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Ή γέννησίς Σου Χριστέ ό θεός ήμών 

άνέτειλε τώ ΚόσμC!) τό Φώς τό τής 

Γνώσεως, έν αύτή γάρ οί τοίς όστροις 

λατρεύοντες, ύπό 'Αστέρος έδιδάσκοντο, 

Σέ προσκυνείν τόν 'Ήλιον τής 

Δικαιοσύνης καί Σέ γινώσκειν έξ 

ϋψους Άνατολήν Κύριε Δόξα Σοι. 
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑ ΤΟΣ; 

ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

'Υπάρχει γιά τόν φιλόσοφον άνθρωπο θάνατος; 

Νά ένα δυσκολοαπάντητο έρώτημα, στό όποίον όφείλουμε νά 

δώσουμε μιά άπάντηση. Διότι ή άπάντηση πού θά δώση καθένας θά ρυθ

μίση τόν τρόπο μέ τόν όποίο θά άντιμετωπίση τή ζωή. Άπ' αύτήν θά 

έξαρτηθή ό τρόπος τού βίου, οί βιονομικοί κανόνες, τούς όποίους όφεί
λει ν' άκολουθή ό άνθρωπος στήν καθημερινή ζωή, έάν θέλη νά είναι ό 

βίος του άρμονικός καί ν' άνταποκρίνεται στήν κοσμοθεωρία τήν όποία 

ίσχυρίζεται ότι παραδέχεται. 

Λοιπόν ύπάρχει θάνατος; 

Γιά νά δοθή σωστή άπάντηση σέ όποιοδήποτε πρόβλημα, είναι άνά

γκη νά κατανοηθή πλήρως τό δοθέν πρόβλημα, νά συνειδητοποιηθή τό 

περιεχόμενό του. Διότι χωρίς νά διευκρινισθή πλήρως τό τιθέμενον πρό
βλημα, δέν είναι δυνατόν νά δοθή σωστή λύση. 'Όταν, λοιπόν, διατυπώ

νουμε τό έρώτημα έάν ύπάρχη θάνατος, είναι άπαραίτητο νά διευκρινί

σουμε τί έννοούμε λέγοντας «θάνατος». 

Τί είναι θάνατος; Τί είναι έκείνο πού πεθαίνει; Πεθαίνει βέβαια τό ύλι
κό σώμα ή έξωτερική μορφή τού άνθρώπου. Αύτό είναι φανερό καί όνο-
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vτίρρητο. Άλλ' άραγε ό άνθρωπος άποτελείται μόνον άπό τό ύλικό του 
σώμα; 'Ή μήπως ύπάρχει καί άλλο η καί άλλα στοιχεία τού άνθρώπου, 
άνεξάρτητα άπό τό ύλικό του σώμα, τά όποία νά έπιζούν καί μετά τήν 
άποσύνθεση τού ύλικού σώματος; Τρομερό έρώτημα, ατό όποίον ό με
λετητής τού θέματος πού καταπιαστήκαμε πρέπει νά δώση μιά άπάντη
ση, χωρίς τήv όποία δέν μπορεί νά προχωρήση. 

Έάν κανείς πιστεύη ότι όλες οί έκδηλώσεις τού άνθρώπου όφείλο
νται καί γεννιούνται άπό τό ύλικό του σώμα, τότε είναι φανερόν ότι μέ 
τήν άποσύνθεση τού ύλικού σώματος τό άνθρώπινον όν έξαφανίζεται. 
Τότε θάνατος είναι ή φθορά τού ύλικού σώματος. Τότε θάνατος ύπάρ
χει. 

Έάν όμως ένα μέρος τώv έκδηλώσεων τού άνθρωπίvου όντος, όπως 
είναι τά συναισθήματα, οί έπιθυμίες, οί καλλιτεχνικές συγκινήσεις, οί 
σκέψεις, ή βούληση, δέν tχει τή πηγή του ατό ύλικό σώμα, άλλά σέ κά
ποιο άόρατο στοιχείο, πού συνυπάρχει μέ τό ύλικό σώμα, εϊτε θέλουμε 
νά τό όνομάσουμε «ψυχή», εϊτε «πνεύμα», εϊτε όπωσδήποτε τό όνομά
σουμε, τότε προβάλλει τό έρώτημα, μήπως μέ τή φθορά τού ύλικού 
σώματος συγκαταστρέφεται καί ή άόρατη αύτή πηγή έvεργείας ατόν άν
θρωπο, η μήπως ή πηγή αύτή ένεργείας έξακολουθεί νά ύπάρχη καί 
μετά τήν άποσύνθεση τού ύλικού σώματος; 

'Οπότε θά συμπεράνουμε ότι θάνατος δέν είναι ή όλοκληρωτική 
φθορά τού άνθρωπίνου όντος, άλλά μόνον ή φθορά τού ύλικού του 
σώματος. Δηλαδή ότι ύπάρχει ένας ύλικός φορεύς, ό όποίος άποσυντί
θεται κατά τόν λεγόμενο θάνατο, άλλ' ότι παράλληλα ύπάρχει καί ένα 
πνευματικό στοιχείο, τό όποίο δέν φθείρεται μέ τόv λεγόμενο θάνατον. 

Σ' αύτή τήν περίπτωση,- ατό έρώτημα έάν ύπάρχη θάνατος, εϊμαστε 
ύποχρεωμένοι νά άπαντήσουμε ότι ύπάρχει θάνατος γιά τό ύλικό σώμα 
τού άνθρώπου, άλλά ό θάνατος τού ύλικού σώματος δέν περιλαμβάνει 
τό πνευματικό στοιχείο πού ένυπάρχει ατόν άνθρωπο. 

Συνεπώς, γιά τόν άνθρωπο πού ταυτίζει τήν ϋπαρξή του μέ τό ύλικό 
του σώμα ύπάρχει θάνατος. Γιά τόν άνθρωπο όμως ό όποίος ταυτίζει τήν 
ϋπαρξή του μέ τό έν έαυτώ πνευματικόν στοιχείον δέν ύπάρχει θάνατος 
όταν τό σώμα πεθαίνει. 

'Επομένως, τό πρόβλημα μετατοπίζεται, άφ' ένός μέν είς τό έάν 
ύπάρχη πνευματικόν στοιχείον έν τώ άνθρώπω, είς τό όποίον vά όφείλω
vται ώρισμένες έκδηλώσεις τής ύπάρξεώς του, άφ' έτέρου δε είς τό έάν 
ό άνθρωπος ταυτίζη τήν ϋπαρξή του μέ τό ύλικό του σώμα η μέ τό έν 
έαυτώ πνευματικόν στοιχείον. 

Ποιές είναι οί έκδηλώσεις τού άνθρώπου οί όποίες όφείλονται, όχι 
ατό ύλικό ψυ σώμα, άλλά είς τό έν έαυτώ πνευματικόν στοιχείον; Είναι 
έν πρώτοις τά συναισθήματα: Άγάπη, συμπάθεια, ύπερηφάνεια, ζηλοτυ
πία, μίσος, περιφρόνηση, οίκτος, άφοσίωση, σεβασμός. Είναι έκδηλώ
σεις τού συναισθηματικού η θυμικού μέρους τού άνθρώπου, τό όποίον 
δρό άνεξάρτητα άπό τό ύλικό σώμα, μολονότι έπηρεάζεται άναμφισβή
τητα άπό τίς λειτουργίες καί τήν έν γένει κατάσταση τού ύλικού σώμα
τος. 
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Είναι κατόπιν, ή διανοητική λειτουργία, οί κραδασμοί τής σκέψεως, ή 
νοητική ίκανότης, πού δρό έπίσης άνεξάρτητα άπό τό ύλικό σώμα, άπό 
τό όποίον όμως έπίσης έπηρεάζεται. Δηλαδή τό ύλικό σώμα έπιτρέπει η 
έμποδίζει τή νοητική λειτουργία νά έκδηλωθή, διότι ή νοητική λειτουρ
γία έκδηλώνεται μέ τούς έρεθισμούς τού ύλικού έγκεφάλου καί μέ τή 
λειτουργία τού νευρικού συστήματος. 

Είναι άκόμη οί καλλιτεχνικές συγκινήσεις, ή άγαλλίαση στήν ένατένι
ση ένός πίνακος τέχνης η άγάλματος η κάθε όμορφιός, η στήν έναλλαγή 
τών ηχων καί τήν άρμονία, η στήν παρακολούθηση ένός ποιήματος η 
μιός τραγωδίας τού Αίσχύλου η τού Σαίξπηρ, η στή δημιουργία κάθε εϊ
δους άριστουργήματος, η καί άπλώς στήν είλικρινή καί άνιδιοτελή προ
σπάθεια μιός καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Καί είναι έπίσης ή θρησκευτική έκσταση η μιά δημιουργική έμπνευση 
η μυστικιστική άνύψωση η οί λεγάμενες ψυχικές λειτουργίες, μιά διαί
σθηση, ένας όραματισμός, μιά ένατένιση τού 'Αληθινού, τού 'Ωραίου, τού 
'Αγαθού. 

Οί παράδοξες καί άνεξερεύνητες αύτές έκδηλώσεις τής άνθρωπίνης 
ψυχής, έπηρεάζονται μέν άναμφιβόλως, δέν όφείλονται όμως στό ύλικό 
φθαρτό σώμα. 'Οφείλονται -όπως νομίζουμε- στό πνευματικό στοιχείο, 
τό όποίο συνυπάρχει μαζί μέ τό ύλικό σώμα καί φαίνεται πολύ πιθανόν νά 
συνεχίζη τήν ϋπαρξή του καί μετά τό θάνατο τού ύλικού σώματος. 

Οί θρησκείες τό όνομάζουν «ψυχή». Καί άποδίδουν στήν ψυχή τήν 
ίδιότητα τής άθανασίας. Δέ θά είσέλθουμε σέ δογματικές συζητήσεις. 
Προσπαθούμε νά χρησιμοποιήσουμε τή λογική, άν καί είναι όργανον 
άνεπαρκές γιά τή σύλληψη τών μεταφυσικών άληθειών καί τής ύπάτης 
Πραγματικότητος. Είναι όμως τό μόνο πού διαθέτουμε έπί τού παρόντος, 
καί αύτό πρέπει νά χρησιμοποιούμε, μέχρις ότου άναπτυχθούν κάποτε 
-άν άναπτυχθούν- οί ψυχικές δυνάμεις πού φωλιάζουν μέσα μας, όπως
είναι ή διαίσθηση η ή ένόραση ...

"Ας δούμε τί έπρέσβευαν οί άρχαίοι 'Έλληνες σχετικά μέ τό θάνατο. 
Έν πρώτοις θεωρούσαν τόν θάνατο δίδυμο άδελφό τού ϋπνου, τέκνα 

τού 'Ερέβους καί τής Νυκτός. Κατά τούς 'Ορφικούς, είχαν άδελφή τήν 
Λήθην. Ό θάνατος δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ τόν Άδην η Άϊδωνέα, 
πού είναι ό βασιλεύς τών νεκρών, οϋτε μέ τόν πορθμέα Χάρωνα. Ή 
γνωστή παράσταση τού θανάτου σάν σκελετού πού κρατάει στό χέρι 
δρέπανον, είναι ξένη πρός τήν 'Ελληνική σκέψη, δημιούργημα πολύ με
ταγενέστερο, βαρβαρικής νοοτροπίας. Οί 'Έλληνες παρίσταναν τόν ϋπνο 
σάν άγένειο νεανία καί τό θάνατο σάν γενειοφόρο άνδρα, καί τούς δύο 
φτερωτούς. 

Ό λαός έπίστευε ότι αί κήρες καταφέρουν τό θανατηφόρο κτύπημα, 
ό δέ ψυχοπομπός 'Ερμής όδηγεί τίς ψυχές στό βασίλειο τών νεκρών. Ό 
'Άδης η 'Αϊδωνεύς η χθόνιος Ζεύς είναι υίός τού Κρόνου καί τής Ρέας. 
Μοιράστηκε τήν έξουσία μέ τούς άδελφούς του Δία καί Ποσειδώνα. Ό 
Ζεύς έλαβε τόν Ούρανό καί τή Γή, ό Ποσειδών τή θάλασσα καί ό 'Άδης 
τόν κάτω κόσμο, τό σκοτεινό βασίλειο τών νεκρών. Βασιλεύει έκεί μέ τή 
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σύζυγόν του Περσεφόνη, τήν κόρη τής Δήμητρας, πού τήν άρπαξε στή 

Σικελία, ένώ έπαιζε σέ άνθισμένο λειμώνα. 

Ό Άδης ή Άϊδωνεύς είναι τρομερός θεός. Τόν φοβούνται άνθρωποι 

καί θεοί. Δέν τολμούν νά προφέρουν τό όνομά του καί μεταχειρίζονται 

γι' αύτόν εύφημιστικές έπωνυμίες: Πολυδέκτης, Πολυδέγμων, Άγησίλα

ος, Παγκοίτης, Εύβουλος, Ίφθιμος, Κρατερός, Κλύμενος, Άδάμαστος, 

Πελώριος, Άμειλίχιος, Μέλας, Στυγερός, "Άδμητος, Ζαγορεύς, Πλού

των. 

Τό βασίλειο τών νεκρών βρίσκεται στά έγκατα τής Γης ιϊ στή χώρα 

τών Κιμμερίων, πέρα άπό τή θάλασσα, πού καλύπτεται άπό ζόφο καί όμί

χλη. Έκεί κατοικούν οί σκιές τών νεκρών, είς άσφοδελόν λειμώνα. Ό 

τρικέφαλος Κέρβερος φρουρεί τήν πύλη τού βασιλείου τών νεκρών 

άπαγορεύων τήν έξοδο. Τέσσαρες ποταμοί διαβρέχουν τό βασίλειο τού 

Άδη: Ή Στύγξ, ό Άχέρων, ό Περιφλεγέθων, ό Κωκυτός. Ύπάρχει έπί

σης ή πηγή τής Λήθης, πού σχημάτri;;ε πέμπτον ποταμόν, άπό τά ϋδατα 

τής όποίας έπιναν οί θανόντες καί λησμονούσαν τόν έπίγειο βίο τους. 

Ό γέρων πορθμεύς Χάρων, μεταφέρει μέ τό πλοιάριόν του, διά τού 

Άχέροντος ποταμού καί τής Άχερουσίας λίμνης τούς νεκρούς, λαμβά
νων άπό τόν καθένα έναν όβολόν. Οί νεκροί είναι σκιές καί είδωλα. Ό 

ψυχοπομπός Έρμης τούς όδηγεί στό Δικαστήριο τών νεκρών, πού τό 

άποτελούν ό Μίνως, ό Αίακός καί ό Ραδάμανθυς. Τό Δικαστήριο τών 

τριών Κριτών κρίνει τόν έπίγειο βίο έκάστου καί τόν άποστέλλει στά 

Ήλύσια πεδία ιϊ τάς νήσους τών Μακάρων, όταν πρόκειται περί άγαθού 

άνδρός, ιϊ στά Έρεβώδη Τάρταρα, όπου είναι ό τόπος μαρτυρίου γιά 
τούς μεγάλους ένόχους. Πέντε ηρωες, ό Ήρακλής, ό Θησεύς, ό Πειρί

θους, ό Όρφεύς καί ό Όδυσσεύς κατέβηκαν ζωντανοί στό βασίλειο τών 

νεκρών, καθένας γιά είδικό λόγο. Είς τήν Όδύσσειαν (Νίκυια) περιγρά
φεται ή συνομιλία τού Όδυσσέως μέ τίς σκιές τών νεκρών, πού γίνεται 

έπειτα άπό είδική διαδικασία. Άρχαιότατη περιγραφή νεκρομαντείας, 
πνευματιστικής συνεδριάσεως, όπως θά λέγαμε σήμερα. 

"Όλα αύτά ό άσεβέστατος, άλλά καί πνευματωδέστατος Λουκιανός τά 

είρωνεύεται, μέ χαριτωμένο τρόπο, στούς Νεκρικούς Διαλόγους του. 

Έκτός όμως τής είρωνείας του γιά τίς μυθολογικές δοξασίες, καυτηριά
ζει εύστοχώτατα όλες τίς άνθρώπινες ματαιοδοξίες καί άνοησίες. 

Δέν άντέχω στόν πειρασμό νά μεταφέρω έδώ μερικά άποσπάσματα 
άπό τούς Νεκρικούς Διαλόγους. 

Ό κυνικός Διογένης στέλνει μήνυμα στόν Μένιππο νά έλθη στόν 
"Άδη, όπου έχει νά γελάση πολύ περισσότερο, παρά μέ τά έγκόσμια. Διό
τι έπάνω στή Γη ό γέλως είναι ακόμη διστακτικός καί πολλή ή άμφιβολία 
διά τά μετά θάνατον. Ένώ στόν "Αδη δέν θά πάψη νά γελάη μέ τήν καρ
διά του, όταν θςι βλέπη τούς πλούσιους, τούς μεγιστάνες καί τούς βασι
λείς νά είναι τόσον εύτελείς, ώστε μόνον άπό τό κλάμα νά ξεχωρίζουν 
άπό τούς άλλους. Καί στούς πλουσίους παραγγέλει: Γιατί, άνόητοι, φυ
λάτε τό χρυσάφι; Γιατί βασανίζεσθε νά λογαριάζετε τόκους καί νά μα
ζεύετε τάλαντα, άφού ένας μόνο όβολός θά σάς χρειασθή γιά νά έλθετε 



1988 ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ; 245 

σέ λίγο στόν Άδη; 

Ό Χάρων λέγει στούς νεκρούς ότι τό πλοιάριον είναι μικρό, κάνει 

νερά καί κινδυνεύει νά βυθισθη, ένώ σείς ήλθατε πολλοί συγχρόνως καί 

κουβαλάτε μαζί σας πολλά πράγματα. Πρέπει, λοιπόν, νά τά πετάξετε 

όλα τά περιττά. Νά πετάξετε τό κάλλος τής μορφής καί τα μαλλιά τά πυ

κνά καί τό κοκκινάδι στά μάγουλα. Έ! ποιός είναι αύτός έκεί μέ τήν πορ

φύρα καί τό διάδημα; 

- Είναι ό τύραννος Λάμαχος.

- Διατί, Λάμαχε, ήλθες μέ τόσες άποσκευές;

- "Επρεπε, λοιπόν, νά έλθω γυμνός, έγώ ένας βασιλεύς;

- Βασιλεύς δέν είσαι πλέον, άλλά νεκρός. ·Ώστε νά τ' άφήσης αύτά.

- Ίδού, άπέρριψα τόν πλούτον.

- Καί τήν άλαζονεία ν' άπορρίψης, καθώς καί τήν ύπεροψία, διότι θά

δώσουν πολύ βάρος στό πλοιάριο. Άλλά καί τήν σκληρότητα, τή μωρία, 

τό θράσος, τήν όργή, καί αύτά νά τ' άφήσης. Καί σύ, Κρότων, άφησε τόν 

πλούτο καί τήν τρυφηλότητα, καί μή φέρνεις μαζί σου τά πολυτελή σου 

σάβανα, ούτε τά άξιώματα τών προγόνων σου. Έγκατάλειψε τήν εύγέ

νεια, τή δόξα καί τούς τίτλους πού σού άπένειμε ή πόλις, καθώς καί τίς 

έπιγραφές τών άνδριάντων σου, καί νά μή θυμάσαι ότι σού κατασκεύα

σαν μεγάλο τάφο, διότι κι' αύτά βαρύνουν άν τά θυμάσαι. 

- Καί αύτός ό σοβαρός καί άγέρωχος, μέ τά σηκωμένα φρύδια, πού

φαίνεται βυθισμένος σέ σκέψεις, ποιός είναι; 
- Είναι κάποιος φιλόσοφος ή μάλλον άγύρτης, γεμάτος άπό ψεύδη.

"Ώστε γδύσαι τον κι' αύτόν καί θά ίδής πολλά γελοία νά κρύβωνται κάτω 

άπό τό ένδυμά του. 
- Άπόβαλε πρώτα τή σοβαρότητα τού ηθους, καί έπειτα όλα τά άλλα.

Πόση άλαζονεία καί πόση άμάθεια, φιλονεικία, ματαιοδοξία, έρωτήσεις 

αίνιγματικές, λόγοι σκοτεινοί καί πολύπλοκες έννοιες! Άλλά καί πόση 

ματαιοπονία, κενολογία, φλυαρία καί μικρολογία! Βλέπω νά έχης καί 
χρυσάφι, ήδυπάθεια, άναισχυντία, όργή, τρυφηλότητα. Τά βλέπω αύτά, 

άν καί φροντίζεις νά τά κρύβης. "Αφησε τό ψεύδος καί τήν έπαρση, κα
θώς καί τήν ίδέα ότι είσαι καλύτερος άπό τούς άλλους. Γιατί άν είσέλθης 

μέ όλα αύτά, ποίον πλοίον, άκόμη καί μέ 50 κουπιά, μπορεί νά σέ χωρέ

ση; Άλλά κρύβεις καί κάτι άπ' όλα βαρύτερο κάτω άπό τή μασχάλη σου, 

τήν κολακεία, πού τόσο σού χρησίμευσε στή ζωή. 

Έκτός όμως άπό τίς λαϊκές δοξασίες καί τίς μυθολογικές παραδό

σεις τών Έλλήνων, ύπήρχαν - εύρύτατα διαδεδομένα - στήν άρχαία Έλ

λάδα καί τά λεγόμενα «Μυστήρια». 
Στόν Ύμηττό τής Άττικής, κοντά στή σημερινή Μονή Καισαριανής, 

έλειτουργούσαν τά άρχαιότατα μυστήρια τών Λυκομειδών. Στή Σαμο
θράκη, τή Θάσο, τάς Θήβας καί σέ πολλά άλλα μέρη τά Καβείρια. Στή 

Θράκη, καί άπ' έκεί σέ όλόκληρο τόν Έλληνισμό, τά Διονύσια καί τά 'Ορ
φικά. Στήν ίερή Έλευσίνα, μέ τήν προστασία τής πόλεως τής Παλλάδος, 

τά ίερώτατα Μυστήρια τής Δήμητρας καί τής Κόρης, τά περίφημα Έλευ

σίνια. 
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Τί άκριβώς έδίδασκαν στά Μυστήρια, κάτω άπό τόν πέπλο τής σιγής 

καί τού συμβολισμού, δέν είναι γνωστόν, διότι οί μεμυημένοι έτήρουν 

μετ' αύστηρότητος τόν όρκον τής σιγής. Φαίνεται όμως ότι γιά τό θάνατο 

καί τήν μετά τό θάνατο πορεία τής ψυχής έδίδασκαν τή Μετενσάρκωση, 

τήν όποία ό Πυθαγόρας κατέστησε κεφαλαιώδες δόγμα τής διδασκα

λίας του είς τό περίφημον Όμακοείον του. Καί ό 'Εμπεδοκλής έπίσης 

έκήρυσσε τή Μετενσάρκωση. Άλλά καί ό θείος Πλάτων στό περίφημο 

διάλογό του «Φαίδων», όπου διαπραγματεύεται τό θέμα περί άθανασίας 

τής ψυχής, ύποστηρίζει τήν 'Ορφική καί Πυθαγόρια διδασκαλία τής πα

λιγγενεσίας τής ψυχής. 

Κατά τή θεωρία τής Μετενσαρκώσεως, τήν όποία συντόμως θά άνα

πτύξουμε, ό άνθρωπος άποτελείται άπό τό ύλικό σώμα πού όλοι γνωρί

ζουμε ότι είναι φθαρτό, καί άπό τήν ψυχή τϊ τό πνευματικό όν, πού έμψυ

χώνει τό ύλικό σώμα καί τού δίνει ζωή. Τό πνευματικό αύτό όν, ό άληθι

νός άνθρωπος, δέν πεθαίνει μέ τό θάνατο, άλλ' άπλώς χάνει τό ύλικό 

σώμα καί έξακολουθεί τή ζωή του χωρίς έκδήλωση στόν ύλικό κόσμο. Τό 

πνευματικό όν άκολουθεί μιά μακρά διαδρομή έξελίξεως. Κατά τή δια

δρομή αύτή άλλοτε ζη στόν πνευματικό κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, καί άλ

λοτε προσκολλάται σ' ένα ύλικό σώμα, κατά τή στιγμή τής συλλήψεως, 

καί ζή μέχρι τού θανάτου έναν έπίγειο βίο. Ή έναλλαγή τής ζωής τού 

πνευματικού όντος, άλλοτε στόν ύλικό κόσμο μέ ένα άνθρώπινο σώμα, 

καί άλλοτε στόν πνευματικό κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, αποτελεί τή Με

τενσάρκωση. 

Ή Μετενσάρκωση συμφωνεί μέ τό νόμο τής περιοδικότητος, κατά 

τόν όποίον ή ήμέρα διαδέχεται τή νύχτα καί ή νύχτα τήν ήμέρα. Χειμώ

νας, Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, καί πάλι Χειμώνας. Τά δένδρα άν

θοφορούν, καρποφορούν, ρίχνουν τά φύλλα, γιά νά έπαναλάβουν τήν 

ίδια ίστορία τόν έπόμενο χρόνο. Τά πτηνά, τά έντομα, βιολογικές λει

τουργίες, οί κηλίδες τού ήλίου, άκολουθούν νόμους περιοδικότητος. 

Τόν ίδιο νόμο άκολουθεί καί τό φαινόμενο τής ζωής. Τή διαδέχεται θά

νατος, καί τό θάνατο, καί πάλι ζωή. Τό ίδιο σέ μικρογραφία έπαναλαμβά

νεται καθημερινά μέ τόν ϋπνο καί μέ τό ξύπνημα. 

Ή θεωρία τής Μετενσαρκώσεως άποκαθιστά τήν έννοια τής δικαιο

σύνης καί τής τάξεως στήν κοινωνική ζωή, οί όποίες, χωρίς τή Μετεν

σάρκωση, διασαλεύονται έκ θεμελίων. Πώς νά έξηγήσουμε, χωρίς τήν 
προύπαρξη, τήν τεράστια διαφορά πού παρουσιqζουν οί άνθρωποι σέ 
όλες τους τίς ψυχοδιανοητικές ίδιότητες, ένώ τά ύλικά τους σώματα 
λειτουργούν σχεδόν όμοιότυπα; Πώς ό ένας έχει ζωώδη αίσθήματα, _ένώ 
ό άλλος έχει τόσο λεπτά καί έξευγενισμένα; Πώς ό ένας έχει άσθενική 
διάνοια, ένώ ό άλλος παρουσιάζει καταπληκτική νοητική δύναμη; Πώς ό 
ένας έχει κακούργα ένστικτα, ένώ ό άλλος είναι άγνός καί άνίκανος νά 
κόμη κακό; Πώς ό ένας έχει τόσον έλαστική τή συνείδηση, ένώ ό άλλος 
είναι άδέκαστος; Πώς έξηγούνται αύτές οί τεράστιες διαφορές πού πα
ρουσιάζουν οί άνθρωποι στήν ήθική καί πνευματική τους άνάπτυξη, ένώ 
φυσιολογικώς είναι τόσον όμοιοι; Πώς μπορούν νά έξηγηθούν αύτές οί 
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καταπληκτικές διαφορές, άν όχι στήν δαφορετική ήλικία καί στήν πείρα 
τών ψυχών; Ή θεωρία τής κληρονομικότητας ή ή θεωρία τής έπιδράσε
ως τού περιβάλλοντος δέν άρκούν. ·οχι ότι δέν έχουν σημαντική έπί
δραση, άλλά δέν άρκούν. Ύπάρχουν πολλές περιπτώσεις πού άποδει
κνύουν άναντίρρητα τήν άνεπάρκειά τους. Καί πώς θά έξηγηθούν οί έμ
φυτες καλλιτεχνικές ίδιοσυγκρασίες, οί ίδιοφυίες καί τά παιδιά-θαύμα
τα, έάν όχι μέ τή θεωρία τής Μετενσαρκώσεως; Δέν είναι ή κληρονομι
κότης καί τό περιβάλλον πού διαμορφώνουν τόν ένα σέ έκφυλο ή 
έγκληματία καί τόν άλλον σέ μεγαλοφυία ή σέ άγιον. Είναι ή διαφορά 
ψυχοπνευματικής ήλικίας, ή διαφορά βαθμού έξελίξεως, ή διαφορά 
βαθμού ένσαρκώσεων. 

Διότι κάθε ένσάρκωση έπάνω ατή Γή χρησιμεύει γιά τήν έξέλιξη τής 
ψυχής, ή όποία ύπάρχει έντός τού ύλικού σώματος. Γιά τήν ψυχή κάθε 
ένσάρκωση άποτελεί μιά καινούργια ήμέρα πού άνατέλει. Τό πρωϊνό εί
ναι ή παιδική ήλικία, τό μεσημέρι ή ώριμη, καί ή έσπέρα ή γεροντική ήλι
κία. θά έπακολουθήση ή άναπαυτική νύχτα τού λεγομένου θανάτου, καί 
μιά καινούργια ή μέρα θά άνατείλη καί πάλι. 

·Όπως ή μέλισσα άπό κάθε λουλούδι, έτσι καί ή ψυχή συλλέγει άπό
κάθε γήϊνη ένσάρκωσή της τό νέκταρ άπό τίς πνευματικές ίκανότητες 
πού άναπτύσσονται καί τό άφομοιώνει κατά τήν άναπαυτική νύχτα τού 
θανάτου. 

Νά διερωτηθούμε γιατί δέ θυμώμαστε τίς προγενέστερες ένσαρκώ
σεις μας; Μήπως θυμάται κανείς τά γεγονότα τού πρώτου έτους τής ήλι
κίας του; Τούτο δέν σημαίνει ότι δέν τό διήνυσε. Άλλά καί άλλα σημαντι
κά γεγονότα τού βίου συμβαίνει νά κοιμούνται ατά βάθη τής μνήμης. Δέν 
έπεται ότι δέν ύπάρχουν. Δέν είναι όμως αύτός ό λόγος διά τόν όποίον 
δέν ένθυμούμεθα τίς προγενέστερες ένσαρκώσεις μας. 

Κάτω άπό τό φώς τής Μετενσαρκώσεως τό φοβερό πρόβλημα τού 
θανάτου παίρνει μιά τελείως διαφορετική όψη. Δέν ύπάρχει πιά θάνα
τος, δέν ύπάρχει τ,;ρμα ζωής, άλλά μιά αίώνια άνανέωσή της έπάνω ατή 
Γή, μιά συνεχής καί άδιάκοπη έξέλιξη τής ψυχής, τού πνευματικού 
όντος. Ό φόβος τού θανάτου έξαφανίζεται, παραχωρώντας τή θέση του 
σέ μιά χαρωπή ένατένιση τού αίωνίου μέλλοντος, σέ μιά χαρωπή, άλλά 
σοβαρή ένεργητική καί γόνιμη άντιμετώπιση τής ζωής, πού είναι τό σχο
λείο τής ζωής. Καμμία προσπάθεια γιά τήν Άλήθεια, τή Δικαιοσύνη καί 
τόν Άνθρωπισμό δέν χάνεται, διότι μετουσιώνεται σέ έξευγενισμό τής 
ψυχής. Ό άνθρωπος δρά έλεύθερος, διότι άπελευθερώνεται άπό τό 
φόβο τού θανάτου, άπό τό φόβο τού έκμηδενισμού καί τής άνυπαρξίας. 

"Ας έξετάσουμε τώρα τί έφρόνει περί τού θανάτου καί τής άθανασίας 
τής ψυχής ή φιλοσοφία ένός άλλου άρχαίου, εύγενούς, πολιτισμένου 
καί φιλοσοφημένου λαού, τών Ίνδών. 

Καί οί Ίνδοί έπίστευαν στήν άθανασία τής ψυ,ςής καί στήν τελειοποί
ησή της, πού συντελείται μέ τή μετενσάρκωση σέ διάφορα άλληλοδια
δόχως σώματα. θά παραθέσουμε ένα άπόσπασμα άπό τή Μπαγκαμπάτ
-Γκιτά, τό ίερό βιβλίο τών Βραχμάνων, τό όποίον άποτελεί έπιτομή τής 
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σοφίας τών Βεδών καί είναι ένα έπεισόδιο τής Μαχαμπαράτα, τού άρ

χαιοτάτου καί γιγαντιαίου Σανσκριτικού 'Έπους, πού άριθμεί 200.000 
στίχους. 

Στήν άρχή τής Γκιτά, προτού άρχίσει ή περίφημη μάχη κοντά στή λί

μνη Κουρουξέτρα, μεταξύ τών Πανδοϊδών καί τών έξαδέλφων των Κα

ουραβών, ό άκαταγώνιστος πολεμιστής τού στρατοπέδου τών Πανδοϊ
δών Άρτζούνα, κάτι άνάλογο μέ τό δικό μας Άχιλλέα τού Τρωϊκού πολέ

μου, καταλαμβάνεται άπό άθυμία, άναλογιζόμενος τό αίμα πού θά χυνό

ταν άπό συγγενείς καί φίλους έξ άμφοτέρων τών παρατάξεων κατά τήν 
έπικείμενη μάχη. Τότε ό άρματηλάτης του Κρισνά τού όμιλεί γιά τήν 

έκτέλεση τού καθήκοντος καί γιά τήν άθανασία τής ψυχής, ή όποία είναι 

άνεπηρέαστη άπό τά ύλικά σώματα. 

Άλλά άς δούμε τό κείμενο: 
«·Εσύ λυπάσαι γιά όσα δέν είναι άξια λύπης, και λες σοφά λόγια. Άλλ' 

οί σοφοί ούδέποτε λυπούνται, οϋτε γιά κείνους πού πεθαίνουν, ούτε γιά 

κείνους πού ζούν. 
Έγώ, έσύ, καί όλοι αύτοί έδώ οί βασιλείς καί ήγεμόνες λαών, δέν 

ύπήρξε καιρός πού δέν ύπήρχαμε, οϋτε θά ύπάρξη καιρός πού δέ θα 

ύπάρχουμε. 'Όλοι καί πάντοτε ύπήρχαμε καί πάντοτε θά ύπάρχουμε. 
'Όπως ή ψυχή παραμένει ή ίδια στό σώμα τού άνθρώπου καί κατά τήν 

παιδική ήλικία καί κατά τήν νεότητα καί κατά τά γερατειά, έτσι καί μετά 
τό θάνατο άλλο σώμα παίρνει. 'Ώστε ό σοφός δέν ταράσσεται ούτε μέ 

τήν γέννηση, οϋτε μέ τήν καταστροφή τού σώματος. 

'Εκείνο πού ζωοογονεί τό κάθε τι, μάθε πώς δε φθείρεται, κι' αύτό τό 

άφθαρτο κανείς δέν μπορεί νά τό καταστρέψη. Μονάχα τά σώματα κα
ταστρέφονται καί μόνον αύτά μπορούν νά πεθάνουν. Άλλά ή ψυχή είναι 

αίώνια, άφθαρτη, άπειρη, άκατάλυτη, άπεριόριστη. 
'Όποιος νομίζει ότι ή ψυχή μπορεί νά καταστρέψη η νά καταστροφή, 

τίποτε δέν γνωρίζει. Γιατί ή ψυχή οϋτε καταστρέφει, οϋτε καταστρέφε
ται. 

Ή ψυχή δέν γεννιέται, ούτε πεθαίνει, ούτε μεταβάλλεται, γιατί είναι 

άπλαστη. Άγέννητη, αίώνια, άμετάβλητη, άναρχη, άναλλοίωτη, δέν κατα
στρέφεται όταν τό σώμα πεθαίνει. 

Γιατί 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. 

Τήν ψυχή τό σπαθί δέν τήν κόβει, ή φωτιά δέν τήν καίει, τό νερό δέν 
τήν ύγραίνει, ό άέρας δέν τήν ξεραίνει. 

Άφού, λοιπόν, ξέρεις πώς ή ψυχή είναι άπρόσβλητη, άμετάβλητη, 
άναρχη, άόρατη, άφθαρτη, δέν πρέπει νά λυπάσαι. 

Άλλά καί άν άκόμη είχες τήν ίδέα πώς ή ψυχή γεννιέται καί πεθαίνει, 
πάλι καί τότε δέν θάπρεπε νά λυπάσαι. 

Γιατί έκείνου πού γεννιέται, είναι βέβαιος ό θάνατος, καθώς κι' έκεί

νου πού πεθαίνει ή γέννηση. 'Ώστε δέν πρέπει νά λυπάσαι γιά κάτι πού 
είναι άναπόφευκτο. 

Τά σώματα πού προέρχονται άπό τήν ϋλη, πάλι στήν ϋλη διαλύονται, 
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όρατά μονάχα άνάμεσα στη γέννηση καί στό θάνατο. Πώς, λοιπόν, μπο
ρείς νά θρηνής γι' αύτά;» 

Τώρα άς σταματήσουμε γιά λίγο στό Χριστιανισμό. 
Οί πρώτοι Χριστιανοί, οί όποίοι είχαν τή φλόγα τής πίστεως, έθεώ

ρουν τό θάνατο σάν έναν άπλό ϋπνο καί είχαν καθιερώσει τήν ώραιότατη 
έκφραση «έκοιμήθη», όταν ήθελαν νά πούν γιά κάποιον ότι έπέθανε. Δέν 
ύπήρχε γιά τούς πιστούς αύτούς καί άγνούς Χριστιανούς ούτε φόβος 
ούτε απέχθεια γιά τό σύμφωνα μέ τή σημερινή μας νοοτροπία φρικιαστι
κό φαινόμενο τού θανάτου. Έπίστευαν άκράδαντα είς τήν αίωνίαν έν 
Χριστώ ζωήν. Καί άντιμετώπιζαν μέ θαυμαστή καρτερία τά βασανιστήρια 
καί τό θάνατο, γιά νά διαδηλώσουν τήν πίστη τους πρός τόν Έσταυρωμέ
νον, τού όποίου τήν Άνάστασιν έθεώρουν προάγγελον καί ύπόσχεσιν καί 
τής ίδικής των Άναστάσεως είς τήν αίωνίαν ζωήν. 

Ή νεκρώσιμος άκολουθία μάς δίνει ώραιότατες φιλοσοφικές είκό
νες τού θανάτου, σάν κοινού τέρματος τής άνθρωπίνης δραστηριότητος 
γύρω άπό τά μάταια καί τά φευγαλέα, σάν ίσοπεδωτού όλων τών άνθρω
πίνων διακρίσεων. 

«Πάντα ματαιότης τά άνθρώπινα, όσα ούκ ύπάρχει μετά θάνατον. Ού 
συνοδεύει ό πλούτος, ού παραμένει ή δόξα. Έπελθών γάρ ό θάνατος, 
πάντα ταύτα έξηφάνισε. Καί είδον τά όστά τά γεγυμνωμένα καί είπον: 
Άρα τίς έστίν; Βασιλεύς η στρατιώτης; πλούσιος η πένης; δίκαιος η 
άμαρτωλός;» 

Έν τούτοις καί όλοι όσοι συχνότατα άκούνε τίς φιλοσοφικές αύτές 
άλήθειες, δέν παύουν νά παραμένουν προσκεκολλημένοι στίς μάταιες 
διακρίσεις, στό άκατάπαυστο κυνηγητό τού χρήματος, στίς άπατηλές 
λάμψεις τού προσκαίρου κόσμου, μέ τόν όποίον λίγο-πολύ όλοι θεω
ρούμε άναπόσπαστα συνδεδεμένη τήν ϋπαρξή μας. 

Άλλά καί ή ύπερβολική περιφρόνηση τού θανάτου καί τών άγαθών 
τής έπιγείου ζωής, ένδέχεται νά όδηγήση σέ έπικινδύνους φανατισμούς 
καί σέ παρανοήσεις, όπως π.χ. ότι ό κόσμος στερείται πάσης άξίας ή ότι 
μετά θάνατον άποκτάται παντογνωσία καί ότι άντικρύζεται ό θεός πρό
σωπον πρός πρόσωπον. 

Πρίν τελειώσουμε, άς δούμε τί έχει πή σχετικά μέ τό θέμα τού θανά
του ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ό Κρισναμούρτι, ό όποίος άναζητεί πά
ντοτε τό ούσιώδες, καταδικάζων τήν πολυπραγμοσύνη καί τή φυγή άπό 
τή ζέουσα πραγματικότητα τού παρόντος. 

«Γιατί θέλετε νά ξέρετε τί γίνεται μετά θάνατον; "Όσον περισσότερον 
ένδιαφέρεσθε γιά τό μέλλον, τόσο όλιγώτερον ένδιαφέρεσθε διά τό πα
ρόν. "Όταν κατανοήσετε τή ζωή, θά έχετε νικήσει τό θάνατο» (Δελτ. 
Άστέρος, Ίούλιος 1930). 

«·Όπως τό άνθος μαραίνεται, έτσι μαραίνεται καί τό σώμα. Δέν ύπάρ
χει τίποτα φοβερό σ' αύτό. Ό θάνατος είναι φοβερός μόνον όταν προ
σκολλάσθε στήν έξωτερική μορφή, πού δέν είναι παρά ή έκφραση τής 
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ζωής. Άλλ' άv άγαπάτε τήv ϊδια τή ζωή, τότε ή έκφρασή της δέν σάς δε

σμεύει»(Δελτ. 'Αστέρος, Μάρτιος 1931 ). 

«'Όσον περισσότερον άσχολήσθε μέ τό θάνατο καί μέ τό ύπερπέραv, 

τόσον όλιγώτεροv συναντάτε τή Ζωή, πού βρίσκεται αίωvίως μέσα ατό 

παρόν. 'Όσον άvαβάλλετε τήv κατανόηση τοϋ παρόντος, δέν θά κατα

νοήσετε ποτέ. Γιά vά κατανοήσετε τό αίώvιο παρόν, πρέπει vά ζήτε 

έvτατικά, πρέπει vά άvαλύετε, vά έξετάζετε, vά σκέπτεσθε, vά βρίσκετε 

τήv ούσία κάθε πείρας τής ζωής. Καί όταν άvακαλύψετε τήv άληθιvή 

άξία όλων τώv πραγμάτων, τότε τά μικρά προβλήματα πού τώρα σάς βα

σανίζουν, θά έξαφαvισθοϋv». (Δελτ. 'Αστέρος, 'Ιανουάριος 1932). 

«Είτε ύπάρχει συνέχιση τής άτομικότητος μετά θάνατον, εϊτε όχι, 

αύτό δέv έχει σημασία. 'Ομιλώ γιά τήv 'Αθανασία, γιά τήv Αίωvιότητα, 

πού βρίσκονται πάντοτε μέσα ατό παρόν, καί όχι γιά τή συνέχιση τής 

προσωπικής περιωρισμέvης συνειδήσεως. 'Εκείνος πού διαρκώς άσχο

λείται μέ τήv ίδέα τοϋ θανάτου, είναι ό ϊδιος μισοπεθαμένος. 'Εκείνος 

πού διαρκώς ρωτάει τί είναι πιό πέρα άπό τόv θάνατο, έχει ήδη τό ένα 

του πόδι μέσα ατόν τάφο. Μόνο μέ τήv πληρότητα τής ζωής μέσα ατό 

παρόν, θά βρήτε τήv άθαvασία. 'Εκείνο πού έχει σημασία δέv είναι ή έξέ

ταση τοϋ μετά θάνατον, άλλά τό vά ζή κανείς πλήρως καί τελείως ατό 

παρόν». (Δελτ. 'Αστέρος, 'Ιούλιος 1933). 

Λοιπόν, ύπάρχει ή δέv ύπάρχει θάνατος; 

"Ας συνοψίσουμε τήv άποψή μας, τήv όποία στήv άρχή άvεπτύξαμε: 

Έφ' όσον συνδέουμε άδιάσπαστα τήv ϋπαρξή μας μέ τό έπιφαvειακό 

καί τό πρόσκαιρο, δηλαδή μέ τό ύλικό σώμα μας, τοϋ όποίου άvαπόφευ

κτο τέρμα γνωρίζουμε ότι είναι ή άποσύvθεση, φανερό είναι ότι ύπάρχει 

γιά μάς θάνατος. 

Έάv όμως συνδέσουμε τήv ϋπαρξή μας όχι μέ τό ύλικό σώμα, άλλά 

μέ τό έv ήμίv πνευματικό στοιχείο, τοϋ όποίου ή ζωή δέv τερματίζεται μέ 

τήv άποσύvθεση τοϋ ύλικοϋ σώματος, φανερό είναι ότι δέv ύπάρχει γιά 

μάς θάνατος. 

