου 
Άρεοπογίτου, ό ΠΑΤΗΡ τών Χριστιανών. ΕΤνοι τού Έρίγενο κοί τού "Εκ
καρτ το ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΝ ΜΗΔΕΝ, τού Σπινόζα ή ΟΥΣΙΑ, τού Λάϊμπνιτς ή 
ΜΟΝΑΣ, τού 'Εγέλου ή ΙΔΕΑ, τού Μπερξόν ή ΖΩΤΙΚΗ ΟΡΜΗ, τού Κρισ
ναμούρτι ή ΑΛΗΘΕΙΑ η ή ΖΩΗ. 

'Όλες ούτές οί όνομοσίες νομίζω ότι είναι διαφορετικές έκφράσεις 
τής μιας Θείος ΑΡΧΗΣ, διάφορες προσπάθειες έκφράσεως η μάλλον 
συνοψίσεως σέ μιά λέξη τής έννοίος τού Θεού. 

Θεός, λοιπόν, κατά τή Θεοσοφία, εΤνοι ή μοναδική, όπειρη, όνορχη 
κοί αίωνίο Ο ύ σ ί ο  . 'Υπάρχει έντός κοί έκτός κοί πέραν τού Σύμπα
ντος. ΕΤναι ό μοναδικός ΝΟΜΟΣ ό δίδων τήν ώθηση γιά τήν έκδήλωση 
τών οίωνίων κοί άμετοβλήτων νόμων, ένώ ό 'ίδιος παραμένει στό πεδίον 
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τού 'Απολύτου, άποτελών τήν πηγή τού Α ί ω ν  ί ο υ  Γ ί γ ν ε σ θ α  ι .  Εί
ναι ό Αίώνιος οίκοδόμος ένός άδιακόπου έξελισσομένου Σύμπαντος. Οί
κοδόμος καί όχι Δημιουργός, διότι τό Σύμπαν δέν δημιουργείται, άλλά 
ά ν α δ ύ ε τ α  ι άπο τήν ίδίαν ωυ ούσίαν, όπως γράφει ή Μπλαβάτσκυ. 

Ή δημιουργία έίναι τό έργον τού αιωνίου ΝΟΜΟΥ τής περιοδικότητας, 
όστις κατά τήν άρχήν ένός νέου Κύκλου Ζωής έκnέμnει μιά ένεργό 

δημιουργική δύναμη -τό Λόγο-, ενώ ή μοναδική ΑΡΧΗ παραμένει πά

ντοτε άγνωστη καί άκατανόητη. « Εδημιούργησα τόν κόσμο μέ ένα μέ
ρος τού έαυτού μου, καί παραμένω». 'Όταν φθάση ή ώρα τής μεγάλης 
Νύκτας, ό Λόγος θά παύση νά σκέπτεται καί νά θέλη τήν ϋπαρξη τού Σύ
μπαντος, καί τότε τό πάν θά έπανέλθη στήν άνεκδήλωτη ύπόσταση τής 

'Υπάρξεως, τήν όποίαν ό περιωρισμένος άνθρώπινος νούς άντιλαμβάνε
ται σάν μηδέν καί άνυπαρξία. Συνεπώς, ό Θεός τής Θεοσοφίας δέν εύρί

σκεται στόν Ουρανό, στόν Παράδεισο η σέ όποιονδήποτε χειροποίητο 
Ναό. «Πνεύμα ό Θεός καί τούς προσκυνούντας αύτόν έν Πνεύματι καί 

ΆληθείQ δεί προσκυνείν». Εύρισκεται πανταχού, σέ καθε μόριο τού όρο
τού καί άοράτου κόσμου, καί περιλαμβάνει τά πάντα. «'Εν αύτώ ζώμεν 
καί κινούμεθα καί έσμέν». Είναι ή ώθούσα πρός άέναον έξέλιξιν Ζωή, η 
παντοδύναμη, πάνσοφη καί πανταχού παρούσα δημιουργική Πνο1i, Είναι 
ή τά πάντα συνέχουσα και ζωογονούσα Δύναμις. Συνεπώς, ό Θεός ένοι
κεί καί στόν άνθρωπο. «Ούκ οϊδατε ότι ναος Θεού έστέ καί τό Πνεύμα 

τού Θεού οίκεί έν ύμίν;». Ό 'Ερμής ό Τρισμέγιστος λέγει: «·ο ·οσιρις εί
ναι στούς Ούρανούς, άλλά ό ·οσιρις είναι έπίσης στά βάθη τής καρδιάς 

τών άνθρώπων. 'Όταν ό 'Όσιρις πού βρίσκεται στήν καρδιά τού άνθρώ

που, ένωθή μέ τόν 'Όσιρι πού βρισκεται στους Ούρανούς, τότε ο άνθρω
πος γίνεται Θεός, καί ό ·οσιρις, πού ήταν κομματιασμένος, ξαναγίνεται 

'Ένας». 