Διότι έκείvο πού πεθαίνει καί άποσυvτίθεται είναι ή ύλική μορφή. 

Έvώ τό πνευματικό στοιχείο, ή λεγομένη «ψυχή», έίvαι άπρόσβλητο άπό 

τό θάνατο. 'Εκεί βρίσκεται ό πραγματικός Άνθρωπος. 'Εκεί, λοιπόν, είς 

τό έv ήμίv πνευματικό στοιχείο καί τήv έκδήλωσή του στήv καθημερινή 

ζωή πρέπει vά συγκεντρώνουμε τήv προσοχή μας, έάv θέλουμε vά χάση 

ό θάνατος τή σημασία του. Έάv θέλουμε vά μήv ύπάρχη θάνατος, άλλά 

όλοκληρωμέvη ζωή είς τό αίώvιοv παρόν. 

'Έvας Κινέζος φιλόσοφος όvειρεύθηκε πώς ήταv πεταλούδα καί ϋστερα ξύπνη
σε. Καί άvαρωτήθηκε: ήταv εvας φιλόσοφος πού είχε όvειρευθή πώς ήταv πεταλού
δα ή μιά πεταλούδα πού τώρα όvειρευόταv δτι ήταv φιλόσοφος; 



1988 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΥΠΟΘΗΚΑΙ 

251 

«Τόν δέ ένδον tν τώ στήθει ίδρυμένον δαίμονα 
1 μή φέρειν, μηδέ

θορυβείν όχλ� φαντασιών' άλλά ϊλεων διατηρείν, κοσμίως tπόμενον 
τώ θεC!), μήτε φθεγγόμενόν τι παρά τά άληθή, μήτε ένεργοϋντα παρά 

τά δίκαια». 

Μάρκου Άντωνίνου «Τών είς tαυτόν». 

ΑΌ 

§ 1. Ό άνθρωπος καθ' έαυτόν έχει ούσιαστικώς μεγάλην άξίαν. Διά

νά παραχθή ή άνθρωπίνη μορφή, ή Φύσις είργάσθη έπί αίώνας αίώνων. 

Ό άνθρωπος έν τη Γή άποτελεί τήν κορωνίδα καί τό στεφάνωμα τής 

δημιουργίας. Έν τή μορφή αύτού έκδηλούται έμφανέστερον τό λογικόν 

καί έν αύτώ καταφαίνεται σαφώς ή πνευματικότης τής Φύσεως. Τό άν

θρώπινον πνεύμα έν τώ συνόλ"' του άποτελεί τό συνειδητόν Έγώ τής 

Γής. 

§ 2. Τό πνεύμα έκδηλούται είς δλας τάς όργανικάς μορφάς άποτε

λούν στοιχείον καί τών κατωτέρων τού άνθρώπου όντων. Είς τόν άνθρω

πον δμως ή πνευματικότης έκδηλούται τελειότερον. 

§ 3. Κατά τί ό άνθρωπος διαφέρει τών λοιπών έπί τής Γής ζώων; Κατά

(1) Δαίμων= θεός, πνεύμα, παρό τοίς όρχαίαις. 



252 ΙΛΙΣΟΣ 1988 

τόν σωματικόν όργανισμόν του, όστις είναι δεξιώτερος είς τό νά δέχηται 

διά τού συνόλου τών αίσθήσεών του λεπτοτέρας έντυπώσεις καί κατά 

τάς ίκανότητας τού πνεύματός του, αϊτινες τού έπιτρέπουν νά έκδηλοί 

περισσοτέραν νόησιν, θέλησιν καί έλευθερίαν καί έντονώτερα, εύγενέ

στερα αίσθήματα. 

§ 4. Άφ' ού τό πνεύμα, δπως προαχθή έκ τής ζωώδους καταστάσεως

είς τήν άνθρωπίνην, έξεδήλωσε περισσοτέραν νόησιν, περισσοτέραν θέ

λησιν καί περισσοτέραν έλευθερίαν, πρέπει νά συμπεράνωμεν, ότι διά νά 

προοδεύση περισσότερον ό άνθρωπος καί διά νά τελειοποιηθή είναι 

άνάγκη νά καλλιεργήση καί νά άναπτύξη περισσότερον τό νοητικόν του 

καί τό αίσθηματικόν του μέρος, νά έκδηλώση ίσχυροτέραν θέλησιν καί 

μεγαλυτέραν έλευθερίαν. 

§ 5. Έάν οί ίδιότητες αύται άποτελούν τάς εύγενεστέρας, τάς πολυ

τιμοτέρας έκδηλώσεις τού πνεύματος καί τής Φύσεως καθόλου, είναι 

προφανές, ότι τούτος όφείλομεν νά έπιδιώκομεν καί είς αύτάς έγκειται 

διά τόν άνθρωπον ή ούσία τού αγαθού 
1
. Ή άπόκτησις τής σοφίας, τής 

λογικότητος έν παντί, τής θελήσεως καί τής έλευθερίας, είναι έπομέ

νως τά πολυτιμότερα πράγματα, τά όποία δύναται νά ποθήση ό άνθρω

πος, ό έχων ύγιό τόν νούν. 

§ 6. Ό άνθρωπος προάγεται πνευματικώς, όταν έξευγενίζη τά αίσθή

ματά του, έκλεπτύνη τό νοητικόν του, ζητή τήν άλήθειαν καί άσκή τήν δι

καιοσύνην. Τούναντίον, μένει πνευματικώς στάσιμος, ένίοτε δέ καί όπι

σθοβατεί, δταν έκδηλοί ζωώδη ένστικτα, ρέπη πρός τά πάθη, έκτιμό πε

ρισσότερον τήν έξωτερικήν λάμψιν τής έσωτερικής άξίας τών πραγμά

των, έμμένη είς τήν ύποβολήν τών ψευδών ίδεών, τάς όποίας τό περι

βάλλον τc;-> ένέπνευσεν. 

§ 7. Ή έσωτερική, ή πραγματική άξία έκάστου άνθρώπου μετράται μέ

τό πνευματικόν κεφάλαιον τών ψυχικών του δυνάμεων, τών γνώσεών 

του, τών αίσθημάτων του. 

§ 8. Ή θέλησις είναι ό κεντρικώτερος νόμος τού πνεύματος, όστις

συγκεντροί περί έαυτόν όλους τούς άλλους νόμους τής έσωτερικής τών 

ύποκειμένων ούσίας καί τούς κατευθύνει πρός τήν διεύθυνσιν, τήν 

οποίαν αύτός, τη βοηθείςι τού νοητικού, χαράσσει. 

ΒΌ 

§ 9. Τό πνεύμα άποτελεί τό έγώ, τήν συνείδησιν τής Φύσεως. Ώς

τοιούτον, είναι ή διευθύνουσα τάς ένεργείας τής Φύσεως δύναμις. Είναι 

έν τη φύσει ό βασιλεύς 
1
. Σήμερον ό άνθρωπος κρατεί είς χείρας του καί 

χειρίζεται πολλάς φυσικός δυνάμεις. Δύναται, προαγόμενος πνευματι

κώς, νά κατακτήση βαθμιαίως δλας τάς δυνάμεις τής Φύσεως. Δύναται 

(1) Τίς ούν ούσίο θεού; Σάρξ; Μή γένοιτο. Άγρός; Μή γένοιτο. Φήμη; Μή γένοιτο. Νούς, 

έπιστήμη, λόγος όρθός; Νοί. Έντούθο τοίνυν άπλώς ζητείτήν ούσίον τού άγοθού. 
Έπικτήτου «Διοτριβοί" 11, η.", 1-3 

(1) Πνεύμα έστίν ό θεός. Εύογγέλιον Ίωάννου δ." 24. 
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άκόμη νά γίνη κύριος έαυτού, κύριος τής είμαρμένης του· άρκεί νά θε

λήση τούτο, νά γνωρίση πληρέστερον τούς νόμους τής Φύσεως καί νά 

καλλιεργήση καταλλήλως τάς προσωπικός δυνάμεις του. 

§ 1 Ο. Τά πάντα δύναται ό άνθρωπος νά έπιτύχη. Ή θέλησίς του μόνον

πρό τού φυσικού νόμου δέν δύναται νά άντιταχθή, διότι οί νόμοι τής Φύ

σεως είναι αίώνιοι, άμετάβλητοι καί άπαραβίαστοι. -Αρα, έν τη άνελίξει 

τών δυνάμεών του ό άνθρωπος δέον νά έχη ώς κανόνα καί όδηγόν τόν 

φυσικόν νόμον. Διά τούτο ό 'Επίκτητος έδίδαξε
2 

«Νόμος βιωτικός έστίν 

ούτος, τό άκόλουθον τή Φύσει πράττειν». 

§ 11. Μή λησμονης ποτέ, ότι ίσχυρός έν τή Φύσει δύναται νά είναι

μόνον ό ένάρετος, ό άκολουθών καί έφαρμόζων τούς νόμους τής Φύσε

ως. Τού κακού οί δυνάμεις συντρίβονται πρό τής άκαταβλήτου ίσχύος 

τού φυσικού νόμου. 

Γ. 

12. Ή άσκησις τής άρετής δέν σημαίνει άσκησιν είς τήν σκληραγω
γίαν, τήν άκτημοσύνην, τήν νηστείαν, τήν άθλιότητα. Άρκεί είς τόν έπι

θυμούντα, νά ίσχυροποιήση τήν ψυχήν του, ώστε νά ύποφέρη καί 

σκληραγωγίαν καί πτωχείαν, άν δέν δύναται νά τήν άποφύγη, χωρίς νά 

παραβη τάς ήθικάς άρχάς καί χωρίς νά χάση τόν άτίμητον πλούτον τής 

ήθικής καί τής άτομικής του έλευθερίας. Διά νά φυλαχθή άπό τούτο, δέν 

χρεωστεί νά είναι πένης ώς ό Σωκράτης, ή νά κατοική είς οίκίαν γυμνήν 

έπίπλων ώς ό 'Επίκτητος· άρκεί νά προετοιμάζεται, άν ή τύχη τόν βάλη 

είς όμοίας περιστάσεις τού Σωκράτους καί τού Έπικτήτου, νά προκρίνη 

τήν μεγαλοπρεπή πενίαν, παρά νά άμαυρώση τό ήθικόν του, ώστε νά 

πωλήση τήν συνείδησίν του, τήν τιμήν του, τήν άνεξαρτησίαν τής γνώμης 

του κ.λ.π., διά νά έλευθερωθή άπό τήν πενίαν. Ή άρετή συγχωρεί είς τόν 

άνθρωπον όλος τάς άβλαβείς ήδονάς, έάν δύναται νά τάς άπολαύση, 

χωρίς νά βλάψη τινά καί χωρίς νά τάς πληρώση μέ τήν χρυσήν ελευθε-
. 1 

ριαν του . 

Δ'. 

§ 13. Ό άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση τελείαν ζωήν, άν μή γεύηται

όλων τών άγαθών, τά όποία ή Φύσις παρέχει είς τό πνεύμα, ϊνα τέρπηται 

έν τη καθόλου αύτού έξελίξει. Έάν ήκολουθούμεν έν παντί τάς ύπαγο

ρεύσεις τής Φύσεως, θά εϊμεθα εύδαίμονες. 

§ 14. Ή άπάθεια τών Στωϊκών, ή πλήρης άδιαφορία πρός τήν χαράν

καί πρός τήν λύπην είναι καί θεωρητικώς άβάσιμος καί πρακτικώς άνε

φάρμοστος. Ή έκμηδένισις τής χάράς στερεί τήν ζωήν τού κυριωτέρου 

θελγήτρου της. Εύδαιμονία τού πνεύματος δέν δύναται νά νοηθή άνευ 

χαράς. Ή λύπη είναι δοκιμασία, είς τήν όποίαν μάς ύποβάλλει ό νόμος 

(2) Έπικτήτου «Διατpιβαί" 1, κοτ.' 1. 
(1) Πpβλ.'Αδαμ. Κοραής. Προλεγόμενα είς Έπικτήτου «Διατpιβός ... 
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τής Φύσεως διά τάς άπέναντι αύτού παραβάσεις, 'ίνα μάς έκπαιδεύη.'Η 
έλλειψις χαράς είς τήν ζωήν μας δέν πρέπει νά μάς άπογοητεύη, ούδέ 
πρέπει νά έξαρτώμεν τήν γαλήνην τού πνεύματός μας έξ αύτής, άλλά 
μόνον νά μάς διδάσκη τόν τρόπον, διά τού όποίου δυνάμεθα ν' άποκτή
σωμεν τά μέσα τής διαρκούς χαράς. "Η διαρκής γαλήνη καί ή έλευθερία 
τού πνεύματος προϋποθέτουν άνάπτυξιν τής άντιλήψεως, μεγάλην 
έντασιν τής θελήσεως καί έκπαίδευσιν τής ψυχής διά μέσου τών δοκι
μασιών. 

§ 15. "Εάν ό άνθρωπος έμελέτα τούς νόμους τής Φύσεως καί προε
νόει, ώστε ή βιολογία του καί οί κοινωνικοί του νόμοι νά μήν άπομακρύ
νωνται άπό τήν φύσιν του, θά ητο εύδαίμων. ··ολα τά άνθρώπινα δεινά 
πηγάζουν άπό τήν τρομεράν παρανόησιν τής μή έξαρτήσεως τού άνθρώ
που άπό τόν φυσικόν νόμον, ένεκα τής όποίας έδημιούργησεν ούτος 
συνθήκας κοινωνικός, άντικειμένας έντελώς καί πρός τήν Φύσιν καί 
πρός τήν λογικήν ύπόστασιν τού άνθρώπου2

. 

Ε.' 

§ 16. θέλειν τήν πρόοδον η παραμένειν έν τή ζωώδει καταστάσει;
Ίδού τό δίλημμα, όπερ έν συνειδήσει η άσυνειδήτως τίθεται πρό όφθαλ
μών παντός άνθρώπου. 

§ 17. Διά νά δημιουργήση τις τήν ζωήν του, πρέπει νά είναι ζωντανός·
δηλαδή πρέπει νά θέση τάς ζωτικός του δυνάμεις είς δράσιν. Τού παρα
μένοντος έν άδρανείς� αί δυνάμεις άτροφούν, παραλύουν. 

§ 18. Είς τούτο πρέπει έκαστος ήμών νά τείvη· νά γίνη κάτι, όχι βέ
βαια πρός κορεσμόν τού έγωϊσμού του, νά μεγεθυνθή έν δυνάμει, νά κα
ταστή σθεναρός τόν χαρακτήρα· νά γίνη μέγας, εί δυνατόν, διά νά προβι
βασθή πνευματικώς καί νά ύπηρετήση τήν πρόοδον. 

§ 19. ·ο ζητών νά καταστή ίσχυρός, έάν άποβή τύραννος, δεσπότης
τών άλλων, πίπτει. Τόν καταρρίπτει τό πάθος τού έγωϊσμού καί αί κακοί 
πράξεις, είς τάς όποίας κατ' άνάγκην τότε ύποπίπτει. ·ο πράγματι ίσχυ
ρός σέβεται άπολύτως τήν έλευθερίαν τών άλλων καί άναλαμβάνει άπέ
ναντι έαυτού τήν ύποχρέωσιν νά βοηθήση καί τούς άλλους νά προοδεύ
σουν. Δύναται νά φθάση έν τή προσπαθείς� του τούτη καί μέχρι θυσίας. 

§ 20. ·ο γνώστης τών νόμων τής ζωής, ό ίσχυρός, είναι πρόσωπον,

(2) Ώ τρισμακάριστο πάντα κοί τρισόλβιο 

τά θηρί. οίς ούκ έστι περί τούτων λόγος· 

ούτ" είς έλεγχαν ούδέν ούτών έρχεται· 

ούτ' άλλο τοιούτ" ούδέν έστ' ούτοίς κακόν 

έnοκτόν. ην δ' άν είσενέγκητοι φύσιν 

έκαστον, εύθύς κοί νόμον τούτην έχει· 

ήμείς δ' άβίωτον ζώμεν άνθρωποι βίον, 

δοuλεύομεν δόξοισιν, εύρόντες νόμους. 

nρογόνοισιν, έκγόνοισιν· ούκ έστ· άnοτuχείν 

κακού· nρόφοσιν δ' άεί τιν' έξεuρίσκομεν. 

Φιλήμονος παρά Στοβοίφ. 
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Ις ό ol άλλοι ύnοκούουν άουνοιοθήτως κοl τό όnοΙον περιβάλλουν μέ 

ο βοομόν. ·· λκ ι rιρός έουτόν, ώς ό 'Ήλιος, διό τι7Jς έλκτικίίς ούτου 
ν ργεlας, διό τ όγόrιη , τός χούοος μικροτέρον δύναμιν ύnοοτό-

ο ις. Τός λκ ι όμως μόνον όιό νά έrιιδοψιλεύοη πρό ούτός rήν εύερ

γ Ίικήν του nήρειον, μόνον όι I νό 1ός φωτlοη κοί νό τό όνυψώοη. 

§ 21. Ούδείς όύvοτοι νό μcγολσυργι)οη, όν μή βαιπιοθι'ι ίς τό θερ

μόν κ ίνο φώς, τό όrιοϊον καλ ϊτοι έvθουοιοσμός, έφ' όσον μάλιστα ού

τος όnοβλ nει εl Ιό ας όνω1έρος τάξεως. Ό ίόcολόγος ένΟουσιοσμός 

νιοχύει τήν nv υμο1ικ1)ν ύγ ίον. 

§ . Καί ίς τό άτομο καί είς ι ού λαούς, όων Ι'ό Ιόοvικόν έκλεiψη

όπό τός βλ ψ ις των, όλοι ol ύnοθ ο ις των όκολουθουν 1 ι)ν , ιτώοιν 1 οϋ 

ίόανικου. Άκολουθ ί ι) όιοφθορό, ι) όrιοούvθcοις, ή κατάρρευσις. 

§ 3. Ή έλόττωοις τίίς ψυχικης έν ργεlος clvoι πόθος, είναι νόσος

του πνεύματος καl όύvοτοι νό rιοροούρη rιρός τόν ψυχικόν Οόνοτον 
1
• Ί -1 

ύn ρτάτη δυστυχία όι' έν όν ίνοι ν' όnελrιιοθr όnό 1όν έΓΙυΊόν του, νό 

χάση τήν nρός έουτό nεποίθηοιν. 

ΣΓ. 

§ 24. "Οοτις θ λ ι νό κοτοοτι1 σοφός, όφ Ιλει ν' όποόεχθι) προκοτα

βολικώς, ότι εlνοι όμοθής· νό όεχθή μετά τοϋ ωκρότους, 611 «έν οϊδο

μ ν, ότι ούδέν οϊόομcν», ότι έκείvα τό όnοίο γνωρίζει εlvοι μηδ ν όnένο

ντι κείνων, τό όrιοίο δύναται νό μόθη· κοί όrιό τοϋ οιιμεiου τούτο υ  

όφορμώμεvος ν' όρχίση· νό έρευνδ τι)ν όλήθειαν. 

§ 5. Είναι nιοφολ ς νό πιοτεύη τις π ν, ό,τι όέν δύναται νό κοτο

vοήση κατά βάθος. Τό μόνο μέσο, τό όnοίο όιοθέτ ι ό  άνθρωπο διό νό 

γνωρίοη τήν όλι)θ ιον, τούτέοτι τήν έν τι'ι Φύσει rιρογμοτικότητο, είναι οί 

αlοθι)οεις κοl τό λογικόν. 

§ 6. · -κόηλοϋvτοι έν τι. Φύσει φοινόμcvο, ότινο όέν δύνονται ν'

όvοχθώοιν ίc; έν ργ ίας όντιληnτόc; ύnό τών ύλικών ι)μών οiοθήσεωv, 

bιό των όnoiωv b ν όντιλαμβονόμεθο rιλι)ρως τόν έξωτερικόν κόσμον, 

όλΜ μόνον οχ τικώc;. Ή bιονόηοις όμως, ή όνθρωrιίνη έφευρετικότης 

κ ιί oi έκδηλούμενοι λοvθόvουσοι όυνόμ ις τοϋ πνεύματο ς  ύρύvουv τό 

π bίov τής όνθρωrιίνης όντιλήψεως καί αύξόνουν τόν κύκλον τών 

γνώσεών μας, έμrινέουοοι ίς ήμδς τήν nεnοlθηοιν περί τής ι ιοvτο δυνο

μiος του όνθρωrιίνου πνεύματος. 

§ 27.«Γνώοεοθε τι)ν όλήθ ιον καi ή όλήθεια έλευθερώοει ύμδς». 
1 

Ή άλήθειο κοί μόνη δύναται rιρογμοτικώς νό μ ς έλευθερώοη. Μόνη

ούτή δύναται νό όnολλόξη τι)ν ψυχή.ν μας όnό τήν δουλείον του ψεύ

δους κοi τι7Jς όμαθεlας. Μόνη ούτή δύναται νό μδς όrιολλόξη όnό τός 

rιρολι)ψεις κοί τός ψευδ Τς Ιδέας, μέ τός όrιοίος μδς έnότιοε τό rιερι-

( 1) Λγρυιινοι; f.oo ιόν νοιιν οιιγγ,:νι'ι r: γι'φ ιοιΙ (ιλιιΟινο,1 Οιιν(ιιοιι ό 111:111 ιοιιιον 11ιινοι. 
Ι ΙιιΟrιγ(φοιι ιιιφ(ι > ιοl\οlω 

( 1) 1 υογγι\λιον Ίω(ιννοιι 11 :1 Ι 
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βάλλον. Μόνη αύτή δύναται νά μεταδώση πρός τήν ψυχήν μας τό φώς, 

τό όποίον θά έκδιώξη άπό αύτήν τήν κακίαν καί τό πάθος, νά μάς διδάξη 

τά πραγματικά μας συμφέροντα καί τόν δρόμον, τόν όποίον έχομεν νά 

βαδίσωμεν ώς ύπάρξεις, νά ένσταλάξη είς τήν καρδίαν μας τήν γλυκείαν 

θέρμην τής άγάπης τού πλησίον, τής συμπαθείας πρός όλα τά όντα καί 

τής άναγνωρίσεως τών δικαιωμάτων αύτών. 

ΖΌ 

Τής δ' άρετή; ίδρώτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν 
Άθάνατοι· μακρός δέ καί όρθιος οίμος ές αύτήν 
καί τραχύς τό πρώτον· έπήν δ' είς άκρον ίκηαι, 

ρηϊδίη δ' έπειτα πέλει, χαλεπή περ' έούσα. 

("Ησιόδου. Έργα καί ήμέραι). 

§ 28. «Εί βούλει άγαθός είναι πρώτον πίστευσαν, δτι κακός εί», έλε
γεν ό Έπίκτητος 1• "Όστις, δηλαδή, θέλει v' άκολουθήση τήν όδόν τής 
άρετής, νά τελειοποιήση έαυτόν, πρέπει νά λάβη ώς άφετηρίαν τήν σκέ
ψιν καί τήν πεποίθησιν, ότι είναι άτελής καί πλήρης έλαττωμάτων. Έάν 
πιστεύης, ότι άποτελείς τό άκρον άωτον τής άνθρωπίνης τελειότητας, 
θά μείνης όπως είσαι, άποκλείεις τήν πρόοδον, καταδικάζεις σεαυτόν 
είς στασιμότητα· μέ μίαν λέξιν μωραίνεις, διότι δέν λαμβάνεις ύπ' όψει, 
ότι παντός πράγματος ύπάρχει άλλον τελειότερον. 

§ 29. Έάν στρέψης τούς όφθαλμούς τής διανοίας σου πρός τό έσω
τερικόν σου καί είσαι είλικρινής, έσο βέβαιος, ότι θά φρίξης πρό τού θε
άματος. θά ίδής τότε, ότι είσαι τόσον μικρός καί τόσον κακός, τόσον 
έγωϊστής καί τόσον nοταπός, ώστε ύπάρχει κίνδυνος νά σε καταλάβη ή 
άπελπισία. Άκριβώς όμως τούτο πρέπει νά άποφύγης. Χοίρου τούνα
ντίον χαράν μεγάλην, διότι άκριβώς άνεκάλυψες τήν νόσον, άπό τήν 
όποίαν πάσχεις. Άφ' ου άπαξ έκαμες τήν διάγνωσιν τού κακού, εύκολος 
είναι ή θεραπεία· άρκεί νά τρέφης πρός σεαυτόν σεβασμόν καί αύτοπε
ποίθησιν. θά ητο όλέθριον διά σέ, άν έκ τής έξετάσεως τού έσωτερικού 
σου άπεκόμιζες τήν έντύπωσιν, ότι καλώς έχεις. 

§ 30. Έάν θέλης νά καταστής άγαθός, μή διστάζης πρό παντός είς
πάσαν περίστασιν τού βίου σού νά θέτης ένδομύχως σεαυτόν είς τήν θέ
σιν τού κατηγορουμένου2

. Μή ζητήσης ποτέ vά δικαιολογήσης σεαυτόν 
όιά ποταπών δικολαβικών σοφισμάτων. Τούτο δέν είναι γενναίον. Έάν 
είλικρινώς έφαρμόσης τήν συμβουλήν αύτήν, θά ίδης, ότι πάντοτε είς 
κάτι θά. έπταισες, πάντοτε θά έχης κάτι νά διορθώσης άπό τόν έαυτόν 
σου καί θά γίνεσαι έκάστοτε τελειότερος, έάν οί παρατηρήσεις αύται σέ 
διδάσκουν. 

(1) Έπικτήτοu παρά Στοβαi<!). 

(2) Πuνθανομένοu τινός, πώς όν τις έαuτού διδάσκαλος γένοιτο; «εί ύnέp ών έnιτιμ(Ι τούς 
άλλους», έφη, «καί έαuτώ έπιτιμώη ·μάλιστα». 

Διογένης παρά Στοβαί<!). 
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§ 31. "Άμα ώς διαγνώσης, δτι έχεις πράγματι άτελείας καί άποφασί
σης νά τάς διορθώσης· άμα ώς άρχίσης νά συζητής δλας τάς άντιλήψεις 
σου καί διαγιγνώσης πόσον αύται άπομακρύνονται τής άληθείας, τότε 
άρχίζεις ν' άναγεννόσαι ήθικώς. Ό παλαιός άνθρωπος ύποχωρεί έν σοί, 
έξαφανίζεται' καί έντός σου σχηματίζεται μία νέα ϋπαρξις άγνοτέρα, ήθι
κωτέρα, τελειοτέρα τής πρώτης· γίνεσαι νέος, άλλος άνθρωπος. 

§ 32. Ή μεταβολή αϋτη δμως δέν είναι τόσον εϋκολος. Διά τούτο «ή
όδός πρός τήν άρε�:ήν είναι κατά πρώτον άνάντης καί τραχεία». Αί πα
λαιοί σου έξεις καί άντιλήψεις σέ σύρουν πρός τήν πρώτην σου κατάστα
σιν. Δημιουργείται έν σοί μία πάλη τών παλαιών στοιχείων πρός τάς νέας 
τάσεις, πάλη τρομερά έπικρατήσεως. "Άν θέλης δμως νά βαδίσης 
έμπρός, μή στρέψης όπίσω. Ή σύζυγος τού Λώτ φεύγουσα άπό τά Σόδο
μα καί Γόμορα, κατά τήν Έβραϊκήν παράδοσιν, ό 'Ορφεύς σύρων έκ τού 
"Άδου τήν ψυχήν τής Εύρυδίκης, κατά τήν Έλληνικήν παράδοσιν, παρι
στάνουν τήν είκόνα τού πνεύματος, έντός τού όποίου διεξάγεται ή πάλη 
αϋτη. Καί αί δύο δμως αύται γυναίκες, συμβολίζουσαι τήν ,ιρός τά πάθη 
ρέπουσαν ψυχήν, ήττήθησαν, διότι έστράφησαν όπίσω πρός τάς ίδέας 
τού χάους. Έάν έξεδήλουν τήν άπαιτουμένη έπιμονήν καί θέλησιν, θά 
ένίκων. 

§ 33. Άς μή σέ φέρη ποτέ είς σύγχυσιν ή πάλη αύτή τών νέων σου
άντιλήψεων πρός τάς προτέρας άντιλήψεις σου, σφαλερός έλεγχθεί
σας. Ή σύγχυσις τής διανοίας, όν έκδηλωθή έν σοί, σέ σύρει πρός τό 
σκότος. Μόνη ή γαλήνη όδηγεί πρός τό φώς. "Αν σέ καταλάβη δμως δια
νοητική σύγχυσις, μή άπελπίζεσαι. Τούτο θά ητο όλέθριον διά σέ. Παύσε 
τότε νά συζητής καθ' έαυτόν τάς ίδέας σου. "Ύπαγε είς τόν ηλιον, είς τήν 
έλευθέραν φύσιν καί προσπάθει νά έπαναφέρης είς τό πνεύμα σου τήν 
γαλήνην. Τούτου γενομένου, προχώρει καί πάλιν είς τόν δύσκολον αύ
τόν δρόμον σου καί μή άπελπισθής, αν ή έν σοί πάλη έξακολουθήση, διό
τι είναι φυσικόν τούτο. Ή ψυχική αϋτη πάλη δέν θά παύση, παρά δταν τό 
πνεύμα σου φωτισθή, δταν έν σοί τό άγαθόν νικήση τελειωτικώς τό κα
κόν, δταν μορφωθής είς ήθικόν χαρακτήρα μέ φυσικός ίδέας καί θετι
κός πεποιθήσεις, αϊτινες νά λειτουργώσιν έν σοί ώς νόμοι τής συνειδή
σεωc. 
§ 34. 'Άν εύρίσκεσαι πρό δυσκολίας νά κατανικήσης έν έλάττωμά σου,
εν πάθος σου, μή άπελπίζεσαι. Ή έπιμονή σου, αν σταθερώς έμμένης έν
τη όδ<i) τής άρετής, θά τό κατανικήση μίαν ήμέραν. 'Αρκεί, δτι άπαρνεί
σαι τήν κακίαν, έστω καί αν δέν έχης άκόμη τήν δύναμιν νά τήν έκριζώ
σης έντελώς άπό τήν ψυχήν σου. Ή μεταμόρφωσις τού άνθρώπου είς
φωτεινήν ϋπαρξιν δέν είναι εύκολον πράγμα, ώστε νά τό έπιτύχη τις διά
μιός.

§ 35. Συχνά θά σέ καταλαμβάνη πειρασμός. Τί είναι πειρασμός; Είναι
ή άνάπτυξις σφοδρός έπιθυμίας πρός άπόλαυσιν πράγματός τινος άπη
γορευμένου διά τόν ένα ή τόν άλλον λόγον. Είναι ή έπιθυμία ύπό μορφήν 
ίσχυροτέραν. Είναι αί κακοί έξεις καί ή πρός αύτάς έκ συνηθείας άκατα
μάχητος ώθησις. Ή έμφάνισις τού πειρασμού ύπό μορφήν οίανδήποτε 
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μή σέ τρομάζη. "Άν τρέφης πρός σεαυτόν σεβασμόν καί αύτοπεποίθησιν, 

θά δύνασαι νά τόν κατανικήσης άναπτύσσων τήν θέλησίν σου. Πολλάκις 

θά εύρεθης είς τήν άνάγκην νά ύποχωρήσης πρό αύτού, μή έχων δύνα

μιν ν' άντιστής όσον πρέπει. Καί τούτο μή σέ φοβίζη. Σημαίνει άπλώς, ότι 

ή θέλησίς σου άκόμη δέν ήσκήθη άρκούντως, δέν κατέστη άκόμη άρκε

τά ίσχυρά, ώστε νά κατανικ(Ι κάθε πάθος καί κάθε πειρασμόν. 

§ 36. Ή διαρκής έγρήγορσις τής συνειδήσεως, ή προσοχή καί ή συ

νεχής άσκησις έντείνουν τήν θέλησιν καί καθιστώσιν αύτήν άκατάβλη

τον. Έν τή άσκήσει τής θελήσεώς σου έργάζου μεθοδικώς, έφαρμόζων 

αύτήν διαδοχικώς έκ τών μικρών πρός τά μεγάλα. Ή έξοικείωσις τής 

σκέψεως πρός τήν κατάστασιν τήν όποίαν ποθούμεν νά άποκτήσωμεν, 

έντείνει τήν θέλησιν καί βοηθεί αύτήν ώστε νά έπιτύχη τού ποθουμένου. 

§ 37. Αί πονηροί πράξεις ή σκέψεις καταβιβάζουν τό έπίπεδον τής

συνειδήσεως. Ένισχύονται τότε όλα τά πονηρά στοιχεία τού πνεύματός 

μας ή έντασις τής θελήσεώς μας μειούται καί φερόμεθα τότε μοιραίως 

πρός τό σκότος, πρός τήν άτέλειαν. 

§ 38. Διατήρει πάντοτε τήν θέλησίν σου είς έντασιν. "Όταν ή θέλησίς

σου χαλαρούται, έκτίθεσαι είς τόν κίνδυνον νά γίνης καί πάλιν λεία τώ·ι 

παθών καί τών πονηρών έμπνεύσεων. 

§ 39. Διά νά έκδηλούται καί μεγεθύνεται ή θέλησις, πρέπει τά πάντα

έν τ<i°) άνθρώπc.y νά λειτουργούν φυσιολογικώς. "Όταν τό νευρικόν σύστη

μα διατελή είς κατάστασιν έκκρυθμον, είναι άπολύτως άδύνατος ή καλ

λιέργεια τής θελήσεως καί ή τελειοποίηση τού άνθρώπου. 

ΗΌ 

§ 40. Ή ϋπαρξις σωματικής, διανοητικής καί ψυχικής ύγείας είναι

άπαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν καλλιέργειαν τών λανθανουσών δυνά

μεων καί τήν τελειοποίησιν τού άνθρώπου. Μεταξύ σώματος, νού καί ψυ

χής ύπάρχει τοιαύτη σύνδεσις καί άλληλεπίδρασις, ώστε άναποτρέπτως 

ή καλή ή κακή κατάστασις τού ένός δέν δύναται ή νά έπιφέρη άνάλογα 

άποτελέσματα έπί τών άλλων. Έπιτυγχάνονται τά άριστα τών άποτελε

σμάτων μόνον διά τής άρμονικής άναπτύξεως τών τριών τούτων στοι

χείων τής άνθρωπίνης ύποστάσεως. 

§ 41. Ή μονομερής άσκησις τού σώματος, καθώς καί ή διαρκής άπα

σχόλησις τών άνθρώπων είς χειρωνακτικά έργα, χωρίς διανοητικήν καί 

ψυχικήν αύτών έκπαίδευσιν, ώθεί περισσότερον πρός τήν κατάστασιν 

τού κτήνους, τού ύποζυγίου, άπομακρύνουσα αύτούς άπό τήν κατάστα

σιν τού λογικού ζώου, τού άρτίου άνθρώπου. 

§ 42. Διανοητική καί ψυχική άνάπτυξις, δηλαδή άρτία έκπαίδευσις

τής διανοmς καί ίού χαρακτήρος είναι άδύνατος, άν μή ύπάρχη σωματι

κή ύγεία καί φυσιολογική λειτουργία τού όργανισμού 
1
. Οί νευρασθενι-

(1) «Αύξετοι δέ νόος παρεούσης ύγιείης, ήν καλόν προνοέειν τούς έσθλό φρονέοντας". 
Δημόκριτος. Περί φύσιος άνθρώπου. 
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κοί, οί πάσχοντες έκ κληρονομικώς μεταδιδομένων νοσημάτων έχουν νά 
ύπερνικήσουν τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας έν τη όδ� τής άρετής· καί 
μόνον άγνός καί φυσικός βίος καί τελεία προσήλωσις πρός τάς ύπαγο
ρεύσεις τής Φύσεως δύναται νά βελτιώση τήν κατάστασίν των. Οί τοιού
τοι άνθρωποι είναι ύπό ίσους όρους οί περισσότερον έκτεθειμένοι είς 
βιωτικάς άποτυχίας καί είς σφάλματα. 

§ 43. Ό παρά τήν Φύσιν βίος καί ή χρήσις έρεθιστικών ή ναρκωτικών
ούσιών είναι οί μεγαλύτεροι έχθροί τής πνευματικής τού άνθρώπου προ
όδου. Ή όργιαστική ζωή, αί άγρυπνίαι, ή χρήσις τών οίνοπνευματωδών 
ποτών καί τών ναρκωτικών ούσιών (μορφινισμός κ.λπ.), μόνον ύπό 
έχθρού τής άνθρωπότητος ήδύναντο νά έπινοηθώσι, διότι όδηγούν πρός 

τόν έκφυλισμόν, τάς διανοητικός παρακρούσεις καί τήν ήθικήν έκλυσιν. 

§ 44. Ή άπαιδευσία παρακωλύει τήν άνθρωπίνην πρόοδον, διότι

δημιουργεί άτροφικήν κατάστασιν διά τό πνεύμα, τό κύριον δηλαδή μέ

ρος τής άνθρωπίνης ύποστάσεως. Μέ τήν λέξιν παιδεία δέν πρέπει νά 

έννοώμεν, άπλώς τήν γραμματικήν καί έπιστημονικήν άνάπτυξιν τού άν

θρώπου, άλλά πρός τούτοις καί τήν άγωγήν έκείνην τού αίσθήματος καί 

τής διανοίας, ητις συντελεί είς τήν άνάπτυξιν τής ήμερότητος, τής έλευ

θέρας σκέψεως καί τής έμβριθείας, αϊτινες καί μόνοι δίδουν τά μέσα 

τής γνώσεως τής άληθείας καί τής πτήσεως τού πνεύματος πρός εύρυ

τέρους όρίζοντας. Οϋτω καί μόνον έκπαιδευομένη ή διάνοια καθίσταται 

έλευθέρα καί ίκανή νά άπαρνηθή τάς οίασδήποτε φύσεως προλήψεις 

καί τά ψευδή δόγματα, τά όποία κατεργάζονται τήν πνευματικήν τού άν

θρώπου δουλείαν καί τήν κακοδαιμονίαν αύτού. 

§ 45. Ή νοσηρότης τής ψυχής δημιουργεί τήν κακίαν, τό πάθος, τήν

άβουλίαν, τόν φόβον, τήν άντιφυσικήν διάθεσιν, τόν έγωϊσμόν, τήν άλα

ζονίαν καί όλα τά έλαττώματα τού χαρακτήρος, τά όποία άποτελούν τήν 

άπομάκρυνσιν τού πνεύματος άπό τήν φυσιολογικήν κατάστασιν τού αί

σθήματος καί τής θελήσεως. Ή σωματική ύγεία, ή προσήλωσις τής δια

νοίας πρός τάς φυσικός άντιλήψεις, πρός τάς ίδέας τής άληθείας, τής 

άρετής, τής δικαιοσύνης καί τής άνθρωπίνης άλληλεγγύης, βοηθούσι 

τήν έξυγίανσιν καί τόν έξαγνισμόν τής ψυχής. Έπί ίσχυρών παθών μόνοι 

αί δοκιμασίαι καί αί ποιναί είναι ίκαναί νά φέρωσιν είς τήν ψυχήν θερα

πείαν 1. 

§ 46. Ό αύτοματισμός, ή άντανακλαστική ένέργεια, ή καθ' έξιν κατά

τά είθισμένα δράσις τού άνθρώπου ναρκώνει τό πνεύμα καί φέρει αύτό 

είς έκφυλισμόν. Έάν πρόκειται ποτέ νά καταστή τις αύτοσυνείδησις, εί

ναι άνάγκη νά έξαρτώνται όλοι αί ένέργειαι αύτού έκ τής σκέψεώς του 

καί τής θελήσεώς του. 

§ 47. Ή άταραξία, ή γαλήνη τού πνεύματος καί τής συνειδήσεως, ή

συναίσθησις τής έκπληρώσεως τού καθήκοντος, ή έλλειψις έξαρτήσε

ως άπό τής θελήσεως καί τής γνώμης τών άλλων, ή διαρκής φαιδρότης, 

ή άνάμνησις τής ύψηλής πνευματικής μας καταγωγής, ή άποφυγή όργής 

(1) Πρβλ. Πλάτωνος Γοργίας χχχιν, D, Ε. 



260 ΙΛΙΣΟΣ 1988 

καί έρεθισμού κατά τών άλλων, ή έλλειψις άνυπομονησίας διά τήν άπό

κτησιν οίουδήποτε πράγματος, ή γαληνιαία, ηρεμος προσπάθεια πρός

αύτοβελτίωσιν είναι μέσα πρός άδιάκοπον διατήρησιν τής ψυχικής

ύγείας καί τής ίσορροπίας τού πνεύματος. 
§ 48. Ή διαρκής φαιδρότης, ή εύθυμος ζωή προδίδουν φυσικήν

ύγείαν, έν συνδυασμ<!) πρός τήν ήθικήν ίσορροπίαν 
1
• 

θ'. 

§ 49. Μή άμελής νά έκπληροίς τά καθήκοντά σου πρός τήν Φύσιν καί

πρός τό πνεύμα αύτής. Έκ τών σπουδαιοτέρων καθηκόντων τούτων εί

ναι ή ύποχρέωσις πρός άναπαραγωγήν τών όργανισμών καί διαιώνισιν 

τού είδους, καθώς καί ή ύποχρέωσις πρός άνάπτυξιν ύγιών όργανισμών. 

"Εχε ύπ' όψιν σου, ότι δέν δύναται νά έξελιχθή τό πνεύμα παρά μόνον διά 

τών όργανισμών, έν οίς ένσαρκούται. Τό ν' άποφεύγης άρα τήν τεκνογο

νίαν άποτελεί ού μόνον παράβασιν τού φυσικού νόμου, άλλά καί παράβα

σιν καθήκοντος πρός τό πνεύμα καθ' όλου, ητις παράβασις έχει άντίκτυ

πον έπί τής προόδου τού ίδίου σου πνεύματος. 
§ 50. Σέβου τάς γυναίκας. Ή άπονομή τιμής πρός αύτάς καί ή άνα

γνώρισις καί ό σεβασμός τών δικαιωμάτων των άνυψώνει έξευγενίζει καί 
τό άνθρώπινον γένος καθολικώς. 

§ 51. 'Εκπλήρωσις καθήκοντος πρός σεαυτόν, είναι νά μεριμνής διά
τήν καλήν διοίκησιν τών άνθρωπίνων πραγμάτων καί διά τήν άρμονικήν 
λειτουργίαν τών πολιτειών κατά τρόπον, ώστε νά πληρώται ό άνθρώπι
νος σκοπός όλων τών πολιτών. Πάρεχε πάντοτε σεαυτόν ύπόδειγμα ού 
μόνον έλευυθέρου καί συνετού άνθρώπου, άλλά καί άγαθού πολίτου. 

§ 52. Προσπάθησε νά μορφώσης είς σεαυτόν χαρακτήρα. Χαρακτή
ρα έχει τις, όταν είναι πάντοτε συνεπής πρός έαυτόν, δηλαδή, όταν διά 
τά αύτά πράγματα, ύπό τάς αύτάς περιστάσεις σκέπτηται, όμιλή καί 
ένεργή πάντοτε κατά τόν αύτόν τρόπον· καί όταν αί σκέψεις του, οί λόγοι 
του καί οί πράξεις του είναι σύμφωνοι πρός άλλήλας. ·Όταν τούτο δέν 
συμβαίνη είς τινα, τά στοιχεία τής ύπάρξεώς του έρχονται είς σύγκρου
σιν, τό έγώ του άποτελεί τι συγκεχυμένον καί ή ζωή του δέν δύναται νά 
έχη κατεύθυνσιν, ούδέ ώφέλιμον άποτέλεσμα. 

§ 53. Σκέπτου πάντοτε κατά τοιούτον τρόπον, ώστε άν τις αίφνιδίως
σέ έρωτήση, τί σκέπτεσαι; νά τού τό είπης. Διότι δέν άρκεί νά μή προβαί
νωμεν είς πράξεις, διά τάς όποίας νά έντρεπώμεθα, άλλά καί νά μή άπα
σχολούν καί τόν νούν μας σκέψεις έπαίσχυντοι. 

§ 54. "Εσο είλικρινής πρός σεαυτόν. Μή ζήτει νά δικαιολογής ένδο
μύχως τάς κακός σου πράξεις διά δικολαβικών έπιχειρημάτων, διότι

(1) Άνθρώποισιν εύθυμίη γίνεται μετριότητι τέρψεως καί βίου συμμετρίη. 

Δημόκριτος παρά Στοβαίω. 
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άπατζ!ς τότε σεαυτόν. "Όταν έλλείπη άπό τόν άνθρωπον ή εύθύτης καί ή 
πρός έαυτόν είλικρi""':':' . � ψυχική του ύπόστασις όμοιάζει μέ κίβδηλον 
νό1ιιuμα έστερημένον πάσης έσω-ιερικής άξίας. 

§� 55. Άπόφευγε νά λέγης η νά πράττης ού μόνον ό,τι δύναται νά
βλάψη τινά, άλλά καί ό,τι δύναται νά τόν έξερεθίση. 

§ 56. ·Έσο πάντοτε πράος καί ψύχραιμος. Ή ψυχική ταραχή, ή όργή,
ό έρεθισμός τών νεύρων βλάπτουν πρό παντός σέ τόν ίδιον, διότι σού 
συσκοτίζουν τόν νούν, διαταράσσουν τήν ψυχικήν σου ίσορροπίαν, καί 
τήν γαλήνην τού πνεύματός σου. 

ΙΑΌ 

§ 57. Τά περιστατικά τού βίου παρουσιάζουν κατά τό πλείστον σύνθε
τον, περίπλοκον όψιν· εύρισκόμεθα δέ πάντοτε είς δυσκολίαν νά δίδω
μεν είς τά ζητήματά μας άπόλυτον λύσιν. Διαρκώς τιθέμεθα πρό διλημ
μάτων, όπότε ύποχρέωσις ήμών είναι νά πράττωμεν τό μή χείρον. 

§ 58. Μηδέποτε μεταχειρίσθητε τήν βίαν, ητις άνατρέπει πάντοτε τήν
ίσορροπίαν τών δυνάμεων, αϊτινες κινούσι τόν κόσμον. Μόνον όπλον 
πρός διάδοσιν τής άληθείας, πρός άναγνώρισιν τής δικαιοσύνης καί 
πρός έπίτευξιν τής προόδου έστω ό διαφωτισμός τών συνειδήσεων διά 
τού λογικού καί τής πειθούς. Έναντίον τής βίας τών άλλων άντίτασσε 
πάντοτε τήν διαμαρτυρίαν διά τού λόγου καί τής παθητικής άντιστάσεως. 

§ 59. «Μή ζήτει τά γινόμενα γίνεσθαι ώς θέλεις· άλλά θέλε τά γινόμε
να ώς γίνεται καί εύροήσεις» 1• 

ΙΒΌ 

§ 60. Έν τέλει ό σοφός δέν ζητεί μόνον νά χρησιμοποιή τόν βίον κα
λώς, άλλά καί δέν διστάζει, άν χρεία καλέση νά έγκαταλείψη έπίσης κα
λώς καί άξιοπρεπώς τόν βίον. Έπιζητών νά είναι πάντοτε συνεπής πρός 
έαυτόν καί πρός τάς άρχάς του είς πόσον περίστασιν τού βίου, δέν φο
βείται καί νά άποθάνη άκόμη, ϊνα μείνη συνεπής πρός έαυτόν καί πιστός 
είς τό καθήκον. 

(1) Έπικτήτοu.Έγχειρίδιοv. 
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ΟΝΕΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Άντα Μπρούμη 

'Ονειρεύτηκα κάτι Χριστούγεννα, πού δέν τά έχει ζήσει κανείς, ποτέ, 

πουθενά στόν κόσμο. 

Φαντάζομαι μιά παγωμένη νύχτα τού Δεκέμβρη, άλλού μέ χιόνια κι' 

άλλού μέ καλωσύνη, όπου παντού, σ' όλες τις χώρες τής Γής, πάνω στόν 

σκοτεινό ούρανό, θά λάμπουν δυό πελώρια άστέρια, πού τό ένα θά εΤναι, 

σίγουρα, τό άστέρι τής άγάπης. 

Άκούω τή γαλήνη τής νύχτας, πού κανένας θόρυβος δεν θά τήν τα

ράζει, έκτός άπό τή μακρυνή φωνή ένός ζωντανού, ή τό θρόϊσμα τών 

φύλλων μέσα στόν άνεμο. 
Κρότοι όπλου, ή βόμβος μηχανής δέν θ' άκούγεται πουθενά, γιατί 

όλοι οί άνθρωποι τής Γής θά έχουν συμφωνήσει νά σταματήσουν όλα: 

πόλεμοι, μάχες, τ' άεροπλάνα, τά τραίνα, τ' αύτοκίνητα, τά έργοστάσια, οί 

τηλεοράσεις, τά ραδιόφωνα, όλα, γι' αύτό τό ξεχωριστό είκοσιτετράωρο, 

πού θά θέλουν νά τό γιορτάσουν άλλοιώτικα άπ' όλες τίς άλλες γιορτές 

τού χρόνου. 

Τα κέντρα, όλα τ' άπρόσωπα κέντρα όπου πόνε οί άνθρωποι γιά νά 

«σπάσουν» τήν μοναξιά τους, θά είναι κλειστά. Καί σέ κάθε σπίτι, άπ' τό 

παλάτι τού βασιλιά, ώς τό καλύβι τού ξωμάχου, θά έχουν μαζευτεί, κο

ντά-κοντά, οί συγγενείς, οί φίλοι, οί γνωστοί, οί άγαπημένοι, άλλά καί οί 

άγνωστοι καί οί ξένοι, γιατί κάθε νοικοκυρά θά έχει καλέσει, γιά τήν 

«καλή βραδυά» στό γιορτινό της τραπέζι, όλους όσους ξέρει πώς ζούν 
στή γειτονιά της καί πού δέν έχουν οίκογένεια, φίλους ή γνωστούς ... κι' 

άς είναι μερικοί άπ' αύτούς άντιπαθητικοί, κακοί ή άρρωστοι καί κουρε

λιάρηδες. 

"Όλοι μαζί, θά σμίξουν στό ίδιο δωμάτιο, πού θά τό φωτίζουν κεριά καί 

θά τό ζεσταίνει ή φωτιά άπό ξύλα καί θά τό στολίζουν άληθινά στολίδια: 
Κλαριά δέντρων, λουλούδια, φρούτα, πολύχρωμα ύφαντά, τό άσίμι στά 
γέρικα κεφάλια, τό χρυσάφι στίς πλεξούδες τών κοριτσιών. 

Κάθε σπίτι θά είναι σά μιά ζεστή άγκαλιά, πού θά θερμαίνει όλους 
όσους βρεθούν στή θαλπωρή της. 

Κάθε σπίτι θά μοιάζει μ' ένα φωτεινό κεράκι, άναμένο μέσα στή νύ
χτα, πού θά κουβεντιάζει μέ τ' άστρα καί θ' άντιφεγγίζει τήν λάμψη τους. 

Σ' έκείνη τή γιορτή, κανένας δέν θά δεχθεί νά σφάξει ένα ζωντανό, 
γιά νά χαρεί μέ τίς σάρκες του. Οϋτε γαλοπούλα, ούτε άρνί, ούτε χοιρι
νό, τίποτα! Γιατί αύτή ή μέρα είναι ή γιορτή τής Γέννησης καί κάθε ζωή
πού γεννιέται πρέπει νά ζήσει όσο τής όρισε έκείνος πού τήν έπλασε.

Μά τό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι θά είναι πλούσιο, γιατί ή γή «καρ
πούς άνίει» γιά νά θρέψει τά παιδιά της. Τό κό..J.<κινο λιαστό κρασί, ή ρε
τσίνα ή κεχριμπαρένια, τό βυσσινί γλυκό νέκταρ θά λάμπουν μέσα στά
ποτήρια πού άλλα θά είναι κρυστάλλινα, άλλα γυάλινα, άλλα πήλινα,
άδιάφορο. 

Οί πιατέλλες θά είναι γεμάτες λογιών-λογιών πήττες, σαλάτες, τυ-
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ριά, πατροπαράδοτα γλυκίσματα, φρούτα, ξερούς καρπούς - κάστανα, 
καρύδια, μύγδαλα ή σύκα, σταφίδες καί δαμάσκηνα, πού ή γεύση τους 
θυμίζει τό γλυκό καλοκαιράκι! 

Κοντά σ' αύτά, τό άχνιστό πολυσπόρι, τό ρύζι, οί χυλοπήττες, τά γαλα
κτερά, τό μέλι, κι' ότι άλλο έχει νά προσφέρει ή κάθε χώρα τής Γής. 

Πολυτιμότερο άπ' όλα αύτά, τό ψωμί, τό άγνό σιταρένιο ψωμί, πού 
άμα τό μοιραστείς μέ τόν φίλο χορταίνει τό σώμα καί ή ψυχή μαζύ, τό 
ψωμί τής Βίβλου, τό ψωμί τού Εύαγγελίου, ό «άρτος τού ούρανού». 

'Ωστόσο, στό γιορτινό τραπέζι, λίγοι θά είναι έκείνοι πού θά νοιάζο
νται γιά τό φαγοπότι, γιατί τά Χριστούγεννα εΤναι πνευματική γιορτή, 
όπου τό σώμα πρέπει νά παραμερίζει διακριτικά μπρός στήν ψυχή ... 

Γι' αύτό, τά δώρα πού θά δώσουν ό ένας στόν άλλον ό έκείνα τά Χρι
στούγεννα πού όνειρεύομαι, δέν θό είναι χειροπιαστό, σόν τ' όσήμι ή 
άλλο πολύτιμο ή ταπεινό χάρισμα, άλλό μιό προσφορά στοργής, όγόπης 
καί συγνώμης, τής θαυμάσιας έκείνης χριστιανικής συγνώμης, πού 
έλευθερώνει τήν ψυχή όπ' τό φαρμάκι τής πικρής θύμησης. 

Δέν μέ συγκινεί, όταν σκέπτομαι μέ τήν φαντασία μου έκείνη τή βρα
δυά, οϋτε τό τρυφερό όγκόλιασμα τής μάνας μέ τό παιδί της, οϋτε τό 
φλογερό φιλί τού έρωτα. Μέ συγκινεί τό φιλί πού θ' όνταλλόξουν δυό 
άνθρωποι πού δέν θό τούς συνδέει τίποτα, πού ίσως καί νό μήν γνωριζό
ντουσαν κάν, μά πού θό έχουν τήν αίσθηση πώς καί οί δύο είναι άνθρω
ποι, μέ τούς ίδιους καϋμούς καί τούς ίδιους πόθους καί πώς τούς ένώνει 
ούσιαστικό ή ίδια ή ροή τής ζωής πού κυλάει καί στών δυονών τό αίμα ... 

Ξέρω πώς άνάμεσα σ· αύτούς πού θό γιορτάσουν τό Χριστούγεννα 
πού όνειρεύομαι, θό ύπόρχουν πολλοί γραμματισμένοι καί έπιστήμονες 
«σοφοί, έπιστήμονες» όπως τούς λένε καί καλλιτέχνες καί έμπόροι καί 
άμόρφωτοι μεροκαματιάρηδες καί όναλφόβητοι καί έξυπνοι καί κουτοί, 
θρήσκοι καί άπιστοι ύλιστές ... 

"Όλοι αύτοί θό σκέπτονται καί θό μοχθούν συνέχεια γιό νό βρούν τήν 
εύτυχία ... όλλά στό μ(:ηια τους δέν βλέπω νό λάμπει ή σπίθα τής χαράς ... 

Καί φοβάμαι πώς πολύ λίγοι θό έχουν όρεξη νό δώσουν λίγο όπό τόν 
«πολύτιμο χρόνο» τους, όπως τόν λένε, γιό νό κοιτάξουν τόν ούρανό, νό 
δούν τό ήλιοβασίλεμα, τή θάλασσα τήν μυριοκυματούσα, ή νό σκύψουν 
πάνω όπό τήν καρδιά τους, γυρεύοντας νό βρούν καί έκεί μέσα τόν 
θεό ... 

θέλω όμως νό πιστεύω πώς έκείνη τή νύχτα, όπου όνατέλλει τ' όστέ
ρι τής άγάπης καί οί βοσκοί ύψώνουν τό μάτια τους πρός τό φώς του, θά 
γίνει πάνω στή Γή, ένα θαύμα: 

·Όλοι οί άνθρωποι, έκείνη τήν άγια νύχτα, θό νοιώσουν νό κοπάζουν
μέσα τους, σιγά-σιγά, οί έγνοιες, οί φόβοι, τό πάθη, τά μίση καί οί πίκρες 
καίνό ζωντανεύει ή μυστική φωνή τής ψυχής, πού δέν ζητάει τίποτ' άλλο 
παρά είρήνη καί άρμονία. 

Καί όταν όνατείλει ό ηλιος τό πρωί καί ξυπνήσουν άπό τόν βαθύ 
λήθαργο τών αίώνων, όλος ό νούς τους θό στραφεϊπρός τίς πανάρχαιες 
έννοιες τής ψυχής καί τού θεού, καί θό λατρέψουν τότε τόν θεό ζωντα
νό, στήν κάθε πράξη τής ζωής τους. 
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Τότε ή καρδιά τους θά ζεσταθεί στή θέρμανση τής άγάπης, θ' άπλω
θεί ώς τά πέρατα τοϋ κόσμου καί θ' άγκαλιάσει όλους καί όλα, έτσι πού 

νά μήν χωράει πιά μέσα της ή παγωμένη πνοή τής κακίας. 
Τότε ή ψυχή τους θ' άνασάνει έλεύθερα, θά βρεί τό θάρρος καί τήv 

τόλμη v' άπαρνηθεί όλα όσα τήv κρατοϋσαν φυλακισμένη στό χώμα τόσα 
καί τόσα χρόνια, καί θ' άκολουθήσει σταθερά τόν δρόμο, πού χάραζε γι' 
αύτήν τ' άστέρι τών Μάγων, τ' άστέρι πού όδηγεί στή χαρά! 

"Αχ! πώς θά'θελα vά βρεθώ κι' έγώ σ' αύτή τή Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή πού όνειρεύτηκα! 

ΡΩΜΥΛΟΣΚ.ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΝΑΓΚ ΧΑΜΜΑΝΤΙ 

1 ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Είναι γνωστόν ότι οί βασιλείς τής Αίγύπτου κατείχαν μιά έκτεταμένη 
Γνώση πού χάθηκε. Γι' αύτούς ή Βασιλική τέχνη έσήμαινε ταυτόχρονα 
ΣΟΦΙΑ καί ΓΝΩΣΗ. 

Βραδύτερα, όταν τά Όρφικά Μυστήρια παρήκμασαν, οί 'Έλληνες φι
λόσοφοι (Σόλων, Θαλής, Δημόκριτος, Πυθαγόρας, Πλάτων), σύχναζαν 
στίς Σχολές τών Αίγυπτιακών Μυστηρίων γιά νά λάβουν τίς έσωτερικές 
έρμητικές διδασκαλίες( 1)

. 

Είναι έπίσης γνωστόν ότι, οί μεμυημένοι στά διάφορα μυστήρια, διε
φύλαττον τίς πνευματικές έσωτερικές συλλήψεις καί τίς μετέδιδαν σέ 
έκείνους μόνον οί όποίοι ήσαν ίκανοί νά τίς κατανοήσουν καί νά τίς κά
νουν βίωμά των. 

"Ετσι και ό Ίησοϋς έδωσε στούς μαθητές του μιά μυστική διδασκαλία 
πού δέν προορίζετο γιά όλο τόν κόσμο. Γι' αύτό καί σέ μιά άπό τίς όμι
λίες του είπε (Ματθ. Ζ, 6): «μή δώτε τά άγια τοίς κυσί μηδέ βάλητε τούς 
μαργαρίτας ύμών έμπροσθεν τών χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αύ
τούς έν τοίς ποσίν αύτών καί στραφέντες ρίξωσιν ύμάς» (2)_

Σχετική έν προκειμένω έπιβεβαίωση μας παρέχεται άπό τόν Τίτον 
Φλάβιοv Κλήμεντα, τοϋ έξ Άλεξανδρείας, ό όποίος παρεδέχετο ότι οί 
Άπόστολοι μετέδωσαν σέ όλίγους μιά άγραφη παράδοση, ή όποία διετη
ρήθη μέχρι της έποχής του, δηλ. περίπου τοϋ έτους 200 μ.χ.(3)_

Άνάλογος βεβαίωσις άπαντάται καί στόν Ώριγένη(4)_

( 1) Fr. Wittemans "Ίστορία τών Ροδοσταύρων» μεταφρ. Κ. Στεφανίδη σελ. 13.

(2) Αύτόθι σελ. 13.

(3) Κλήμης ό Άλεξανδρεύς "Στρωματείς» (VI, 61 ).

(4) Ώριγένης .. περί Άρχών» (IV, 2).
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Είναι άκόμη γνωστό δτι, πολύ πρίν άπό τήν έμφάνιση τού Χριστιανι
σμού, τά πνεύματα στήν Παλαιστίνη, τήν Συρία καί τήν Αίγυπτο, είχαν 
στραφεί πρός τόν συγκρητισμό καί τόν παραλληλισμό διδασκαλιών ποι
κίλων προελεύσεων, σέ μιά προσπάθεια καί προσδοκία νά έπιτευχθεί 
κάποια σύνδεση καί ένοποίηση τών διαφόρων έσωτερικών παραδόσεων 
τού 'Εθνισμού, τού 'Ιουδαϊσμού, τού Παρσισμού, τής Βαβυλωνιακής θρη
σκείας, τής διδασκαλίας τών 'Ορφικών καί τής Αίγυπτιακής μυστηριοσο
φίας (κυρίως Έρμού τού Τρισμέγιστου). 

Είναι δέ άξιοπρόσεκτο ότι, Φίλων ό 'Ιουδαίος (ό πολύτιμος έκείνος 
κρίκος μεταξύ Μωσαϊκιϊς r,ui 'Ελληνικής παραδόσεως, ό όποίος έζησε 
στήν 'Αλεξάνδρεια ,::ιι ιό τό 25 π.Χ. μέχρι περίπου το 50 μ.Χ.) πού συνέτα
ξε στήν έλληνική γλώσσα τίς διατριβές του, κάμνει μνεία τών «βαθύτερα 
σκεπτομένων άνδρών» χωρίς νά διασαφηνίζει περί ποίων άκριβώς πρό
κειται. 

Στό πρόβλημα αύτό έχουν δοθεί σχετικές μόνον ύποθετικές άπαντή
σεις, είτε όσον άφορά τούς Έσσαίους (τούς όποίους ό Φίλων έγνώριζε 
έκ τού πλησίον) είτε άλλους διδασκάλους τών μυστηριοφιλοσοφικών 
κοινοτήτων τής προχριστιανικής έποχής(5) _ Προφανώς μεταξύ αύτών
τών «βαθύτερα σκεπτομένων άνδρών» νά συγκαταλέγονται οί λεγόμενοι 
«'Οφίται» καί οί «Γνωστικοί». 

11 Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Διά τού όρου Γνωστικισμός νοείται_ τό σύνολο τών φιλοσοφικών, θεο
λογικών καί έσωτερικών διδασκαλιών τών διαφόρων κινήσεων καί όργα
νώσεων πού άνεπτύχθηκαν κατά τό διάστημα τών τεσσάρων τελευταίων 
π.Χ. αίώνων καί συνέχισαν τήν δρόσιν των, σάν διάφορες σχολές καί κοι
νότητες κατά τούς πρώτους τρείς μ.Χ. αίώνες μέχρι τής άπαγορεύσεως 
τής λειτουργίας των άπό τόν Αύτοκράτορα Κωνσταντίνο τό 312 μ.Χ. 

Συνήθως έπικρατεί ή άντίληψη ότι, ή κίνησις τών Γνωστικών έκαμε 
τήν έμφάνισή της κατά τούς χρόνους τού άρχέγονου Χριστιανισμού. Τό 
όρθόν όμως είναι ότι προϋπήρχε τόσον στήν Αίγυπτο, στήν Παλαιστίνη 
καί τήν Συρία, όσο καί σέ άλλες περιοχές. 

θά ήταν δέ μάταιο νά ύποστηριχθεί ότι ή θρησκεία τού Μωυσή έχα
ρακτηρίζετο άπό μιά αύστηρή όρθοδοξία καί ένα άπόλυτο, μονοθεϊσμό 
(β), έφ' όσον γνωρίζουμε δτι μετά τήν τελική έγκατάσταση τών 'Ιουδαίων, 
στή Γή τής 'Επαγγελίας, ή άρχική των θρησκεία διεσπάσθη σέ τρείς του
λάχιστον κύριους κλάδους, οί όποίοι άποτελούσαν τούς Φαρισαίους, 
τούς Σαδουκαίους καί τήν αϊρεση τών 'Εσσαίων. 

Διά τούς τελευταίους μάλιστα ό 'Ιώσηπος άναφέρει ότι άποτελούσαν 

(5) Π. Γpάβιγγεp «'Εγχειpίδιον Έσωτεpικής Φιλοσοφίας" Τεύχος 2ον σελ. 239

(Άpθpον ΙVον Ή Λογοσοφία) 'Εκδόσεις Βιβλιοθήκης Σφιγγός 1969. 

(6) Άνδpέα Κωνσταντοπούλου «Είσαγωγή στόν Γνωστικισμό" 1952 (όμιλία). 
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τήν περιφημότερη τών αίρέσεων της έποχής του, ένώ οί μεταγενέστε

ροι μελετηταί άποδέχονται ότι, στίς άντιλήψεις καί τά κείμενα τών 'Εσ

σαίων (πού ήλθαν στό φώς μετά τό 1945 μέ τήν άνακάλυψη τών Χειρο

γράφων της Νεκρός Θαλάσσης), άνευρίσκονται σπέρματα τών γνωστι

κών μυστηριακών διδασκαλιών, σέ βαθμό μάλιστα πού συνετέλεσαν στή 

συμπλήρωση της θεωρίας της Καββαλά(7) _
Κατά μία δέ έκδοχή ή λέξις « Έσσαίος» προέρχεται άπό συγκοπή της 

λέξεως ccΝασόν» πού παράγεται άπό τή ρίζα ccνοάς» ή «ναός» πού σημαί

νει «όφις». Είναι δέ δυνατόν νά λεχθεί ότι, οί 'Εσσαίοι ύπήρξαν οί πρώτοι 

ΟΦΙΤ ΑΙ καί κατά συνέπεια οί πρόδρομοι τών μεταγενεστέρων γνωστι

κών πού ήκμασαν στήν Συρία καί φέρουν τήν όνομασία «Ναασινοί». (Γι' 

αύτούς θά άναφέρομεν στή συνέχεια τού παρόντος πονήματος). 

Στήν άξιόλογη μελέτη του, ή όποία έχει δημοσιευθεί τό 1985 σέ έπι

φυλλίδες στήν ήμερήσια έφημερίδα τών 'Αθηνών 'Εστία, μέ γενικό τίτλο 

ccAί τελευταίοι άνακαλύψεις 'Αρχαίων Χειρογράφων» (Β) ό Μάρκος Σιώ

της, έν άναφορό πρός τόν Γνωστικισμό γράφει τά άκόλουθα: 

ccΕίναι γεγονός ότι, είς τήν Αϊγυπτον ύπήρχον κατά τούς πρώτους 

Χριστιανικούς χρόνους όλοι έκείναι αί θρησκευτικοί δοξασίαι, αί όποία: 

συγκροτούν τά δύο μεγάλα κινήματα τών 'Ελληνιστικών χρόνων, τού Συ

γκρητισμού καί τού Γνωστικισμού». Ό συγγραφεύς άναφέρει ότι, σέ γε

νικές γραμμές οί διδασκαλίες τού Γνωστικισμού περιελάμβανον: ccτήν 

'Ελληνική έρμηνεία τής Αίγυπτιακής θρησκείας διά τών έρμητικών κει

μένων, τήν 'Ιρακινής προελεύσεως δυαρχία της άντιθέσεως τού φωτός 

πρός τό σκότος, τού άγαθού πρός τό κακόν(9), τήν μοιρολατρική άστρο

λογία τών Βαβυλωνίων, τήν ήλιολατρεία τών Σύρων, τήν Πλατωνικήν διά
στασιν ϋλης καί πνεύματος, ψυχής καί σώματος, τήν τεχνική τής άσκητι

κής ζωής τών Πυθαγορείων, ώς καί μαγικούς συμβολισμούς τών άριθ

μών καί τών γραμμάτων τού άλφαβήτου, μυστηριακές τελετές καί έορ-

(7) Νεώτερον Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «'Ηλίου" Τόμος Η σελ. 346.

(8) Ή μελέτη τού Μάρκου Α. Σιώτου, ό όποίος διετέλεσε Διευ/τής θρησκευμά

των κατά τά έτη 1960-65, διαιρείται σέ 3 μέρη: Α' Τά χειρόγραφα τής Νε

κpάς Θαλάσσης (έπιφυλλίδες 2-12), a· Τά Χειρόγραφα τού Ναγκ Χαμμάδι

('Επιφυλλίδες 12-30), Γ' Τά Χειρόγραφα τής Μονής τού ·ορους Σινά (έπι

φυλλίδες 30-43).

(9) Σημειωτέον ότι μεταξύ τών Χειρογράφων τών 'Εσσαίων (τής Νεκpάς Θα

λάσσης) τά όποία άνεκαλύφθησαν τό 1945 ύπάpχει τό «Βιβλίον τού Πολέ

μου τών Υίών τού Φωτός έναντίον τών Υίών τού Σκότους" είς τό όποίον έnα

ναλαμβάνεται ή άποψις τών δύο μορφών τού άνθpωπίνου πνεύματος καί πε

ριγράφεται ή πάλη μεταξύ τού καλού καί τού κακού! (Μελέτη Ρωμύλου Βαμ

βακοnούλου μέ τίτλον: "Ό Λαός τής Διαθήκης, οί 'Εσσαίοι καί τά Χειρόγρα

φα τής Νεκpάς Θαλάσσης .. σέ δέκα κεφάλαια, άπό τά όποία τά πέντε πρώτα

έδημοσιεύθησαν είς τά Τεκτονικά Δελτία Ίαν. - Δεκ. 111-114 όπότε καί διε

κόπει έκτοτε ή έκδοση τού Δελτίου. (1974).
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τές». «Δι' όλων τούτων - σημειώνει ό Σιώτης - έπεδιώκετο ή Γνώσις τής 
Λυτρώσεως» έπεξηγών άκόμη ότι: 
ccΤήν Γνώσιν ταύτην πράγματι ποθούν οί άνθρωποι όλων τών έποχών, 
διότι δι' αύτής θέλουν νό δώσουν άπόντησιν είς τό βασανίζοντα αύτούς 
κοινό ζωτικά έρωτήματα» διά νά προσθέσει τελικό καί τό έξής: 
cc'H ύπόσχεσις τού Γνωστικισμού ότι παρέχει τήν Γνώσιν ταύτην καθίστα 
αύτόν - ώς λέγει πρώτος ό Πλούταρχος - πανανθρωπίνην θρησκείαν». 

Έξ άλλου άπό τή δική του σκοπιά ό ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ, στήν έμ
βριθή του πραγματεία, 355 σελίδων, μέ τίτλον "'Εγχειρίδιον 'Εσωτερι
κής Φιλοσοφίας» (τεύχος 2ον) στό κεφάλαιο περί Γνωστικισμού διατυ
πώνει τη γνώμη ότι, ό πρωταρχικός Χριστιανισμός, στερούμενος φιλοσο
φικών έρεισμότων, ήταν ύποχρεωμένος νό στραφεί πρός τίς προγενέ
στερες αύτού κινήσεις καί έσωτερικές παραδόσεις διό νό όντλήσει τό 
στοιχεία πού τού έλειπαν. 

Διό τούτο - καί δικαίως ώς λέγει ό Γρόβιγγερ - ccTό 'Ελληνικό 'Ορφι
κό Μυστήρια, ή Βαβυλωνιακή θρησκεία, ό Παρσισμός, ή Αίγυπτιακή μυ
στηριοσοφία, ό Βουδδισμός, ό 'Ιουδαϊκός καί Χριστιανικός συγκρητισμός 
τής 'Αλεξάνδρειας, τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας, πόντο ταύτα συνέ
βαλλαν είς τήv γένεσιν πλήθους Γνωστικών συστημάτων, κατά τό μάλ
λον ή ήττον παραδοσιακώς όρθοδόξων, όλλό καί αίρετικών ώς πρός τό 
χριστιανικόν δόγμα». 

Είναι δέ βεβαιωμένον πόσον οί Γνωστικές δοξασίες κατεπολεμήθη
καν όπό τούς πρώτους όπολογητές τής 'Εκκλησίας, οί όποίοι διέβλεπαν 
τόν Γνωστικισμό έν γένει σόν ένα έπικίνδυνο όντίπαλο τής θεοφανούς 
θρησκείας τού Χριστού. 

"Ας θυμηθούμε όμως έν προκειμένω τήν όμερόληπτη καί σοφή 
γνώμη τού αίδ. WILPERT, τήν όποία διετύπωσε στό έργο του ccSarcofa
gi», όταν έγραφε ότι: ccό Γνωστικισμός μακρόν όπό τού νό ήθελε νό κα
ταστήσει έθνικόν τόν Χριστιανισμόν έπεδίωκε τουναντίον νό έκχριστια
νίσει τόν Έθνισμόν», δηλ. νά παράσχει είς αύτόν στοιχεία ώστε νό 
έμπλουτισθεί ή όρχαία Σοφία μέ νέα έφόδια πού ό Χριστιανισμός ήλθε 
νό προσφέρει στήν όνθρωπότητα( ,ο)_ 

Μεταξύ δέ τών πρώτων χριστιανών διδασκάλων - θό λέγαμε τών χρι
στιανών Γνωστικών - οί όποίοι ύπεραμύνοντο τής Γνώσεως έναντι τής 
Πίστεως, καταλέγονται (όπως ύποστηρίζει ό Γρόβιγγερ) ccπερικλεέστε
ροι πάντων» ό ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ό μάρτυς, ό έλληνοτραφής ΚΛΗΜΗΣ ό 'Αλε
ξανδρεύς καί ό έκ γενετής χριστιανός ΩΡΙΓΕΝΗΣ. 

Ό Ίουστίνος ήσθόνετο τόν Χριστιανισμό σόν συνέχεια καί συμπλή
ρωση τής άρχαίας φιλοσοφίας. "Ελεγε ότι ccή άρχαία φιλοσοφία δέν είναι 
ξένη τής θείας διατάξεως καί οίκονομίας» καί άκόμη ότι ccάν οί άρχαίοι 
σοφοί έκαλούντο φιλόσοφοι, οί νέοι σοφοί καλούνται χριστιανοί» (11). 

(1 Ο) Wilpert «Sarcofagi .. 11 οελ. 348 (άναφ. ύπό τού J. Carcopino είς τό βιβλίο 

του «De Pythagore aux Apόtres" Paris οελ. 219. 

(11) Ίουοτίνου «'Απολογίαι" 1, 7. 
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Ό Κλήμης γεννήθηκε άπό γονείς έθνικούς κατά πόσα πιθανότητα

στήν 'Αθήνα. Όνομάσθηκε 'Αλεξανδρεύς διότι έκεί περισσότερο έδρα

σε καί έδίδαξε. Είχε άποκτήσει έκτεταμένη γνώση τής Έλληνικής καί

Ρωμαϊκής γραμματείας. Περιήλθε πολλές χώρες μέχρι καί τήν 'Ανατολή,

όπου ήλθε σέ έπαφή μέ έπιφανείς διδασκάλους. 'Όπως όμως λέγει ό

ίδιος στούς «Στρωματείς» του, όταν ήλθε στήν Αίγυπτο, άνεκάλυψε τόν

«κράτιστον» διδάσκαλον έκεί όπου έκρύπτετο.

Αύτός ήταν ό ΠΑΝΤ ΑΙΝΟΣ, τόν όποίον ό Κλήμης άποκαλεί «Σικελι

κήν μέλισσαν» διότι, όπως λέγει στούς Στρωματείς, «δρεπόμενος τό

μέλι έκ τού προφητικού καί άποστολικού λειμώνας, άνεγέννα έν ταίς

τών άκροωμένων ψυχαίς άκήρατον τι γνώσεως χρήμα»( 12). Φαίνεται ότι

ό Πάνταινος είχε μυηθεί στή Σικελία, όταν δέ ήλθε στήν 'Αλεξάνδρεια

βρήκε τόν δρόμο τής χριστιανικής διδασκαλίας, τόσον δέ διέπρεψε

ώστε τού άνετέθηκε ή νεοσύστατη τότε κατηχητική Σχολή.

Πρέπει όμως νά ληφθεί ύπ' όψιν ότι, στήν Αίγυπτο έκείνη τήν έποχή

μέχρι καί τό τέλος τού 2ου αίώνος μ.Χ., ήταν δύσκολο νά γίνει διάκριση

μεταξύ τών έκεί Χριστιανών καί Γνωστικών. 
Ό ΚΕΛΣΟΣ π.χ. καί αύτός άκόμη ό ΠΛΩΤΙΝΟΣ όμιλούν περί χριστια

νών ένώ άναφέρονται πράγματι σέ γνωστικούς( 13 >_

Μετά τόν θάνατο τού Πάνταινου ό Κλήμης προσεκλήθει νά άναλάβει

τήν ήγεσία τής κατηχητικής σχολής, στήν όποία έδίδαξε έπί δώδεκα συ

ναπτά έτη σέ πολυάριθμους μαθητές, μεταξύ τών όποίων καταλέγεται

καί ό ΩΡΙΓΕΝΗΣ. 
Ό ΚΛΗΜΗΣ προέτρεπε τούς μαθητές του νά άσχολούνται μέ τήν φι

λοσοφία τήν έκλεκτική, ή όποία όπως γράφει «περιέχει πάντα όσα κα

λώς ύπό τών φιλοσόφων έκάστων έλέχθησαν, δικαιοσύνην μετά εύσε

βούς έπιστήμης έκδιδάσκοντα»( 14)_
Ή φιλοσοφία έλεγε είναι «προπαίδεια διά τό γνωστικόν», ( 15) έργον

θείας πρόνοιας καί δώρον τού Λόγου, πού ύποβοηθεί καί τελειοποιεί τήν 
Πίστη, τήν όποία άναπτύσσει σέ ύψηλότερη Γνώση, πού προάγει τόν άν
θρωπο σέ μιά καθαρότερη έποπτεία τής άλήθειας. 

'Όπως ή γνώσις ύπηρετεί τήν πίστη, έτσι καί ή φιλοσοφία, ώς είκών 
έναργής τής 'Αληθείας, πρέπει νά είναι ή θεραπαινίς τής Σοφίας, μέ άλ
λους λόγους τής θεολογίας( 16>.

Πρίν όμως προχωρήσω, νομίζω ότι έπιβάλλεται νά ύπενθυμίσω ότι, ό 
Γνωστισμός άρχισε νά έκδηλώνεται στήν Αίγυπτο κατά τόν 4ον αίώνα 
π.Χ., μετά τήν είσβολή τών Περσών, ή όποία έλαβε χώραν τό 525 π.Χ. Ή 

(12) Κλήμεντος «Στpωματείς" Ι, 1.
( 13) Μάρκου Σιώτου «Αί τελευταίοι άνακαλύψεις άpχαίων Χειρογράφων" "Εφημ.

'Εστία, έπιφυλλίς 24.
(14) Κλήμεντος «Στpωματείς" 1-VII, 338.
(15) Κλήμεντος «Στpωματείς" 1, 90.
(16) Κ. Λογοθέτη «Φιλοσ. Πατέρων καί Μέσου Αίώνος" 1930 Τόuος ι σελ. 95.
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κίνηnf"! ένισχύθη καί άνεπτύχθη άργότερα κάτω άπό τήν έπιρροή τών 
άντιλήψεων καί τών ίδεών πού είσέρρεον άπό τίς χώρες τής 'Ανατολής 
καί τήν άρχαία Έλλάδα, λόγω τής κατακτήσεως τής Αίγύπτου τό 333 
π.Χ. άπό τόν Μέγαν "Αλέξανδρον, μέ άποτέλεσμα νά έλθει στήν έπιφά
νεια μιά θρησκευτική θεώρηση μέ τά έξής χαρακτηριστικά: 
α. τόν δυισμό μεταξύ πνεύματος καί ϋλης. 
β. τήν άντίληψη τής ύπάρξεως ένός Υπερτάτου Όντος άυλου, άίδιου 

καί άσύλληπτου καί τού πνεύματος τού άνθρώπου, ώς έλάχιστον μό
ριον έκ τού Παγκοσμίου Υπερτάτου τούτου Όντος, έγκλωβισμένου 
έντός τής ϋλης. 

γ. τήν άντίληψη ότι, ό όρατός καί ύλικός κόσμος δέν έπλάσθη άπό τό 
Υπέρτατον "Όν, άλλά άπό ένα κατώτερον θεόν (τόν Δημιουργό)( 1 7), 
ό όποίος έχει στίς διαταγές του τούς «··Αρχοντας» πού κυβερνούν μέ 
τήν έπιρροή τους πάνω στίς διάφορες πλανητικές σφαίρες, 

δ. τήν άντίληψη ότι, τό όριον μεταξύ τών άνώτερων καί κατώτερων κό
σμων, είναι ό Κρόνος καί ότι, μέχρι τής περιοχής τού Κρόνου, έκτεί
νεται ό κόσμος τής έπιρροής τών "Αρχόντων καί πέραν αύτής ό κό
σμος τών πνευμάτων τού καλού<1Β)

_ 

Κατά τήν περίοδο όμως τής διαμόρφωσης τού άρχέγονου Χριστιανι
σμού, στήν Αίγυπτο, όπου ύπήρχε ήδη ένα άνεπτυγμένο ύπόβαθρο, μέ 
εύρύτερες άντιλήψεις, οί νέες διδασκαλίες τού Χριστιανισμού, όπως 
ήταν φυσικό, εϋρισκαν γόνιμο έδαφος μεταξύ τών "Εθνικών. 

Γι' αύτό καί οί Γνωστικοί τών δύο πρώτων αίώνων μ.Χ. άντλούντες 
στοιχεία άπό τήν Σοφία τών έσωτερικών παραδόσεων, ίδιαίτερα δέ άπό 
τήν φιλοσοφία τών άρχαίων "Ελλήνων, έπεδίωκαν ν' άνυψώσουν τήν άρ
χέγονο Χριστιανική Πίστη σέ φιλοσοφική Γνώση. 

Κοινή προσπάθεια τού Γνωστικισμού, τού όποίου κύριοι φορείς 
ύπήρξαν ό Σατορλίνος, ό Βασιλείδης, ό Βαλεντίνος, ό Βαρδησάνης, ό 
Μαρκίων καί άλλοι, ήταν νά δοθούν ίκανοποιητικές άπαντήσεις στά προ
βλήματα περί άρχής τού κόσμου, περί προελεύσεως τού κακού καί τής 
ούσίας τής λυτρώσεως. 

"Από τήν άποψη τού περιεχομένου τών διδασκαλιών των, όλα τά 
Γνωστικά συστήματα (τά όποία ό "Επιφάνειος άναβιβάζει σέ έξήντα καί 
πλέον) παρουσιάζουν πολλά κοινά γνωρίσματα, δίχως όμως ν' άποτε
λούν ένιαία διδασκαλία. ·ο Πέτρος Γράβιγγερ συνοψίζει τά κοινά γνωρί
σματα τού έν γένει Γνωστικισμού στά έξης: 

(17) Κατά τή Γνωστική θεωρία ή όρατή κτίση δέν είναι έργον τής ·vπερτάτης

Θεότητας, άλλά τού Δημιουργού, ό όποίος άποτελεί άπλή έκπόρευση τού 

«·Αγνώστου Πατρός» Ν. Λάσκαρι «·Εγκυκλοπαίδεια 'Ελευθέρας Τεκτονι

κής» σελ. 59.

(18) Christopher Mac lπtosh «The Rosy Cross unveiled». (The History, Mytholo

gy and Rituals of an occult Order) 1980 The Aquarian Press Ltd. Wellin

gborough, Northamptonshire. Editions Bervy Livres Paris 1981 σελ. 38. 
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1. Ή ύπέρ πόσα διανόηση άδιόριστη καί άπειρος φύση τού πρώτου
θείου όντος, 

2. Ή πρός τόν θεόν έκείνον άντικείμενη ϋλη καί ό ύλικός κόσμος ώς
αίτία τού κακού, 

3. Ή πλήρωσις τού μεταξύ θεού καί Ύλης χάσματος, δι' ίεραρχίας
όντων καί θείων δυνάμεων, αί όποίαι, τό μεν ώς δυνάμεις τό δέ ώς ίδέαι, 
παρέχουν σέ διάφορο βαθμό τήν άνάπτυξη τών άποκαλύψεων τού θείου 
όντος, 

4. Τήν έπιστροφήν τών πάντων είς τήν πρώτη πηγή διά τής άπολυ
τρώσεως(19)

Γιά τή διάδοση τών ίδεών των οί Γνωστικοί διοργάνωναν σχολές όπου 
έδίδασκαν. Έθεταν δέ σέ κυκλοφορία συγγράμματα όλων τών λογοτε
χνικών μορφών: πραγματείες, ύπομνήματα, καί μυστηριοφιλοσοφικά καί 
άποκρυφιστικά βιβλία. 

'Έναντι τής στρατιάς τών Γνωστικών συγγραφέων καί διδασκάλων ή 
νεοσύστατη Έκκλησία - ώς ήταν άναπόφευκτο - ήναγάσθη νά άντιτάξει 
σάν προμάχους τής άλήθειας της, μία δράκα μαχητών, μεταξύ τών 

. όποίων έξέχουσα θέση κατέχουν ό Είρηναίος ό Πουγδούνου καί ό πρε
σβύτερος τής Έκκλησίας τής Ρώμης Ίππόλυτος(2Ο) _ 

Πάντως όσον άφορά τόν Γνωστικισμό, ό Π. Γράβιγγερ, τόν χαρακτη
ρίζει σάν «γέφυρα μεταξύ τών έσωτερικών παραδόσεων τών άρχαίων 
θρησκειών καί τού τότε γεννώμενου Χριστιανισμού». 

Ένώ ό Κ. Λογοθέτης στό σύγγραμμά του «Φιλοσοφία Πατέρων καί 
Μέσου Αίώνος» (τό όποίον άναφέρει ό Γράβιγγερ) γράφει τά έξης: 
«Οί Γνωστικοί ήκολούθουν τό παράδειγμα τού Φίλωνος. ·Όπως αύτός 
έπεκαλείτο ύπέρ τών έαυτού γνωμών μυστικήν διδασκαλίαν, διά προφο
ρικής παραδόσεως διαδοθείσαν, οϋτως έποίουν καί οί Γνωστικοί». 
,."Ο Χριστός έλεγαν, έν τή χάριν τού όχλου, διδομένη έξωτερική διδα
σκαλία, προσηρμόζετο πρός τάς άντιλήψεις αύτών, άνεκοίνωσε δέ εϊς 
τινας τών μαθητών του, έν άπορρήτω, άνωτέραν έσωτερικήν διδασκα
λίαν, ητις άποτελεί τόν πραγματικόν τής χριστιανικής άληθείας πυρήνα. 
Τό αύτό έπρατταν καί οί Άπόστολοι»(21).

Καί περαιτέρω προσθέτει: 
«'Η διδασκαλία τής Έκκλησίας είναι, κατά τήν άντίληψιν τών Γνωστικών, 
άπλώς έξωτερική καί κατ' άκολουθίαν περιέχει μόνον τήν άλήθειαν τήν 
πρός τήν άντίληψιν τού όχλου προσηρμοσμένην καί μετά πλανών με
μειγμένην. Ό θέλων λοιπόν νά μάθη τήν πλήρη καί καθαρόν άλήθειαν, 
όφείλει νά ζητήση τήν άπόρρητον έκείνην διδασκαλίαν. Ή γνώσις τής 
τελευταίας τούτης είναι ή άληθής καί γνήσια Γνώσις (μέ Γ κεφαλαίο), ή 

(19) Π. Γράβιγγερ «·Εγχειρίδιον 'Εσωτερικής Φιλοσοφίας ('Εσωτερική Κοσμολο

γία) Τομ. 11 σελ. 245 'Εκδόσεις Βιβλιοθήκης Σφιγγός.