Εϊθε ό κάθε άνθρωπος να κατορθώση μια μέρα νά άνακαλύψη ό ϊδιος 
τήν άληθή έννοια τού Θεού. Θα καταστή τοτε κατι περισσότερο άπό όν

θρωπος. 'Ίσως νά καταστή τότε, κατά κάποιον τρόπο, ό ϊδιος ένας Θεός. 
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'Εξέλιξις ιϊ 'Ανακύκλησις; 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Στά μεταφυσικά ίδίως προβλήματα, εΤναι πολύ πιό εϋκολον νά γίνω

νται έρωτήσεις κοί νά διατυπώνονται άπορίοι, παρά νά δίδωντοι άποντή

σεις. "Εν τούτοις, κοί ή διατύπωσις έρωτημάτων, όταν όρθώς τίθενται, ει

ναι μιά ούσιώδης προώθησις διά τήν έπεξεργοσίον τού προβλήματος, είς 

τό όποίον άνοφέροντοι. 

"Υπάρχουν μερικοί έρωτήσεις, οί όποίοι είναι πραγματικά βασανιστι

κοί διά πολλούς έρευνητάς τών μεταφυσικών προβλημάτων. Κοί μερικοί 

σταματούν άπελπισμένοι, προσκόπτοντος σ' άνοπάντητο έρωτήμοτο. 

·"Ετσι, πολλοί άπό όσους άσχολούνται μέ τά μεταφυσικά έρωτούν· Τό

πάν έξελίσσετοι. Αύτό είναι φονερόν. Άλλά μαζί μέ τάς έξελισσομένος 

ύλικάς μορφάς κοί τάς έξελισσομένος ψυχοπνευμοτικάς όντότητος, 

έξελίσσετοι έπίσης κοί τό Θείον; ··Η παραμένει σέ στατική τελειότητα; 

Ενο dλλο βοσονιστικόν έρώτημο είναι: "Η άνθρωπίνη ψυχή έξελίσ

σεται, μέχρις ότου άποβή φωτεινόν κοί έλεύθερον πνεύμα. Άπό έκεί κοί 

πέρα, όμως, τί γίνεται; "Εξακολουθεί έπ' dπειρον νά έξελίσσετοι; "Ή πα

ραμένει σέ στατική τελειότητα; 'Ή ένούτοι μέ τήν παγκόσμιο ψυχή, τόν 

Λόγον τού Σύμπαντος; 

Κοί έάν οί άνθρώπινοι ψυχοί είναι σπινθήρες, πού έξεπέμφθησον 

άπό τήν Θείον Φλόγα (όπως διδάσκει ή Θεοσοφία), διοτί τό Θείον κατα

μερίζεται; Διοτί τό τέλειον καθίσταται άτελές; Διοτί τό πνεύμα ένδύετοι 

ϋλην; Πώς έξηγείται ούτή ή πτώσις; Πρός τί τό άτελεύτητο ταξίδι τής 

έξελισσομένης άνθρωπίνης Ψυχής; Διατηρεί οϋτη έπ' dπειρον τήν ούτο

τέλειάν της η οί σπινθήρες έπονέρχοντοι είς τήν Θείον Φλόγα; "Επανερ

χόμενοι τήν πλουτίζουν κοί τήν τελειοποιούν η παραμένει ή Θείο Φλόγα 

άμετάβλητη είς τήν οίωνιότητα; 

Τό ύλικόν Σύμπαν ύπήρχε πάντοτε κοί θά ύπάρχη πάντοτε; ··Η έδη

μιουργήθη κάποτε έκ τής άνυπορξίος ύλικού κόσμου κοί θά έπονέλθη 

κάποτε είς τήν άνυπορξίον; Είς τήν μίαν η τήν dλλην περίπτωσιν, ό όπι

σθεν αυτού ύφιστάμενος Λόγος έξελίσσετοι κοί ούτός η παραμένει άμε

τάβλητος; Διά τό Σύμπαν, διά τό Θείον, διά τιiν τελικήν τύχην τής άνθρω

πίνης ψυχής, ύπάρχει άτελεύτητος έξέλιξις η ύπάρχει άνοκύκλησις; 

ιδού μερικά βασανιστικά κοί dλυτο έρωτήμοτο, πού dπειρες φορές 

dκουσο νά τίθενται άπό όσους άσχολούντοι μέ τήν μελέτη τών μεταφυ

σικών προβλημάτων. 