(20) Νεώτερον Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «'Ηλίου», Τόμ. Ε. σελ. 578.

(21) Κ. Λογοθέτη «Φιλοσ. Πατέρων καί Μ. Αίώνος», Ι, 73.
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δέ Πίστις τής έκκλησίας είναι κατωτέρα τις βαθμίς τής γνώσεως»(22) _

Στή διδασκαλία τού άρχέγονου Χριστιανισμού καί ίδιαίτερα στό 
Μωσαϊκό νόμο οί Γνωστικοί άνακάλυπταν σοβαρές άντιφάσεις, όπως π.χ. 
τό ότι ό θεός, ό όποίος άπέστειλε τόν «μονογενή Υίόν του» γιά τή λύ
τρωση τών άνθρώπων, παρουσιάζεται νά είναι ταυτόχρονα καί ό 
Δημιουργός αύτού τούτου τού κόσμου μας. Έάν - έλεγαν οί Γνωστικοί -
ό κόσμος μας είναι έργον τού θεού δέν έχει άνάγκη λυτρώσεως- έάν 
έχει άνάγκη λυτρώσεως, τότε δέν είναι έργον τού πανσόφου, παντοδύ
ναμου καί πανάγαθου θεού(23) _

Σ' αύτό τό σημείο, όπως καί σέ άλλα, πού άφορούν όρισμένες άπό τίς 
ίδέες τών Γνωστικών, ό κάθε έλεύθερα καί άπροκατάληπτα σκεπτόμε
νος έρευνητής τής άλήθειας, θά μπορούσε νά δεχθεί τό ότι στήν προ
σπάθεια τών Γνωστικών νά παράσχουν φιλοσοφική έρμηνεία τού έν γέ
νει κόσμου, ύπήρχε όπωσδήποτε καί ό κίνδυνος νά καταλήξουν σέ άντι
λήψεις πού θά ήρχοντο σέ σύγκρουση μέ τίς ύπό διαμόρφωση διδασκα
λίες τού άρχέγονου Χριστιανισμού. 

Είναι δέ χαρακτηριστικό αύτό πού ό Πλωτίνος έγραφε γιά τούς 
Γνωστικούς μαθητές τής Σχολής του: «όφείλουμε κάποια ίδιαίτερη συ
μπάθεια σ' αύτούς πού έγιναν φίλοι μας, παρ' όλον ότι δεν γνωρίζω πώς
κατορθώνουν καί συνεχίζουν νά προσέρχονται»(24)_ 

Πάντως μέ τήν πάροδο τών αίώνων (όπως παρατηρεί ό Fr. Witteman, 
στο σύγχρονό του βιβλίο: «"Ιστορία τών Ροδοσταύρων»), οί άρχικές διδα
σκαλίες τών Γνωστικών διεδίδοντο άπό ύποψηφίους, οί όποίοι δέν ήταν 
πλέον άρκετά προπαρασκευασμένοι, μέ συνέπεια νά μεταδίδονται κατά 
τρόπο διαστρεβλωμένο πού τίς στερούσε άπό τήν άρχική καλή τους 
φήμη. Αύτός ύπήρξε κατά τόν Wίtteman ένας άπό τούς λόγους πού 
ώθησαν τόν Αύτοκράτορα Κωνσταντίνο, μετά τή νίκη του έναντίον τού 
μισητού Μαξεντίου, νά άπαγορεύση τό 312 μ.Χ., τή λειτουργία, όχι μόνο 
τών Γνωστικών όργανώσεων, άλλά καί όλων τών μυστηρίων, όπως τού 
Μίθρα, τού Σεράπιου καί Βάκχου, τών Καβείρων, τών Δρυϊδών καί άλ
λων. 

Γιά τόν σκοπό αύτό συνεκάλεσε τό 31 5 τή Σύνοδο τής Νίκαιας, ή 
όποία μέ άπόφασή της κατέπνιξε παντού τό φώς τών άρχαίων παραδό
σεων καί μυστηριακών συστημάτων, διαλύοντας ταυτόχρονα, ώς αίρετι
κές καί τίς διάφορες Γνωστικές όργανώσεις, πού είχαν άναπτυχθεί 
στούς κόλπους τού τότε Χριστιανισμού, σπουδαιότερη τών όποίων ήταν 
ό Μανιχαϊσμός, στόν όποίο (όπως άναφέρει ό ίδιος στίς «"Εξομολογή
σεις» του) άνηκε καί ό "Άγιος Αύγουστίνος, έπί μίαν δεκαετίαν περίπου 

(22) Αύτόθι.

(23) Π. Γράβιγγερ ένθ. ο. σελ. 247 (κεφ. Γνωστικισμός).

(24) James Μ. Robinson «The Nag Hammadi Library in English» Copyright

1977, by E.J. Brill, Publishers - Harper & Row, New York. (Είσαγωγή σελ.

8).
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μέχρι τό 280 έτος τής ήλικίας του. Στό διάστημα αύτό, όπως λέγει, ύπε

ρίσχυε στήν ψυχή του ό πόθος τής θύραθεν γνώσεως.

"Όμως, στά 31 του χρόνια ό Αύγουστίνος άρχισε τήν μελέτη τών Νεο

πλατωνικών, ή όποία τού ένεποίησε μεγάλη έντύπωση, πού τόν βοήθησε

νά ύψωθεί - όπως έξομολογείται - στήν ένατένιση τού πνευματικού καί

νοητού κόσμου. 

"Όταν δέ ό Σιμπλίκιος, ό όποίος παρέμενε τότε πλησίον τού έπισκό

που Άμβροσίου στό Μιλάνο, τού άνέφερε πώς ό μεταφραστής τών νεο

πλατωνικών συγγραμμάτων Βικτωρίνος προσήλθε στόν Χριστιανισμό καί

προτίμησε νά έγκαταλείψει τή θέση τού ρήτορας (μετά τό διάταγμα τού

Ίουλιανού πού άπαγόρευε στούς Χριστιανούς νά διδάσκουν τά γράμμα

τα καί τήν ρητορική), ό Αύγουστίνος άπεφάσισε νά παραιτηθεί καί αύτός

άπό τό άξίωμα τού ρητοροδιδασκάλου τού Μιλάνου, γιά ν' άφιερώσει τόν

έαυτό του στή φιλοσοφία. Μετά ένα δέ περίπου χρόνο άρχισε νά έπιδί

δεται στήν άνάγνωση τών Γραφών καί τελικά, πρός μεγάλη χαρά τής εύ

σεβούς μητρός του, έδέχθη τό βάπτισμα τό 387 σέ ήλικία 33 έτών.

Τότε ένστερνιζόμενος τήν προσπάθεια τού Ώριγένη καί τού Πλωτί

νου άρχισε νά έπιδίδεται (σάν παιδαγωγός) στή μεταλαμπάδευση, στήν 

Δυτική Εύρώπη, τών φιλοσοφικών διδασκαλiών τών Νεοπλατωνικών καl 

τών Έλλήνων Πατέρων τής Έκκλησίας. 

Στούς χρόνους όμως έκείνους τής καταπίεσης τής έλευθερίας τής 

σκέψεως, ό Γνωστικισμός παρέμεινε στίς χώρες τής Δύσης ύπό διάφο

ρες μορφές έκδηλώσεων (όπως τών Βοντουά, τών Άλβηγινών - τών λε

γομένων Καθαρών τής νότιας Γαλλίας καί άλλων), μέχρι καί τόν 130 

αίώνα, όπότε άρχισε ό άπηνής διωγμός άπό τήν Ίερά Έξέταση όλων τών 

φορέων τής διδασκαλίας τών Γνωστικών, οί όποίοι έξοντώθηκαν κατά χι

λιάδες μέ τόν τραγικό έπί τής πυράς θάνατο. 

Πάρ' όλους όμως τούς διωγμούς τούς όποίους άντιμετωπίζει άνέκα

θεν, άπό τήν άμάθεια καί τόν φανατισμό, ή έλευθερία τής σκέψεως καί 

τό πνεύμα τής άλήθειας, δέν καθίσταται ποτέ δυνατή ή πλήρης έξαφάνι

σή τους. Τό πνεύμα τής άλήθειας άναγεννάται πάντοτε όπως ό Φοίνιξ 

άπό τήν τέφρα του. 
Έάν όμως ή Γνώση, στόν άγώνα της πρός τήν Πίστη, ήττήθη τούτο 

ήταν, θά έλεγα, μοιραίο. Καί έτσι έπρεπε ίσως νά γίνει, έφ' όσον ή 

«όντως Γνώσις», τό μυστικό δηλ. τών πραγμάτων δέν άποκαλύπτεται στό 

πολύ πλήθος. Άπό αύτή τήν «όντως» Γνώση, έδόθη προφανώς τόσο όσο 

ήταν άρκετό γιά νά στερεωθεί ή Πίστη πρός τή νέα θρησκεία- άπεχώρη

σε δέ πάλι, ώς ώφειλε, στά παλαιά της άντρα ... 

Έτσι ίχνη τών Γνωστικών διδασκαλιών διατηρήθηκαν γιά καλλιέργεια 

καί έκδήλωση κατά τρείς κύριους τρόπους: 

1 ον άπό τόν μοναστηριακό μυστικισμό (στή Δύση) τού Άλβέρτου 

τού Μεγάλου, τού Άγίου Θωμά, τού Άκυϊνάτη, τού Πιέρ Πομπάρ, τού 

Σέν Βκτώρ, τού Άγίου Φραγκίσκου τής Άσσίζης καί άλλων, οί όποίοι 

κατά τόν Whitteman μπορούν νά καταταχθούν μεταξύ τών Γνωστικών. 

2ον άπό τούς Ναϊτες καί 

3ον άπό τίς Άλχημικtς καί Έρμητικtς παραδόσεις τού Ροδοσταυ-
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ρισμοϋ. 
θό έλεγα όκόμη καί όnό τό μυσταγωγικά συστήματα τού Έλευθερο

τεκτονισμού (ο' δλο τόν κόσμο) ίδιαίτερα μάλιστα τους φιλοσοφικούς
καί ίnnοτικούς βαθμούς τού Τύπου τής 'Υόρκης καί τού Σκωτικού Τύπου.

Βέβαια, οί Σταυροφορίες είχαν σάν άnοτέλεσμα τήν έnαναφορά
κατά κάποιο τρόπο τού «έξ Άνατολής φωτός» , έγκαινιάζοντας μιά νέα
έnοχή, δnου τό έλεύθερο μυστηριακό πνεύμα δέν μπορούσε πλέον νά
ίκανοnοιηθεί όnό τό λόγο ζωής πού είχε άnοκρυσταλωθεί ατή δογματική
τής 'Εκκλησίας. 

Γι' αύτό τό λόγο, προφανώς, ό 'Άγιος Μπερνάρ ντε Κλερβώ, ό διάση
μος όναμορφωτής τής 'Εκκλησιαστικής πειθαρχίας έλεγε γιά τούς
Γνωστικούς: « Έάν έρωτήσετε nοιά είναι ή πίστη τους είναι όnόλυτα Χρι
στιανική», « 'Εάν άκούσετε τίς συζητήσεις τους δέν ύnάρχουν άθωότε
ρες» , «Οί δέ πράξεις τους εύρίσκονται πάντοτε σέ πλήρη άρμονία μέ
τούς λόγους των» . 

ΚΩΝΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ 

Διάχυτα σ' όλόκληρη τήν 'Υδρόγειο τά ϊχνη 

τής πανάρχαιας παρουσίας τών 'Ελλήνων 

Ή λεγόμενη «Ίνδοευρωnαϊκή» άnοτελεί ένα περίεργο φάντασμα, 

χωρίς ούσία καί έμφάνισι, πού ένθυμίζει τά νομικά «πλάσματα δικαίου», 

πλάσμα δμως αύτή άδίκου. Άnό τήν όνομασία της, θά άνέμενέ τις, η δτι 

είναι Εύρωnαϊκή γλώσσα nροελθούσα έκ τής Ίνδικής, η Ίνδική γλώσσα 

nροελθούσα έκ τής Εύρώnης η μίγμα Εύρωnαϊκής καί Ίνδικής. Άλλ' όν 

δεχθούμε δτι προήλθε άnό τήν Ίνδική, ή άρχαία Ίνδική είναι ή Σανσκρι

τική λεγομένη. Έδώ παγιδεύονται δμως οί δόλιοι δημιουργοί καί άnολο

γηταί της, διότι Σανσκριτική - είναι έννοια σύνθετος έκ τών λέξεων 

Ώς-όν-ές-Κρήτην δηλαδή - είναι γλώσσα όμοία nρός τήν Κρητικήν. 

Άλλά ποία ή σχέσις τής Κρήτης μέ τήν Ίνδίαν; Μεγίστη. Παρά τήν Ίνδίαν 

ήτο τό μέγα καί άρχαιότατον κράτος τών Χετταίων η Χιττιτών πού ήσαν 

Κρήτες, ώς καί οι γειτονικοί Σουμέριοι τής Μεσοποταμίας, πού μεγίστην 

σχέσιν είχον μέ τήν Κρήτην. Είς τό έργον τού Andre Parrot «Σουμέριοι» 

έκδ. 1984, εύρίσκεται φωτογραφία Σουμερίου (τοιχογραφία), πού ταυτί

ζεται μέ τή σημερινή γνωστή είκόνα όρεσιβίου Κρητός (έδημοσιεύθη καί 

ατή σελ. 13 τής «Προϊστορίας» Ίωάν.Πασσά). Οί ίδεογραφικές έnιγρα

φές τών Χετταίων είναι έκnληκτικά όμοιες μέ τήν ίδεογραφική γραφή 

τής Κρήτης, ώστε νά θεωρούνται στήν πραγματικότητα δτι είναι οί Έτεοί 

η Χετεοί Κρήτες-Έτεόκρητες τού Όμήρου κ.λ.n. άρχαιοελλήνων ίστο

ρικών. Παραλλήλως ή Παγχαία άnείχε πολλών ήμερών nλούν. (Διόδω-
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ρος Σικελιώτης: « ... αϋτη έκειτο ... " έκ τής εύδαίμονος Άραβίας μέ πλόα 

διά τού Ώκεανού ('Ινδικού) πλείονας ήμέρας ... είχε ίερόν τού Τριφυλίου 

Διός καί χρυσή στήλη μέ πανχαία γράμματα νά έχη γεγραμμένας τάς τού 

Ούρανού καί Κρόνου καί Διός πράξεις κεφαλαιωδώς. Πρώτος βασιλεύς 

της έγινεν ό Ούρανός, έπιεικής καί εύεργετικός καί τής κινήσεως τών 

άστρων έπιστήμων ... (Τ.111 βιβλ.V σ. 212). Άλλά καί μέσα στήν Ίνδία εύ

ρέθησαν πολλές άμιγώς έλληνικές πόλεις μέ βίον πολλών αίώνων. 

Έν άντιθέσει πρός τά άνωτέρω ένδεικτικώς άναφερθέντα, ούδαμού 

τής περιοχής μας ιϊ τής Εύρώπης καί έγγύς Άνατολής άνευρέθη μέχρι 

σήμερον έλάχιστον ϊχνος ιϊ μνημείον έστω καί γλωσσικό, πού νά δικαιο

λογή, δτι ύπήρξε κάποια Εύρωπαϊκή γλώσσα διάφορος τής 'Ελληνικής 

μέ στοιχεία γλωσσικά 'Ινδικά άναμεμιγμένα. Άντιθέτως όχι μόνον ή 

γλώσσα, άλλά άκόμη καί οί γενάρχαι, οί ήγεμόνες καί οί θεοί τών Εύρω

παϊκών φύλων καί φυλών έχουν όνόματα συνδεόμενα μέ τούς 'Έλληνας 

καί τήν μητέρα τών γλωσσών, τήν έλληνικήν. Παραδόξως δέ �χομεν 

άποδείξεις πλέον, δτι τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά Άσιατικά έθνη καί τής 

'Άπω Άνατολής καί Είρηνικού άκόμη, καθώς καί τών άλλων 'Ηπείρων καί 

νήσων (Άμερική Βόρειος καί Νότιος, Πολυνησία). 

Είς τήν Εύρώπην, άρχόμενοι άπό Βορείου Πόλου καί Ύπερβορείων, 

έπιβεβαιούμε τ' άνωτέρω. Οϋτω ή Γροιλανδία, άπωτάτη ξηρά, Green

land, προήλθεν ϊσως έκ τών έλληνικών λέξεων Ύγρή καί Λάvτη, πού άπέ

ληξαν είς Γκρήν καί κατά τήν σημασίαν (έκ τής ύγρασίας) Πράσινη. Έκεί 

προϊστορικώς οί 'Έλληνες 'ίδρυσαν άποικίαν, τήν θούλην-θόλος· σημαί

νει, δηλ., τόν θόλον τής γής έκ τής προσωνυμίας δμως αύτής συνάγεται, 

τό, ηδη άποδεδειγμένον διά προγενεστέρων δημοσιευμάτων μας, τής 

γνώσεως ύπό τών 'Ελλήνων τής σφαιρικότητας τής γής, πού άπετέλεσε 

τήν λυδίαν λίθον τής διαδόσεως τού πολιτισμού διά τών άργοναυτικών 

έκστρατειών περί τήν ύδρόγειον, τού 'Άτλαντας έξενεγκόντος τόν σφαι

ρικόν λόγον καί τού 'Ηρακλέους μετά ταύτα μεταδώσαντος τούτον είς 

τούς 'Έλληνας, μετά τήν καταβύθισιν Άτλαντίδος καί Αίγηίδος, τών δύο 

κέντρων 'Ελληνικού Πολιτισμού. 

Έγκάρδιες εύχές 

γιά τό Νέον ·Έτος 1989 
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το ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Ό πίθος μέ τήv όλοφάvερη άρχαιοκρητική τεχvοτροπία ατό σχήμα καί τή διακόσμη

ση, πού βρέθηκε ατά vησιά Μπαχάμας, καί συγκεκριμέvα στήv περιοχή «Μπίμιvι», λί

γες δεκάδες μίλια άπό τίς άvατολικές άκτές τής 'Αμερικής, δπου ύπολογίζεται δτι 

ύπήρχε μιά περιοχή τής καταβυθισθείσης Ά τλαvτίδος. Πρόκειται γιά συvτριπτική 

(χειροπιαστή) άπόδειξη δτι οί άρχαίοι Ελληvες διέπλεαv τόv Ά τλαvτικό καί έφθαvαv 

μέχρι τήv 'Αμερική. Φωτογραφία: John Kurtich. (Βλέπε καί τό έργο τής Έvριέττας 

Μέρτζ "Ά τλαvτίς», έκδ. 1976). 
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«ΑΙΝΙΓΜΑ» ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΠΑΧΑΜΑΣ 

Άλλος (δίδυμος) κρητικός διακοσμημένος πίθος, ϋψους έvός μ. περίπου, τής 

Μιvωϊκής περιόδου, πού βρέθηκε στήv Κνωσό καί άπόκειται ατό Μουσείο Ήρα

κλείου Κρήτης. (Βλέπε: Donald E.Strong, "The Classica/ Wor/d», έκδοση «Paul 

Hamlyn Ld.», 1965, σ.26-27). Ύπάρχουv κάποιες διαφορές μεταξύ αύτού καί έκεί

vου τώv Μπαχάμας (όπως π.χ. ατή λαβή τού άριστερού διπλού πελέκεως, στίς έγ

χρωμες ζώνες τής βάσεως κ.λ.π.) άλλά κανείς δέv μπορεί vά άμφιβάλλη ότι τά δύο 
εύρήματα προέρχονται άπό τό ίδιο μιvωϊκό έργαστήριο. 
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Ή αποδεδειγμένη πορεία πλέον τών 'Αργοναυτών (βλ.«Δαυλός» 

τ.76), διαχρονική, καί διά τών ποταμών τής Ρωσίας καί κινήσεων είς Βό

ρειον Παγωμένον Ώκεανόν κ.λn. γενομένη, έnέδρασεν τόσον, ώστε ό 

Διόδωρος διέσωσεν έν τ.II βιβλ. 11 43.3 σ. 26: «μυθολογούσι Σκύθαι παρ' 

αύτοίς γενέσθαι γηγενή παρθέvοv, ταύτηv δ' tχειv τ' άνω μέρη τού σώμα

τος μέχρι τής ζώνης γυναικεία, τά δέ κατώτερα έχίδvης. Τούτη δέ Δία μι
γέντα γεννήσαι nαίδα Σκύθην όνομα». (Κατά τήν μυθολογίαν τών Σκυθών 

είς αύτούς έγεννήθη παρθένος έκ τής γής· αύτή είχεν τά έnάνω μέρη τού 

σώματος μέχρι τής μέσης γυναικεία, τά κάτω αύτής έχιδνας- μέ αύτήν συ

νευρέθη ό Ζεύς καί έγέννησεν nαίδα, πού τό όνομά του ητο Σκύθης.) 

Ή συνεχής έnαφή τών Έλλήνων μετά τών Σκυθών καί λοιπών Ύnερ

βορείων προκύπτει καί έκ τού χωρίου τών Ήθικών τού Πλουτάρχου βιβλ. 

Περί μουσικής τ.ΧΙV. «καί τά έξ' Ύπερβορείωv ίερά μετά ούλων καί συρίγ

γωv καί κιθάρας είς τήv Δήλόv φασι τό παλαιόν στέλλεσθαι ... " (λέγουν ότι 

κατά τά ίερά έκ τών Ύnερβορείων, συνοδεία αύλών καί πνευστών καί κι

θάρας έστέλλοντο παλαιά είς τήν Δήλον). 'Αποδεικνύεται όμως καί άnό 

τά εύρήματα τών άνασκαφών, ώς πρόσφατος άνακοίνωσις (τό 1987) τής 

'Ακαδημίας Έnιστημών τής ΕΣΣΔ, πού διαλαμβάνει περί τών άνευρεθέ

ντων τάφων έλληνικών είς τά παράλια τού Βορείου Παγωμένου Ώκεα

νού. Σχετική είναι και ή συμμετοχή μεταξύ τών Έnτά Σοφών τής Έλλά

δος καί τού Άνάχαρσι όνομαζομένου Σκύθου, πού τόν συμπεριέλαβε είς 

τά Ήθικά του ό Πλούταρχος, είς τό βιβλίον του «Συμπόσιον των Έπτά Σο

φών τής Έλλάδος», περί τής προσωπικότητος καί έθνότητος τοϋ όnοίου 

θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς. 

'Αλλά καί οί Κέλτες (κατά Διόδωρον: Κέλτης, ό γενάρχης, είναι υίός 

Τιτόνος καί τινος γυναικός έκ Κρήτης), πού ϊnπευον τού κέλητες ϊπnους 

(ταχείς), άριστα έγνώριζον τό Έλληνικόν Πάνθεον καί συνήντων τούς 

Άργοναύτας κατά τίς διαχρονικές στρατείες τους καί nλόες παρά τάπα

ράλιά των, ώς άνεϋρε καί διέσωσεν ό πρώτος συγγράψας παγκόσμιον 

Ίστορίαν Διόδωρος ό Σικελιώτης άντλών άπό τούς παλαιούς ίστορικούς 

καί έκ τών νεωτέρων έξ αύτών σεβαστού καί άκριβολόγου Τιμαίου 

(Διόδ.Σικελ.Βιβλ. IV 56.3: «άποδείξεις τούτων φέρουσι δεικvύvτες τούς 

παρά τόv Ώκεαvόv κατοικούvτας Κελτούς σεβομέvους μάλιστα τώv θεωv 

τούς Διοσκόρους, παραδόσιμοv γάρ, αύτούς, tχειv ώς παλαιών χρόνων τήv 

τούτων των θεών παρουσίαv έκ τού Ούραvού ... " (άποδεικνύουν αύτά έπι

καλούμενοι τούς Κέλτες, πού ζούν στά παράλια τού Ώκεανοϋ (Βορ.Πα

γωμένου) πού σέβονται έκ τών θεών περισσότερον τούς Διοσκούρους, 

διότι γνωρίζουν έκ παραδόσεων ότι οί θεοί αύτοί παρουσιάζοντο άπό τόν 

Ώκεανό). 'Αξιοσημείωτος ή προτίμησις πρός τούς Διοσκούρους Κάστω

ρα καί Πολυδεύκην (πού ήσαν 'Αργοναύτες) όνομαζομένους καί άπό 

τούς "Έλληνας Μεγάλους θεούς τϊ Καβείρους μέ τά Καβείρια Μυστήρια 

Θράκης καί Σαμοθράκης, προστάτες τών ναυτικών τής άρχαιότητος, όχι 

μόνον τών Έλλήνων, ώς άνω. 

Συνέπεια τούτων εύεξήγητος είναι ή είς τό Πάνθεον τών ήγεμόνων 

καί θεών τών Ύπερβορείων, Κελτών, Βρεττανών κ.λπ. παρουσία ήγεμό-
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νων καί θεών όμεσον σχέσιν έχόντων μέ τάς 'Ελληνικός παραδόσεις καί 

γλώσσαν. Οϋτω ό μέγας θεός τών Κελτών (πέραν τών Μεγάλων θεών 

Διοσκούρων) Odίn (Όντίν), είναι ϊσως ό φέρων τήν Ώδήν Άπόλλων καί 

Όρφεύς (Άργοναύτης καί αύτός), άλλως ό Ζήν (τού Ζηνός), ό δίδων 

Ζωήν, Ζεύς, Δεύς, θεός, Deus. Υίός τού Odin είναι ό θώρ· συνειρμικώς 

ή λέξις θώραξ έρχεται κατά νούν. 'Επίσης ό πρώτος βασιλεύς τής Άγ

γλίας είς τό έπος The Knίghts of the Round Table (Οί ίππόται τού στρογ

γυλού έπιπέδου - καί όχι στρογγυλής τραπέζης, ώς προσεχώς θά έξηγή

σωμεν), πού είναι άμιγώς έλληνικός μύθος, είναι ό Uther. "Όλοι αύτοί 

δέν είναι άσχετοι ϊσως πρός τήν μητέρα τού πολυσημάντου ηρωος καί 

Άργοναύτου Θησέως, Αϊθραν. Άλλά Uther, Αϊθρα, θώρ συνειρμικώς 

μάς όδηγούν είς τήν έλληνικήν λέξιν Αίθήρ. Ό δέ θώραξ περικλείει αί

θέρα. Άλλά Αίθήρ κατά τήν μυθολογίαν μας (ρητώς άναφέρεται είς 

Πλούταρχον, Ήθικά, Διόδ.Ίστορία κ.λπ.) είναι Παρθένος, Άγνός, ταυτί

ζεται μέ τήν Παρθένον Άθηνά, τήν γεννηθείσα έκ κεφαλής Διός (άλλη

γορία τής Σοφίας τού θεού καί θεά τής Σοφίας). 

Άλλά καί πρός Νότον έρευνώντες, είς τάς γραπτός πηγάς άλλων 

λαών, ώς τήν Βίβλον τών 'Εβραίων, άνακαλύπτομεν τήν μητρότητα τήν 

Έλληνικήν καί τής γλώσσης καί τών μύθων. Έκ τής γνωστής ίστορίας τής 

Κιβωτού τού Νώε άνακύπτει έκ τού έλέγχου τού 'Εβραϊκού κειμένου καί 

τής μεταφράσεως τών έβδομήκοντα, ώς καί τής άποδόσεως τών όρων είς 

τάς λοιπός Εύρωπαϊκάς γλώσσας, μία περίεργος άπόδοσις τού πλοίου τού 

Νώε διά τής άδοκίμου λέξεως Κιβωτός, πού σημαίνει κουτί καί όχι πλεού
μενο, ένώ 'Εβραϊστί ή λέξις είναι arg καί στήν Άγγλική καί Γαλλικήν άπε

δόθη μέ τήν λέξιν arc καί Ίταλιστί arca. Τούτο πλέον έμβάλλει είς τήν 

σκέψιν, μήπως τοιουτοτρόπως οί "Έλληνες άναγνώστες θά άπεμακρύνο
ντο άπό ένδεχόμενον, ή βέβαιον συνειρμόν μέ τήν λέξιν Άργώ (arg-Άρ

γώ ταυτόσημος καί ίδία). Αύτό προφανώς έσκόπουν καί μέχρι σήμερον 

έπέτυχον· καί πρέπει νά οίκτίρωμεν έαυτούς, πού δέν άντελήφθημεν ότι 

καί ή arg-Άργώ είναι έλληνική λέξις, όπως έλληνική είναι ίσως καί ή με

ταγενεστέρα 'Εμμανουήλ (Χριστός) (έμοί έν Ήλί-έν έμοί ό "Ήλιος-έν έμοί 

ό θεός, ιϊτοι μέ τρείς λέξεις ή διδασκαλία τού Πυθαγόρου ... ) 

Τί ύnοκρύπτει λοιπόν ή arg-Άργώ τού Νώε (Νοός), δηλ. τού έμφρο

νος Ίάσονος άρχιαργοναύτου; Άπλούστατα, όχι βέβαια τήν διάσωσιν 

μιάς οίκογενείας κάποιου περιουσίου λαού καί όλων τών ζώων άνά ζεύ

γη, άλλά τήν διά τών Άργοναυτικών έκστρατειών διά τών διαφόρων λι

μένων μετάδοσιν ύπό τών μυστών-έξερευνητών-ήρώων-Άργοναυτών 

τού πολιτισμού, τής μονοθείας, τών μυστηρίων, τών Μουσών καί τής 

'Επιστήμης καί διάσωσιν έτσι τής άνθρωnότητος άπό τόν κατακλυσμό 

τής βαρβαρότητος, τού σκότους καί τής δυστυχίας. 

Άλλά τί θά μός είπούν οί μή ένήμεροι καί παραπλανηθέντες μέχρι 

σήμερον έκ τών διαστρεβλωμένων καί διδαχθέντων καί διδασκομένων 

είσέτι περί. .. πολυθείας τών 'Ελλήνων, πού παλαιότερον παντός άλλου, 

έδίδαξαν τήν μονοθείαν, καί άποδεικνύεται τούτο έξ όλων τών κειμένων 
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πού διεσώθησαν; Οϋτω είς τούς 'Ορφικούς ϋμvους (έκδοσις Ίωάν.Πασ
σό: "'Ορφικά») πρός τούς θεούς βλέπει κανείς καθαρά ότι ένας είναι ό 
Ζεύς, Δεύς, θεός, Λατινικά Deus, οί δέ λοιποί 11 είναι μορφές τού 
θεού, ώς άνελύθη π.χ. άνωτέρω περί 'Αθηνάς. Ή τρανώτερη άπόδειξις 
τούτου είναι ή διά τής λέξεως 'Απόλλων, πού ό Πλούταρχος είς τά 'Ηθικά 

του έτυμολογεί, έπεξηγών αύτήν ώς ό ένας καί μοναδικός, έκ τού στε
ρητικού α καί τών πολλών, δηλ. ό στερούμενος τών πολλών, ό ένας. Τό 
1, ή μονάς, κατά τούς Πυθαγορείους, είναι ό θεός. Διά νά θέσωμεν δέ 
όλα αύτά σέ ίστορικά πλαίσια, παραθέτnι1ε τό 408 Ο CF χωρίον έκ τών 
Ήθικών τού Πλουτάρχου βιβλ. «Περί τού μή χράν νυν έμμετρα τήν Πυ
θίαν»: «Νύv δ' ώσπερ άγωvιώvτες καί δεδιότες μή τρισχιλίωv έτώv άποβάλη 

δόξαv ό τόπος καί τού χρηστηρίου ... ", δηλ. όμιλών περί Δελφών λέγει: 
«Τώρα δέ ώς νά έχωμεν άγωνίαν καί φόβον, μήπως χάση ό τόπος δόξαν 
τριών χιλιάδων έτών ίστορίας καί τού μαντείου πού δίδει χρησμούς». 
Κατά συνέπειαν, ίστορικήν ϋπαρξιν τό μαντείον τών Δελφών μέχρι τού 
Πλουτάρχου είχεν 3.000 έτών πλέον 2.000 έτών παρελθό\'ϊων έκτοτε, 
έχομεν συνόλην άποδεδειγμένην ίστορικώς ϋπαρξιν τούτου 5.000 έτών. 
Πληροφορούμαι δέ άπό πανεπιστημιακήν πηγήν, ότι διά τής μεθόδου 
τού άνθρακος μετρηθέντα τά εύρήματα είς τό Κωρύκειον ·Άντρον εύρέ
θησαν ήλικίας 25.000 έτών. Τούτων όμως προϋπήρξεν ό 'Απόλλων, ό 
·Ένας καί Μοναδικός. 'Αλλά καί ό Βούδας μέ 'Έλληνες μαθητές διέδωσε
τήν διδασκαλίαν του καί οί γνωστοί Σούφοι, ούδέν ϊσως άλλο είναι η οί
Σοφοί. 'Αλλά ή Έλληνική παρουσία είναι πανταχού τής γής όρατή δι' αύ
τούς πού γνωρίζουν ότι «vούς όρό καί vούς άκούει ... " Οϋτω γνωστόν είναι
δτι τού Μυκηναϊκού καί Μινωϊκού Πολιτισμού ίερόν σύμβολον είναι με
ταξύ τών άλλων τά κέρατα τού βοός καί ό πέλεκυς, βουφόνος ώς έλέγε
το, συνήθως διπλούς.

Έκ τού τόμου XV άπόπ. 1 06 τών Ήθικών τού Πλουτάρχου παραθέτω: 
« ... τήv όγδόηv τού μηvός τού Ποσειδώνος ίεράv, ώς έπί τά τρία διαστόσαv 

πρώτηv τώ τριαιvούχω θεώ προήκειv είκότως λέγουσι καί τρίτηv χώραv λα

χόvτι τώv έv κινήσει στοιχείωv, διό καί τούς ταύρους αύτώ φέροντες άvή

καv ώς όρμητικούς καί τούς κάπρους, άμφί γάρ διά θυμόv άκαθέκτους γί

vοvται, πραύvοvται δέ έκτιμηθέvτες ... τόv μέv ταύροv ώς έκ τής ύγρός ού

σίας κιvητικώ τόv δέ κάπροv ώς τής ξηρός ... " (θεωρούν τήν 8ην τού μηνός 
ίεράν ήμέραν τού Ποσειδώνος, διότι άποτελείται πρώτη άπό τρία 
(2χ2χ2=8) πολλαπλάσια καί φυσικά άρμόζει είς τόν θεόν πού έχει τήν 
τρίαινα καί τού έτυχε ή τρίτη χώρα έκ τών στοιχείων πού είναι έν κινήσει, 
δι' αύτό καί τούς ταύρους πού έφεραν άφιέρωναν ώς όρμητικούς καί 
τούς άγριοχοίρους, διότι καί οί δύο ώς θυμώδεις γίνονται άκάθεκτοι καί 
πραύνονται δταν τούς γίνη έκτομή ... τόν δέ ταυρον ώς κινητικόν τής 
ύγράς ούσίας, τόν άγριόχοιρον τής ξηράς ... ). 

Φυσικ� τ� λόγ� οί τήν ύδρόγειον άποδεδειγμένως διασχίσαντες

'Αργοναύτες καί έκ τού Ποσειδώνος έξαρτώμενοι, μετέφεραν καί τόν 

συμβολισμόν τού ίερού του ζώου, τού ταύρου, παριστωμένου διά τών κε

ράτων του καί τού πελέκεως (διπλού ώς έπί τό πολύ). Οϋτω είς μέν τό 

Άνκορέϊτζ τής Άλάσκας κατεπλάγην, δταν είδα είς τά δύο άρχαιότατα 
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τοτέμ τών 'Εσκιμώων τόν άετόν τού Διός καί τά κέρατα τού βοός. "Όταν

δέ έφθασα είς Ίαπωνίαν, έμεινα κατάπληκτος άπό τήν άκουστική όμοιό

τητα άρχικώς τής Ίαπωνικής μέ τήν Έλληνικήν, ώστε νά νομίζω ότι

άκούω κάποιαν άκατανόητον δι' έμέ διάλεκτον έλληνικήν, διέκρινα δέ

άμέσως τήν συνεχώς έπαναλαμβανομένην κατάληξιν -μας καί τήν λέξιν

αρημάς, πού μού έξήγησαν ότι σημαίνει είμαι, προέρχεται δέ άπό τό άρ

ρην είμί, είμαι δηλαδή άνδρας-άνθρωπος είμαι-ύπάρχω. Περαιτέρω

βρήκα ότι καί οί μύθοι τους είναι πανομοιότυποι, τό σοβαρώτερο γλωσσι

κό ελληνικό μνημείο τους όμως είναι καί τό άπώτατο, ή άρχαιοτάτη τους

θεότης, πού ταυτίζεται μέ τήν άρχαιοτάτην έλληνική θεότητα, πού δέν

είναι άλλη άπό αύτήν πού 'ίδρυσε τά μυστήρια: ή Δημήτηρ-Γή μήτηρ, πού

καί σ' αύτούς είναι ή γή-μήτηρ, όνομάζεται δέ Ματαράσου (δηλ. Ματάρα

σου-Μητέρα σου). Προχωρών νοτιώτερον είς τάς νήσους Φιλιππίνας μέ

άνέμενεν άλλη έκπληξις, όταν άντίκρυσα ξυλόγλυπτον άγαλματίδιον πού 

παρίστα τόν θεόν τής Ίατρικής τών Φιλιππίνων-άρχαίον, όνόματι Γιασίv,

πού ταυτίζεται μέ τό όνομα τού άρχηγού τών Άργοναυτών Ίάσονος, πού 

έκείνη τή στιγμή κατενόησα ότι σημαίνει, ώς μετοχή ίάσων, αύτός πού 

θά θεραπεύση· καί πράγματι τήν άνθρωπότητα άπό πολλά έθεράπευσεν, 

πλήν όμως δέν άρκεί είς Ίάσων. 

Άλλά καί είς τήν Βόρειον καί Νότιον Άμερικήν διάχυτος καί έμφα

νής είναι ή έλληνική παρουσία καί διά τών παραγώγων πολιτισμών Μά

γιας, -ινκας, Άζτέκων καί διά τών εύρημάτων, άλλά καί διά τών γλωσσι

κών λεγομένων μνημείων. 'Έτσι ό ποταμός πού διαρρέει τήν πολιτείαν 

Ούάσιγκτον είναι ό Πότομακ, προφανής παραφθορά τής λέξεως ποτα

μός. Αύτή καί όλες οί άναφερόμενες λέξεις άποτελούν όνομασίες προϊ

στορικές πού εύρέθησαν καί ύπήρχον άπό χιλιετηρίδων. Πολλές φυλές 

'Ινδιάνων φέρουν έλληνικές έπωνυμίες, όπως Πόντιακς (Ποντιακοί, δηλ. 

έρχομένοι έκ τού Πόντου-θαλάσσης), Ναβάχος (Ναυαγοί), Μάνταενς 

(Μαντινείς), Κροάτανς (ϊσως Κροτωνιάται), Τσίλκατς (Χαλκιδαίοι), Έλε

ούτς (ϊσως 'Ελευσίνιοι) κλπ. Είς τήν Νότιον Άμερικήν οί ποταμοί Άμαζό

νιος (έκ τών Άμαζόνων) καί Πλατυnόταμος (Rio de la Plata μετεφράσθη 

ύπό τών Ίσπανών, δηλ. πλατύς ποταμός), είς τάς πηγάς τού όnοίου ή άρ
χαιολόγος άξιωματικός τού Άμερικανικού Ναυτικού καί δικηγόρος Έν

ριέττ Μέρτζ άνεύρε 2.000 όστρακα μέ έλληνικούς χαρακτήρες είς τήν 

μεθόριον Ούρουγουάης-Βραζιλίας, τούτο δέ έγνωστοnοίησεν, άναδη

μοσιεύσας καί ό 'Ιωάννης Πασσός είς τά έργα του 'Ορφικά καί Προϊστο

ρία, όπου παρατίθενται φωτογραφίες μερικών τών όστράκων τούτων. 

Έν σχέσει nρός τάς Μπαχάμας, τό Μπίμινι, πού ήμείς, ένεκεν καί τών 

είς αύτό έκπληκτικών εύρημάτων, συνδέομεν μέ τήν Έλλάδα, κατά τήν 

συνήθειαν τών προγόνων τής έναλλαγής τών γραμμάτων, όπου τό Β, 

προφερόμενο λατινικά Mni, γίνεται Δ καί άντιστρόφως, γίνεται Δίμινι, 

αύτομάτως έρχεται κατά νούν ό πασίγνωστος οίκισμός Διμινίου έκ τών 

άρχαιοτάτων τής 'Ελλάδος μέ παλαιολιθικά καί νεολιθικά εύρήματα, ίσά

ξιος καί πλησίον τού Σέσκλου. Έδώ έχομεν έπιβεβαίωσιν καί άλλης συ

νηθείας καί έθίμου έλληνικού, τής τυπικής συμnαραλαβής τών τοπωνυ

μίων ύnό τών έκnατριζομένων 'Ελλήνων καί όνοματοθεσίας μέ τήν αύ

τήν προσωνυμίαν τής νέας οίκήσεώς των. Οϋτω έχομεν είς Βρεττανίαν 
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Καλυδωνίαν, Τροιζήνας Λόφον είς Κορνουάλην κλπ. Άλλά είς τό Μnίμινι 
τών Μπαχάμας καί έντός τής θαλάσσης ύnάρχουν καί τμήματα τών τει
χών τής Άτλαντίδος, κυκλώπεια, κατά τόν έλληνικόν τρόπον δομήσεως 
τών τειχών, πέραν όμως τούτων εύρέθη άνασκαφικώς έκεί μέγας πίθος, 
φωτογραφία τού όn_οίου έκ τής" Ά τλαvτίδος", τής Mertz άνεδημοσιεύθη 
είς τήν Προϊστορίαv Ί.Πασσά, φέρων έn' αύτού παραστάσεις διπλών nε
λέκεων καί κρίνων Μυκηναϊκών-Μινωϊκών. Τό συγκλονιστικώτερον 
όμως όλων εΤναι, ότι είς είκονογραφημένην Άμερικανικήν έκδοσιν -
πού έnρομηθεύθην άnό τόν ·Άγιον Φραγκίσκον - άνεύρον έγχρωμον 
φωτογραφίαν τού διδύμου πίθου τού Μnίμινι, πού εύρίσκεται είς τό ... 
Μουσείον τού 'Ηρακλείου, εύτυχώς δέ οί δύο πίθοι πού όμοιάζουν ώς δί
δυμοι, φέρουν έλαφράς nαραλλαγάς (βλ. είκόνας των). ·Έτσι ή πανάρ
χαια έλληνική παρουσία είς όλόκληρον τήν ύδρόγειον εΤναι «γλαυκή",

άκτινοβόλος (έλληνικόν ρήμα «γλαύσω", έξ ου καί γλαυξ, γλαυκώπις κλπ.,

άλλά ϊσως καί τό άγγλικό glass, ϊσως δέ καί τό ρωσικόν γκλάσνοστ (δια
φάνεια) ... ) 

Άλλά nρό τών Άργοναυτικών έκστρατειών, πού ησαν πράγματι δια
χρονικές, προηγήθησαν τού άρχιαργοναύτου Ίάσονος όλλοι ηρωες πού 
τόν ένέnνευσαν. Οϋτω εις τ.11, βιβλίον 111 40.1.σ. 4 70 Διόδ.Σικελ. διαλαμ
βάνεται "Ίάσοvα όρώvτα δέ τώv πρό αύτού Περσέα καί τιvας άλλους, διά

τάς ύπερβορείους στρατείας καί τό παράβολον τώv άθλων δόξης άειμvή

στου τετευχότας ... " (ό Ίάσων εΤχε nρό όφθαλμών (δέν μπορούσε νά βρή 
τόν ϋnvov του) αύτούς πού προηγήθησαν αύτού, τόν Περσέα καί μερι
κούς όλλους, διά τάς ύnέρ τά όρη (ϊσως τά όρια) έκστρατείας καί διά τό 
nαράτολμον τών όθλων έχουν τύχει πάντοτε μνημονευομένης δόξης). 
Τό νέον έδώ εΤναι, όχι μόνον ότι τού Θησέως καί τών όλλων έnιφανεστά
των ήρώων διαχρονικών, μεταξύ τών όnοίων οί 'Ηρακλής, Όρφεύς, Διό 
σκουροι κλπ., προηγήθη ό Περσεύς, άλλά καί μερικοί άλλοι, πού προφα
νώς δέν διεσώθησαν τά όνόματά τους. Τό χωρίον τ.11 βιβλ. 111 2-2 σ. 92 
Διοδ.Σικελ. λέγει: ""Ηρακλέα καί Διόvυσοv έπιόvτας δπασαv τήv οίκουμέ

vηv ... καί τώv άρχαίωv ήρώωv καί ήμιθέωv τούς έπιφαvεστάτους πεφιλοτι

μεϊσθαι μεταλαβεϊv της τελετής καί γάρ Ίάσοvα καί Διοσκούρους, έτι δ' 

Ήρακλέα καί 'Ορφέα μυηθέvτωv έπιτυχεϊv έv άπάσαις ταϊς στρατίαις" ... (Ό 
'Ηρακλής καί ό Διόνυσος περιήλθαν δλην τήν οίκουμένην ... καί άnό τούς 
άρχαίους ηρωας καί ήμιθέους οί έnιφανέστατοι έφιλοτημήθησαν νά με
ταλάβουν τής τελετής (δηλ.νά μυηθούν είς τά μυστήρια). Καί διότι ό Ίά
σων καί οί Διόσκουροι, προσέτι δέ ό 'Ηρακλής καί ό Όρφέας, μυηθέντες 
είς τά μυστήρια έnέτυχον είς δλας τάς έκστρατείας). Προφανώς δμως οί 
έκστρατείες τών μυστών ήρώων έξερευνητών δέν εΤχον σκοπούς κατα
κτητικούς, άλλά έκnολιτιστικούς -μυητικούς- είς τήν διπλήν nροσnά
θειαν τού άνθρώnου διά τήν κατανόησιν τής φύσεως καί τού περιβάλλο
ντος κόσμου καί τήν τού βαθυτέρου έαυτού του, μέ τόν άnώτατο σκοπό 
τήν βελτίωσί του. 