"Αλλά μήπως εΤνοι βασανιστικά κοί dλυτο, διότι κακώς τίθενται; Ζητά

με νά λύσωμεν διά τής διανοίας προβλήματα τά όποίο έκφεύγουν άπό 

τίς δυνατότητές της. Πώς εΤνοι δυνατόν ό έκ γενετής τυφλός νά άντιλη

φθή τήν όμορφιά ένός ήλιοβοσιλέμοτος, όσον ζωηρά κοί άν τού τό περι

γράψουν; Πώς είναι δυνατόν ό έκ γενετής στερούμενος όσφρήσεως νά 
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όvτιληφθή διό περιγραφής τήv μυρωδιά έvός ρόδου η έvός κρίνου; Πώς 
είναι δυνατόν ένας κωφάλαλος vό όvτιληφθή τό θέλγητρο μιάς μουσι
κής συναυλίας; Πώς είναι δυνατόν ό άνθρωπος vό όvτιληφθή τήv ούσία 
τού Λόγου τού Σύμπαντος καί vό σχηματίση ίδέας καί γvώμας διό τήv 
ζωήν καί τιiv έξέλιξιv τού Θείου; Κατ' όvόγκηv, ή όvτίληψις τήv όποίαv 
δύναται vό σχηματίση ό άνθρωπος έπόvω σέ τέτοια μεταφυσικό προβλή
ματα, δέv μπορεί vό είναι πλήρης. Θό είναι έλλιπής, θό είναι όσαφής 

Εξ άλλου ή όvτίληψις τήv όποίαv έvδέχεται vό σχηματίση, δέv μπο
ρεί vό είναι προϊόν διανοητικής μόνον έπεξεργασίας Θό πρέπει vό είναι 
όπόρροια καί διαισθήσεως, έvορόσεως. Δηλαδή, γνωσιολογικού όργό
vου, τό όποίοv δέv είναι όκόμη όvεπτυγμέvοv είς τόv συνήθη άvθρωποv 

Έv τούτοις δέv δυνάμεθα vό θέσωμεv όρια είς τήv έλευθέραv σκέ
ψιv τού όvθρώπου. ό όποίος tχει πάντοτε τό όvαφαίρετοv δικαίωμα vά 
έρευνά καί vό σκέπτεται. Είναι όμως πολύ πιό εϋκολον -όπως στήv άρχή 
εϊπαμε- vά διατυπώvη έρωτήσεις, παρά vά δίδη ίκαvοποιητικάς άπαvτ 11-

σεις σέ τέτοιου εϊδοuς μεταφυσικό προβλήματα. 

ΓεvικG)ς παραδεκτή καί πλέον εύπεπτος είναι ιi όπόψις τής άεvάοu 
έξελίξεως. Τό Σύμπαν ύφίσταται όvέκαθεv καί θό ύπάρχη είς τό διηνε
κές. Τό ιiλιακό συστιiματα δημιουργοϋvται καί καταστρέφονται, όλλά τό 
Σύμπαν παραμένει. Ή άvθρωπίvη ψυχή, δημιούργημα τώv λειτουργιών 
τής Φύσεως, ύφίσταται μίαν όvοδικήv έξέλιξιv, έπιτελεί μίαν έξελικτικιiv 
πορείαv. Έκκιvήσασα πρό όμvημοvεύτωv αίώvωv, όπό τιiv όδιαφοροποί
ητοv Ούσίαv, διήλθε, κατά τό όπώτεροv παρελθόν, δι' ότελεστέρωv ύλι
κώv μορφών (όρυκτώv, φυτικών, ζωϊκώv), συνεχώς προοδέύοuσα διά 
μετενσαρκώσεων Είς τό παρόν στάδιον τής έξελίξεώς της έvσαρκούται 
μόνον είς όvθρωπίvοuς μορφάς, προσδεδεμένη πάντοτε είς τόv τροχόv 
τώv γεννήσεων καί τώv θανάτων. Μετεvσαρκούται όλληλοδιαδόχως είς 
διάφορα όvθρώπιvα σώματα, είς ποικίλος φυλός καί είς όμφότερα τά 
γένη, προσλαμβάνουσα πείραv έκ τώv συμβάντων τώv διαφόρων έπι
γείωv βίων Η πείρα αύτή, κατά τήv μεταξύ τώv δύο έvσαρκώσεωv δια
βίωσιv είς πvευματικωτέροuς κόσμους, μετουσιούται είς διαμόρφωσιv 
τού λεγομένου έμφύτου χαρακτήρος καί τώv πνευματικών ίδιοτήτωv τής 
ψυχής. Τοιουτοτρόπως, ή έξελισσομέvη όθόvατος όvθρωπίvη ψuχη, 1i 
ψuχοπvευματική όvτότης, καθίσταται διαρκώς τελειοτέρα, πλέον έλευ
θέρα, περισσότερον ύπεύθuvος, περισσότερον φωτεινή, περισσότερον 
ενσυνείδητη τής όληθούς φύσεώς της, περισσότερον όπηλλαγμέvη όπό 
τός ορμάς τού υλικού σώματος καί τό σκοτεινό πάθη. Τοιουτοτρόπως, 11 
όvθρωπίvη ψυχή καθίσταται, μετά πάροδοv ότελεuτήτωv αίώvωv, πνεύ
μα έλεύθεροv καί φωτε1vόv, όπως ύπήρξαv αί πρωτοπόροι ψυχαί τώv 
Μεγάλων Μυστών. Τό πνεύμα θά έξακολοuθήση τήv περαιτέρω έξέλιξιv 
είς φωτειvοτέρους κόσμους, όγvώστους καί όσυλλήπτοuς σήμερον δι' 
ήμάς, ϊσως είς άλλος ούραvίας σφαίρας 