Σημ. Σχετικό καί τού κ.Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ατόν «ΙΛΙΣΟ", 1986 σελίδα 297 μέ 

θέμα «ΤΟ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ.,_-
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'Εκδόθηκαν όλα τά έργα έπί τού έσωτερισμού, τής _ άποκρύφου

Γνώσεως καί μυητικής άγωγής τού κ. Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ. Άξιόλογο τούτων

είναι καί ή έπτάτομος «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ

ΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ». Χάριν τών έκλεκτών άναγνωστών τού «ΙΛΙΣΟΥ»,

οί όποίοι ζητούν τό μεταμορφωτικό, γιά τήν ψυχή καί τή διάνοιά τους

Φώς, θεωρήσαμε σκόπιμο, νά παραθέσουμε άπό τό λήμμα ΑΠΟΛΛΩ

ΝΙΟΣ ΤΥ ΑΝΕΥΣ, σπάνια έσωτερικά άποσπάσματα τών διδασκαλιών του,

προκειμένου νά κατανοηθή ή σπουδαιότητα αύτού τού έργου.

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΤΥΑΝΕΥΣ.- Άποσπάσματα έκ τών έπιστολών τού 
Άπολλωνίου καί έκ τής βιογραφίας τού Φιλοστράτου (J.MALLINGER). 

Είσαγωγή.- Ό Άπολλώνιος Τυανεύς είναι, παραλλήλως πρός τόν 
Έμπεδοκλήν, είς τών μεγαλυτέρων θαυματουργών τού Πυθαγορισμού. 
Ό Φλάβιος Φιλόστρατος πού έγεννήθη έπί τής βασιλείας τού Νέρωνας, 
έγένετο ό γραμματεύς τής αύτοκρατείρας Ίουλίας Δόμνας, συζύγου τού 
Σεπτήμου Σεβήρου. Ή αύτοκράτειρα, θερμή λάτρις τού Πυθαγορισμού, 
άνέθεσεν είς τόν γραμματέα της νά συγκεντρώση ό,τι σχετικόν στοι
χείον περί τού Άπολλωνίου καί νά συντάξη τήν βιογραφίαν του. Ό Φιλό
στρατος, λίαν πεπαιδευμένος ρήτωρ, έπεδόθη μετά ζήλου έπί τό έργον 
καί συνέλεξε πλείστος όσος πληροφορίας, κυρίως όμως άνεκάλυψε τό 
ήμερολόγιον τού Δάμιδος, όστις ύπήρξε μαθητής καί συνεργάτης τού 
φιλοσόφου. "Έγραψε κατόπιν τούτου τήν βιογραφίαν τού Α. είς 8 βιβλία 
τά όποία διεσώθησαν καί έσχον τεραστίαν άπήχησιν είς τούς κύκλους 
τών πυθαγορείων. Ό Φιλόστρατος ένεπνεύσθη έπίσης έκ τών χειρογρά
φων τών άποδιδομένων είς τόν Ά. ίδίως έκ τών 'Επιστολών του, άπό μίαν 
Διαθήκην, ένα Βίον τού Πυθαγόρου καί έκ διαφόρων άλλων πραγμα
τειών αί όποίαι έν τώ συνόλC!) των άπωλέσθησαν. Κατά τάς σχετικός εί
δήσεις, ή μία έξ αύτών άνεφέρετο είς τάς άναιμάκτους θυσίας, ή έτέρα 
έμελέτα τήν Άστρολογίαν. Αί Έπιστολαί τοϋ Ά. έδημοσιεύθησαν ύπό 
τού COMMELIN τQ 1601. "Άλλη έκδοσις είναι ή τοϋ OLEARIUS, Λειψία 
1709. Γαλλική έκδ. ύπό τοϋ Α. CHASSANG, PARIS, DIDIER 1862 σελ. 
395-426.-

11.- Αποσπάσματα.- 1) Κατά τών σοφιστών (Έπιστ. πρός Εύφρά
την).- «Είμαι φίλος τών φιλοσόφων, άλλ' ώς πρός τούς σοφιστάς καί 
τούς γραμματικούς καί πρός όλην αύτήν τήν άθλίαν γενεάν, ούδεμίαν 
συμπάθειαν τρέφω καί έλπίζω ούδέποτε νά αίσθανθώ πρός αύτούς φιλι
κά αίσθήματα. Σάς λέγω: κατανικήσατε rϊ τουλάχιστον περιορίσατε τά 
πάθη σας, προσπαθήσατε νά γίνετε φιλόσοφοι" μή φθονείτε. 

2) Είς Δίωνα.- Κατά τών ματαίων δημοσίων λόγων.- «Μερικοί θέ
λουν νά μάθουν διατί έπαυσα νά παραδίδω δημοσίς:ι μαθήματα φιλοσο
φίας. 'Εκείνοι πού ένδιαφέρονται ός πληροφορηθούν τό έξης: Κάθε 
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δημοσία όμιλία πού δέν άπευθύνεται ίδιαιτέρως είς ενα μαθητήν, δέν 
έχει κανένα άποτέλεσμα· τό νά όμιλή κανείς πρός όλους άδιακρίτως,
έχει ώς μόνον έλατήριον τήν προβολήν καί τήν δόξαν.» Σημ. J.M. 'Ανά
λογος συμβουλή άποκηρύττει τήν διαφήμισιν είς τούς Πυθαγορείους 
έναντι άπροέτοιμάστων άμυήτων· τό φώς δέν παρέχεται παρά μόνον είς 
μικρόν άριθμόν έπιλέκτων μαθητών καί ούχί είς τόν δχλον.-

3) Είς Κρίτωνα.- Περί τής τέχνης τής θεραπευτικής. Ό Πυθαγόρας
είχεν εϊπει ότι ή ίατρική είναι ή θειοτέρα τέχνη. Έάν οϋτως έχη, πρέπει ό 
ίατρός νά άσχολήται τόσον μέ τήν ψυχήν, όσον καί μέ τό σώμα. Πώς θά 
ήμποροϋσε ένα ον νά είναι ύγιές, όταν τό σπουδαιότερον συστατικόν αύ
τοϋ ήτο άρρωστο; 

Σημ. J.M.- Τό κείμενον αύτό πρέπει νά συγκριθή μέ τήν περίφημον 
περικοπήν τής Κατηχήσεως τών Άκουσματικών τοϋ Κρότωνας, όπου ό 
Πυθαγόρας διδάσκει τήν προτεραιότητα τής διπλής θεραπευτικής: τοϋ 
φωτισμού άφ' ένός τών πνευμάτων καί τής θεραπείας τόσον τών ψυχών, 
όσον καί τών σωμάτων (ILLUMINARE ΕΤ SANARE).-

4) Κατά τών αίματηρών θυσιών.- Ώ ίερείς τών Δελφών! μολύνετε

τούς βωμούς σας μέ αίμα! Δέν πρέπει νά έκπληττώμεθα όταν οί πόλεις 

είναι δυστυχείς, άφοϋ πράττουν τό πάν διά νά προκαλέσουν τάς μεγαλυ
τέρας δοκιμασίας καί καταστροφάς. 'Οποία παραφροσύνη! Ό 'Ηράκλει

τος ήτο σοφός συνιστών είς τούς Έφεσίους νά μή καθαρίζωμεν μέ τήν 

λάσπην, τήν λάσπην.-

Σημ. J.M.- 'Αναφορά είς τό περίφημον άπόσπ. τοϋ 'Ηρακλείτου ό 

όποίος κατεφέρετο έπίσης έναντίον τών αίματοχυσιών πού έτελοϋντο 

πρός άπάλειψιν σφαλμάτων η έγκλημάτων. «Προσπαθούν έπί ματαί<!) νά 

καθαρθούν, μολυνόμενοι άπό τό αίμα τών θυμάτων. Είναι ώς νά ηθελον 

άφού έρυπάνθησαν μέ λάσπην, νά θέλουν νά καθορισθούν πάλι μέ λά

σπη». (Πρβλ VOILQUIN σ.55, άπόσπ. 5). 

5) Πρός μερικούς φιλοσόφους τής 'Ακαδημίας.- Ή μύησις δέν

άποκτάται μέ χρήματα. Πρέπει νά γνωρίζετε ότι ό 'Απολλώνιος ούδέπο
τε θά δεχθή χρήματα η άμοιβήν διά τάς μυητικάς άλήθειας πού παρέχη 

είς τούς μαθητάς του, άκόμη καί άν εύρεθή είς οίκονομικήν δυσπραγίαν. 

6) Οι ψευδοπυθαγόρειοι.- «Διαδίδετε ότι είσθε μαθηταί μου! Άπο

δείξατε τότε ότι δέν τρέχετε άσκόπως είς τάς όδούς, ότι δέν συχνάζετε 

σέ δημόσια λουτρά, ότι δέν φονεύετε ζώα' ότι δέν τρώγετε κρέατα. 'Ότι 

είσθε άπηλλαγμένοι άπό κάθε πάθος, άπό κάθε πλεονεξίαν, άπό κάθε 

κακότητα, άπό κάθε μοχθηρίαν, ότι δέν συκοφαντείτε, ότι δέν άναγκάζε
σθε νά μεταμεληθήτε, έν μιό λέξει ότι είσθε άληθώς άνθρωποι έλεύθε
ροι. Μή μιμείσθε τούς σοφιστάς έκείνους οί όποίοι, ψευδολογούντες, 

θέλουν νά κάμουν τούς άλλους νά πιστεύσουν ότι ζούν σύμφωνα μέ τά 

πυθαγόρεια παραγγέλματα, ένc;Ό) είς τήν πραγματικότητα ζούν κατ' άλλον 

τρόπον.» 

Σημ. J.M.- 'Όλοι έξαγγέλουν η θέλουν νά πιστεύουν ότι είναι Πυθα-
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γορικοί. Άλλά πόσοι έχουν τό θάρρος νά ζήσουν συμφώνως πρός τάς

πυθαγορικάς άρχάς; 

7) SIMILE SIMILE VOCAT ('Όμοιος όμοίC!) άεί πελάζει)

«Οί δεσμοί τού αϊματος έπικρατούν συνήθως έπί κάθε λογικής. Έκεί-

νο πού κείται πλησίον, έλκει τό πλησίον. 
Σημ. J.M. Ή βασική άρχή δλης τής ψυχοδυναμικής! 

8) Τα πλεονεκτήματα τής πυθαγορείου μυήσεως.-

«·Εκ τού συγχρωτισμού σας μέ ένα Πυθαγόρειο Διδάσκαλον, τί έχετε

νά ώφεληθήτε; θά σάς τό εϊπω συντόμως: θά μάθετε κατά πρώτον τήν

έπιστήμην τών Νομοθετών· τήν έπιστήμην τής Γεωμετρίας, τής 'Αστρο

νομίας, τής Άριθμητικης· τήν έπιστήμην τής άρμονίας, τής μουσικής·

έκείνην τής θεραπευτικής καί δλα τά θεία μυστικά τής μαντικής. Άλλά

δέν είναι ταύτα μόνον. Ίδού άλλα πλεονεκτήματα, περισσότερον σημα

ντικά. θά άποκτήσετε εύρύτητα πνεύματος, μεγαλοκαρδίαν, μεγαλο

φροσύνην, σταθερότητα χαρακτήρος, μεγάλην ύπόληψιν, τήν γνώσιν

τών θείων καί δχι άπλώς μίαν δοξασίαν περί αύτών. Τήν έλλογον πίστιν

είς τήν ϋπαρξιν ώρισμένων άνωτέρων όντοτήτων (δαιμόνων). Τήν άγό

πην πρός τούς πόντος καί τά πάντα. Τό θάρρος τής ύπομονής. Τήν τέ

χνην τής μετριοφροσύνης καί έκείνην τού νά μή έχετε μεγάλος καί πολ

λάς άνάγκας. Τήν έγκράτειαν τών αίσθήσεων, τήν εύστροφίαν πνεύμα
τος. Τήν έκτεταμένην καί άποκαταστατικήν άναπνοήν, χρώμα προσώπου 
ύγιές· καλήν γενικώς ύγείαν, πνεύμα ηρεμον καί τέλος τό μυστικόν μιάς 
άθανάτου ύπάρξεως. 'Αναπολήσατε τώρα τί έξ αύτών δλων λαμβάνουν 
άπό έσάς έκείνοι πού σάς συναναστρέφονται!» 

9) Δέν άποθνήσκομεν. (έπιστ. πρός Βαλέριον). 0 

Ούδείς άποθνήσκει παρά μόνον φαινομενικώς. Όμοίως ούδείς γεν
νάται, παρά φαινομενικώς. Πράγματι ή μετάστασις τής ούσίας είς τήν 
ύπόστασιν (ΟΕ L' ESSENCE Α LA SUBSTANCE), είναι αύτό πού καλού
μεν γέννησιν· αύτό δέ πού καλούμεν θάνατον, είναι άντιθέτως ή μετά
στασις έκ τής ύποστάσεως είς τήν ούσίαν. Τίποτε είς τήν πραγματικότη
τα οϋτε γεννάται οϋτε θνήσκει. Μερικοί άνθρωποι δέν γνωρίζουν δτι οί 
γονείς είναι τά μέσα καί δχι αί αίτίαι έκείνου πού καλείται γέννησις τέ
κνων, δπως καί ή γη βλαστάνει έκ τών κόλπων της τά φυτά, άλλά δέν τά 
παράγει. Δέν άλλοιούνται τά όρατά άτομα, άλλ' ή παγκόσμιος ούσία άλ
λοιούται είς έν έκαστον έξ αύτών. 

Σημ. J.M.- Ό άνθρωπος είναι άδιάφθορον μερίδιον τής παγκοσμίου 
τούτης ούσίας. Ύπάρχει συνεπώς μία φύσις καί μία ροπή (VOCATION) 
αίωνιότητος τήν όποίαν οί μυητικοί τύποι τού ύπενθυμίζουν άδιαλείπτως 
καί είς τήν όποίαν τόν προε�οιμάζουν.-

10) Περί τής φυτοφαγικής διαίτης.-

«Μή νομίζετε δτι δίδοντες συμβουλές είς τούς άλλους δέν είσθε 
ύποχρεωμένοι νά τάς τηρήτε πρώτα σείς ό ίδιος. Τρέφομαι άποκλειστι
κώς μέ ζυμαρικά (καί λαχανικά) καί σάς συνιστώ νά πράττετε καί σείς τό 



1988 ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ 285 

ίδιο. Πρέπει νά καταβάλωμεv προσπάθειαv vά άρκούμεθα είς άπλα φα

γητά καί όλιγάριθμα, όχι διά νά αίσθάvεται έξ αύτώv τό σώμα μας ίκαvο
ποιημένοv, άλλ' ϊvα ή ψυχή μας τοvωθή μέ τό είδος αύτό τώv έδεσμά

τωv. 

11) Περί τής σημασίας τής σιγής.- Ό Σιμωνίδης λέγει ότι ούδέποτε

μετεμελήθη διότι έκράτησε σιγήν, άλλά καί συχνά διότι ώμίλησε. Ή πο

λυλογία μάς άναγκάζει νά διαπράξωμεv πολλά σφάλματα· έvci') ή σιγή ού
δέποτε μάς έκθέτει. 

Σημ. J.M.- Ό Πυθαγόρας είχεv άπολύτως δίκαιον όταν έσυνείθιζε 

τούς Άκουσματικούς του είς τήν σιγήν κατά τήν είσδοχήv των είς τό 

Τάγμα. Ή σιγή πράγματι είναι μία ήθική άσκησις πού έπιβάλλομεv είς 

ήμάς καί είναι τοσούτοv άποτελεσματική, όσον είναι δύσκολοv vά τήv 
έφαρμόσωμεv. Πρβ. Φιλοστράτου, Τά είς Άπολλώνιοv, Βιβλ. νι, κ. ΧΧ 

καί ΧΙ. 

12) 'Εγκώμιον τού Πυθαγόρου ύπό τού Άπολλωνίου. Φιλόστρα.
β.VΙ, κεφ. ΧΙ. 

«Διέγvωσα είς τάς διδασκαλίας τού Πυθαγόρου κάτι τό άληθώς μέγα. 

Παρετήρησα ότι έv μέσC+) μυστηριώδους σοφίας, έγνώριζεν όχι μόνον 

ποίος ήτο, άλλά καί τίς ύπήρξεv είς τό παρελθόν· ότι έπλησίαζε τούς 
βωμούς μόνον έv καταστάσει πλήρους άγνείας- bτι δέv έμολύvετο ποτέ 

μέ τροφήν πού ήτο έμψυχος· ότι έφόρει μόνον έvδύματα πού δέν 
προήρχοvτο άπό ζώα· bτι πρώτος έδέσμευσε τήv γλώσσαν του καί έφήρ
μοσε τόv νόμον τής σιγής' ότι όλόκληρος ή διδασκαλία του φέρει τήv 

σφραγίδα τής άvωτάτης χρησιμότητος καί τής Άληθείας.Ίδού διατί άπε
δέχθηv τήv διδασκαλίαv του.-» 

13) Ή προσευχή τού Άπολλωνίου (Φιλόστρ. IV, κεφ. XL).- «Παρα
καλώ τούς θεούς ώστε vά εύδοκήσουv καί έπικρατήση ή Δικαιοσύνη· νά 

γίνουν σεβαστοί οί Νόμοι οί σοφοί vά παραμείνουν πτωχοί' bσov διά τούς 

άλλους vά πλουτίζουν, άλλά μέ έντιμα μέσα. Προσερχόμενος είς τούς 

βωμούς, λέγω: «·Ω θεοί, παράσχετε είς έμέ b,τι άξίζω!» 

14) 'Εναντίον τών πολιτικών σοφιστών. (Φιλόστρ.β. VIII, κεφ. XXII).
Μερικοί κατηγορούν τόv Άπολλώvιοv διότι άπέφευγε τούς πολιτικούς 

είς τάς πόλεις, καί bτι έδίδασκε τούς μαθητάς του είς έρημα μέρη. Είς 
έξ αύτών λέγει σατυρίζωv bτι άπέστελλε μακράν τό ποίμνιόν του bτav 
έβλεπε vά πλησιάζουν πολιτικοί. Είναι τούτο άληθές, άπήvτησε ό 'Απολ
λώνιος· διότι δέν θέλω οί λύκοι vά έπιτεθούν έvavτiov τού ποιμνίου μου. 
Τί ηθελε vά εϊπη δι' αύτώv; 'Όταν έβλεπε τούς πολιτικούς, τούς όποίους 
ό όχλος θαυμάζει, vά μετέρχονται άπό της πενίας είς τήν χλιδήv, τόσον 
σπαρασσομέvους άπό τό μίσος καί μεταχειριζομέvους τό μίσος αύτό ώς 

έπάγγελμα καί έμπόρευμα, ήτο έπόμεvον νά άπομακρύνη τούς μαθητάς 
του άπό τήν συvαvαστροφήν τους μέ αύτούς. 

15.- Περί τών σπονδών (Φιλόστρ.ΙV, κ. ΧΧ) Ό 'Απολλώνιος ώμίλει 
περί τώv σπονδών. Έδίδασκεv bτι δέv πρέπει νά πίvωμεν άπό τάς σπον-
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δός, όλλό νό διατηρούμεν τό nροσφερόμενον nόμα, όνέnαφον καί 
όγνόν διό τούς θεούς. Προσέθετεν ότι ό κρατήρ έπρεπε νό φέρη όλύ
σεις καί ότι έδει νό χύνωμεν τήν σnονδήν nρός τό μέρος τών όλύσεων 
τούτων, διότι ό άνθρωπος δέν πρέπει νό nίνη ούδέnοτε όnό τό μέρος 
αύτό. (nρβ. Ίόμβλ.Π.Β. 84.-Πορφύρ. Β.Π.42). 

16) Περί τοϋ πυθαγορικοϋ χαρακτήρος (Φιλόστρατος β.Ι, κεφ.
XXXII). Ό Ά. όnευθυνόμεvος nρός τόν βασιλέα τής Βαβυλώvος, όμολο
γεϊ: 

«"Όσον δι' έμέ, είμαι μαθητής τού Πυθαγόρου έκ Σάμου. Μέ έδίδαξε 
νό σέβωμαι τούς θεούς, νό διαισθόνωμαι τήν nαρουσίαν των, εϊτε είναι 
όρατοί, εϊτε όόρατοι" νό συνδιαλέγωμαι συχνό μετ' αύτώv· νό μή φορώ 
ένδύματα παρά μόνον έκείνα πού παρήχθησαν όnό τήν γήν. Ό χιτών πού 
φορώ δέν κατεσκευόσθη όnό τό δέρμα έριφίου, όλλ' όnό λίνον· είναι 
δώρον όγνόν, όnοτελούμενον όnό συστατικό όγνό: άnό ϋδωρ καί γήν. 
Ύnακούων είς τός παραινέσεις τού διδασκάλου μου Πυθαγόρου, όφήνω 
τό μαλλιά μου μακρυά· άκολουθών δέ τήν nροτροnήν του έnίσης, διατη
ρώ τό σώμα μου μακρόν άnό nόσης έμψύχου τροφής� 

17) Περί τών άστρικών έπηρειών (Φιλόστρ.111, XLI)
Ό Δόμις διηγείται ότι ό Ίόρχας nροσέφερεν είς τόν Ά. δακτυλίδια·

καθένα έξ' αύτών έφερε τό όνομα ένός έκόστου τών πλανητών. Ό Ά. 
έφερεν έκτοτε τόν δακτύλιον πού όνταnεκρίνετο είς τήν θεότητα τής 
ήμέρας.-

18) 'Ορισμός της Φιλοσοφίας. (Φιλόστρ. ΙV, κ. XLIV)
«Είναι ή Έnιστήμη πού έnιτρέnει νό γνωρίσωμεν τούς θεούς καί τούς

άνθρώnους, διότι είναι δυσκολώτερον νό γνωρίσωμεν τόν έαυτόν μας 
όnό τούς άλλους (ύnόμνησις τού δελφικού «Γνώθι σαυτόν»). 

19) Ό κοσμικός δυναμισμός. (Φιλ. νιιι, κεφ.VIΙ)

Πρέπει νό ύnοτασσόμεθα είς τήν Μοίραv· νό ύnοφέρωμεν χωρίς όνυ
nομονησίαν καί άγανάκτησιν τός δοκιμα�ς τού Μοιραίου. Ή εύκλεια 
τών όνθρώnων είναι εύμετόβλητος. Ή εύτυχία διαρκεί μόνον μίαν ήμέ
ραv· έκείνος πού κατέχει κάτι, τό έχει άnό τούς θεούς' ένας άλλος, κα
τέχει έκείνο πού κατείχεν ό πρώτος· ένας τρίτος, έκείνο πού κατείχεν ό 
τελευταίος. Κανείς δέν έχει κάτι πού είναι ίδικόν του.-

Πορίσματα καί συμπεράσματα έκ τοϋ Άπολλωνίου 

Τόν Άnολλώνιον γνωρίζουν οί περισσότεροι ώς μέγαν μύστην nυθα
γόρειον, όλλό κυρίως ώς «θαυματουργόν.» Διό τούτο οί συγγραφείς καί 
οί όναγνώσται των προστρέχουν είς τό έργα περί Άnολλωνίου διό νό 
ίκανοnοιήσουν τός άνησυχίας των καί τήν nεριέργειαν περί τού «θαυμα

σίου» είς τόν Φιλόστρατον καί τούς άλλους νεωτέρους συγγραφείς. 
Έκ τών άνωτέρω άnοσn. διαφαίνεται άκριβώς ή άντίθετος όψις: Ό 

Άnολ. ήτο σοφός όχι διότι έτέλει «θαύματα», όλλ', ήτο θαυματουργός 

διότι είχε κατακτήσει τήν σοφίαν. Τό nρώτιστον μέλημα τού σοφού καί 

αύτό πού τόν χαρακτηρίζει, δέν είναι τά «θαύματα», οϋτε τό όρόματα, καί 
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τά «φαινόμενα», κατά τό μάλλον η ήττον «ύπερφυσικά», άλλ' ή κυριαρχία 

του έπί τών άνωτέρω πνευματικών περιοχών, όπότε είναι καί κύριος τών 

κατωτέρων πεδίων τού άοράτου (π.χ. άστρικού) καί έξουσιάζει αύτά, δυ
νάμενος τότε νά έπιτελέση δι' αύτών καί ύπερσυνήθη φαινόμενα, είς τά 
όποία άποδίδουν συνήθως την μεγαλυτέραν σημασίαν οί άμύητοι καί κα
ταλαμβάνονται ύπό δέους καί προσωπολατρείας. 

Καί όμως ό σοφός έπιβάλλεται διά τής άκραιφνούς άθανάτου προ

σωπικότητάς του τήν όποίαν μέ τόσους κόπους καί θυσίας κατέκτησε. 

Είναι τότε τό πρότυπον τού τελείου 'Ανθρώπου καί ή όλη του συμπερι

φορά έμπνέει σεβασμόν πρός τό περιβάλλον του. Σέβεται τούς άνωτέ

ρους Νόμους τής Φύσεως, ένσαρκώνει τήν Γνώσιν τού πνευματικού κό

σμου καί συμπεριφέρεται πρός τούς συνανθρώπους του μέ μετριοφρο

σύνην, άγάπην καί συμπάθειαν. Μή λησμονώμεν τό ρητόν «ότι σοφώτε

ρος είναι ό ταπεινότερος όλων». Ή άποκλειστική έπιζήτησις φαινομέ

νων καί θαυμάτων, πρό της όλοκληρωτικής καθάρσεως (σωματικής, Ψυ

χικής καί πνευματικής) όδηγεί κατά τό πλείστον είς τά άντίθετα άποτε

λέσματα τής άληθούς μυήσεως καί καθιστό τόν άναζητητήν ύπερφίαλον, 

έγωϊστήν, ματαιόδοξον καί όνειροπόλον, μέ κατάληξιν τήν ψευδομύησιν 

η καί άντιμύησιν καί συνήθως τό φρενοκομείον. Μή έκπλαγώμεν λοιπόν 

όταν είς τά άνωτέρω άποσπ. «τά έμπιστευτικά» τής άλληλογραφίας τού 

Ά. ούδαμού γίνεται μνεία περί «ίκανοτήτων», άλλά προτρέπεται μία άγω

γή τού άνθρώπου όστις έπιθυμεί σοβαρώς νά γίνη μύστης. 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 
Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 
Σεπτ. - Δεκεμ. 198F 
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οι ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΙ

ΣΤΙΑΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΥΖΕ 

Στό Χριστιανικό ήμερολόγιο έχουν τοποθετηθή 3 γιορτές σχετικά μέ 

τήν Γέννηση τού Φωτός, γύρω άπό τήν Χειμερινή Τροπή, σέ άπόσταση 

13 ή μερών ή μιά άπό τήν άλλη. Αύτές είναι ή 1 3η Δεκεμβρίου, τής 

Άγίας Λουκίας (στά Ίταλικά SANTA LUCE, καί ξέρουμε δτι ή λέξη LUCE 

σημαίνει ΦΩΣ), ή 25η Δεκεμβρίου, ήμέρα τών Χριστουγέννων, καί ήβη 

Ίανουαρίου, ήμέρα τών ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ή ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. 

Αύτές οί ήμερομηνίες ταιριάζουν μέ τήν αύξομείωση τής μέρας rϊ τού 

φωτός αύτή τήν έποχή. 

Ή 13η Δεκεμβρίου είναι ή ήμέρα όρόσημο δπου σταματάει τό μίκρη

μα τής μέρας. Στή Δύση μάλιστα, ύπάρχει μιά λαϊκή παροιμία πού λέγει 

δτι «άπό τής Άγίας Λουκίας, ή μέρα άρχίζει νά μεγαλώνη δσο τό πήδημα 

ένός ψύλλου». Στήν 'Ελλάδα, στήν έποχή τών μαμάδων rϊ τών γιαγιάδων 

μας, ύπήρχαν δύο άλλες άνάλογες παραδόσεις: 1 ον) δτι «άπό τού Άγίου 

Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρίου) ή μέρα άρχίζει νά μεγαλώνη δσο ένα σπυρί» 

2ον) δτι ή μέρα άρχίζει νά μεγαλώνη άπό τής Άγίας ·Άννης, δηλαδή άπό 

τίς 9 Δεκεμβρίου. Αύτή ή 2η παράδοση είναι δεμένη μέ τό παλιό ήμερο

λόγιο, δηλαδή τό Ίουλιανό, τό όποίον παρουσιάζει μία καθυστέρηση 13 

ήμερών, άπό τό κανονικό ήλιακό ήμερολόγιο. "Έτσι, άν προσθέσουμε 13 

στό 9, θά έχουμε 22 Δεκεμβρίου, δηλαδή τήν ΚΑΤΟΠΙΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΠΗΣ. 

Άλλά, άς έπανέλθουμε στήν 13ην Δεκεμβρίου .
.
. Αν ρίξετε μιά ματιά 

στό ήμερολόγιο, στίς άνατολές καί στίς δύσεις, θά παρατηρήσετε δτι τήν 

1 3η καί 14 Δεκεμβρίου, έχουμε αύξομείωση Ο καί δτι άπό τίς 15 Δεκεμ

βρίου, ό ηλιος άρχίζει νά δύη ένα λεπτό άργότερα. Είναι άλήθεια, βέ
βαια, δτι ή μέρα έξακολουθεί νά μικραίνει άκόμη, μιάς καί ό ηλιος έξακο
λουθεί νά άνατέλη άργότερα κάθε πρωί, μάλιστα καί περισσότερο άπ' δτι 
μεγαλώνη τό βράδυ, πράγμα πού δείχνει δτι, σέ άπόλυτη άξία, οί μέρες 
έξακολουθούν νά μικραίνουν. Άλλά, νά, αύτή ή αϋξηση, κατά τήν Δύση, 
είναι σάν μιά ΥΠΌΣΧΕΣΗ. 'Έπονται 3 μέρες μέ ϊδια ώρα άνατολής, άλλά 
μέ καθημερινή αϋξηση κατά τήν δύση μέ 1 '. Τήν 4η, έχουμε πάλι άνατο
λή 1 λεπτό άργότερα, άλλά δπως έχει προηγηθή ηδη ή αϋξηση τής μέ
ρας κατά τήν Δύση μέ 3', ή αύξηση παραμένει. Μετά, έπακολουθεί στα
θερή βραδυνή αϋξηση χωρίς μείωση πρωϊνή έως τά ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, δπου 
άρχίζει και ή πρωϊνή αϋξηση. 

"Ετσι, παρατηρούνται 3 ήμερομηνίες σταθμοί, θά λέγαμε: 

1 ον) ΤΟ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ, άπό τίς 13 Δεκέμβρη, 

μέ τήν έπιβράδυνση τής Δύσης, δηλαδή ή ΥΠΌΣΧΕΣΗ. 

2ον) το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ, άπό τίς 25 Δεκεμ

βρίου δηλαδή το ΓΕΓΟΝΟΣ. 
3ον) ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ πού είναι

Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ. 
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Καθώς βλέπετε, αύτές οί 3 γιορτές είναι, στήν πραγματικότητα, 

άστρονομικές η φυσικές γιορτές καί γιορτάζονταν άnό τήν nιό βαθειά 

άρχαιότητα άnό όλους τούς ήλιολάτρεις λαούς. 
Αύτές οί 3 ήμερομηνίες τού ΦΩΤΟΣ είναι συμβολικές τών 3 μερών

τού ΜΕΓ ΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΛΧΗΜΙΣΤΏΝ. 

1 ον) Ή ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ είναι τό έργον τών Άλχημιστών πάνω στό ΜΑ Υ

ΡΟ, είναι Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΟΣ, είναι 

τό έργον τού πνεύματος, τού φυλακισμένου μέσα στήν ϋλη, είναι ή 

βραδεία κύηση τής ΜΑ ΥΡΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ μέσα στήν κρύπτη τής 

συνειδήσεως. Έδώ, πρέπει νά κάνω μά μικρή παρένθεση γιά νά 

σάς έξηγήσω τί καί nοιά είναι Η ΜΑ ΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ. Ύnάρχουν, 

άκόμη σέ πολλούς καθεδρικούς ναούς τής Δύσης, άγάλματα τής 

Παναγίας πού τήν παρουσιάζουν μαύρη. Αύτά τ' άγάλματα προέρ

χονται άnό άγάλματα τής Προχριστιανικής λατρείας σ' αύτά τά 

μέρη, κι' έnειδή ό λαός ηταν πολύ δεμένος μέ αύτά, ό χριστιανικός 

κλήρος πού δέν μπορούσε νά τά nολεμήση, τούς έδωσε τόν χριστιανι

κό μανδύα. Αύτά τ' άγάλματα συμβόλιζαν την ΠΑΝΔΗΜΗ ΜΗΤΕΡΑ, η, 

κατά τήν Έλληνική παράδοση, τήν ΠΑΝΔΗΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ. 

2ον) ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ είναι ή ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕ «ΕΙΜΑΙ 
ΤΟ ΦΩΣ». Είναι τό έργον τών Άλχημιστών πάνω στό ΛΕΥΚΟ. Ή 
συνείδηση τού Μύστου άνοίγει στίς διαστάσεις τού Σύμπαντος καί 
ή ΜΑ ΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ γίνεται ή ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ, ή καλυμ
μένη μέ τόν γαλάζιο μανδύα σπαρμένο μέ άστέρια, δηλαδή, κατά 
τήν Έλληνική παράδοση, Η ΠΑΝΔΗΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ γίνεται ΟΥΡΑ

ΝΙΑ και ΑΣΤΑΡΤΗ. 

3ον) Τέλος, μέ τά ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ό Μύστης κατορθώνει νά ύψωθή έως 

τήν κορυφή τού δένδρου τού Ίεσσέ, έως τό ΦΩΣ πού λάμπει πέρα 

άnό τό ΦΩΣ (είναι έξ άλλου καί τό νόημα τής λέξεως ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ). 

Τά ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, λοιπόν, είναι ή τελειωτική ΝΙΚΗ τού ΦΩΤΟΣ πέρα 

άnό τά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Είναι τό έργον πάνω στό ΚΟΚΚΙΝΟ τών 

Άλχημιστών πού συμβολίζει ΤΟ ΠΥΡ. 

"Έτσι, γνωρίζουμε γιατί ή 25η Δεκεμβρίου διαλέχτηκε γιά μέρα 

τώv ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ύnάρχει όμως καί κάποιος άλλος λόγος. Άρχικά, όταν έγινε ή 

μεταρρύθμιση τού ρωμαϊκού ήμερολογίου άnό τόν Ίούλιο Καίσα

ρα, ή 25η Δεκεμβρίου ήταν, ώσαύτως, Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙ

ΝΗΣ ΤΡΟΠΗΣ. "Όταν, δμως, στό 325 έγινε ή ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΙ

ΚΑΙΑΣ ή όnοία άnεδέχθη τό ΙΟΥ ΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, άρχίζο

ντας άnλώς τήν χρονολογία άnό τήν ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, καί, 

άνεγνώριζε ταυτόχρονα τίς ατέλειες αύτής τής μεταρρύθμισης, 

δέν άλλαξε οϋτε τήν ήμερομηνία τών Χριστουγέννων οϋτε τού 

Εύαγγελισμού, άλλά άnλώς άnεδέχθη ότι ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ 

καί ή ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ έλάμβαναν πλέον χώραν, άντιστοίχως, 

τήν 21 ην Δεκεμβρίου καί τήν 21 ην Μαρτίου, δεδομένου ότι, άnό 

τήν ήμερομηνία τής μεταρρυθμίσεως τού ήμερολογίου άnό τόν 

Ίούλιο Καίσαρα έως τό 325 μ.Χ., τό Ίουλιανό Ήμερολόγιο έnήγαι

νε ήδη πίσω άnό τό ήλιακό, 3 1 /2 μέρες περίπου. 
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ΠΡΩΤΟ ΔΙΕθΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥθΑΓΟΡΕΙΩΝ 16/8/1955 

Η ΠΥθΑΓΟΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ θΕΩΡΙΑΝ 

Ομιλία ΝΙΚ. Π. ΠΑΡΑΣΧΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Ή φωτεινοτέρα καί ίσχυροτέρα διάννοια ή όποία ένεφανίσθη μέχρι 

σήμερον είς τόν πλανήτην μας ύπήρξεν ό φιλόσοφος Πυθαγόρας, όστις 

έγεννήθη είς τήν έλληνικήν γήν, τήν νήσον Σάμον, πρό 25 αίώνων. 

Ό Πυθαγόρας είχε προικισθή ύπό τής φύσεως διά τής έσωτερικής 

έκείνης αίσθήσεως ή ένοράσεως, διά τής όποίας κατώρθωνε νά συνδέ!] 

τό συνειδητόν αύτού μέ τήν ούσίαν τής φύσεως καί νά πληροφορείται 

κατ' άλάνθαστον τρόπον περί τής συστάσεως τής ούσίας καί τών νόμων 

τών διεπόντων αύτήν. Διά τούτο τό σύστημά του ήτο φυσικόν σύστημα, 

σαφέστερον καί άκριβέστερον παντός άλλου, διερευνάν τήν φύσιν άπό 

τής άρχής τής δημιουργίας μέχρι τής θεότητας. 

θά ήδύνατο κανείς νά εϊπΙJ ότι έάν τις είχε πλήρη γνώσιν τού Πυθα

γορείου φιλοσοφικού συστήματος, θά ήτο είς θέσιν νά έπισκοπήσ!], διε

ρευνήσ!] καί γvωρίσ!] τούς νόμους οί όποίοι διέπουν τάς ούσίας καί τάς 

μορφάς τής φύσεως. 

'Επίσης ή άριθμολογία τού Πυθαγόρα είναι σύστημα πλήρες, τό 

όποίον έάν ήτο γνωστόν είς τάς λεπτομερείας του, θά παρείχε είς ήμάς 

τήν δυνατότητα νά γνωρίσωμεν φυσικούς νόμους τούς όποίους σήμερον 
άγνοούμεν. 

Ό Πυθαγόρας προσδιώρισεν ότι ή φύσις είναι άριθμός καί ότι ώς 
τοιούτος έχει τήν έννοιαν τού άπείρου, είτε κατ' ούσίαν, είτε κατά δύνα
μιν. Ό άριθμός ούτος έκπροσωπεί τήν φύσιν όχι μόνον ώς πρός τήν πο
σοτικήν έκφρασιν, άλλά καί ώς πρός τήν κατά μέρος ποιοτικήν σχετικά 
πρός τήν δυναμικότητα τής ούσίας, τού είδους καί τής μορφής. 

Ό χρόνος δέν μάς έπιτρέπει νά είσέλθωμεν καί έπεκταθώμεν περισ
σότερον έπί τού ούσιωδεστάτου τούτου θέματος τής Πυθαγορείου φιλο
σοφίας. θά παρακαλέσω όμως νά μού έπιτραπή νά σάς άπασχολήσω 
κατ' άρχάς καί έν όλίγοις, μέ τό μέρος έκεϊνο τής άριθμολογίας τό άνα
φερόμενον είς τήν κοσμογονίαν, ϊνα συνδέσωμεν τούτο μέ τήν πυρηνι
κήν θεωρίαν τού άτόμου καί ύποδείξωμεν ότι ό Πυθαγόρας πρό δύο καί 
ημισυ χιλιάδων έτών, προσδιώρισεν τήν πυρηνικήν ή άτομικήν ένέρ
γειαν, καθ' όν τρόπον περίπου ή σημερινή έπιστήμη προσδιορίζει ταύτην 
τή βοηθείς� τών τεχνικών μέσων τά όποία αϋτη σήμερα διαθέτει. 

Ό Πυθαγόρας καθώρισεν, ώς συμπερασματικώς συνάγεται έκ τής 
τών κατ' αύτόν μελέτης μας, ότι ή φύσις άποτελείται άπό δύο ούσίας. Ή 
μία είναι συνεχής καί άποτελεί τόν χώρον τής φύσεως. Ή δευτέρα είναι 
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μεριστή, ητοι άτομική καί άποτελεί τήν ούσίαν τήν όποίαν ό χώρος ούτος 
περιέχει. 
Κ ο σ μ ο γ ο ν  ί α. Τήν πρώτην, τήν συνεχή καί άμέριστον ούσίαν, χα
ρακτηρίζει μέ τόν άριθμόν 1 καί ώς τήν πρώτην Μονάδα τής φύσεως. 

Γήy μεριστήν χαρακτηρίζει διά τού άριθμού 2 καί ώς τήν δευτέραν 
τής φύσεως Μονάδα. 

Ό διά τού άριθμού 1 προσδιορισμός τής ούσίας τού χώρου έχει τήν 
έννοιαν τού καθολικού, τού ένιcrίου, τού συνεχούς, τού όμοειδούς, τού 
άδιαιρέτου. 

Ό άριθμός 2 είναι ή δευτέρα τής φύσεως μονάς, άδιαίρετος καί αύ
τός ώς μονάς άπλοϋ άτόμου, έκ τού πλήθους τών όποίων άποτελείται ή 
ύλική ούσία τής φύσεως. 

Ό άριθμός 2 προσδιορίζει δτι ή μεριστή ούσία είναι διάφορος τής 
συνεχούς κατά τό δτι αϋτη έχει δύο ίδιότητας τάς όποίας προσδιορίζει 
ώς κεντρομόλον μέ τήν μίαν καί κεντρόφυγα τήν άλλην. 

Ή συνεχής ούσία έκπροσωπεί έν τη φύσει τό άρρεν, tπενεργεί δέ 
έπί τής μεριστής διά τής μοναδικής ίδιότητός της της έ ν ε ρ γ ε ί α ς 
καί προκαλεί οϋτω τήν έκδήλωσιν τών δύο άνωτέρω έσωτερικών δυνά
μεων η ίδιοτήτων της, τής κεντρομόλου καί τής κεντρόφυγος, μέ άποτέ
λεσμα αί δύο αύταί δυνάμεις νά μετατραπούν είς συστολήν καί διαστο
λήν. Τότε ή ίδιότης τής συνεχούς προσδιορίζεται ύπό τού Πυθαγόρα διά 
τού άριθμού 3, διότι ή συνεχής ούσία λαμβάνει διά τής συνεργασίας της 
μετά τής μεριστής τήν κυρίαν αύτής έκφρασιν, τήν έ ν ε ρ γ η τ ι κ ή ν , 
ή όποία είς τήν καθόλου φύσιν έμφανίζεται ώς έ ν έ ρ ε γ ε ι α . 

Άποτέλεσμα τής πρώτης έκδηλωθείσης ένεργείας τής ούσίας τού 
χώρου η τού άριθμού 3, tπί τών άτόμων τής μεριστής, ήτο νά συνδέση τά 
άτομα αύτής είς άπλάς μορφάς τών όποίων ή πρώτη μορφική έκφρασις 
η σύνθεσις χαρακτηρίζεται έκτοτε ώς ϋλη. Ή μορφή αϋτη της υλης χα
ρακτηρίζεται ύπό τού Πυθαγόρα διά τού άριθ. 4. Έπομένως ό άριθμός 4 

ώς ϋλη καί ό άριθμός 3 ώς tνέργεια, άποτελούν τάς δύο βασικός μονά
δας τής φύσεως, έκ τών όποίων αί πάσης φύσεως μορφαί συντίθενται. 

Ή ένεργητική ούσία τού χώρου συνδέει καί συγκρατεί τά άτομα τών 
στοιχείων τής ϋλης η τά πυρήνια, κατά τρόπον ώστε νά διατηρείται ή ί
σορροπία τών έσωτερικών δυνάμεων αύτών. Ή ώς άνω tνεργητική ού

σία τού χώρου πρέπει νά είναι αύτή αϋτη ή άτομική ή πυρηνική tνέρ

γεια ή όποία συγκρατεί τά διάφορα σωματίδια τών άτόμων τών στοι

χείων έκλυομένη κατά τήν άτομικήν διάσπασιν. 

Έπομένως ό Πυθαγόρας ώς φαίνεται, είχε έπιτύχει διά τής έσωτερι
κής έκείνης συνειδητής αίσθήσεως, νά προσδιορίση έκείνο τό όποίον έ
πειτα άπό 25 όλοκλήρους αίώνας ή έπιστήμη διά τών συγχρόνων μέσων 
της κατώρθωσε νά έρευνήση. Καί θά ήδύνατο κανείς νά είπη, δτι τό άτο

μον τής ϋλης, τό όποίον κατά τόν Πυθαγόραν είναι άδιαίρετον, δέν έχει 

άκόμη άκριβέστερον προσδιορισθή ύπ' αύτής καί θά πρέπει νά έλπίζεται 

ή μελλοντική άνακάλυψις τούτου. Διότι τό άτομον τών στοιχείων τό 

όποίον τέμνεται δέν είναι τό πραγματικόν άτομον άλλά δομή έκ σωματι-
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δίων ή περαιτέρω έρευνα τών όποίων θ' άποκαλύψει τό άδιαίρετον άρχι

κόν άτομον. 
Ό ν τ ο γ ο ν ί α . Ή ένεργητική συνεργασία τής ούσίας τού χώρου 

μετά τών άτόμων τής μεριστής, ώς άνωτέρω εϊπομεν, έχει άποτέλεσμα 

τήν μετάπτωσιν τής κεντρομόλου καί τής κεντρόφυγος ίδιότητος τής 

μεριστής, άντιστοίχως είς συστολήν καί διαστολήν. Έν τή προόδ41 δέ τής 

συνεργασίας τούτης καί τή έξελίξει τών άτόμων τών στοιχείων μέχρι τής 

άκτινοβόλου καταστάσεως αύτών, είς τά όποία ή ένέργεια καί ή θερμό

της λαμβάνουν τήν μεγαλυτέραν των έντασιν, έπέρχεται ταυτισμός τών 

δυνάμεων τού πυρήνας τού άτόμου τής συστολής καί τής διαστολής καί 

τής ένεργείας τής ούσίας τού χώρου τής συνδεούσης αύτάς, μέ άποτέ

λεσμα τήν μετάπτωσιν τών ώς άνω δυνάμεων είς κίνησιν καί ζωήν καί νά 

δημιουργηθή νέα μορφή χαρακτηριζομένη ώ ς ψ υ χ ι κ ό ν ά τ ο -
μ ο ν . Ή ένεργητική ίδιότης τής ούσίας τού χώρου λαμβάνει οϋτω δ η -
μ ι ο υ  ρ γ ι κ ή ν έκφρασιν. Ή δέ δημιουργική αϋτη ίκανότης της ού
σίας τού χώρου έχαρακτηρίζετο ύπό τού Πυθαγόρα διά τού άριθμού 5. 

Ούτος είναι ό τρόπος τής μεταβολής τής άνοργάνου μορφής είς 
όργανικήν τοιαύτην. Τούτο διά τήν έπιστήμην είναι είσέτι άγνωστον. 

Είς τό νέον τούτο άτομον, αύτή αϋτη ή ένέργεια τής ούσίας τού χώ
ρου, ητις δέν περικλείει τό άτομον τών στοιχείων έν αύτή, άλλά περι
κλείεται πλέον ή ίδία έν τ(i") άπλουστάτ41 άτόμ41 τής ϋλης, τό άτομικόν 
σωματίδιον τού πυρήνας, καθιστά τούτο κινούμενον καί ένεργητικόν εί
ναι, άδιαίρετον, άδιάσπαστον πλέον καί ώς τοιούτον άθάνατον. 

Διαφέρει δέ τό ψυχικόν άτομον άπό τό άνόργανον άτομον τών στοι
χείων διότι τό μέν δεύτερον διαιρείται, διχοτομείται καί τέμνεται έν τή έ
ξελίξει του, ένώ τό ψυχικόν άτομον παραμένει άδιαίρετον καθ' δλην τήν 
έξελικτικήν αύτού πορείαν. 'Εκτός δμως τούτου, τό ψυχικόν άτομον δια
φέρει τού όνοργάνου είς τήν δημιουργίαν, διότι είς τήν περίπτωσιν τού 
τελευταίου ή άτομική ούσία (άτομον ϋλης), περιεβάλετο ύπό τής ούσίας 
τού χώρου καί συνειργάζετο κυρίως μετά τής κεντρόφυγος ίδιότητος 
αύτής (περιφέρεια) τής χαρακτηριζομένης ώς ζωής, ένώ είς τό ψυχικόν 
άτομον ή οϋσία τού χώρου είσήλθεν είς τό άτομον (σωματίδιον τού πυ
ρήνας) συνδέσασα άδιάσπαστα τήν κίνησιν καί τήν ζωήν αύτού. Καί έχο
μεν οϋτω έν ένί τάς τ ρ ε ί ς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ά ς ί δ ι ό τ η τ ο ς , 
κ ί ν η σ ι ν ,  ζ ω ή ν  κ α ί  έ ν έ ρ γ ε ι α ν  - ν ο ύ ν .  

Τό ψυχικόν τούτο άτομον δημιουργεί μορφήν διά τής έλξεως καί συ
γκεντρώσεως περί έαυτ(i") άτόμων ϋλης τής όποίας μορφής ή πρώτη έκ
φρασις είναι τό ζωϊκόν κύπαρον. 

Άπό τού σημείου τούτου ή ένεργητική ίδιότης τής ούσίας τού χώρου, 
είς τό ψυχικόν άτομον έμφανίζεται ώς νόησις καί άπό τού σημείου τού
του έκκινά καί φθάνει είς τά δρια τής σημερινής άνθρωπίνης διανοήσε
ως, ή δέ κίνησις καί ή ζωή τού άτόμου τής ϋλης, άπό τού σημείου τούτου 
ώσαύτως έμφανίζεται ώς αίσθημα, τό όποίον άπό τής πρωτογόνου κατ' 
άρχάς έκδηλώσεώς του φθάνει είς τά δρια τής σημερινής άνθρωπίνης 
συναισθηματικής έκδηλώσεως. 

Ή ώς άνωτέρω δημιουργία τού ψυχικού άτόμου είναι ή Τετρακτύς 



1988 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 293 

τού Πυθαγόρα, ητις παρίστατο ύπ' αύτού διά τριγώνου έντός κύκλου,

έρμηνευομένου τού μέν κύκλου ώς έκπροσωπούντος τό άπλούστατον

καί άδιαίρετον άτομον τής ϋλης, αί δέ τρείς τού τριγώνου πλευραί έκ

προσώπουν τάς τρείς τάσεις τής ούσίας τού χώρου, τής ένεργητικής

τριάδος, ητοι τόν νούν, τήν γονιμοποιόν δύναμιν καί τό φώς. 

Ώς πρός τήν άριθμολογίαν θά ηθελα άκόμη νά προσθέσω, δτι πέραν

τών ώς άνωτέρω άναφερομένων άριθμών 1,2,3,4 καί 5, ό άριθμός 6 έθε

ωρείτο δτι έκπροσωπεί τήν έξέλιξιν τών άϊδίων τούτων ούσιών τής φύσε

ως διά μέσου τής μορφής έν τη φύσει. Ό άριθμός 7 άντιπροσωπεύει τήν

άλληλεπίδρασιν τών μορφών της, τήν όποίαν εύρίσκομεν όχι μόνον με

ταξύ τών όντων αύτής άλλά καί γενικώτερον καί μεταξύ τών πλανητικών

σωμάτων τού άπείρου, ώς έπιβεβαιοϋται σήμερον διά τής άνακαλύψεως

τών κοσμικών άκτίνων καί άλλων γνωστών καί άγνώστων είσέτι ένερ

γειών. 
Ό άριθμός 8 έσήμοινε τήν έλευθερίαν τών μορφών καί τών πλανητι

κών άκόμη σωμάτων, είς τρόπον ώστε νά έξασφαλίζεται ή άτομικότης

καί ή αύθυπαρξία τής μορφής ώς άναγκαίος δρας τής ύπάρξεώς της.

Ό άριθμός 9 έσήμαινε τήν άρμονίαν τής φύσεως ητις καθίσταται έ

φικτή δταν αί ούσίαι καί αί μορφαί συνεργάζωνται κατά άρμονικόν τρό

πον, συντελούντα είς τήν άκώλυτον έκδήλωσιν τών άνευ όρίου ποσοτι

κώς καί ποιοτικώς δυνάμεων αύτών. 

Τέλος δέ ό άριθμός 1 Ο έθεωρείτο ώς ίερός έκπροσωπών τήν πληρό

τητα καί τήν τελειότητα τών άνωτέρω άναφερομένων άριθμών καί ή

όποία τελειότης είς τήν περίπτωσιν τής δημιουργίας άναφέρεται είc; τήν

θεότητα. 
Ή άνωτέρω έκθεσις τής Πυθαγορείου θεωρίας έν σχέσει πρός τήν

άτομικήν τής σημερινής έπιστήμης είναι άποτέλεσμα μελέτης καί γνώ

σεως άρυσθείσης έκ διαφόρων πηγών καί τό συμπέρασμα αύτής συνε

τάχθη καί διετυπώθη ώς άνωτέρω μέ τήν έλπίδα δτι τούτο θά ήδύνατο νά

γίνη κατανοητόν. 

Σέ προσεχή τεύχη 

Ρ. Βαμβακόπουλου: Γνωστικοί 

Π. Παπασλιώτη: Τό 'Άγιο Πνεύμα ώς θεία Διάνοια 

Ό Κρισναμούρτι στό Καστρί 

Διδώς Καλλέργη: ή Γνώση 
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Π. ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗΣ 

το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 

ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τό Δόγμα τής Τριάδος είναι μία άπό τίς βαθύτερες καί λαμπρότερες 

διδασκαλίες, πού, κάτω άπό διάφορες μορφές καί όνομασίες, ύπάρχει 

σέ όλες τίς μεγάλες θρησκείες. Ή ύπέρτατη ϋπαρξη, η θεότητα, είναι 

μία, μοναδική καί άπειρη, πού μόνον ή ίδια αύτοαναγνωρίζεται στήν 

πληρότητά της. Έν τούτοις, ώς έκδηλωμένη θεότητα, τό "Ένα αύτό έμ

φανίζεται κάτω άπό μία τριπλή όψη. Σχηματίζει μία Τριάδα θείων Ύπο
στάσεων πού, ώς θεότητα είναι Μία, τριπλή όμως ώς έκδηλωμένη Ίσχύς. 

· Ο Τριπλός αύτός Λόγος έκδηλώνεται ώς Βούληση στήν πρώτη "Οψη

του, ώς Σοφία-Άγάπη στή δεύτερη καί ώς Δημιουργός Διάνοια στην τρί

τη. Παρ' όλη όμως τή γενική άναγνώριση τής άλήθειας τής Τριάδος, 

ύπάρχει μία άγνοια ώς πρός τήν πραγματική φύση καί λειτουργία της, 

ίδιαίτερα σέ ό,τι άφορά τήν τρίτη όψη της. Καί αύτό παρατηρείται σέ πα
γκόσμιο έπίπεδο, όπου θά λέγαμε ύπάρχει μία παραγνώριση τού τερά
στιου έργου τού τρίτου Λόγου, είτε αύτός έμφανίζεται μέ τό όνομα "Άγιο 
Πν7ύμα ή Βράχμα, είτε μέ όποιοδήποτε άλλο όνομα στίς διάφορες θρη

σκείες. 

Στό Χριστιανισμό, πολλοί Χριστιανοί έχουν κάποια ίδέα γιά τό τί έννο
ούν, όταν δοξάζουν τόν θεό-Πατέρα ή λατρεύουν τόν θεό-Υίό. Σέ πό
σους όμως, έχει κάποιο νόημα ή λατρεία τού θεού - Άγίου Πνεύματος; 

Ύπάρχουν διάφορες, άόριστες μάλλον, άντιλήψεις γύρω άπό τήν έννοια 

τού Άγίου Πνεύματος καί, κυρίως, δέν ύπάρχει καμμία ζωντανή σύνδεση 
άνάμεσα σέ αύτές τίς άντιλήψεις καί τήν καθημερινή ζωή αύτών πού 

λένε ότι τό λατρεύουν. Ή άλήθεια είναι ότι στήν Άνατολική Έκκλησία 
βρίσκουμε μία μεγαλύτερη προσέγγιση πρός τό τρίτο πρόσωπο τής 

Άγίας Τριάδος καί μία μεγαλύτερη λατρεία σέ σχέση μέ τις Δυτικές Έκ
κλησίες τής Χριστιανοσύνης. 

"Όμως, δέν ήταν πάντοτε έτσι. Στά πρώτα χρόνια τής Χριστιανοσύνης 
τό "Άγιο Πνεύμα ήταν μία πραγματικότητα στή ζωή τών Χριστιανών. "Όσο 
ζούσε ό Χριστός στή γή ήταν, βέβαια, ή πηγή έμπνεύσεως γιά τούς μα
θητές του. Πρίν σταυρωθεί τούς είπε ότι, άν καί έπρόκειτο νά άναχωρή
σει, δέν θά τούς άφηνε άβοήθητους, άλλά θά ζητούσε άπό τόν Πατέρα 
του νά τούς στείλει έναν άλλο Παράκλητο ή βοηθό, τό Πνεύμα τής Άλή
θειας, τό 'Άγιο Πνεύμα. Καί έδωσε τή δύναμη τής έπικλήσεως τού Άγίου 
Πνεύματος σ' έκείνους έπάνω ατούς όποίους έθεσε τά χέρια του, όπως 

γίνεται άκόμη στην έκκλησία, όταν προφέρονται οί ίεροί κανόνες. "Αν καί 
ή ίερωσύνη ήταν έτσι δεμένη άπό τά πρώτα χρόνια μέ τόν θεό - 'Άγιο 
Πνεύμα, έν τούτοις, ήταν δυνατό γιά όλους πού έκαναν προσπάθεια, νά 
έλθουν σέ έπαφή μέ τή δύναμή του καί νά πάρουν άπ' αύτήν αύτά πού 
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άποκαλούνται δώρα τού 'Αγίου Πνεύματος, όπως ό προφητικός λόγος, ή
έμπνευσμένη διδασκαλία, ή θεραπεία, ό έξορκισμός τών πνευμάτων, ή
ξενογλωσσία καί άλλες παρόμnιες έκδηλώσεις. Βέβαια, δέν ήταν πάντο
τε εύκολο νά διακρίνει κανείς άνάμεσα στίς γνήσιες έκδηλώσεις αύτής
τής ;..:�γάλης δυνάμεως καί τών συχνά ύστερικών ύπερβολών πού πα
ρουσιάζοντο ώς έκδηλώσεις τού Άγίου Πνεύματος, ένώ δέν ήταν παρά
σημάδια μιάς άνισόρροπης ψυχής. Τόν κίνδυνο αύτό είχε εύστοχα έπι
σημάνει ό "Άγιος Παύλος. 

•

Αύτά όλα άρχισαν νά άλλάζουν, καθώς σιγά-σιγά ή Έκκλησία τής 
Ρώμης έγινε τό κέντρο τής Χριστιανοσύνης. Τότε έπικράτησε ή ίδέα τού 
θεού-Πατέρα δλων τών άνθρώπων καί σ' αύτή τήν ίδέα έχουμε δλο καί 
μεγαλύτερη άνταπόκριση. Έτσι ό κυρίαρχος παράγοντας τής Χριστιανο
σύνης πού άντιπροσωπεύετο άπό τήν Λατινική Έκκλησία, ήταν ή άvτίλη
ψη τής πατρότητος τού θεού πού άγαπώντας δλα τά τέκνα του έστειλε 
τόν μονογενή Υίό του γιό νά τούς δείξει τό δρόμο πρός τό φώς. 

Στή Χριστιανοσύνη τών Μεσαιωνικών χρόνων έχουμε μία όκόμα άλ
λαγή, καθώς δέν είναι ό θεός-Πατέρας η ό θεός---Αγιο Πνεύμα πού 
έμπνέει αύτή τή βαθειά λατρευτική περίοδο, άλλά ό Ίησούς Χριστός. 

Άλλά, γιά μία όκόμα φορά ή Χριστιανοσύνη άλλόζει, όταν ό άνθρω
πος περνάει άπό την έσωτερική ζωή τής πνευματικής βεβαιότητος καί 
τής βαθειάς άφοσιώσεως, στήν προσπάθεια άνακαλύψεως ένός έξωτε
ρικού κόσμου πού τόν περιβάλλει καί πού μπορεί νά έξερευνήσει καί νά 
κατακτήσει. Ό άνθρωπος άνακαλύπτει τόν έξωτερικό κόσμο είς βάρος 
τού έσωτερικού, καί ή θρησκευτική ζωή γινόταν δλο καί πιό έξωτερική 
μέχρι πού πρακτικά, έπαψε νά είναι σοβαρός παράγοντας στήν κοινωνι
κή καί άτομική ζωή τού άνθρώπου. "Όμως, ή 'Αναγέννηση σημάδεψε τήν 
άρχή μιάς μετάβασης σέ μία νέα περίοδο τής Χριστιανικής ίστορίας, 
δπου κυρίαρχος παράγων θά ήταν ό θεός - "Άγιο Πνεύμα. Ή γέννηση 
τής φυσικής έπιστήμης καί ή παγκόσμια έξάπλωση τής όνθρώπινης διά
νοιας σέ δημιουργικές προσπάθειες, άν γίνουν σωστά κατανοητά, δεί
χνουν τήν έλευση τής βασιλείας τού θεού-Άγίου-Πνεύματος. 

Στή Χριστιανοσύνη τού κοντινού μέλλοντος ό θεός---Αγιο-Πνεύμα θά 
καταλαμβάνει τήν ίδια σημαντική θέση, δπως ό θεός-Πατέρας στή Λατι
νική Χριστιανοσύνη καί ό θεός Υίός στόν Μεσαίωνα. Πρέπει, λοιπόν, νά 
έχουμε μία καλύτερη κατανόηση τού τρίτου προσώπου τής Τριάδος, κα
θώς καί τού έργου καί τής έπιρροής αύτής τής άρχής στήν καθημερινή 
μας ζωή καί όχι μόνο μέσα στή Χριστιανική θρησκεία, γιατί αύτή ή έπιρ
ροή θά γίνει αίσθητή παντού. 

Ύπάρχει μία άντιπροσωπευτική άντιστοιχία όνάμεσα στή θεία Τριάδα 
καί τήν άνθρώπινη τριάδα, πού άποτελείται άπό τήν τριπλή άρχή: ΑΤΜΑ,

BUDDHI, MANAS, τή θεία θέληση, τή θεία άγάπη και κατανόηση καί τή 
θεία διάνοια. 

-Ετσι, μέσω τού ΑΤΜΑ, μπορούμε νά προσεγγίσουμε τήν πρώτη όψη
τού θεού, μέσω τού BUDDHI τήν δεύτερη καί μέσω τού MANAS τήν τρί
τη όψη. Γιά να γίνει δμως αύτό, πρέπει νά άποσπάσουμε τή συνείδηση 
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άπό τά όργανα μέσω τών όποίων έκδηλώνονται οί τρείς αύτές άρχές 
στόν άνθρωπο, δηλαδή τό φυσικό, τό άστρικό καί τό νοητικό σώμα. 

"Όταν, λοιπόν, άπογυμνωθούμε άπό τήν προσωπικότητά μας, μπο
ρούμε νά φθάσουμε στόν ύψηλότερο έαυτό μας μέσω τών τριών άρχών 
πού άναφέραμε. 'Όταν διαλέξουμε τό δρόμο τού MANAS, μπορούμε νά 
έλθουμε σέ έπαφή μέ τή δύναμη τού 'Αγίου Πνεύματος, μία έμπειρία 
πραγματικά θαυμάσια καί συγκλονιστική. 

Ή πρώτη αίσθηση αύτής τής έπαφής είναι ότι άγγίζουμε ένα πνευμα
τικό ζωντανό άγωγό. 'Υφιστάμεθα μία έκκένωση πού ζωογονεί όλόκλη
ρη τήν ύπαρξή μας καί μάς συνταράζει μιά ένέργεια πολύ μεγαλύτερη 
άπό όση έχουμε ποτέ αίσθανθεί. Μιά τέτοια στιγμή δέν αίσθανόμαστε 
μόνο ότι θέλουμε νά κάνουμε πράγματα, άλλά καί ότι μπορούμε νά τά 
κάνουμε. Φαίνεται σάν νά μήν ύπάρχει έμπόδιο ίκανό νά άντισταθεί σ' 
αύτή τήν τρομακτική ένέργεια πού αίσθανόμαστε μέσα μας, σάν νά 
έχουμε φορτισθεί μέ τή δύναμη τού ίδιου τού θεού. Καί πράγματι, έτσι 
είναι. Ή ένέργεια αύτή είναι ή δημιουργική ένέργεια τού θεού, ή δύναμη 
τού 'Αγίου Πνεύματος, όπως έκδηλώνεται μέσα άπό τή θεία μας διά
νοια. Ό θεός, ώς 'Άγιο Πνεύμα, είναι ό θεός στή δημιουργική του δρα
στηριότητα, άκριβώς όπως ή σκέψη στόν άνθρωπο είναι ή δημιουργική 
του δύναμη μέ τήν όποία διαπλάσσεται ή άνθρώπινη ζωή σέ όλους τούς 
κόσμους. 

Ή δημιουργική θέληση στή θεία Τριάδα είναι ό Πατέρας. Ό θεός 
σταυρωμένος στήν ίδια του τή δημιουργία είναι ό Υίός. Καί ό θεός στή 
δημιουργική του δράση σκεπτόμενος τό σύμπαν του καί δημιουργώντας 
το μέ τή δύναμη αύτής τής θείας σκέψεως είναι ό θεός-"'Αγιο-Πνεύμα. 
·Όταν έχουμε τήν έμπειρία αύτής τής θείας δυνάμεως μέσα μας, μέσω
τής άνώτερης διάνοιας, άντιλαμβανόμαστε ότι δέν ύπάρχει παρά μία δύ
ναμη, μία ένέργεια σ' όλόκληρο τό σύμπαν, καί αύτή είναι ή δημιουργική
ένέργεια τού θεού, ή δύναμη τού 'Αγίου Πνεύματος. Αύτό είναι άλήθεια
καί γιά τόν έξωτερικό κόσμο καί γιά τόν κόσμο τής συνειδήσεως. Κάθε
δύναμη καί ένέργεια μέσα στή φύση, όπως καί μέσα στόν έαυτό μας, εί
ναι μία έκδήλωση τού 'Αγίου Πνεύματος.

Ή δημιουργία δέν είναι κάτι πού έγινε όπαξ διά παντός, όπως δέχεται 
ή θεολογία, άλλά κάτι πού έπαναλαμβάνεται συνεχώς καί καθημερινά. 
Είναι μέσα στή φύση καί τήν αίτία τού θεού καί δέν μπορούμε νά τόν 
διαχωρίσουμε άπ' αύτήν, όπως δέν μπορούμε νά διαχωρίσουμε τόν ηλιο 
άπό τίς άκτίνες του. Στήν ίνδική φιλοσοφία λέγεται ότι, αύτό τό σύμπαν 
είναι φαντασία τού θεού, ότι όσο ό θεός διατηρεί τήν είκόνα του, αύτό 
ύπάρχει, άλλά άν αύτή ή είκόνα διαλυθεί, τήν ίδια στιγμή αύτό τό φαινο
μενικά στερεό σύμπαν θά έξαφανισθεί. 

Κατά τή θεολογική άντίληψη τής δημιουργίας, αύτή δέν είναι μόνο 
μία δημιουργική πράξη πού έγινε όπαξ, άλλά έγινε καί άπό ένα θεό, ώς 
μία μοναδική ύπαρξη πού πραγματοποιεί τό σκοπό της μόνη της καί 
μέσω τού έαυτού της. Αύτή ή άντίληψη είναι σωστή, άν δεχθούμε ότι ό 
θεός είναι "Ένα καί Πολλά συγχρόνως, ότι άκριβώς όπως ή τριάδα, δέν 



1988 ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 297 

χάνει τήν ένότητά του, ώς άnοτελούμενος άnό μία ίεραρχία ύnερανθρώ

nινων όντων. Μέσω αύτής τής ίεραρχίας πραγματοποιείται ή δημιουργι

κή δράση τού θεού-Δημιουργού, πού μεταφέρει τή θεία δύναμη μέχρι 

καί τίς έλόχιστες μορφές τού έκδηλωμένου σύμπαντος. Μέσω τής 

δημιουργικής ίεραρχίας πραγματοποιείται ό ρυθμός τής δημιουργίας, 

καθώς καί έκείνη ή καθημερινή εύχαριστία στήν όnοία ό θεός «ώς αίώ

νιος Άνώτατος Ίεροφόντης προσφέρει τόν έαυτό του στήν αίώνια θυ

σία»· έκείνη τήν καθημερινή, εύχαριστία, όπου αίωνίως όλη ή φύση κα

θαγιάζεται όnό τή θεία ζωή που ρέει μέσα της καί όπου όλα τό ξεχωρι

στό όντα ήμέρα μέ τήν ήμέρα ξανακερδίζουν τήν έσωτερική ένότητα, 

τήν όληθινή κοινωνία, πού είναι ό σκοπός τού μεγάλου ρυθμού τής 

δημιουργίας. 

Ή δημιουργική ίεραρχία είναι αύτή πού διαρκώς πραγματοποιεί τήν

αίώνια λειτουργία τής δημιουργίας στούς ούρόνιους κόσμους. "Όλες οί

τελετουργίες πού γίνονται στή Γη είναι όναnαρόσταση τών θείων τελε

τουργιών καί μέσω αύτών μπορούμε νό συμμετάσχουμε στό θείο έργο

τής δημιουργίας πού θό είναι δικό μας, όταν τελειωθούμε. Μέ τίς όν

θρώnινες τελετουργίες δημιουργείται ένας δίαυλος πού συνδέεται μέ

τό ίσχυρό ρεύμα τού δημιουργικού πυρός, πού είναι ή έκδήλωση τού

Άγίου Πνεύματος, διευκολύνοντας έτσι νό φθάσουν κάποιες θείες

δημιουργικές δυνάμεις στό χώρο τής τελέσεως. 

Στό τυπικό τής θείας Εύχαριστίας όναnαριστάται όλόκληρος ό ρυθ

μός τής δημιουργίας, ή κάθοδος τής θείας ζωής στήν ϋλη έnαναλαμβό

νεται μέ τόν όγιασμό τών στοιχείων καί ή έnιστροφή τής θείας ζωής

στήν ένότητα πραγματοποιείται μέ τήν κοινωνία. 

"Αν κοιτάξουμε τό σύμπαν όnό τήν στατική καί τή δυναμική του άπο

ψη, θό διακρίνουμε μία μεγάλη διαφορά. Ή μία όναφέρεται στήν κατα

σκευή του, ή άλλη στήν κίνηση. Τό σύμπαν τού θεού ώς ·Άγιο Πνεύμα εί

ναι ένα δυναμικό σύμπαν πού τό κλειδί του είναι ή δύναμη. Κάτω όnό

αύτή τήν άποψη κάθε δημιούργημα, κάθε όντικείμενο, γεγονός η χρονι

κή περίοδος είναι ένα μέρος τού αίώνιου ρυθμού τής δημιουργίας, στόν

όnοίο όλοι οί ότελείωτοι, μεγαλύτεροι η μικρότεροι, έξελικτικοί κύκλοι

μοιάζουν μέ τίς διάφορες χορδές πού φτιάχνουν τήν συμφωνία τού σύ

μπαντος. Είναι μία συμφωνία όπου κάθε νότα δονείται μέ δημιουργική

ένέργεια καί κάθε χορδή έχει δύναμη νό δημιουργήσει η νό καταστρέ

ψει. 

"Όλος ό κόσμος μεταμορφώνεται, πραγματικό, όταν τόν δούμε σόν

ένα μέρος τού δυναμικού σύμπαντος όρχίζουμε νά ζούμε μέσα σ' ενα

ζωντανό κόσμο, πού διαρκώς όλλόζει, κινείται καί όναnτύσσεται, ένα κό

σμο δημιουργικό σέ κάθε του μόριο: είναι ό κόσμος τού Άγίου Πνεύμα

τος. 

Ύnόρχει μία μόνο δημιουργική ένέργεια μέσα στό σύμπαν καί αύτή

είναι ή δύναμη τού Άγίου Πνεύματος. ·Ό,τι όνομόζουμε δύναμη η ένέρ

γεια, εϊτε έντός μας εϊτε έκτός μας, δέν είναι παρά μία μορφή αύτής τής

αίώνιας δημιουργικής δυνάμεως τού θεού. Δέν πρέπει νό ξεχνάμε ότι,

έόν έστω καί γιό μιό στιγμή αύτή ή δημιουργική δύναμη έπαυε νό δια-
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χέεται μέσα στό σύμπαν, άπό τό μικρότερο άτομο μέχρι τά ούράνια 
σώματα, δέν θά ύπήρχε πλέον φυσικός κόσμος. Είναι ή άένοη έπονοδη

μιουργία τοϋ κόσμου άπό τόν Δημιουργό πού τόν διατηρεί όπως είναι 

κοί, πραγματικά, ή φυσική ϋπορξη τού κόσμου όφείλεται στόν θεό---Αγιο 
Πνεύμα. 

Μέσα στόν άνθρωπο, ό,τι έχει σχέση μέ δημιουργική ένέργειο είναι 

έκδήλωση τοϋ Άγίου Πνεύματος. Μία άπό τίς έκδηλώσεις του είναι κοί ή 

άναπορογωγική λειτουργία πού έμφανίζετοι ώς σεξουαλική έπιθυμίο. Ό 
άνθρωπος στά πρώτο στάδιο τής έξελίξεώς του στρέφει τή μεγάλη 
δημιουργική ένέργειο πού έχει μέσα του πρός τόν κόσμο τής ϋλης πού 
τόν περιβάλλει κοί άνοζητεί τήν ένωση στόν κόσμο τής χωριστικότητας. 
Μόνο μέσω τής έμπειρίος καί τής όδύνης άνοκολύπτει τελικά, ότι δέν 
ύπάρχει ένωση, παρά μόνο ή διαρκής ένότητο του πνεύματος. 'Όμως, 
άκόμη και σ' ούτά τά πρώτο στάδιο ή δημιουργική ένέργειο τού Άγίου 
Πνεύματος είναι έκδηλωμένη καί ό άνθρωπος μπορεί νά δημιουργήσει 
μέσα στό μυστήριο τού σέξ. Καθώς όμως έξελίσσετοι, μαθαίνει πώς νά 
μεταφέρει ούτή τή σεξουαλική έπιθυμίο σέ όλο κοί ύψηλότερα έπίπεδα, 
έτσι, ώστε διαδοχικά γίνεται δημιουργικός στόν κόσμο τών συναισθημά
των, τής διάνοιας κοί, τέλος, στόν κόσμο τού πνεύματος. Είναι ή ίδιο 
δημιουργική ένέργειο πού έμπνέει τό μεγάλο έργο τής τέχνης, τής έπι
στήμης καί τής φιλοσοφίας, πού στήν κατώτερη έκδήλωσή της ήταν ή 

δημιουργική ένέργειο τού σέξ. 'Όμως, μόνο μέ τή μετατροπή κοί όχι μέ 
τήν άπώθηση η καταπίεση τών ύλικών μας έπιθυμιών κοί παθών μπορού
με νά γίνουμε δημιουργικοί σέ ύψηλότερο έπίπεδο. Ύπάρχει μία βοθειά 
άλήθειο στήν παλιά άλχημική συνταγή πού διδάσκει τόν άνθρωπο νά μήν 
καταστρέφει τά κατώτερα μέταλλο, άλλά νά παίρνει τήν πεμπτουσία 
τους κοί μέ τή βοήθειά της, δηλαδή μέ τή βοήθεια τής θείος δημιουργι
κής δυνάμεως τής κρυμμένης στά πάθη κοί τίς έπιθυμίες του, νά μετο"
τρέπει τήν άνθρώπινη φύση του σέ θειότητα. Ό άνθρωπος χωρίς καθό
λου πάθη η έπιθυμίες δέν μπορεί ποτέ νά γίνει πολύ δημιουργικός, όπως 
κοί ούτός πού άφήνεται στόν έλεγχό τους, άλλά μόνον έκείνος πού μπο
ρεί νά άπελευθερώσει τή δημιουργική ένέργειο άπό τά χαμηλά έπίπεδά 
της κοί νά τήν άνυψώσει, ώστε νά γίνει ή δημιουργική δύναμη τού πνείι
μοτος. Μία δυναμική φύση μπορεί νά είναι πολύ κακή, άλλά τουλάχιστον 
ένέχει τήν δυνατότητα νά γίνει πολύ καλή, άλλά μία φύση χωρίς δύναμη 
είναι πολύ άδύνομη κοί άσήμοντη, γιά νά είναι είτε καλή εϊτε κακή. 

Μπορούμε τώρα νά καταλάβουμε καλύτερο, πώς τό 'Άγιο Πνεύμα εί
ναι καί ό μεγάλος Έξογνιστής. Είναι έκείνο τό θείο Πύρ τής δημιουργίας 
μέσο μας πού, άν κοί στά πρώτα στάδιο έκδηλώνεται μόνο στά χαμηλό
τερο έπίπεδο, σιγά-σιγά καίει όλη τή γήινη σκουριά άπό τή φύση μας κοί 
μός κάνει ίκονούς νά πραγματοποιήσουμε τή μεγάλη μεταμόρφωση 
πρός όλο κοί ύψηλότερο έπίπεδο, μέχρις ότου παραμείνει τελικά μόνον 
ό άγνός χρυσός τού πνεύματος. 

Σημ. Τό βασικό στοιχείο γιό τήν έργοσίο ούτή όντλήθηκον όπό τό βιβλίο τού Βόν ντέρ Λέου 
«Fίre of Creation ... 
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Τά ύπάρχοντα μνημεία είς τήν Αϊγυπτον άποκαλύπτουν μίαν άρχαιο
τάτην Ίστορίαν πλουσίας δράσεως καί Γνώσεως τών Μυστηρίων, τά 
όποία ησαν κτήμα τών 'Ιερέων τής Αίγύπτου, οί όποίοι κατείχον τήν έσω
τερικήν έπιστήμην τής Βασιλικής Τέχνης. Ή μεγάλη Γνώσις είχε θεμα
τοφύλακα τόν Ίεροφάντην ή Μυσταγωγόν. 

"Εντός τής Σιγής τών γιγαντιαίων ναών άνακαλύπτονται πολλοί άλή

θειαι, ύπό έξεχουσών τινών διανοιών, έξελιγμένων πνευμάτων τά όποία 

ήρεύνων μακράν τής βεβήλου τύρβης τήν έπιστήμην τής Βασιλικής Τέ

χνης, τών Μυστηρίων. Τά πνεύματα δέ αύτά ό,τι άπεκάλυπτον ή συνε

λάμβανον έπιμελώς τά προεφύλλασον άπό τάς μή άνεnτυγμένας δια

νοίας. Τά καλύπτουν μέ συμβολικός παραστάσεις καί άλληγορικάς διδα

σκαλίας καί τά παραδίδουν μόνον είς τούς μεμυημένους καί έφ' όσον ά

ποδειχθούν ίκανοί καί άξιοι είς τάς είδικάς δοκιμασίας. 

Οϋτω δημιουργούνται οί Μυσταγωγοί τής άρχαίας Αίγύπτου οί όποίοι 

παραδίδοντες άπό γενεάς είς γενεάν τάς Μυσταγωγικός Παραδόσεις, 

δημιουργούν τούς Ίεροφάντας τής Αίγύπτου οί όποίοι καθιέρωσαν (κα

τά τινα έκδοχήν περί τό έτος 2.600 π.Χ.) τά Αίγυπτιακά Μυστήρια, τά 

όποία, πρό κατακλυσμού, έχουν τήν άφετηρία τους, άπό τήν "Αρχαία "Ελ

λάδα. 

"Ατυχώς σήμερον άν καί διά τών πολλών άνασκαφών πλείστοι σελί

δες τού βιβλίου τής έξελίξεως τού Αίγυπτιακού πολιτισμού άπεκαλύ

φθησαν καί διηνοίχθησαν, παραμένουν κλειστοί αί σελίδες έκείναι ai 

όποίαι περιέκλεισαν τάς "Αποκρύφους Μυσταγωγικός Διδασκαλίας τών 

Αίγυπτίων Ίεροφαντών. 

Περί τών Αίγυπτιακών Μυστηρίων οϋδείς είναι είς θέσιν νά γνωρίζη 

άπολύτως τί θετικόν. Τά μόνα ύπάρχοντα στοιχεία είναι «ή βίβλος τών 

νεκρών» περιέχουσα μόνον τάς δοξασίας τών άρχαίων Αίγυπτίων περί 

θανάτου καί τής μετά θάνατον ζωής, έπιγραφαί καί παραστάσεις μνη

μείων καί έλάχισται πληροφορίαι άρχαίων συγγραφέων. 

"Η μύησις είς τά Αίγυπτιακά Μυστήρια ητο ή αύστηροτέρα καί ή πε

ρισσότερον έπιβλητική. Περί αύτής πληροφορίας τινάς, άρκετά σκοτει

νός παρέχουν οί Δούκιος "Απουλίηος (2ος μ.Χ. Αίών) καί ό νεοπλατωνι

κός 'Ιάμβλιχος (4ος μ.Χ). "Η κεντρική έδρα τών Μυστηρίων εύρίσκετο 

• ΠΗΓΑΙ
Ρ. CHRISTIAN .. ιΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ"
1. ΒΗΣΙΛΗ «Η ΣΦΙΓΞ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΣΙΓ Α» ΙΛΙΣΟΣ 1957
Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ .. τΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ" 1960
Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ "ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ" 1973



300 ΙΛΙΣΟΣ 1988 

είς τήν Μέμφιδα πλησίον τής μεγάλης Πυραμίδας. "Άλλ' άς κάμωμεν 

μίαν μικρήν περιγραφήν τών Πυραμίδων. 

Αύται εύρίσκονται έπί τού όροπεδίου Γκίζα· τρείς τόν άριθμόν αί 

όποίαι σχηματίζουν διά τής θέσεως των τρίγωνον τού όποίου ή μία πλευ

ρά έκτείνεται πρός Βορράν, ή έτέρα πρός Δυσμάς καί ή τρίτη πρός Άνα

τολάς. Ή μεγαλυτέρα κειμένη είς τήν γωνίαν τής ·Άρκτου καί πρός τό 

Δέλτα, είκονίζει συμβολικώς τήν δύναμιν τής φύσεως. Ή δευτέρα κει

μένη νοτιοδυτικώς είναι τό σύμβολον τής κινήσεως, ή δέ τρίτη κειμένη 

νοτιοανατολικώς τούτης παριστά συμβολικώς τόν χρόνον. 

Είς μικράν άπόστασιν καί είς τό μεσημβρινόν μέρος της τελευταίας ϊ

στανται έτεροι τρείς μικρότεροι πυραμίδες καί κοντά είς αύτάς εύρίσκε

ται σορός μεγάλων όγκολίθων, έκ τών όποίων ύποθέτομεν ότι ύπήρχε 

καί έβδόμη πυραμίς. Διά τών έπτά πυραμίδων ύποτίθεται ότι οί Αίγύπτιοι 

ήθέλησαν νά παραστήσουν τούς έπτά γνωστούς τότε πλανήτας οί όποίοι 

.έπηρεάζουν δι' άκτινοβολιών τήν γηίνην σφαίραν μας καί τά έπ' αύτής 

ύπάρχοντα όντα. Διά τήν κτίσιν τών κτηρίων τούτων δέν ύπάρχει γνωστή 
χρονολογία. Ή μεγάλη κατά τόν Ήρόδοτον έκτίσθη ύπό τού Χέοπος, κατ' 

άλλους ύπό τού Χέμμη, τού Σουφή η ύπό τού Έρμού τού Τρισμεγίστου. 
Γενικώς όμως σκότος καλύπτει τήν άρχήν τών μνημείων τούτων. Ή βά
σις τής μεγάλης πυραμίδας έχει έκτασιν κατά μήκος 720 ποδών, δηλα

δή όγκον 75.000.000 κυβικών ποδών. 
Είς μικράν άπόστασιν άπό τήν μεγάλην πυραμίδα εύρίσκεται ή Σφίγξ 

σιωπηλός πρόλογος, κλείς μυστηριώδης έπιμελώς κεκρυμμένου Μυ

στηρίου. 
Ή κεφαλή τής Γυναικός περιβαλλομένη άπό καλύπτραν συμβολίζει 

τήν Διάνοιαν, τήν άγνήν, τήν έλευθέραν καί άνεξάρτητον, τήν έποπτεύ
ουσαν καί γνωρίζουσαν τό Πάν. Στηρίζεται δέ αϋτη έπί τού κορμού τού 

Ταύρου συμβόλου τής γονιμοποιού Δυνάμεως τής Ζωής καί τό παράγω
γον αϊτιον τού αίωνίου Κάλλους τού "Έρωτος. Οί όνυχες τού Λέοντος εί
κονίζουν τήν άκατάβλητον φυσικήν Ίσχύν καί τό θάρρος ότινα δέον νά 
διακρίνουν τήν Έλευθέραν Ψυχήν, όπως κατατροπώση τήν άρνησιν καί 
διαλύση τό σκότος. Τέλος αί πτέρυγες τού Άετού συμβολίζουν τήν δύ

ναμιν τής πτήσεως, τήν ίκανότητα άνυψώσεως τού πνεύματος δι' ής ά
ποφεύγει τήν έλξιν τής Γής καί τάς περιπτύξεις τού σκοτεινού "Άδου. 

Ή τοποθέτησις τού Ίερού τούτου συμβόλου πρό τής είσόδου τών 
Ναών τών Μυστηρίων δέον νά έσυμβόλιζεν δύο τινά. Ή τό ότι ή Σφίγξ μέ 
τόν συμβολισμόν της πρέπει νά είναι ό φρουρός καί καθοδηγητής τών 
είς αύτούς τελουμένων ή τό ότι οί έν τοίς Μυστηρίοις είσερχόμενοι ητο 
δυνατόν ν' άποκτήσουν τάς ίκανότητας καί τάς δυνάμεις πού συμβολίζει 
ή Σφίγξ, καθιστάμενοι Έλεύθεροι, Σοφοί καί Ίσχυροί. 