Πέραν όμως τής όπόψεως τιϊς όεvόου έξελίξεως, ύπόρχει καί ιi άπο
ψις τής όvακυκλιiσεως η μυστικής έvώσεως μέ τό Θείον, έκ τού όποίοu 
όπέρρευσαv αί όvθρώπιvαι ψuχαί, διό vό έvωθούv έκ νέου πρός αύτό 
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κατά τό τέρμα τής έξελίξεώς των. Ή άποψις αϋτη συμπίπτει πρός τήv 

προηγουμέvηv είς 6,τι άφορά τήv διαδρομήν τής έξελίξεως τής άvθρω

πίvης ψυχής, τήv όποίαv θεωρεί συvτελουμέvηv -οϋτως είπείv- έπί τοϋ 

άνιόvτος τόξου τοϋ κύκλου τής άvακυκλήσεως. Ή διαφορά τώv δύο 

άπόψεωv παρουσιάζεται είς τήv άφετηρίαv καί είς τό τέρμα τής πορείας 

τής έξελίξεως. Ή περί διαδρομής τής έξελίξεως διά μετενσαρκώσεων 

άποψις συμπίπτει. Άvτί τής άεvάου δμως έξελίξεως, είς τήv Άvακύκλη

σιv έχομεν έπαναφοράv η μετουσίωσιv είς τήν παγκόσμιοv Ψυχήν, είς 

τήv Αίωvίαv Φλόγα, έκ τής όποίας έξεπέμφθησαv οί σπινθήρες πού άπο

τελοϋv τάς άνθρωπίvους ψυχός. Ή άτομική ψυχή συγχωνεύεται είς τήν 

παγκόσμιοv Ψυχήν. Είναι ή άποψις τώv Μυστικών περί μυστικής έvώσε

ως πρός τό Ύπερούσιοv Μηδέν (""Εκκαρτ) η τό "Απόλυτον Μηδέν (Έρί

γενα). Είναι ή διάλυσις τοϋ άvθρωπίvου Έγώ είς τό μέγα Σύνολον, ή εϊ

σοδος είς τό Νιρβάνα, ή ένωσις τής σταγόvος τής άτομικής ύπάρξεως 

είς τόν Ώκεαvόν τής καθολικής Ζωής. Ή άπορρόφησις είς τό Βραχμάv. 

Ή συγχώνευσις είς τό ΤΑΟ. Ή έπαvαφορά είς τούς κόλπους τοϋ πα

τρός. «Έγώ καί ό Πατήρ μου εν έσμέν. Έξήλθοv παρά τοϋ πατρός, έλή

λυθα είς τόν κόσμον, πάλιν άφίημι τόv κόσμον καί πορεύομαι πρός τόν 

πατέρα». 

Μερικοί άπό τούς προσωκρατικούς "Έλληνας φιλοσόφους - οί όποίοι 

έv τώ συvόλ� των ίδιαιτέρως ήσχολήθησαv μέ τό πρόβλημα τής πρώτης 

άρχής καί τής άρχής τώv όντων - ύποστηρίζουv τήν άvακύκλησιv. 

Πρώτος ό "Αναξίμανδρος τήv έδίδαξε, θεωρών ώς πρωταρχικήν ούσίαv 

τό άπειρον - στοιχείον άμορφοv, άφθαρτοv καί άθάνατοv - άπό τό 

όποίοv τά πάντα προέρχονται γιά vά έπαvέλθουv είς αύτό κατά τό τέλος 

τής μορφικής των ύπάρξεως. Ό "Αναξιμένης έπίσης παρεδέχετο περιο

δικήν δημιουργίαν καί καταστροφήν τώv κόσμων. Τό ϊδιοv καί ό "Ηρά

κλειτος, ό σκοτεινός Έφέσιος έδίδασκεv δτι ό κόσμος είναι αίώvιος, 

γεννηθείς άπό τό «άείζωοv πϋρ». Άλλ' είς τό τέλος τής κοσμικής περιό

δου nροώρισται νά έπανέλθη είς τήv έκπύρωσιv, διά νά σχηματισθή ένας 

νέος κόσμος, είς άτελεύτητοv έvαλλαγήν «χρησμοσύvης καί κόρου». 

Ώς τμήμα τοϋ θείου r.υρός έθεωροϋσε τήv άvθρωπίvηv ψυχήν. Κατά τήν 

γvώμηv μερικών καί οί "Ορφικοί έδίδασκον τήv άvακύκλησιν. Άλλά περί 

τής διδασκαλίας τώv "Ορφικών ούδέν δύναται μετά βεβαιότητος νά λε

χθή, διότι ή "Ορφική διδασκαλία, ώς Μυστηριακή, παρέμειvεv έv τώ συ

νόλω της μυστική. 

"Άς ϊδωμεv τώρα τί λέγει έπί τοϋ θέματος ή Θεοσοφία. Ή Η. Ρ. Blava

tsky είς «Τό κλειδί τής Θεοσοφίας» (σελ. 97) γράφει: 

«Δέν πιστεύουμε σέ δημιουργία, άλλά σέ περιοδικές διαδοχικές έκδηλώσεις 

τού σύμπαντος, άπό τήν ύποκειμενική στήν άντικειμενική μορφή τού είναι, σέ κα

νονικά χρονικά διαστήματα, πού καθένα έχει μιά άπέραντη διάρκεια». Καί πάρα 

κάτω: «·Όπως ό ηλιος άνατέλλει κάθε πρωί στόν άντικειμενικό μας όρίζοντα, έρ

χόμενος άπό τό ύποκειμενικό διάστημα, πούναι γιά μός στούς άντίποδες, έτσι καί 

τό σύμπαν άναδύεται περιοδικά στό πεδίο τής άντικειμενικότητας, προερχόμενο 

άπό το πεδίο τής ύποκειμενικότητας, πούναι στούς άντίποδες τού πρώτου. Αύτός 
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είνοι ό «Κυ1rλυς της Ζω11ι;, i(1 011ω,; . 
ΟpιζΟVΤΟ,ε1ΟΙΚΟΙΓ00tJμrΗlν1.�,�1φ,Ι\ι,-�·ι Ι, J\ιr 'J.:tC;.JOuί, Jt1.· ·1,!},· 
η «Πc�γκόο1110 Nuκτci-,. U1 Ινόου1οτ,r; ι,νcη , ,r,·:, , 1::1 111,1 f.✓•t,\Λuy11 Ι·Ι11ιfλ<, 1-.,1, 
Νυκτες τοϋ Βpόχ110» η iV1c1r�·/,ι!1ιl,'' Ι,·l Γ -'r 1 1' , )((111 Oίji ::.:11 ϊ�uo:i jl ](.,•t)Ι)l.1\t vo 
ονο1ιcιοθ0Ωνε κολλ1 rεf)ίl Γί ι, :,οσ, 11:: Η :: . ,1.,0 • :: ι-.Jι•,, ιεc; λε μια 1,:, -11 1 ,,,1κ \'ο ι•.: 
Ολ ο εινο11ιεσο ο,,, Ο '- .'• '" !" ;.;1:1r.r:ωrμεψι1 'ίΙΙ'-�1,:11υ-
yενε:10». 

Ας μοίι έπιτροnι'] νcι ,1vιιγrχ:'. , ', 1 1 ·ρ:f,1:ς οcιρε:ς, ποu cιι.,ισψιc,c,υ·, 
τη Θεοσοφική άποψη, οπc, το βιr�λιο I ιοu «ίΞιuι:yωγη στη Θεοοοω,•_,,. 1:εφ 
ΙΑ «·Η δημιοuρyιο ·rού ηλιuκού σuσr1:;1r11σ:;, ιπελ. 126,: 