Τά Αίγυπτιακά Μυστήρια διακρίνονται: 
α) είς τά τής "Ίσιδας τελούμενα κατά τήν έαρινήν Ίσημερίαν (22 Μαρτίου) 

β) είς τά τού Σεράπιδος τελούμενα κατά τό θερινόν Ήλιοστάσιον (21 
Ίουνίου) 

γ) είς τά τού Όσίριδος τελούμενα κατά τήν φθινοπωρινήν Ίσημερίαν 
(22 Σεπτεμβρίου) 
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Τά Μυστήρια τής Ίσιδος άnοτελοϋν τόν πρώτον βαθμόν τής Αίγυ

nτιακής μυήσεως ό όnοίος είναι άγνωστος. Τό τελετουργικόν τής μυή

σεως έφερεν έκστατικόν καί έντυnωσιακόν χαρακτήρα. 

Δέν γνωρίζομεν έάν ό Ρ. CHRISTIAN, τοϋ όnοίου τάς nηγάς χρησιμο

nοιοϋμεν, είχεν μυηθή είς παλαιά ή σύγχρονα Μυστήρια. Είκάζεται όμως 

ότι είχεν μυστηριακήν κατάρτισιν δι' ής κατώρθωσε νά συλλέξη καί συ

ναρμολογήση άnό τάς νύξεις πού κάμνουν οί προγενέστεροι αύτοϋ συγ

γραφείς και μέ βάσιν τήν Καββαλά ώστε νά καταστρώση τελετήν μυήσε
ως. 

Είναι γεγονός ότι περί τής ούσίας τών Αίγυnτιακών Μυστηρίων (ώς 

καί πάντων άλλωστε τών Μυστηριων) ούδέν είναι γνωστόν σήμερον, 

λόγω τής τηρηθείσης Σιγής ύnό τών Μεμυημένων. Πάντα δέ τά περί τής 

έσωτερικής έννοίας αύτών γραφέντα άnοτελοϋν κατά τό πλείστον ύnο

θέσεις, καθότι οί Μϋσται έτήρησαν άnολύτως τόν δοθέντα όρκον τής Σι

γής. Ή Βίβλος τών νεκρών,έnιγραφαί καί παραστάσεις μνημείων είναι 

γραμμένα συμβολικώς καί ούδέν δύναται νά έξαχθή θπικόν περί τής 

ούσίας τών Αίγυnτιακών Μυστηρίων. 

Τά σωζόμενα είναι ίκανά, δι' ένα εύφάνταστον μεμυημένον είς σύγ

χρονα Μυστήρια συγγραφέα, νά τόν βοηθήσουν νά συνθέση τελετάς μυ

ήσεων καί δοκιμασιών. 'Αλλά τό Ίερόν Μυστικόν τών Μυστηρίων παρα

μένει άnόρθητον, άσύλληnτον καί μή άnοκαλυnτόμενον είς τούς άμυή

τους. Κατά τούς Ρ. CHRISTIAN καί τόν νεοnλατωνικόν Ίάμβλιχον μέ βά

σιν τήν Έβραϊκήν Καββαλά καί τόν Λούκιον Άnουλίηον θέλομεν σάς nα

ρουσιάση μίαν Αίγυnτιακήν Μυσταγωγικήν Τελετουργίαν καί ώς έκ τού

του τήν εύθύνην τών όσων θέλομεν άναnτύξη δέν θά τήν φέρομεν 

ήμείς, αλλά κυρίως ό Ρ. CHRISTIAN, όστις ίσχυρίζεται ότι ταϋτα ήρύσθη 

έκ τών σωζομένων περί τών Μυστηρίων τοϋ Ίάμβλιχου καί άλλων με μυη

μένων, οί προαναφερθέντες συγγραφείς ώς καί δημοσίευμα συνοnτικόν 

τοϋ άειμνήστου άδ.· 1. Βασιλή είς τόν Ίλισόν τοϋ έτους 1957. 

Ό Ίεροφάντης έλεγεν είς τόν Μύστην: 

«Ίσθι nαρατηρείν μετ' άκριβείας καί βούλεσθαι μετά δικαιοσύνης- γνώθι 

τολμάν πάν ό,τι ή συνείδησις έnιτρέnει· γνώθι σιγάν έnί τοίς σκοnοίς 

σου, άν δέ παρά τήν καρτερίαν σου, ή έnαύριον φαίνεται ούσα συνέχεια 

τών άγώνων τής προτεραίας nρόβαινε ......... nρόβαινε άείnοτε nρός τόν 

σκοπόν σου. Τά Έnτά Δαιμόνια τοϋ Ροδοσταυρίτου, οί φύλακες τής Ίε

ράς κλειδός τής κλειούσης μέν τό παρελθόν διανοιγούσης δέ τό μέλλον 

θά θέσουν έnί τοϋ μετώπου σου τό στέμμα τών Δεσποτών τοϋ Χρό

νου! ..... » 

Ή Σφίγξ ήτο σύμβολον τής μυστηριακής δυνάμεως τήν όnοίαν ήμnο

ρεί νά κατακτήση ή Βούλησις τοϋ άνθρώnου καταλλήλως διευθυνομένη. 

Είναι τό άλφα καί τό ώμέγα ύψηλής μυσταγωγίας. 

Ό Άnουλίηος γράφει τά έξής μεταξύ άλλων: 

« Ό Ίερεύς άφοϋ όnεμάκρυνεν τούς βεβήλους λαβών με έκ τής χειρός 

μέ έφερεν είς τά ένδότερα τοϋ Ίεροϋ καί μέ nεριέβαλεν μέ καινουργές 

έκ λινοϋ ένδυμα. Ίσως περίεργε, όναγνώστα, αίσθάνεσαι όγωνίαν νό μά-
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θης τί έλέχθη καί έπράχθη άκολούθως. θά σού τό έλεγον έάν μοί έπε

τρέπετο νά σοί τό εϊπω. θά τό έγνώριζες έάν σοί έπετρέπετο νά τό ά

κούσης. Άλλά τόσον τά ώτα τά όποία θα ήκουον τά πράγματα αυτά, όσον 

καί ή γλώσσα, ητις θα έλεγεν, θά έδρεπον τά κακά άποτελέσματα τής ά

φροσύνης των. Δέν θά σέ βασανίσω έν τούτοις πλειότερον είς τήν έκ

κρεμότητα είς τήν όποίαν εύρίσκεσαι έν θρησκευτική άναμονή. Άκου

σον έπομένως άλλά πίστευε ό,τι είναι άληθές. Έπλησίασα τά όρια τού 

θανάτου, διέβην τό κατώφλιον τής Περσεφόνης, ώχήθην έφ' όλων τών 

στοιχείων, καί έπέστρεψα έπί τής γής. Είδον τόν "Ήλιον λάμποντα μέ τό 

άπαστράπτον γλυκό φώς Του, έν μέση νυκτί καί προσήγγισα είς τούς 

κάτω καί είς τούς άνω θεούς καί προσηυχήθην πρός αύτούς πρόσωπον 

πρός πρόσωπον. Ίδού, σοί άφηγήθην πράγματα περί τών όποίων, καίτοι 

τά ήκουσες, θά μείνης άναγκαστικώς είς όγνοιαν». 

«Ίδέ Λούκιε, παρακινουμένη άπό τάς παρακλήσεις σου έγώ ητις είμαι ή 

Φύσις, ή άρχική πηγή όλων τών πραγμάτων, ή Βασίλισσα όλων τών αίώ

νων, ή ύψίστη τών θεοτήτων, ή κυρίαρχος τών πνευμάτων τών νεκρών, ή 

πρώτη τών ούρανίων υπάρξεων, ή παγκόσμιος ϋλη, ή ένιαία καί έντού

τοις πολύμορφος μορφή άδημιουργήτου ύπάρξεως. Κυβερνώ μέ το 

βλέμμα μου τάς φωτεινός κορυφάς τών όρέων, τούς άνέμους τών θα

λασσών, τήν ήρεμίαν τού κάτω Βασιλείου. "Όλη ή γήινος σφαίρα λατρεύ

ει τήν θεότητα μου κατά ποικίλους τρόπους μέ διάφορα δόγματα καί 

ύπό παντοία όνόματα. Οί Φρύγιοι μέ άποκαλούν τήν μητέρα τών θεών. Οί 
Ίθαγενείς τής Άττικής Κεκρώπιον Άθηνάν. Οί Κύπριοι Άθηνάν τής Πά

φου, οί βέλη φέροντες Κρήτες "Αρτεμιν Δίκτυναν, οί τρίγλωσσοι Σικε

λιανοί Στυγίαν Περσεφόνην. Οί Έλευσίνιοι άρχαίαν θεάν Δήμητραν. "Αλ

λοι άκόμη μέ όνομάζουν "Ήραν ή θεά τών πολέμων, Ένηώ ή Έκάτην ιϊ 
Ραμνουσίαν. Οί Αίθιόπιοι, "Άριοι καί Αίγύπτιοι οί όποίοι είναι είδήμονες 

τής Άρχαίας Σοφίας άπονέμουσι είς έμέ τό άληθές όνομά μου, Βασίλισ
σα Ίσις». 

Ό Πλούταρχος άναφέρει ότι είς τήν μετώπην τού Ναού της Ίσιδος 
ύπήρχεν ή έπιγραφή: 
«·Εγώ είμί πάν τό γεγονός καί όν κqL.έσόμενον καί τό έμόν πέπλον ού
δείς πώ θνητός άπεκάλυψεν». 

Τά Μυστήρια τού Σεράπιδος άπετέλουν τόν Β" βαθμόν τής μυήσεως, 

τά πρώτα ίσως, άναπαρίστων τήν φθοράν καί άνανέωσιν τών δυνάμεων 

τής Φύσεως. Τά δεύτερα ένδεχομένως άναπαρίστων τόν θάνατον τού 

Όσίριδος. 

Τά Μυστήρια τού Όσίριδος άπετέλουν τόν Γ βαθμόν τής μυήσεως 

παριστώντα τόν θάνατον καί τήν άνάστασιν αυτού, όστις ήτο βασιλεύς 
τής Αίγύπτου, διαδεχθείς τούς άπογόνους τού μεγάλου θεού Ρά, κατά 
τόν Πλούταρχον, υίός τού γηίνου θεού Σέμπ (Γής) καί τής ούρανίας βα

σιλίσσης Νούτ (Ούρανού). "Ελαβεν γυναίκα του τήν Ίσιδα ή όποία κατήρ
γησεν έν Αίγύπτω τήν άνθρωποφαγίαν καί έδίδαξεν τήν καλλιέργειαν 

τών δημητριακών καί τής άμπέλου. Είχεν άδελφόν όνόματι Σήθ (Τυφών). 

Ούτος ών τό πνεύμα τού κακού καί τής φθοράς συνώμοσε κατά τού Ό-
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σίριδος, συνέλαβεν διά δόλου αύτόν, τόν έφόνευσεν, κατετεμάχισεν αύ
τόν ρίψας τά τεμάχια του είς τόν Νείλον. 

Ή Ίσις κατέφυγεν είς τόν Νείλον άναζητούσα τόν ·οσιριν καί μετά 
πολλάς περιπετείας εύρεν όλα τά τεμάχια πλήν τού Φαλλού, όστις fuει
νεν είς τόν Νείλον. Διά τής δυνάμεως τού σφοδρού "Ερωτάς της, άν6σu
νέστησεν τό σώμα καί τό έπανέφερεν είς Αϊγυπτον έμπιστευθείσα τούτο 
είς τούς ίερείς, οί όποίοι δtc-ι<ήρυξαν τήν άνάστασιν καί θεοποίησιν του. 
Τό μή άνευρεθέν γεννητικόν μόριον ή Ίσις άντικατέστησεν διά τεχνητής 
άπομιμήσεως, τήν όποίαν και καθιέρωσεν ύπό τό όνομα «Φαλλός» άνευ
ρισκόμενος ώς έμβλημα γονιμότητας είς όλα τά άρχαία Μυστήρια. 

Γονιμοποιηθείσα ύπό τού άνασυσταθέντος Όσίριδος, εγέννησεν τόν 
Ώρον ό όποίος κατενίκησεν τόν Σήθ. Ή έρμηνεία τού μύθου έχει καί ά
στρονομικήν σημασίαν. Ό 'Όσιρις είναι ό ηλιος καί ή Ίσις ή Σελήνη. Ό 
Τυφών είναι το σύμβολον τού χειμώνας ό όποίος, έπιφέρει τήν κατα
στροφήν τής γονιμοποιού καί εύφοροποιού δυνάμεως τού Ήλίου. 

Τήν μετά πάροδον τού Χειμώνας έπάνοδον τού Ήλίοι1, τού πολλού 
ήλιακού φωτός καί θερμότητας διά τών όποίων άναζωογονείται ή Φύσις 
κατά τήν άνοιξιν, συμβολίζει ή άνάστασις καί ή θεοποίησις τού Όσίριδος. 
Ό 'Όσιρις καί ό Σήθ συμβολίζουν τάς δύο άνταγωνιζομένας άρχάς τού 
καλού καί τού κακού, τού φωτός καί τού σκότους, τής ζωής καί τού θα
νάτου. 

Σύμβολα διασωθέντα έκ τών Αίγυπτιακών μυστηρίων είναι: 
ο) Ή στιγμή έντός κύκλου παριστώσα τήν θεότητα περιβεβλημένην 

τήν αίωνιότητα. 
β) Ή σφαίρα τό σύμβολον τού αίωνίου θεού. 
γ) Ό ούροβόρος όφις, τήν αίωνιότητα. 
δ) Παιδίον καθήμενον έπί λωτού τόν 'Ήλιον. 
ε) Τό δένδρον τού Φοίνικας τήν νίκην. 

στ) Ή ράβδος τήν έξουσίαν. 
ζ) Ό μύρμηγξ τήν γνώσιν τής έργασίας. 
η) Ή αίξ τήν γονιμότητα. 
θ) Ή δεξιά χείρ μέ τούς δακτύλους άνοικτούς τήν άφθονίαν καί 
ι) Ή άριστερά κλειστή, τήν προστασίαν. 

Ό Μύθος τού Όσίριδος όμοιάζει πρός τόν μύθον τού Χιράμ Άβί. 
Ή Μυσταγωγία μεγαλείον τών Μυστηρίων καί τής Γνώσεως δέν με

τεδίδετο είς όλους άκόμη καί τούς κληρικούς. 'Υπήρχε καί μεταξύ τών 
ίερέων κλίμαξ μυήσεως διά προηγουμένης δοκιμασίας τού Μύστου. Οί 
Βέβηλοι ύπόκειντο είς αύστηροτάτην έξέτασιν ώς πρός τόν παρελθόντα 
βίον των και ή είσδοχή των άπεφασίζετο διά μυστικής ψηφοφορίας. 

Ή πρώτη δοκιμασία ήτο τρομερή ώστε ήναγκάζετο ό στερούμενος 
ψυχικού σθένους νά όπισθοχωρήση. Έάν όμως ύπερνικούσε τάς πρώ
τος δοκιμάς έξαφανιζόταν είς μυστηριώδες περιβάλλον σκοτεινόν. 

Ό Πυθαγόρας, ό θολής, ό Πλάτων, ό Εύδοξος έμυήθησαν καί έπέτυ
χον είς όλος τάς φάσεις τής μυσταγωγίας. Ό Πυθαγόρας είχε διδάσκα
λον τόν Σόνχιν. Ό Πλάτων έδιδάχθη έπί δεκατρία έτη άπό τούς μύστας 
διδασκάλους, Παθενέιτβ, Όχόαπς, Σέχνουφιν, "Εθωμον. 'Έτσι ή μεγάλη 
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πλατωνική διδασκαλία ένεnνεύσθη είς τόν Πλάτωνα είς τά άδυτα τής 
Μέμφιδος καί τής 'Ηλιουπόλεως άnό τούς μύστας τών Πυραμίδων. 

· Ο Ίάμβλιχος άναφέρει ότι:
«Οί μεμυημένοι άnενεκρούντο κατά τό ίδιον των έγώ καί έμεταμορφού
ντο. Οϋτε τό nύρ, οϋτε ό σίδηρος ήμnορούσαν νά βλάψουν αύτούς καί 

ούδέν φυσικόν έμnόδιον nαρημnόδιζεν τά βήματά των. Ή πνοή τού 

θείου πνεύματος έπνεε περί αύτούς. Τά δημιουργικά τυnιtcά τών Μυστη
ρίων έκτελούνται έnακριβώς καί οί θεοί διευθύνουν τάς έργασίας. Τά 

Μυστήρια περιλαμβάνουν nροσευχάς καί έnικλήσεις, διά τών όnοίων, 
διά μέν τών πρώτων άφυnνίζεται ή έντός ήμών θεία ούσία, διά δέ τών 

δευτέρων έnιτυγχάνεται ή ένωσις αύτής μετά τής θείας πρώτης αίτίας». 

Ό δόκιμος μέ δεμένους τούς όφθαλμούς όδηγεϊται ύnό δύο θεσμο
θετών - δοκιμαστών - ένώnιον τής Σφιγγός. Μία όρειχάλκινος θύρα ά

νοίγει καί έnανακλείει άθορύβως ύnό τήν ώθησιν ένός μυστηριώδους έ
σωτερικού μηχανισμού. Ό ένας τών θεσμοθετών λαμβάνει λύχνον έκ 
τού τοίχου καί προηγείται φωτίζων τήν όδόν. Ό δεύτερος όδηγεί τόν δό
κιμον έκ τής χειρός όπως κατέλθη κλίμακα έλικοειδή έξ 22 βαθμίδων. 

Είς τήν τελευταίον βαθμίδα άνοιγοκλείεται έτέρα όρειχάλκινος θύρα διά 

τής όnοίας είσέρχεται είς αϊθουσαν κυκλοειδή. Τό έσωτερικόν μέρος 
τής θύρας είναι έnενδεδυμένον έξ έnιχρύσματος γρανιτικού, τού ίδίου 

χρώματος μέ τάς πλευράς τής αίθούσης, είς τρόπον ώστε νά μήν διακρί
νεται τό διαχώρισμα τής θύρας. Έδώ άρχίζει ή δοκιμασία τής Μυήσεως. 

Οί δύο θεσμοθέται - δοκιμασταί σταματούν βιαίως τόν δόκιμον nρο

σnαθούντες νά τόν πείσουν ότι εύρίσκεται nρό κρημνού πού άπέχει ένα 
βήμα άπό τήν θέσwτου. 

«·Η άβυσσος αύτή, τού λέγουν, περικυκλοί τόν Ναόν τών Μυστηρίων, 
nροφυλάττουσα αύτόν άπό τής περιεργείας τών άμυήτων. Ήλθαμε ένω

ρίτερον. Οί άδελφοί μας δέν κατεβίβασαν τήν κρεμαστήν γέφυραν διά 

τής όποίας οί Με μυημένοι μεταβαίνουν είς τήν Ίεράν γήν. "Ας άναμείνω
μεν νά έλθουν, άλλ' άν άγαπάς τήν ζωήν σου μή κινηθής χιλιοστόν. Σταύ
ρωσε τά χέρια σου ατό στήθος, μήν άποσύρεις τόν έπίδεσμον άπό τούς 
όφθαλμούς σου μέχρις ότου διαταχθής νά προχωρήσης». 

Ό δόκιμος γνωρίζει ότι άnό τήν στιγμήν αύτήν δέν είναι πλέον κύ
ριος τού έαυτού του καί ότι χωρίς άντίστασιν πρέπει νά δέχεται τάς δια
ταγάς καί νά διέλθη τούς κινδύνους διά τών όποίων δοκιμάζεται τό ψυχι

κόν του σθένος καί ή κυριαρχία έπί τού Έαυτού του. Άποκτά πεποίθησιν 
είς τήν νοημοσύνην του, τήν Βούλησιν του. Φλέγεται άπό τήν έπιθυμίαν 
τής Γνώσεως τών Μυστηρίων τά όποία θά μπορέση νά έρμηνεύση μόνον 
διά τής ύnακοής καί τής ύnομονής. Ό δόκιμος είς αύτήν τήν κατάστασιν 

εύρισκόμενος nροσπαθή νά συγκεντρωθή είς τόν έαυτόν του νά βρή δυ

νάμεις άντιστάσεως είς τάς συγκινήσεις τάς όποίας διέρχεται. 
Εϊς αύτήν τήν κατάστασιν εύρισκόμενος, οί Δοκιμασταί λαμβάνουν 

άπό ένα Βωμόν δύο έσθήτας λινός καί λευκός, δύο ζώνας, τήν μίαν χρυ
σήν καί τήν άλλην άργυράν καί δύο προσωπίδας, μιάς κεφαλής Λέοντος 
καί τής άλλης Ταύρου. Ή λευκή έσθής είναι τό σύμβολον τής Μυστηρια
κής Άγνότητος. Ή Χρυσή Ζώνη συμβολίζει τόν 'Ήλιον καί ή Άργυρά τήν 
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Σελήνην. Ή κεφαλή τού λέοντος συμβολίζει τό ζωδιακόν σημείον τό 
όποίον ή άστρολογική γλώσσα παραδέχεται ώς θρόνον τού Ήλιακού 
Δαιμονίου. Ή κεφαλή τού Ταύρου συμβολίζει τό ζωδιακόν σημείον έκ 
τού όποίου ή Σελήνη έπιδρό είς τόν άνώτατον βαθμόν έπί τής Γής. 

Οί θεσμοθέται-Δοκιμασταί περιβεβλημένοι διά τών μυστηριωδών 
τούτων συμβολισμών είκονίζουν τά δύο Αίγυπτιακά Δαιμόνια (πνεύματα) 
Πί-Ρέ καί Πί-Ίόχ τά όποία διέπουν τάς κινήσεις τού Ήλίου καί τής Σελή
νης, είς τά όποία ή Μυστηριακή Γνώσις άπέδιδε τήν μεγαλειτέραν έπιρ
ροήν έπt τής Γής καί τών έπ' αύτής όντων. Ή άποκάλυψις τών σημείων 
έγένετο είς τόν δόκιμον μετά τό πέρας τών δοκιμασιών. 

'Όταν οί θεομοθέται-δοκιμασταί έφόρουν τάς προσωπίδας έτοιμα

ζόταν είς τό έδαφος καί έν μεγάλω θορύβω καταπακτή έκ τής όποίας έ

κινείτο δρέπανον καί έκ τού βάθους ήκούετο φωνή πένθιμος λέγουσα: 

«Ούαί τώ βεβήλω τώ διαταράσσοντι τήν ήσυχίν τών τεθνεότων! ..... 
Τήν στιγμήν αύτήν άφαιρείται ό έπίδεσμος τού δοκίμου ό όποίος εύ

ρίσκεται ένώπιον τών τριών διά τούτον μορφών αί όποίαι π()οσπαθούν νά 
τόν λιποψυχήσουν. 

Έάν ό δόκιμος διατηρήση τό θάρρος του κατά τού δρεπάνου τό 

όποίον έπτάκις τόν άπειλεί, τό φάσμα έξαφανίζεται καί κλείνει ή κατα

πακτή δεχόμενος τά συγχαρητήρια τών θεσμοθετών-δοκιμαστών οί 

όποίοι λέγουν είς αύτόν: 

«'Ησθάνθης τήν ψυχρότητα τού θανατηφόρου σιδήρου καί δμως δέν ό

πισθοχώρησες, άντιμετώπισες άπό κοντά τόν κίνδυνον καί τόν φόβον καί 

περιεφρόνησες αύτόν. Έχει καλώς. Είς τήν πατρίδα σου μπορείς νά γί

νης ηρως καί νά θαυμασθής ώς τοιούτος. Άλλά παρ' ήμίν ύπάρχει έτέρα 

άρετή ύψηλοτέρα τής άνδρικής γενναιότητος, δηλαδή ή έκουσία ταπεί

νωσις, ή θριαμβεύουσα τής ματαιοφροσύνης. "Εχεις τό σθένος πρός 

τοιαύτην νίκην τού έαυτού σου;» 

Ό δόκιμος λαμβάνει θάρρος άποκτό περισσότερον έμπιστοσύνην είς 

τόν έαυτόν του. 

«Καλά λοιπόν, τού λέγουν, άνάγκη τώρα νά συρθής κατά γής μέχρις 

δτου φθάσης είς τό μέσον τού Ίερού δπου οί άδελφοί σέ περιμένουν νά 

σού γνωρίσουν τήν έπιστήμην καί τήν δύναμιν πρός άντάλλαγμα τής τα

πεινότητός σου. θέλεις νά ύποβληθής είς αύτό τό κοπιώδες ταξίδι;» 

Ό δόκιμος δέχεται. .. 

«Λάβε λοιπόν αύτόν τόν λύχνον ό όποίος είκονίζει τό βλέμμα τού θεού, 

τό παρακολουθούν ήμός δταν βαδίζομεν κεκρυμμένοι άπό τά βλέμματα 

τών άνθρώπων. Πήγαινε θαρραλέως δέν έχεις νά φοβηθής παρά τόν 

έαυτόν σου είς τήν δοκιμασίαν τής άπομονώσεως.» ... 
Είς τό σημείον αύτό ό δόκιμος λαμβάνει τόν λύχνον παρά τού ένός 

τών θεσμοθετών-Δοκιμαστών καί ό έτερος άνοίγει μυστηριωδώς πόρο

δον στενήν καί χαμηλήν διερχομένην μόνον συρτώς. 

«·Η όδός αύτή, λέγουν είς τόν δόκιμον, είναι γιά σένα ή είκών μνήματος 

είς τό όποίον κάθε άνθρωπος θά ταφή είς τό τέλος τής γηίνου ζωής του 

γιά νά ξυπνήση έλεύθερος τής ϋλης είς τήν αίωνίαν αύγήν τής ζωής τών 
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πνευμάτων. Ένίκησες τό φάσμα τού θανάτου. Πήγαινε νά θριαμβεύσης 

τών καταπλήξεων τού τάφου». 

Οί όδηγοί άναμένουν έν σιγή τήν άπόφασιν τού δοκίμου καί έν άδυ

ναμία τούτου όδηγούν αύτόν έξω τού Ίερού τόπου με κλειστούς όφθαλ

μούς. Έάν έδέχετο, τόν άποχαιρετούσαν εύχόμενοι στό καλό διά τάς 

δοκιμασίας. "Όταν τό σώμα τού δοκίμου χανόταν είς τόν σωλήνα κλειό

ταν πίσω του ή όπή μετά πατάγου ένώ μακρυνή φωνή έλεγε πρός αύτόν: 

«·Ενταύθα άπόλλυνται οί μωροί οί όρεγόμενοι τής Έπιστήμης τών Μυ

στηρίων καί τής Ίσχύος! ..... 

Τούτο έπαναλαμβανόταν έπτάκις διά μυστηριώδους άκουστικού μη

χανήματος καί δημιουργεί άνησυχίαν τρόμον καί σκέψεις είς τόν δόκι

μον. Ή άμφιβολία μέ τόν τρόμον δημιουργούν άγωνίαν καί ταραχήν καί 

τό έπικλινές τού σωλήνος δημιουργεί τήν έντύπωσιν ότι βυθίζεται είς τά 

βάθη τής γής. 

Είς αύτήν τήν κατάστασιν, προχωρεί καί καταλήγει είς τό χείλος με

γάλου κρατήρος είς σχήμα άνεστραμμένου κώνου άπαστράπτοντος. 

Σκάλα σιδηρά διαδέχεται τόν σωλήνα έξαφανιζομένη είς σκότος τρομε

ρόν. Μπροστά τό άγνωστον, γεμάτο άγνώστων κινδύνων. Πίσω όπισθο

χώρησις άπηγορευμένη ... Ή κατάστασις αϋτη ήμπορεί νά όδηγήση είς 

τρέλλαν καί τόν στωϊκότερον τών φιλοσόφων. Ό δόκιμος άποφασίζει νά 

προχωρήσει βήμα πρός βήμα μέχρι τών όρίων τού δυνατού. 

Ή σιδηρά σκάλα άριθμεί 78 σκαλιά, είς τό τέλος τής όποίας ύπάρχει 

βάραθρον τό όποίον τόν προσελκύει είς τό τελευταίον μυστήριον τής ά

δυσωπήτου μοίρας. Άριστερά διακρίνει μίαν ρωγμήν διά τής όποίας 

μπορεί νά διέλθη άνθρωπος. Άκολουθεί τήν όδόν αύτήν ή όποία στρέ

φεται έλικοειδώς. Είς τό 22ον βάθρον ύπάρχει όρειχάλκινον δρύφρα

κτον διά τού όποίου διακρίνεται παστός ύποβασταζομένη ύπό καρυατί

δων καί είκονιζουσών 24 Σφίγγας, δώδεκα δεξιά καί δώδεκα άριστερά. 

Είς έκαστον διάστημα μεταξύ τών Σφυγγών ό τοίχος είναι κεκαλυμμέ

νος έκ τοιχογραφημάτων τά όποία παριστάνουν πρόσωπα καί σύμβολα 

μυστηριώδη. Αύτοί οί 22 πίνακες τοποθετημένοι άνά δύο κατά πρόσω

πον φωτίζονται ύπό 11 τριπόδων όρειχαλκίνων, τοποθετημένων έντός 

γραμμής ή οποία διαχωρίζει κατά μήκος τό μέσον τής παστάδος. "Έκα

στος τρίπους φέρει άνά μίαν Σφίγγα κρυσταλλίνην, έν τή όποία καίει 

θρυαλλίς έξ άμιάντου έπί τής έπιφανείας άρω ματισμένου έλαίου. 
Είς Μύστης όνομαζόμενος Παστοφόρος (φύλαξ τών Ίερών συμβό

λων) προσέρχεται ν' άνοίξη τό δρύφρακτον καί λέγει πρός τόν δόκιμον: 
«Υίέ τής γής, ώς ευ παρέστης. Διέφυγες τής παγίδος τής άβύσσου, όνε
κάλυψες τήν όδόν τών Σοφών. Όλίγοι πρίν άπό σένα ύπερνίκησαν αύτήν 
τήν δοκιμασίαν οί άλλοι έχάθησαν. Έπειδή ή μεγάλη Ίσις σέ προστατεύ
ει, θά σέ όδηγήσω ώς έλπίζω ύγειά καί σώον μέχρι τού άδύτου, όπου ή 
άρετή στεφανούται. Όφείλω νά σέ προειδοποιήσω ότι καί άλλοι κίνδυνοι 
σέ περιμένουν. Μού έπιτρέπεται νά σ' ένθαρρύνω καί νά σού έξηγήσω 
μερικά σύμβολα τών όποίων ή κατανόησις όπλίζει τήν καρδίαν τού άν
θρώπου. Έλα νά ϊδης αύτάς τάς Ίεράς είκόνας. Άκουσε τά λόγια μου μέ 
προσοχήν. Μάθε νά συγκρατήσης αύτά είς τήν μνήμην σου, οί Βασιλείς 
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τού κόσμου όταν έπανέλθης είς τήν γήν θά είναι όλιγώτερον άπό σένα 'Ι
σχυροί». 

Καί ό Παστοφόρος έξακολουθεί τήν κατωτέρω διδασκαλίαν περί τών
22 σχεδιογραφημάτων. 
«·Αρχή πάσης Σοφίας καί πηγή πάσης δυνάμεως είναι ή Βούλησις. Ή Έ
πιστήμη τής βουλήσεως περιλαμβάνεται είς 22 μυστήρια ιϊ 'Ιερογλυφι
κούς συμβολισμούς, τών όποίων έκάστη ίδιότης καλύπτει μίαν έννοιαν 
καί τών όποίων τό σύνολον άποτελεί μίαν διδασκαλίαν άπόλυτον, έντυ
πουμένην είς τήν μνήμην διά τής άνταποκρίσεως αύτών είς γράμματα 
τής 'Ιερός γλώσσης καί πρός τούς άριθμούς οί όποίοι συνεvούνται πρός 
αύτά τά γράμματα. Κάθε γράμμα καί κάθε άριθμός όταν τό βλέμμα τούς 
παρατηρεί ιϊ ό λόγος τούς προφέρει έκφράζει μίαν πραγματικότητα τού 
θείου κόσμου, τού άοράτου κόσμου καί τού φυσικού κόσμου. Κάθε μυ
στηριώδες σύμβολον, όρατόν καθιστάμενον είναι ό τύπος ένός νόμου 
τής άνθρωπίνης δράσεως, έν τή σχέσει αύτής πρός τάς πνευματικός καί 
ύλικάς δυνάμεις τών όποίων ό συνδυασμός παράγει τά φαινόμενα τής 
ζωής». 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ 1. ΓΡΑΜΜΑ ΑΘΩΤΜ (Α)-ΑΡΙΘΜΟΣ 1. 

Α = 1 .·Εκφράζει έν τώ θείω κόσμω τό "Όν τό άπόλυτον, τό όποίον πε
ριλαμβάνει καί έκ τού όποίου άπορρέουν άπαντα τά δυνατά γενέσθαι. 
Έν τώ κόσμω τώ νοερώ τήν Μονάδα, τό στοιχείον καί τήν σύνθεσιν τών 
άριθμών. Τήν Βούλησιν άρχικόν στοιχείον τών πράξεων. Έν τώ κόσμω τώ 
φυσικώ τόν ·Άvθρωποv, τόν ύπεράνω τών άλλων σχετικών όντων τεθει
μένων, τόv κεκλημένον v' άνυψωθή είς τάς όμοκέντρους σφαίρας τού 
άπολύτου, διά τινος συνεχούς άναπτύξεως τών δυνάμεών του. 

Τό μυστηριώδες σύμβολον 1 παριστά Μύστην, τύπόν τού τελείοu άν
θρώπου κεκτημένου τάς φυσικός καί ήθικάς δυνάμεις του. Είκονίζεται 
όρθιος καί δηλοί τήν στάσιν τής Βουλήσεως πρός Δρόσιν. Ή έσθής του 
είναι λευκή καί συμβολίζει τήν Άγνότητα. ·Όφις ούροβόρος χρησιμεύει 
ώς ζώνη του καί είναι τό σύμβολον τής Αίωνιότητος. Τό μέτωπόν του 
στέφεται διά κύκλου Χρυσού καί τούτο δηλοί τό Φώς. 

Ό κύκλος έκφράζει τήν Παγκόσμιον Περιφέρειαν έντός τής όποίας 
περιφέρονται πάντα τά κτίσματα. Ή δεξιά τού Μύστου κρατεί Σκήπτρον 
Χρυσούν, 'Έμβλημα Έξουσίας καί ύψούται είς τόν ούρανόν, είς σημείον 
έφέσεως καί άνυψώσεως πρός τήν Έπιστήμην τών Μυστηρίων. τήν Σο
φίαν, τήν Ίσχύν καί τό Κάλλος. Ή άριστερά έκτείνει τόν λιχανόν πρός 
τήν γήν καί τούτο σημαίνει ότι ή άποστολή τού τελείου άνθρώπου είναι 
τό Βασιλεύειν έπί τού Ύλικού Κόσμου. 

Ή διπλή αύτή χειρονομία έκφράζει έπίσης ότι ή Άνθρωπίνη Βούλη

σις όφείλει v' άντανακλό έδώ κάτω τήν θείον Βούλησιν παραγωγής τού 

άγαθού. Μπροστά είς τόν Μύστην έπί τής Κυβικής Πέτρας κείνται ποτή

ριον, ρομφαία (ξίφος)· καί Σίγλος (νόμισμα χρυσούν), έν τώ μέσω τού 

όποίου είναι γεγλυμμένος Σταυρός. 
Το Ποτήριον συμβολίζει τά Πάθη. Ή Ρομφαία τήν Έργασίαν, τήν πά-
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λην ή όποία παραμερίζει τά προσκόματα καί τάς δοκιμασίας τού πόνου. 

Ό Σίγλος νόμισμα ώρισμένης άξίας παριστά τά τελειωμένα έργα, τήν 

Κτηθείσαν Δύναμιν και τήν Δραστικότητα τής Βουλήσεως. Ό Σταυρός 

Σφραγίς τού 'Απείρου τού όποίου ό Σίγλος φέρει τό σημείον, άναγγέλει 

τήν μέλλουσαν άνύψωσιν αύτής τής Δυνάμεως, είς τάς Σφαίρας τού 

Μέλλοντος. 

Μέμνησο Υίέ τής Γής ότι ό -Ανθρωπος όφείλει, όπως ό θεός, νά δρά 

συνεχώς. Μηδέν βούλεσθαι, μηδέν πράττειν είναι όμοίως όλέθριον 

όπως τό βούλεσθαι ή πράττειν τό κακόν. Τόν Μύστην πρέπει νά διακρίνη 

σταθερά βούλησις καί έμπιστοσύνη είς τόν έαυτόν του, διευθυνόμενοι 

παρά τού Λογικού καί τής 'Αγάπης τής Δικαιοσύνης, διά νά τόν όδηγή

σουν είς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν καί νά τόν προφυλάξουν έκ τών κιν

δύνων τής πορείας έν τή ζωή. 

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ 11. ΓΡΑΜΜΑ ΒΕΤΝθΙΝ (Β)-ΑΡΙθΜΟΣ 2 

Β = 2. 'Υποδηλοί έν τώ θείω κόσμω τήν έπίγνωσιν τού 'Απολύτου 

-Οντος, τού περιλαμβάνοντος τούς τρείς όρους πάσης έκδηλώσεως: Τό

Παρελθόν, τό Ένεστώς, τό Μέλλον. Έν τώ νοερώ κόσμω τήν Δυάδα,

άνταύγειαν τής Μονάδος. Τήν Έπιστήμην τών Μυστηρίων, κατανόησιν

τών όρατών καί άοράτων. Έν τώ φυσικώ κόσμω τήν Γυναίκα, τύπον τού

'Ανθρώπου καί συνενουμένην τώ Άνδρί πρός διαιώνησιν τού είδους διά

τού νόμου τού "Έρωτος.

Τό 11 μυστηριώδες σύμβολον είκονίζεται διά γυναικ(>ς καθημένης είς 

τόν ναόν τής -�σιδος μεταξύ δύο κιόνων. Ό πρός δεξιά κίων είναι "Ερυ

θρός καί δηλοί τό Καθαρόν Πνεύμα καί τήν φωτεινήν άνύψωσίν του 

ύπέρ τήν Ύλην. Ό άριστερός κίων είναι Μέλας καί συμβολίζει τήν Νύκτα 

τού Χάους, τήν έλξιν, φυλάκισιν τού 'Ακαθάρτου Πνεύματος είς τά δε

σμά τής Ύλης. Ή γυνή στέφεται διά Τιάρας φερούσης ήμισέληνον καί 

σκεπάζεται διά πέπλου τού όποίου αί πτυχαί πίπτουν έπί τού προσώπου 

της. Φέρει έπί τού στήθους της τόν "Ηλιακόν Σταυρόν, είς δέ τά γόνατα 

βιβλίον άνοικτόν τό όποίον ήμικαλύπτει διά τού μανδύου. 

Αύτό τό συμβολικόν σύνολον προσωποποιεί τήν Άπόκρυφον Έπιστή

μην τήν άναμένουσα τόν Μύστην είς τό άδυτον τής -�σιδος ϊνα φανερώση 

τά Μυστήρια τής παγκοσμίου Φύσεως. Ό "Ηλιακός Σταυρός σημαίνει 

τήν Γονιμοποίησιν τής Ύλης διά τού Πνεύματος. Σημαίνει έπίσης, ώς 

Σφραγίς τού 'Απείρου, ότι ή "Επιστήμη προέρχεται άνωθεν παρά τού 

θεού καί ότι αϋτη είναι άνευ όρίων, όπως ή πηγή της. 
Ό πέπλος ό καλύπτων τήν Τιάραν καί μεταπίπτων έπί τού προσώπου 

ύποδηλοί δτι ή 'Αλήθεια άποκρύπτεται άπό τά βλέμματα τών άμύητων 
καί τής βεβήλου περιεργείας. Τό ήμικεκρυμμένον βιβλίον δηλοί ότι τά 
Μυστήρια δέν άποκαλύπτονται παρά είς τήν μόνωσιν, είς τόν Σοφόν τόν 
έν Σιγή «τόν Νούν είς έαυτόν συλλέγοντα καί κρατούντα καρτερώς καί 
ήσύχως έαυτού». 
· Μέμνησο Υίέ τής Γής ότι τό πνεύμα φωτίζεται άναζητούν τόν θεόν

διά τού όφθαλμού τής Βουλήσεως. Ό θεός είπεν «Γεννηθήτω τό φώς»
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καί έγεννήθη τό φώς. Ό άνθρωπος όφείλει νά λέγη: «·Εκδηλωθήτω μοι 
ή Άλήθεια, γένοιτό μοι τό Άγαθόν.» Έάν δέ ό άνθρωπος κατέχει ύγειά 
Βούλησιν θά ϊδη τήν Άλήθειαν λάμπουσαν καί όδηγούσαν αύτόν. 

"Άν τό σύμβολον 11 έχει καταvοηθή ύπό τής διανοίας σου, κρούσον 

θαρραλέως τήν θύραv τού μέλλοντος καί άνοιγήσηται, άλλά σπούδασαν 

έπί πολύν χρόνον τόν δρόμον είς τόν όποίον θά είσέλθης. Στρέψε τό 

πρόσωπον είς τόν "Ήλιον τής Δικαιοσύνης καί ή Γνώσις τής Άληθείας θά 

σού δοθή. Άπόκρυπτε τήν Άλήθειαν άπό τούς άνωρίμους γιά vά μήν πε

ριέλθη είς τήν άτροφικήν διάνοιαν τών άνθρώπωv, διαστροφή καί κατα

καύση αύτούς. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ 111. ΓΡΑΜΜΑ ΓΟΜΟΥ (Γ)-ΑΡΙθΜΟΣ 3 

Γ = 3. Δηλοί έν τώ θείω κόσμω τήν Ύπερτάτην Δύναμιν, τόν αίωνίως 

έν ένεργεία Νούν, τήν άπόλυτον Σοφίαν. Έν τώ vοερώ κόσμω, τήν Πα

γκόσμιον Γονιμότητα τού Όντος. Έv τώ Φυσικώ Κόσμω, τήν Φύσιν έν 

έργασία, τήν βλάστησιν τών πράξεων τών έκ τής βουλήσεως άναφυομέ

vων. 

Μέμνησο Υίέ τής Γής ότι τό έπιβεβαιούν καί θέλειν τό δίκαιον ίσοδυ

ναμεί πρός τό δημιουργείν σχεδόν αύτό. Τό άντίθετον ίσοδυναμεί πρός 

τό παραδίδειν έαυτόν είς τήν άπώλειαν. Άν τό 111 μυστήριον κατανοηθή 

ύπό τής διανοίας σου έλπιζε είς τήν έπιτυχίαν τών σκοπών σου, άρκεί vά 

γνωρίζης νά συνενοίς τήv γοvιμοποιόν δράσιν πρός τήν όρθοφροσύνην 

τού πνεύματος, τήν έπιφέρουσαv τήν καρποφορίαν τών έργων. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ιν. ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΑΤΝ (Δ)-ΑΡΙθΜΟΣ 4 

Μέμνησο Υίέ τής Γής ότι ούδέν άνθίσταται είς τήν στερράν Βούλη

σιν τήν ώς μοχλόν έχουσα τήv γνώσιν τού άληθούς καί τού Δικαίου. Τό 

μάχεσθαι πρός τό «άφικνείσθαι είς πέρας τής εύχής», είναι κάτι τι πλέον 

τού δικαιώματος είναι καθήκον. Ό έν τώ άγώνι τούτω θριαμβεύων έκ

πληροί τήν έπί γης άποστολήν του, ό δέ ύποκύπτων έν τή άφοσιώσει του 

κληρονομεί τήν άθανασίαν. "Αν τό μυστηριώδες σύμβολον IV κατανοηθή 

ύπό τής διανοίας σου σημαίνει ότι ή πραγμάτωσις τών έλπίδων σου έξαρ

τάται άπό κάποιο όν ίσχυρότερόν σου: ζήτησαν νά τό γνωρίσης καί θά 

έχης τήν ύποστήριξίν του. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ V. ΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙ (Ε) ΑΡΙθΜΟΣ 5 

Μέμνησο Υίέ τής Γής ότι πρίν ή εϊπης διά τινα ότι είναι εύτυχής ή δυ

στυχής πρέπει vά γνωρίζης πώς έχρησιμοποίησεν τήν θέλησίν του, διότι 

κάθε ένας δημιουργεί τόν βίον του κατά τήν είκόνα τών έργων του. Τό 

Δαιμόνιον τού Άγαθού είναι δεξιά σου, τό δέ τού κακού άριστερά σου. Ή 

φωνή των δέν άκούγεται παρά ύπό τής Συvειδήσεώς σου. Συγκεντρώ

σου είς έαυτόν τόν Νούν σου καί θέλει σού μιλήση ή φωνή τής Συνειδή

σεώς σου. 
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ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ νι. ΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡ (U-Υ)-ΑΡΙΘΜΟΣ 6 

Μέμνησο ότι είς τόν κοινόν άνθρωπον τό θέλγητρον τής Κακίας προ

σελκύει μάλλον παρά ή αύστηρά όμορφιά τής 'Αρετής. Πρόσεχε είς τάς 

άποφάσεις σου. Τα προσκόμματα έμποδίζουν τόν δρόμον τής Εύτυχίας 

τήν όποίαν έπιδιώκης. Αί έναντιότητες σέ περιτρυγυρίζουν ή δέ Βούλη

σίς σου ένδοιάζεται μεταξύ τών δύο άντιθέτων μερών. Ή άστάθεια τής 

γνώμης είς πάν πράγμα, είναι όλεθριωτέρα τής κακής έκλογής. Έμπρός 

λοιπόν η πίσω, άλλά μή διστάζεις καί μάθε δτι άλυσσος έξ άνθέων είναι 

μάλλον ίc,χυρά παρά σιδηρά τοιαύτη. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ νιι. ΓΡΑΜΜΑ ΖΑΤΝ (Ζ) -ΑΡΙΘΜΟΣ 7 

Μέμνησο ότι τό κράτος τού κόσμου άνήκει είς τούς κατέχοντας τήν 

Κυριαρχίαν τού Πνεύματος, δηλ. τό Φώς τό όποίον φωτίζει τά Μυστήρια 

τής ζωής. Συντρίβων τά προσκόμματα, συντρίβεις τούς έχθρούς σου, αί 

δέ εύχαί σου θά πραγματοποιηθούν έάν άτενίζεις τό μέλλον μέ θάρρος 
όπλισμένον διά τής έπιγνώσεως τού δικαίου σου. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ νιιι. ΓΡΑΜΜΑ ΗΛΗΤΑ (Η) - ΑΡΙΘΜΟΣ 8. 