«Κω τώρο yενν1ετω το 11,:γc\λο ι�rω11111•1 Τ1 θr: y1νε1 οτον rελε:1ωοοuv 01 c[)οο
μες Αλυσίδες κω τών επω Συοτημο1ων 1 1,,·λ1ξcωι,· Απλουο1οτrι, το Ηλ1ακο ιιοc; 
Σύοτη110 θc: τcρμοι1οει τηv uπυρξη τοιι υ aοσι,σι; αυrο;;, 11ε ιοv 011010v ο Ήλω
κός Λοyος tκφραζε1 ενυ 111:iμο το,, Fω·,,,: του, Οcι κατπστροίΡΙl Κω ο Ηλ1cικοc, 
Λοyος Θα ξc1vayυpioC1 01" ll\'ι:"δηΛω111 ;"::'.,'ί 101) Υ1,cφξ,;ωc; Π1ί➔cινωτυτcι θcι ξcι
\'Clf)χισc:ι δημ1ουnγω _ιτrις ε'." ι _, κ:ι1νι':,, 1 .. ) κο,;110 Οι: 1 ιε1ε'κ,:, 1':,1Οη ,J J:vcι \•εο 
Ηλ1οκο Σuοτη1�α. το οπο,ο ιιc ,η ι,1:1110 ίί •, "1 υυ10 Cι,1 1-.οτυοτμcιφ:, Λ111:1Οlιργ1u 
κι11 κοτc'ιλυσ11 μορφωv. Εκι':,11.·.ecκ111 k, ,.:, ,,• 1,�111:,ωτσ. l-i11·;,,: k Ί, '!ιι\Ηί. ί:.1,πνοη
και Ε�ο1 1νυη Λu,11 ε1νοι η λε11οuρy1rι. 1 ι , ,. · ,, , .. ,;: ; 1 1 ;,, /,, ,_,. ,',_ 1 ο ... 1", ι , ,.,,ς 
ενο Ηλ1ωω Συοτημο, ετο1 κω το Σu1ιπω, Ο1ιωc ο Η\1111.ος Λ:1\.1,_ ιω1 r.,•: ο l·,e,
oμ1r.oc; /ωγσc, Εκπνέει καί δημιοuργεϊ1ω 10 Σuμπυν [ω1 1'- 1:c:1 ,.υ ι' i. 1ι1r1ιι'. 
οπομμοψ-'ηrι1 στην �ινι:κδηλωτη κατοι;ωο:Ί 

f,ai τό οuμnεροομα ποίον; 'Εξέλιξις 11 Άνοκύκληc11ς. i" ,1ιι: η1,1 ιω1,-1-
'-'JlV μου yνωμην ούδείς ύπάρχει λογος νά ασχολείται ο α :θμωποc μc: ο.Ίο 
αύτά τα άκuνθώδη καί ολuτα μεταφuσιι<ό προβληματο Ας επανελθωμυ 
είς τήν γην, μετοξύ τών άνθρώπων Εϊτε εξtλιξις, ειτε cινοκuι<ληοιζ 

ύnάρχει είς τό απώτερον, διά τόν σημερινόν άνθρωπον. nou μοχθεί και 
nονό, ή μόνη πραγματικότης είναι τό προβλήματα πού άντιμετωπίζει κα
θημερινώς στόν πρακτικό βίο, κυρίως τά προβλ11ματα της ίδίας αύτού 
διαγωγης. Δηλαδή, πώς πρεπε νά συμπεριφέρεται nρός τοuς σuνανθρώ
ποuς τοu. Μέ τό δόντια καί μέ τά νύχια, άπό τήν αποψη τού ότομικού 
συμφέροντος, η μέ κατανόηση κοί άγάπη, άπό τ1iν αποψη τών όδελφι
κών σχέσεων μεταξύ τών άνθρώπων; Τούτο είναι το ζωτικό πρόβλημα 
πού πρέπει τ ώ ρο νά τό λύσωμεν, οχι τό τί θα γίνει οτό τέρμα ηϊς έξε
λίξεώς. 

Εϊτε είς τό διηνεκές σuνεχιζεται η έξέλιξις, εϊτε διαδρcψοτίζεται έπι 

τού άνιόντος τόξοu της ά1ιακuκλησεως, όλίγον ένδιαφέρει ολοuς 1iμός 
σήμερον καί ούδεμίαν πρακτικήν άξίον δύναται νά έχη. ·Ας άφησω1ιεν, 
λοιπόν, κατά μέρος τήν λύσιν τών τοιαύτης φύσεως μεταφuοικών προ

βλημάτων καί ας καλλιεργήσωμεν άδελφικάς, όρθάς σχέσεις πρός τούς 
αλλοuς άνθρώποuς. Αύτ1i είναι ή nραγματικti ε:ξέλιξις τού ψuχοnνεuμα
τικού μας Είναι. Αύτό είναι τό ερyον, τό όποιον έχομεν νά εκπληρώπω
μεν κατά τό παρόν στάδιον ηϊς έξελίξεως, κατά τό όnοίον είμεθα προσ
δεδεμένοι είς τόν τροχόν τών μετενσορκώσιc;ων. Τό μέσον τ1ϊς nορείcις 
μός όνήκει. Αγρunνοι ας τό nροσέξωιιεν κοί άς έκτελέσωμεν τό καθη
κον μας. Ή άφετηρία καί τό τέρμα άνtiκοuν είς τούς θεούς. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κωδ. 106 79, εί
ναι άνοικτά καθημερινώς nλήν Σαββά
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, όnοστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραnεζικήν έnιταγήν εiς 
τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 'Άντζα
κα, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος Κωδ. 
106 79, Άθήνας». Άnοστολαi μέ τρα
πεζικός έντολάς μός δυσκολεύουν πο

λύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άnοσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έnεστράφησαν 
άnό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <ψετώκησε» η «όγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοnοιήσουν η νά μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Εύάγγ. "Ανέστης 
Τιτiκα Βαλασιάδου 
Αίκατ. Κωσταλάμnρου 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Κ. Αναστασίου, Κέρκυρα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Κυρ. Γιαννουλόnουλος, "Αθήναι 
Παν. Τσουλούφης, Άθήναι 
Κων. Διαμαντόπουλος, Θεσσαλονίκη 

Παναγιώτη Βλαχόπουλου: «ΟΙ "Αντιθέ
σεις». 

Βασ. 1. Λαζανά: «Φιλολογικά Μελετή
ματα». 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Πνευματική Κύπρος. Ύnεύθυvας έκδό
της ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (Ίαν.
Φεβρ. 1988) 

Φίλοι Φυλακισμένων. 'Εκδότης Στυλ. 
Ε. Μnουρμnαχάκης (Ίαν.-Μάρτ. 
1988) 

Βορειοελλαδικά. Διευθυντής Φώτης 
Τριάρχης (Ίαν.-Ίούν. 1988) 

Σκαλίζοντας τίς ρίζες μας. Διευθ. Θ.Κ. 
Τρούnης (Μάρτ.-Άnρ.-Μάϊος 
1988) 

'Εμείς. 'Υπεύθυνος "Αλέξανδρος Πετρί
δης (Μόρτιος 1988) 

"Ηπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Γ.Δ. Κόκκι
νος ( Άnρ.-Μάϊος-Ίούν. 1988) 

'Ισραηλινά Νέα. 'Εκδότης Δ. Νικο
λuίδης ('Ιούνιος 1988) 

Τότε. 'Εκδότης 'Άρης Μωραϊ"της ('Ιού
νιος 1 988, Ίούλ.-Αϋγ. 1988) 

Δαυλός. Διευθυντής Δημ. Λάμπρου 
(Ίούν. 1988, Ίούλ. 1988) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ ('Ιού
νιος 1988) 

Πνευματική Ζωή. Διευθ. Μ. Σταφυλός 
(Ίούν.-Ίούλ. Αϋγ. 1988) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 
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Ίωάνν1να: Μ,χ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μ1χ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 

Κομοτ1νή: Έλ. Τσ1τσάπουλος 

Λαμία: Άντ. Τρ,ανταφύλλου 

Λάρ,σσα: Ί σ. Φελλούς 

Μυτιλ11νη: Δ. Ροδάκης 

Ρέθυμνο: Άντ. Β1στάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 

Σέρρα1: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλ1φέρης 

Χαν1ό: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: Θεοφ. Παναγ1ώτου, 
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Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτρα,: Άθ. Κοντοσάκ1ς 

2 'Όθωνος, Τ.Τ. 102. τηλ. 4 7 481 5 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κος καί Κα Πλάτωνος Μεταξά δραχ. 10.000 

Κα Πόπη Νικολοπούλου δραχ. 3.000 

Κος Παναγ. Άναγνώστου δραχ. 5.000 

'Άλλες δωρεές θά δημοσιευθούν στό έ:πόμενο τεύχος τού 'Ιλι

σού. 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της Θεοσοφ1κής Έτα,ρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθήνα, 106 79 

'Ε κδάτης-Δ1ευθυντής: 

Πολυδεύκης 'Άντζακας 

Τψr1 τεύχους Δρχ. 1 50 

Ίούλ.-Αϋγ. 1988 
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ΠΕΡΙΕΧΟΙVΙΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Μ. Μ.: Βιογραφικό Κ. Μελισσαρόπουλου 
'Άντα Μπρούμη: Κ. Μελισσαρόπουλος
Νίκος Τέντας: Άγαπαν καί ύπηρετείν 
Π. Άναγνώστου: 'Επιλογές άπό τό έργο του 
λου 

Κ. Μελισσαρόπου-

Κ. Μελισσαρόπουλος: (Μετενσάρκωση, 'Ελευσίνια Μυστήρια, ή 

1988 

σελ. 
187 
193 
198 

199-209

έννοια του Θεου, 'Εξέλιξη η 'Ανακύκληση;) 210-237
Μεταξύ μας 238-239

Στά προσεχή τεύχη 

Π Άναγνώστου: Αlγυπτιακά Μυστήρια 

Ο Κρισναμοϋρτι στό Καστρί 

Π. Παπασλιώτη: Τό 'Άγιο Πνεϋμα, ώς Δημιουργός 'Ενέργεια 
Ρ Βαμβακόπουλου: Γνωστικισμός 
Ν. Παράσχη: Ή Πυθαγόρειος φιλοσοφία έν σχέσει πρός τήν σύγχρονον Άτομι
κήν θεωρίαν 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ((ΙΛΙΣΟΥ11 Χαρ. Τριιωύπη 26 

α δροφος, Κωδ. 106 79 Τηλέφ 3620 702

Η Ρ Blavat">ky 

Bcs,111t Lc<HIIJe,1tcr 
Ν Srι Ran1 

)) 

lrvιng S Cοορι•r 
Απ Besaπt 
Vινί'k,1πaπι!a 
Βενετού Ίλιψιωνος 
Κrιςl1π,ιrηυιtι 

Avr Άδριrιvοnουλου 

Ιω Βrισιλή 

Κ Μι λιοοιφοιιουλου 

Π[ριοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» 

Τό κλειδί rrϊς Θωσοφιος 
Η φωνή rriς σιγής 
Ή Άτραrιός ιού Αrιακρυφιομαύ 
Προσεγγιοις rιρός rηv Πραγμοrικοτη1<J 
Ai fJαθυrερnι όψεις ιής Ζωής 
Ή Μετενσάρκωσις 
Ό Έοωrερικός Χριστιανισμός 
Κάρμα Γιόγκα 
Φως στην Α τ ραrιό 
Στά rιόδια τού Διόοσκcιλου 

ΑνΟρωπος κοi Ζωή 
Αρχαίοι Ελληνες φιλόσο(J)σι 

Oi Νομοι , ής Ζωriς 
Τό Σημειωματάριο tvός Μυστου 
Τιτ φυοικο δικαιωμοπι �ου όνθρωrιου 

700 

400 

600 

200 

200 

400 

700 

300 

200 

200 

900 

900 

600 

600 

200 

Αr10κρυφισμός κοι Μυοτωσμος 
[iσrιγωγή στη Θιοσοφια 

χαρr 400 δεμ 600

ΜΗΤΙΣ (Τό βιrJλiov rής σοφίας) 
Τά βήμοτα τιϊς Φιλοσοφίας Α 
Τα βήματα τής Φιλοσοφιας Β 
·Εκλσγαi όrιό τόν Κριανuμούρrι 
Ό Ίηοούς 
·ο Κομήrης (ΘιΌ�ρο iδεώνl 
« Αγνωσ1ω ΘειίJ» 
Πέντε Τεκτονικαι Ομιλiοι [iς Α 
Μεγολες πράξεις οτήv iororιa 
τών Ελλriνων 
Αρχαιοελληνικά 

)) 

600 δεμ 800 

800. δεμ 1000

χ<Jpτ 400

)) 400 

)) soo 

)) 400 

)) 150 

)) 50 

)) 200 

» 500

500

Τόμοι χαρτόδεrοι 1965

» 1986

197 1 1 985 rκοοτος 
198/ 

ιιΙΛΙΣΟΣ» Έπιλογη 1956 58 1959 61 1962 65 tκοοιη δεμFνη 
«ΙΛΙΣΟΣ» Ειrιλογη 1966 1970 χcφτόδεrος 500 όFμένη 

400

700

700

700

Τι:Ί fξοhιι ( rιι ι'tvτικίlΤαfJολή tπιfJαριινουν τόv ι'tγορ<Jn τ ήv 
ΤΙΜΙ1 lΕΥΧΟΥι «ΙΛΙΣΟΥ,, Δρ� 150

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ((Ιι\ΙΣΟΥ,, Δr>χ 1000 Εξι 1fr1 Δρχ 1 500 Λ,ροιr Δrχ 2 0')0 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 
Όδός Ζωοδόχου Πηγής 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομή 1988 δρχ. 1.000 
'Όσοι δέν μπορούν νά πληρώνουν δρχ. 1 .000, 

ας στέλνουν δρχ. 800 μόνον 
Έξωτερικού Δρχ. 1.500, άεροπορικώς Δρχ. 2.000 

JΕγγράψατε νέους συνδρομητάς 

«Έπιλογαί» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β · Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ, Τετραετίας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 700 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 700 

Αί συνδρομοί η άντίτιμον βιβλίων νά άnοστέλλωνται μέ τοχυδρομικήν η 

τραnεζικήν έnιταγήν -δχι μέ έντολήν- έn' όνόματι Κωστή Μελισσαροnούλου 

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

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513 - 9214820 
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