Μέμνησο δτι τό νικάν καί δεσπόζειν τών ύποβληθέντων προσκομμά

των, είναι μέρος τί μόνον τής άνθρωπίνης ύποχρεώσεως. 'Αλλά πρός 
συμπλήρωσιν αύτής πρέπει νά ίσοσταθμίση κανείς δλας τάς έν ένεργεία 

τεθείσας δυνάμεις τής ψυχής σου. Πάσης δράσεως παραγούσης μίαν 

άντίδρασιν, ή Βούλησις τού μεμυημένου όφείλει νά προείδη τήν σύ

γκρουσιν τών άντιθέντων δυνάμεων ϊνα τήν μετριάση ή έξουδετερώση. 

Πάν μέλλον άμφιταλλαντεύεται μεταξύ τού 'Αγαθού καί τού Κακού. 

Πάσα Διάνοια άγνοούσα τήν διά τής ίσορροπίας έδραίωσιν της όμοιάζει 
πρός "Ήλιον είς έξάμβλωσιν. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΙΧ. ΓΡΑΜΜΑ ΘΗΤΤΑ (θ)-ΑΡΙΘΜΟΣ 9 

Μέμνησο δτι ή Σύνεσις είναι ό όπλισμός τού Σοφού. Ή Περίσκεψις 
συντελεί είς τήν άποφυγήν τών σκοπέλων η τών άβύσσων καί τήν προαί
σθησιν τής προδοσίας. Λάμβανε αύτήν ώς όδηγόν είς δλας τάς πράξεις 

καί αύτάς τάς έλαχίστας. Ούδέν άδιάφορον ένταύθα, Χάλιξ δύναται ν' 

άναποδογυρίση τό άρμα ήγεμόνος. Μέμνησο δτι άν ό Λόγος είναι 'Αργυ
ρούς, ή Σιγή δμως είναι Χρυσός. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Χ. ΓΡΑΜΜΑ ΙΟΡΙ (1) -ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Ο 

Μέμνησο δτι διά νά δύναταί τις δέον νά θέλη, διά νά θέλη δέ άποτε
λεσματικώς πρέπει νά τολμά, διά νά έπιτύχη τολμών δέον νά μάθη νά 
Σιγά μέχρι τής στιγμής τής δράσεως. Διά νά έχη τό δικαίωμα νά κατέχη 
τήν Έπιστήμην τών Μυστηρίων καί τήν δύναμιν αύτής πρέπει νά έχη 
ύπομονήν. Καί διά νά συγκρατήσαι έπί τών άκροτήτων τής ζωής, άν ήθε
λες φθάση έκεί, πρέπει νά μάθης νά έμβαθύνης δι' ένός βλέμματος 
άνευ σκοτοδίνης είς τά μεγαλύτερα βάθη. 
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ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΧΙ. ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΑ (Κ)-ΑΡΙθΜΟΣ 20 

Μέμνησο δτι διά νά δύνασαι δέον νά nιστεύης δτι δύνασαι nροχώρει 

μέ έμnιστοσύνην: Τό έμnόδιον είναι σκιά. Διά νά καταστής Ίσχυρός πρέ

πει νά έnιβάλλης Σιγήν είς τάς άδυναμίας τής καρδίας, πρέπει νά σnου

δάσης τό Χρέος, τό όποίον είναι ό κανών tού Δικαιώματος καί νά άσκής 

τήν Δικαιοσύνην μόνο άnό άγάnην nρός αύτήν. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χιι. ΓΡΑΜΜΑ ΛΟΥΖΕΝ (Λ)-ΑΡΙθΜΟΣ 30 

Μέμνησο δτι ή Άφοσίωσις είναι νόμος θείος, τόν όnοίον ούδείς θ' 

άnοφύγη. Άλλά μήν nεριμένης ποτέ άλλο τίποτα έκ μέρους τών άνθρώ

nων άnό άχαριστίαν. "Άς εΤναι λοιπόν ή Ψυχή σου έτοιμη πάντοτε νά 

δώση λόγον είς τόν Αίώνιον. Άλλ' άν ό κόσμος προσβάλλει τήν έnίγειον 

ζωήν σου, σύ μήν άφίνης αύτήν παρά νά δεχθής μέ ύnομονήν τήν θέλη

σιν τού θεού καί νά συγχωρήσης καί τούς σκληρότερους τών έχθρών 

σου, διότι ό μή συγχωρών έδώ κάτω θά καταδικασθή, πέραν αύτής τής 

ζωής, είς τήν αίωνίαν άnομόνωσιν. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χιιι. ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΤΑΛΟθ (Μ)-ΑΡΙθΜΟΣ 40 

Μέμνησο δτι τά έnίγεια έn' όλίγον διαρκούν καί δτι αί άνώταται τών 

ήγεμονιών δρεπανίζονται δnως τά χόρτα τών άγρών. Ή διάλυσις τού ύλι

κού σου όργανισμού θά γίνη άργά η γρήγορα, άλλά μήν φοβάσαι αύτήν, 

διότι ό θάνατος δέν εΤναι άλλο τι παρά ή Άναγέννησις είς άλλην ζωήν. 

Τό Σύμπαν έnαναρροφά διαρκώς πάν δτι έκ τού κόλπου του έξελθόν δέν 

έnνευματοnοιήθη. Ή ύnό τών ύλικών ένστίκτων άnελευθέρωσις, δι' 

έλευθέρας καί έκουσίας προσχωρήσεως τής Ψυχής μας, nρός τούς νό

μους τής nαγκοσμίας τάξεως συνιστούν έν ήμίν τήν nλάσιν δευτέρου άν

θρώnου, τού αίθερικού ούρανίου άνθρώnου, καί κατάρχεται τήν άθανα

σίαν μας. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χιν. ΓΡΑΜΜΑ ΝΑΤΝ (Ν)-ΑΡΙθΜΟΣ 50 

Υίέ τής Γής δοκίμασον τάς δυνάμεις σου, όχι διά νά όnισθοχωρήσης 

έναντι τών έργων σου άλλ' ϊνα καταστρέψης τά προσκόμματα, δnως τό 

ϋδωρ nίnτον κατά σταγόνας φθείρει καί την σκληροτέραν nέτραν. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ XV. ΓΡΑΜΜΑ ΞΙΡΩΝ (Ξ)-ΑΡΙθΜΟΣ 60 

Υίέ τής Γής οίοσδήnοτε καί άν είσαι ίδέ τάς γηραιάς δρύς πώς περι

φρονούν τόν κεραυνόν, καί τάς όnοίας ό κεραυνός κατασυνέτριψεν 

άφού τάς έσεβάσθη πλέον τού αίώνος. 

Μή έμnιστεύεσαι είς τήν σοφίαν καί τήν δύναμίν σου, παρά τότε μό

νον δταν ό θεός θά σού έnιτρέψη νά κατέχης τήν κλείδα τών Μυστηριω

δών Συμβόλων, τών δεσμευόντων καί αύτήν τήν Είμαρμένην. 
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ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χνι. ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΕΛΑθ (O)-ΑΡΙθΜΟΣ 70 

Μέμνησο δτι πάσα άτυχής δοκιμασία, άποδειχθείσα ύπό σού δι' ύπο
μονής, είς τήν Ύπερτάτην Βούλησιν τού Παντοδυνάμου, είναι πρόοδος 
συντελεσθείσα, διά τήν όποίαν θέλεις έχη τήν αίώνιον άνταμοιβήν. 

Τό πάσχειν, είναι έργάζεσθαι πρός άπαλλαγήν άπό τής ϋλης, είναι 
περιβάλλεσθαι τήν άθανασίαν. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χνιι. ΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΩΝ (Π) -ΑΡΙθΜΟΣ 80 

Μέμνησο δτι ή Έλπίς είναι άδελφή τής Πίστεως. Άπεκδύσου τά 
πάθη καί τάς πλάνας γιά νά σπουδάσης τά Μυστήρια τής "Αληθινής Σο
φίας, καί ή κλείς αύτών θά σού δοθή. 

Τότε άκτίς τού θείου Φωτός θά έκλάμψη άπό τού άποκρύφου Άδύ
του διά νά διαλύση τά σκότη τού μέλλοντός σου καί νά σού δείξη τόν 
δρόμον τής Εύτυχίας, δτι καί άν σού συμβή μήν συντρίβεις τά άνθη τής 
Έλπίδος, καί θά δρέψης τούς καρπούς τής Πίστεως. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χνιιι. ΓΡΑΜΜΑ ΤΣΑΔΙ (ΤΣ) -ΑΡΙθΜΟΣ 90 

Μέμνησο δτι ό περιφρονών τό άγνωστον σπεύδει είς τήν άπώλειαν. 
Τά έχθρικώς διακείμενα πνεύματα, έξεικονιζόμενα διά τού λύκου, τόν 
περικυκλούσι δι' ένεδρών. Τά δέ δουλοπρεπή, τά διά τού κυνός είκονι
ζόμενα, τώ άποκρύπτουσι τάς προδοσίας των διά χαμαιζήλου κολακίας 
καί τά νωθρά πνεύματα, τά ύπό έρποντας καρκίνου είκονιζόμενα, θά 
διέλθουν άνευ συγκινήσεως παρά τήν πτώσιν του. Παρατήρει, "Άκουε, 
καί γίνωσκε νά Σιγάς. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΧΙΧ. ΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΙθ (Ρ)-ΑΡΙθΜΟΣ 100 

Μέμνησο δτι πάσα εύτυχία είναι άστατος, καί ή φαινομένη μάλλον 
έδραία. Ή άνύψωσις τής ψυχής είναι ό καρπός δν δέον νά έξαγάγη αϋτη 
έκ τών άλληλοδιαδόχων δοκιμασιών της. Έλπιζε έν τή όδύνη άλλά δυ
σπίστει έν τή εύημερία. Μή κοιμού μήτε έν τή όκνηρία μήτε έν τή λήθη. 
Κατά τήν στιγμήν ην άγνοείς πιθανόν νά στροφή ό τροχός τής Τύχης. θά 
άνυψωθής τότε ή θά καταρριφθής παρά τής Σφιγγός. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΧΧ. ΓΡΑΜΜΑ ΣΙΧΕΝ (Σ)-ΑΡΙθΜΟΣ 200 

ΣΙΓΗ. 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΧΧΙ. ΓΡΑΜΜΑ QUITOBATH (Q)-ΑΡΙθΜΟΣ 300 

Μέμνησο δτι τό Φώς τών Μυστηρίων είναι ρευστόν τρομερόν, δπερ ή 
Φύσις παρέχει πρός χρήσιν τής Βουλήσεως τού μεμυημένου. Φωτίζει 
τούς γινώσκοντας νά τό διευθύνουν κεραυνοβολεί δέ τούς άγνοούντας 
τήν Ίσχύν Του ή τούς καταχρωμένους αύτό, τούς άναξίους άν ποτέ τό 
πλησιάσουν. 
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ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ χχιι. ΓΡΑΜΜΑ ΤΩΤ (Τ)-ΑΡΙθΜΟΣ 400 

Αύτό τό ύπέρτατον σύμβολον τής Μυήσεως είκονίζεται διά στεφά
νου έκ Ρόδων Χρυσών, περικλείοντος άστέρα καί τεθειμένου είς κύκλον 
πέριξ τού όποίου κατατάσσονται έν ίση άποστάσει τέσσαρες κεφαλαί 

'Ανθρώπου, Ταύρου, Λέοντος καί Άετού. Είναι τό σήμα όπερ φέρει ό 

Μύστης ό άνελθών είς τόν άνώτατον βαθμόν τής Μυήσεως. 

Μέμνησο Υίέ τής Γής ότι τό κράτος τού Κόσμου άνήκει είς τό κράτος 

τού Φωτός καί είναι ό θρόνος ον ό θεός προώρισε διά τήν Άyιασθείσαν 

Βούλησιν. Ή Εύτυχία είναι, διά τόν Μύστην, ό καρπός τής γνώσεως τού 

Καλού καί τού Κακού, άλλ' ό θεός δέν έπιτρέπει τό δρέπειν αύτόν τόν 

άφθαρτον καρπόν ή είς τόν άνθρωπον τόν δεσπόζοντα έαυτοϋ καί δυνά

μενον οϋτω νά προσπελάση πρός αύτόν χωρίς νά τόν μολύνη. 

Άς άνακεφαλαιώσωμεν ήδη αύτά τά 22 Μυστήρια, έν 22 συμβολικός 

'Ερμηνείας. 

Τό 1 ον όνομάζεται ό Μύστης καί είκονίζει συμβολικώς τήν Βούλησιν 

Το 2ον ή θύρα τοϋ άποκρύφου 'Αδύτου, είκονίζει τήν Έπιστήμην τής 

Βασιλικής Τέχνης ητις όφείλει νά διευθύνη τήν θέλησιν 

Τό 3ον ή Ούράνιος Ίσις, είκονίζει τήν Δράσιν ητις όφείλει νά έκδηλοί 

τήν Βούλησιν συνηνωμένην πρός τήν Έπιστήμην τών Μυστηρίων. 

Τό 4ον ό Κυβικός Λίθος, είκονίζει τήν πραyματοποίησιν τών άνθρω

πίνων πράξεων, τό τετελεσμένον έργον, τήν ήθικήν κάθαρσιν 

Τό 5ον ό Κύριος τών Μυστηρίων, συμβολίζει τήν Έμπνευσιν ην ό άν

θρωπος λαμβάνει παρά τών άνωτέρων καί άποκρύφων Δυνάμεων 

Τό βον Καλείται αί Δύο 'Οδοί, είκονίζει δέ τήν δοκιμασίαν είς ην ύπό

κειται πάσα Βούλησις ένώπιον τού Άyαθού καί τού Κακού 

Τό ?ον Τό 'Άρμα τού Όσίριδος, είκονίζει τήν Νίκην δηλ. τήν 'Εκλογήν 

τού Καλού, όπερ είναι ό καρπός τής 'Αληθείας καί τού Δικαίου 

Τό 8ον θέμις, είκονίζει τήν Ίσορροπίαν, έξ άναλοyίας πρός τήν πλά

στιγγα ητις είναι τό σύμβολον τής Δικαιοσύνης 

Τό 9ον Καλείται ό κεκαλυμμένος Λύχνος, είκονίζει δέ τήν Σύνεσιν, 

ητις συγκρατεί τήν Ίσορροπίαν. 
Τό 1 Οον ή Σφίγξ, είκονίζει τήν Μοίραν, εύδαίμονα ή κακοδαίμονα, 

ητις συνοδεύει πάσαν ζωήν. 

Τό 11 ον ό Δαμασμένος Λέων, είκονίζει τήν Ίσχύν, ην πάς τίς κέκλη

ται νά κατακτήση διά τής άναπτύξεως τών διανοητικών καί ήθικών δυνά

μεών του. 

Τό 12ον καλείται ή θυσία, είκονίζει δέ τόν βίαιον θάνατον. 

Τό 13ον ή'Άρπη, είκονίζει τήν Μεταμόρφωσιν τοϋ 'Ανθρώπου, δηλ. 

τήν είς τήν μέλλουσαν ζωήν μετάβασιν διά τοϋ Φυσικού θανάτου. 
Τό 14ον τό 'Ηλιακόν Δαιμόνιον, είκονίζει τήν 'Ετοιμότητα (τήν δύνα

μιν πρός τό έφευρίσκειν άμέσως τόν κατάλληλον τρόπον τής δράσεως) 
τοϋ μεμυημένου άνθρώπου διά τής Βουλήσεως, τής 'Επιστήμης τών Μυ

στηρίων καί τής δράσεως συνδυασμένων. 

Τό 15ον καλείται Τυφών, είκονίζει δέ τό Πεπρωμένον, τό πατάσσον 

άπροσδοκήτως. 
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Τό 16ον ό Κεραυνόπληκτος Πύργος, είκονίζει τήν Καταστροφήν ύφ' 
όλος τάς μορφάς 

Τό 17ον ό Άστήρ τών Μάγων, είκονίζει τήν Έλπίδα, ήτις άγει πρός 
τήν Σωτηρίαν διά τής Πίστεως. 

Τό 18ον τό Σκιόφως, συμβολίζει τάς 'Αποπλανήσεις, αϊτινες μάς 
γνωρίζουν τήν άδυναμίαν μας. 

Τό 19ον τό άπαυγάζον Φώς είκονίζει τήν Έπίγειον Εύδαιμονίαν 
Τό 20όν ή Άφύπνησις, τών τεθνεότων, είκονίζει τήν Άνανέωσιν, τήν 

μεταβάλλουσαν τό Κακόν είς 'Αγαθόν, έν τή σειρά τών δοκιμασιών τών 
έπιβαλλομένων είς πάν στάδιον. 

Τό 21 ον ό Κροκόδειλος, είκονίζει τόν Έξιλασμόν τών πλανών ή τών 
έκουσίων σφαλμάτων. 

Τό 22ον καλείται ό Στέφανος τών Μυστών, είκονίζει δέ συμβολικώς 
τήν Άνταμοιβήν, τήν είς πάντα άνθρωπον άπονεμομένην έπί τή έκπλη
ρώσει τής έν τή γή άποστολής του καί τώ έπ' αύτής άπαυγάσματι 
σημείων τινών τής είκόνος τού θεού. 

Συνδέοντες ήδη τάς έρμηνείας τών 22 τούτων συμβόλων δυνάμεθα 
ν' άποτελέσωμεν τήν σύνθεσιν τής Μυήσεως διά τών έξής λέξεων. 

Ή άνθρωπίνη Βούλησις (1) διαφωτιζομένη παρά τής Γνώσεως (2) καί 
έκδηλουμένη διά τής Δράσεως (3), δημιουργεί τήν Πραγμάτωσιν (4) δυ
νάμεως τινός _ή χράται καί καταχράται, κατά τήν καλήν ή κακήν "Εμπνευ
σιν (5), έν τώ Κύκλω τώ διαγεγραμμένω παρά τών νόμων τής Παγκο
σμίου Τάξεως. Άφού ύπερνικήση τήν Δοκιμασίαν (6), τήν έπιβληθείσαν 
αύτώ ύπό τής θείας Σοφίας, κτάται διά τής Νίκης τού (7) τό ·Έργον όπερ 
έδημιούργησε, καί άποκαθιστώσα τήν Ίσορροπίαν της (8) έπί τού άξονος 
τής Συνέσεως (9), δεσπόζει τών ταλαντώσεων τής Μοίρας (10). Ή Δύ
ναμις (11) τού άνθρώπου, έξαγιασθείσα διά τής θυσίας (12), ήτις είναι ή 
έκουσία αύτοϋ προσφορά έπί τού θυσιαστηρίου, τής άφοσιώσεως, ή τού 
έξαγνισμού, θριαμβεύει τού θανάτου. Ή δέ θεία Μεταμόρφωσις του (13) 
άνυψούσα αύτόν μετά θάνατον, είς τά γαλήνια πεδία τής άενάου προό
δου, άντιτάσσει τήν πραγματικότητα άθανάτου τινός Έτοιμότητος (14) 
τού πνεύματος πρός τό αίώνιον ψεύδος τής Είμαρμένης (15). Ό ρούς 
τού Χρόνου άναμετράται διά τών καταστροφών. Άλλά πέραν τής έκά
στης Καταστροφής (16), βλέπει τις άναφαινομένην τήν αύγήν τής Έλπί
δος (17) ή τό σκιόφως τών Παραπλανήσεων (18). Ό άνθρωπος έπο
φθαλμιά άπαύστως πρός ό,τι τού διαφεύγει, ό δέ 'Ήλιος τής Εύτυχίας 
δέν άνατέλλει δι' αύτόν ή όπισθεν τού τάφου, μετά τήν Άνανέωσιν (20) 
τού όντος αύτού διά τού θανάτου, τού διανοίγοντος αύτώ άνωτέραν τινά 
σφαίραν βουλήσεως, νοημοσύνης, δράσεως. Πάσα βούλησις άφινομένη 
νά διευθύνηται ύπό τών ένστίκτων τού σώματος είναι άπάρνησις τις τής 
Έλευθερίας καί άφιερούται είς τόν' Εξιλασμόν (21) τής πλάνης ή τού 
σφάλματος. Πάσα άπεναντίας βούλησις ένουμένη πρός τόν θεόν πρός 
έκδήλωσιν τής 'Αληθείας καί άσκησιν τής Δικαιοσύνης, μετέχει έπ' αύ
τής τής ζωής, τής θείας Ίσχύος έπί τών όντων καί τών πραγμάτων, 
'Ανταμοιβής (22) αίωνίου τών άπελευθερωμένων πνευμάτων. 

Μετά τούς λόγους τούτους ό Παστοφόρος ώδήγησε τόν δόκιμον είς 
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τό βάθος τής Στοάς τών Μυστηρίων καί τώ άνοίγει θύραν τινά άγουσαν 
πρός νέον θόλον, στενόν καί μακρόν είς τήν άκρον τού όποίου φαίνεται 
κάμινος καίουσα. Ένώπιον αύτής τής τρομερός θέας, ό δόκιμος τρέμει. 
« Πού όδηγούμαι; ..... διερωτά τόν έαυτό του χαμηλή τή φωνή. Είναι κίνδυ
νος άδιέξοδος ... είναι ό θάνατος! ..... » 
« Υίέ τής Γής, έπαναλαμβάνει ό Παστοφόρος, οί κίνδυνοι καί αύτός ό 
θάνητος δέν έκφοβίζουν η τάς έξαμβλωματικάς φύσεις ... Αν είσαι φαύ
λος, άνανδρος πρός τί ήλθες ένταύθα; ... Ίδέ έμέ, διέβην άλλοτε αύτήν 
τήν φλόγαν ώς πεδίον έκ ρόδων.» 

Ένθαρρυνθείς ύπό τού καλοκάγαθου μειδιάματος τού Μύστου, ό δό
κιμος άναθαρρεί καί προχωρεί, ένώ ή παστός τών Μυστηρίων έπανα
κλείεται όπισθέν του. Ή σκέψις ή παρακολουθούσα πάσαν συγκίνησιν έν 
τή άρχή, τού λέγει, ότι είς μάτην ηκουσε πρό όλίγου τήν διδασκαλίαν 
άφού πρόκειται ν' άποθάνη ... Άγνοεί πώς θά περατωθή ή νέα αύτή δοκι
μασία. Άλλά μήπως είχεν προϊδει πώς θ' άπηλλάσσετο έκ τών πρώτων; 

Έφ' όσον πλησιάζει πρός τό διάφραγμα τής πυράς, ή έμπιστοσύνη 
του αύξάνει, ό κίνδυνος φαίνεται μειούμενος. Ό κλίβανος καθίσταται 
όπτική τις άπάτη, ένεργηθείσα έξ έλαφρών τινών περιέλξεων ρυτινοδών 
ξύλων, τεθειμένων διαστοιχηδών έπί κιγκλίδων έν μέσω τών όποίων 
σχηματίζεται δίοδος τήν όποίαν σπεύδει νά διέλθη άφόβως. Όρμών, νο
μίζει τήν δοκιμασίαν περαττωθείσαν άλλ' αίφνης τό άπρόοπτον τόν κα
ταλαμβάνει. Ή θολωτή δίοδος καταλήγει άποτόμως πρός ϋδωρ στάσι
μον, ούτινος ή εύρεία έπιφάνεια καλύπτει άγνωστον βάθος. ·Όπισθεν 
του πίπτουσι έκ τού ήμιανοιχθέντος θόλου ρεύματα έλαίου άσφαλτώ
δους, ύγρόν πύρ, σχηματίζοντος λάβαν πεπυρακτωμένην: ό κλίβανος 
έγένετο πραγματικότης. Εύρεθείς οϋτω μεταξύ αύτού τού έκ φωτός πα
ραπετάσματος, καί τού άποκρύπτοντος ίσως παγίδα τινά ϋδατος ό δόκι
μος προτιμά είκή νά διέλθη διά τού άγνώστου ϋδατος. Τά πόδια του βα
δίζουν έπί όλισθηράς κατωφερείας, βυθίζεται· άνά πάν βήμα ή έπιφάνεια 
τού ϋδατος φαίνεται ύψουμένη ... φθάνει είς τό στήθος του ... ύψούται 
άκόμη ... φθάνει είς τούς ώμους του: εν βήμα άπομένει καί θά βυθισθή! ... 
Άλλ' ή λάμψις τού κλιβάνου δεικνύει ότι άφίκετο ηδη είς τό μέσον αύ
τής τής λίμνης. Πρός τά μπρός ή κατωφέρεια ίσοπεδούται, άνυψούται 
όλίγον κατ' όλίγον καί ύποστηρίζει είς τήν έπιφάνειαν καί τήν άπέναντι 
όχθην τήν κλίμακα ένός πτερυγίου περικυκλουμένου έκ τών τριών με
ρών ύπό τινος ύψηλής άψίδος. 

Έπί τού τοίχου τού βάθους έξέχει θύρα όρειχάλκινος, ην φαίνεται 
διαιρούσα είς δύο δικλείδας λεπτός τις κίων, είκονίζων στόμα λέοντος 
κρατούντος κρίκον τινά.'Η θύρα αϋτη είναι κεκλεισμένη. Ό δόκιμος κα
ταβρεγμένος καί ριγών ύπό τού ψύχους, άνέρχεται κοπιωδώς τήν κλίμα
κα. Φθάσας πρό τού πτερυγίου έκπλήσσεται έπί τό ότι βαδίζει έπί μετάλ

λου ήχούντος. Σταματά παρά τήν θύραν ϊνα συνέλθη. Πέραν τών ύδάτων 

ότινα διέβη, ή άντανάκλασις τού κλιβάνου ώχριά, καί μετά έξαφανίζεται, 
ή πυρκαϊά σβύνει. Τό σκότος βασιλεύει έκ νέου, ή Σιγή προκαλεί τρόμον, 
ούδείς φαίνεται. Πώς νά κινηθή; ... 
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Άλλ' έδώ άκούγεται μυστηριώδης φωνή: 
"Τό μή προβαίνειν, είναι άπώλεια. ·οπισθεν είναι ό θάνατος· "Εμπροσθεν 

δέ ή Σωτηρία!.» 
Φαντάζεται τις τήν άγωνίαν τού δοκίμου. Βιαζόμενος ύπό τού φόβου, 

ψηλαφεί, τρέμων είς τό σκότος, τά άνάγλυφα τής θύρας 'ίνα άνακαλύψη 
τό μυστικόν τού άνοίγματος αύτής. Μήπως ό κρίκος τόv όποίον είχεν 

ϊδει πρό όλίγου έν τώ στόματι τού λέοντος καί τού όποίου τό καλύτερον 
μέρος είκονίζει κεφαλήν όφεως ούροβόρου είναι είδος τι στηρίγματος; 

'Όταν όμως έπιασε αύτόν διά τώv χειρών, τό μεταλλικόν δάπεδον έκ
φεύγει ύπό τούς πόδας τού δοκίμου όστις έμεινεν αίωρούμενος είς τό 
άχαvές κενόν. 

Ή δοκιμασία αϋτη ήτο λίαν έπικίνδυvος διότι πιθανόν νά έξέφευγε 
τώv χειρών τού δοκίμου ό κρίκος. Άλλ' οί Μύσται προείδαν τήν περίπτω
σιν αύτήv. Τό βάθος τού ύπογείου έvτός τού όποίου κατήρχετο τό με
ταλλικόν δάπεδον διηρείτο είς πολλά διαφράγματα έξ όθονών τεντωμέ
νων τάς όποίας τό βάρος τού σώματος θά διέσχιζεν τήv μίαν κατόπιν τής 
άλλης. Έκτός δέ τούτου πολλοί παστοφόροι ήσαν έτοιμοι νά δεχθούν 
αύτόν είς τάς άγκάλας των. Έάν δέν συvέβαινεν πτώσις τού δοκίμου τό 
κινητόν δάπεδον έπανήρχετο είς τήν πρώτην θέσιν του διά τινος μηχανι
σμού καί τότε ήνοίγετο ή όρειχάλκιvος θύρα. 

Ό άρχηγός τών δώδεκα νεωκόρων έπέδενε έκ νέου τούς όφθαλ
μούς του, ητοι τόν ώδήγει είς τάς τελευταίας αίθούσας. Αί αϊθουσαι αύ
ται κλείνονται κατά διαστήματα διά μυστικών θυρών, τάς όποίας οί ύπάλ
ληλοι τού ναού είς ούδένα άνοίγουσι παρά μόνον μέ σύνθημα. 

Τό συνέδριον τών Μυστών άνέμενεv τόν νέον Μύστην είς κρύπτηv 
τινά, ύπωρυγμένην έν τώ μέσω τής Πυραμίδας. Έπί τών στιλβόvτων τοί
χων τής κρύπτης τούτης συμβολικά ίχνογραφήματα άπεικόνιζον τά 48 

Δαιμόνια τού έτους, τά 7 Δαιμόνια τών πλανητών, τά 360 Δαιμόνια τών 
ήμερών. Ήτο βίβλος εικονογραφημένη τής όποίας αί είκόναι διαχωριζό
μεvαι διά χρυσών έλασμάτων περιελάμβαναν άπάσας τάς παραδόσεις 
τάς όποίας τά Μυστήρια παρέλαβαν παρά τού Έρμού-θώθ, τού μέγα 

Ίδρυτού, διδασκάλου καί άποκαλυπτού. ·Άπασα ή Ίερατική Έπιστήμη 
ήτο γεγραμμένη κάτωθεν έκάστου πίνακας. 'Αλλά ή γραφή αϋτη δέν ήτο 
δυνατόν v· άναγιγνώσκηται εί μή παρά τών Μυστών είς τούς όποίους ό 
Ίεροφάvτης ένεπιστεύετο τήν κλείδα μυστηριώδους τινός άλφαβήτου 
τού όποίου τό άπόρρητοv έτηρείτο διά τρομερού όρκου. Ό "Όρκος αύ
τός συνέδεεv όλους τους προσηλύτους άπό τού Ζηλωτού (πρώτου βαθ
μού) μέχρι τού Ροδοσταυρίτου (9ου βαθμού), όστις έλάμβανε την Σφρα
γίδα τής ύπερτάτης Μυσταγωγίας. 

Είς τάς τέσσαρας γωνίας τής κρύπτης ϊσταvτο τέσσαρα όρειχάλκινα 
άγάλματα έπί κιόνων τριγωνικών. Το πρώτον παr;>ίστα "Ανθρωπον, τό 
δεύτερον Ταύρον, τό τρίτον Λέοντα, τό τελευταίον Άετόν, συμβολικός 
ύποδιαιρέσεις τής Σφιγγός. Έπί τής κεφαλής έκάστης μορφής ύπάρχει 

δοχείον έν σχήματι στεφάνου περιέχον φώς. Έπτά τρίφωτοι λυχνίαι, 
άνηρτημέναι έκ τού θόλου μετά κορύμβων Χρυσών, συνεπλήρουv τόν 

φωτισμόν. 
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Ό 'Ιεροφάντης, ντυμένος πορφύραν, φέρων έπί τού μετώπου Χρυ
σούν Στέφανον κεκοσμημένον δι' έπτά άστέρων, έκάθειτο έπί 'Αργυρού 

θρόνου έδραιομένου έπί οκρίβατος είς τό μέσον τής συνελεύσεως. Οί 

λοιποί Μύσται μέ λευκά στιχάρια, μετά Χρυσού Στεφάνου άνευ κοσμη

μάτων, έτοποθετούντο έν τριπλώ ήμικυκλίω δεξιά καί άριστερά έπί χα
μηλοτέρων καθισμάτων . 

. · "Οπισθεν τού Ίεροφαντικού θρόνου, ύπό πορφυρούν θόλον, έφαίνε

το τό κολοσιαίον άγαλμα τής 'Ίσιδας, προσωποποιήσεως τής Φύσεως, 

συγκείμενον έκ μείγματος Μολύβδου (μέταλλον καθιερωμένον είς τό 

Ρεμφά, Δαιμόνιον τού πλανήτου Κρόνου) Κασσιτέρου (καθιερωμένον 

είς τό Πι-Ζέους, Δαιμόνιον τού Διός) Σιδήρου, (άφιερωμένον είς τόν 

"Ερτοσι, Δαιμόνιον τού "Αρεως) Χρυσού (είς τόν Πί-Ρέ τού Ήλίου) Χαλ

κού (είς τό Συρώθ, τής 'Αφροδίτης) 'Υδραργύρου στερεού (είς τόν θώθ 

η Πί-Έρμήν, τού Έρμού) 'Αργύρου (άφιερωμένον είς τόν Πί-Ίόχ, Δαιμό

νιον τής Σελήνης). Ή 'Ίσις έφερε διάδημα τριγωνικόν έξ άργύρου κ.λ.π. 

μετάλλων. "Εμπροσθεν τού Ίεροφάντου έν τώ μέσω τής κρύπτης έκειτο 

μεγάλη κυκλοτερής τράπεζα, έφ' ης ητο έγκεχαραγμένη ή θεωρητική 

είκών τυροσκοπίου. Ή τράπεζα αϋτη ύπεβαστάζετο ύπό 1 2 καρυατίδων 

έκάστη συμβολίζουσα εν τών Ζωδιακών Σημείων. Τά ϊδια Ζωδιακά 

Σημεία ήσαν χαραγμένα έν μονογράμμασι έπί μεγάλου Χρυσού Κύκλου 

συνηρμοσμένου έντός όλκού γεγλυμμένου πέριξ τής τραπέζης. 

Ό Κύκλος ουτος διηρημένος είς 12 μέρη καί μηχανικώς κινούμενος 
έστρέφετο κατά βούλησιν ϊνα παρουσιάζει είς τό σημείον τής 'Ανατολής 

τά 1 2 σημεία τά άντιστοιχούντα πρός τήν άκριβή έποχήν γεννήσεως τι

νός. Είς τό κέντρον τής τραπέζης εύρίσκετο άξων διερχόμενος τών κο

ρυφών 7 κινητών βελονών, αί όποίαι άποτελούντο έκ τών μετάλλων τών 

άντιστοιχούντων είς τά 7 Πνεύματα τών 7 Πλανητών. 

·Όταν ό Ζωδιακός Κύκλος έστερεούτο, διηύθυναν τόν πλανήτην τόν

παρ' εκάστης βελόνης δηλούμενον έπί τού σημείου τού ώρισμένου ύπό 

τών μυστηριακών ύπολογισμών. Ή 'Ανατολή καί ή Δύσις αύτού τού ού

ρανογρφικού έπιπεδοσφαίρου έσημειούντο διά δύο όρειχαλκίνων 

κρηπίδων, έφ' ών ήσαν δύο πίνακες έκ κηρώματος. Έπί τών πινάκων 

τούτων ό παρατηρητής Μύστης έσημείωνεν τά άποτελέσματα τών μελε

τών του. Ή γνώσις αϋτη έπιστοποίη τήν ύπερτάτην δοκιμασίαν τής μυ

σταγωγίας. 

Ό 'Ιεροφάντης ύπέβαλλεν έν πλήρει συνεδρία είς τόν ύποψήφιον 

Μύστην πρόβλημα τού ώροσκοπίου ϊνα τό χαράξη καί λύση, ώφειλε δέ 

νά έκτελέση τούτο άνευ σφάλματος, άλλως άνεβάλλετο έπ' άόριστον ή 

παραδοχή του είς τόν βαθμόν τού Μύστου Ροδοσταύρου. 'Επανερχόμε

νοι είς τόν δόκιμον εύρίσκομεν ουτον όδηγούμενον έν όδυνηρό κατα

στάσει ένεκα τής ταραχής πασών τών δυνάμεων αύτού Φυσικών καί 

Πνευματικών ένώπιον τών Μυστών. Οί 12 νεωκόροι τοποθετούνται έκα

τέρωθεν αύτού, δύο δέ έξ αύτών δράττονται τών χειρών του ϊνα τόν κρα

τήσουν άκίνητον. 

« Υίέ τής Γής, τώ λέγει ό 'Ιεροφάντης, οί άνθρωποι τής πατρίδος σου σ' 

έθεώρουν σοφόν καί φρόνιμον, σύ δε συνησθάνεσο διά τούτο έξαψιν 
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μεγαλυτέραν τού θαυμασμού τών συμπατριωτών σου. ··Ηκουσας νά λέ
γουν bτι ήμείς κατέχομεν θησαυρόν γνώσεων ύπερφυσικών καί δέν 
ήσύχασες πρίν ιϊ κατορθώσης νά είσέλθης μεταξύ ήμών. Ίκανοποιήθη
σαν ηδη οί άβουλοι πόθοι σου; ... Είς τί σού έχρησίμευσαν ή άδηφάγος 
δοξομανία καί ή μάταιος εύπιστία σου; ... 'Ιδού bτι κατέστης άθλιος καί 
αίχμάλωτος, παραδοθείς σύ ό ϊδιος είς τήν διάκρισιν άγνώστου έται
ρείας, τής όποίας τά Μυστήρια έπεθύμεις νά μάθης καί ή όποία διά 
πρώτην τιμωρίαν τής αύθαδείας σου σέ ένέκλεισεν έν τοίς έγκάτοις τής 
Γής! ... 

··Ηκουσες νά λέγουν περί τών δοκιμασιών μας, άλλ' έπειδή τά Μυστή
ριά μας καλώς τηρούνται, ένόμιζες έν τή πενιχρά σου σοφία bτι οί δόκι
μοι θά ύποβάλλονται είς άνευ περιεχομένου τερατουργίας, ίκανάς νά 
έκπλήξουν τά χαμηλά μόνον πνεύματα, μετά δέ τούτος θά έβλεπες τήν 
άναλαμπήν τής άποθεώσεως τής εύχερούς τόλμης σου. Δέν έσκέφθης 
bμως bτι ήμείς κύριοι τής Ζωής καί τού θανάτου �δυνάμεθα νά διαψεύ
σωμεν οίκτρώς τήν ύπερήφανον ταύτην άπερισκεψίαν σου. Δι· ένός 
μόνο σημείου δυνάμεθα νά σέ καταβυθίσωμεν είς τά βάθη τών ύπογείων 
μας ζώντα, bnou θά κατατρώγης τόν άρτον τής όδύνης καί θά πίνης τό 
ϋδωρ τής άγωνίας μέχpι τής τελευταίας σου ήμέρας! ... 

·Άλλ' ή έπιείκειά μας άνέχεται ν' άναδειχθεί άνωτέρα τής εύπιστίας
σου. Δέν θ' άξιώση μάλιστα παρά σού bπως σοί άποδώση τήν ·Ελευθε
ρίαν, παρά τόν έπίσημον bρκον σου, bτι ούδέποτε είς οίονδήποτε θ' άπο
καλύψης τό έλάχιστον τών bσων είδες καί ηκουσες τήν έσπέραν ταύτην. 
·ορκίζεσαι λοιπόν; ... ·ο δόκιμος άπαντό: «·ορκίζομαι» ...

·ο 'Ιεροφάντης διατάσσει τότε τούς Νεωκόρους νά τόν όδηγήσουν
ένώπιον τού Θυσιαστηρίου καί έκεί νά γονυπετήση. Είτα ύπαγορεύει με
γαλοφώνως, ό δέ δόκιμος έπαναλαμβάνει, φράσιν πρός φράσιν τόν έξής 
τυπικόν περίπου bρκον: 
« ·Ενώπιον τών έπτά Δαιμονίων τών τελούντων τά θελήματα τού Άφάτου 
··οvτος, τού αίωνίου καί άπείρου: Έγώ ό ....... , Υίός τού ............ , γεννηθείς 
έν ......... , όμνύω νά κρατήσω Σιγήν είς bτι είδον, ηκουσα, θά ϊδω καί θά 
άκούσω έντός αύτού τού 'Ιερού τών ίερέων τής θείας Σοφίας. ·Άv δέ 
ποτέ παραβώ τόν bρκον μου, καθίσταμαι καταδικαστέος νά σφαγιασθώ 
νά μ' άποσπάσωσι τήν γλώσσαν καί τήν καρδίαν, νά ένταφιασθώ .t.ντός 
τής άμμου τής θαλάσσης ϊνα τά κύματα μέ καλύψωσι δι' αίωνίας λήθης." 
« Εϊμεθα μάρτυρες τού λόγου σου έπαναλαμβάνει ό 'Ιεροφάντης, καί άν 
ποτε ηθελες καταστή έπίορκος, άόρατος έκδίκησις τού πνευματικού κό
σμου, θά παρακολουθή τά βήματά σου. θά σέ συλλάβη έν παντί τόπω, είς 
πάν μέρος, έστω καί είς τόν ύψηλότατον τών θρόνων έάν άναβής, ϊνα σέ 
ύποβάλλη είς τό παραδεδεγμένον σοι πεπρωμένον. ·Από τής στιγμής 
τούτης συγκαταριθμείσαι μεταξύ τών μαθητών τής Σοφίας, καί θά φέ
ρης, μεταξύ ήμών τόν τίτλον τού ζηλωτού, μέχρις ου, διά τινος μεγάλης 
πράξεως ύπακοής ιϊ αύταπαρνήσεως, άξιωθής νά άνέλθης είς άνώτερον 
βαθμόν ... » 

Κατά τό διάστημα τών λόγων τούτων, δύο Δοκιμασταί φέροντες έκα
στος άνά έν ποτήριον, τοποθετούνται άθορύβως έκατέρωθεν τού 
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Βωμού. Τρίτος τις τίθεται όπισθεν τού δοκίμου, ϊνο λύση μετ' όλίγον τόν 
έπίδεσμον, όλίγον δέ πιό πίσω τέσσορες Μελονοφόροι έκτυλίσσουν μέ
λοινον όθόνην. 
« Οί Μύστοι άπαντες, έξοκολουθεί ό 'Ιεροφάντης, όφείλουσι μοι ύποτο
γήν άπόλυτον. Όρκίσθητί μοι λοιπόν κοί σύ όμοίον ύποταγήν! ..... » Ό δό
κιμος όρκίζετοι κοί πάλιν. 
« Πρόσεξε κολά! ..... άνοφωνεί ό 'Ιεροφάντης. "Αν δέν ώρκίσθης διά τής 
καρδίας άλλά διά τών χειλέων, άνογιγνώσκομεν έν τοίς κορδίοις, τό δέ 
ψεύδος, μεταξύ ήμών τιμωρείται διά θανάτου! .... » 

Τρομερός τότε θυελλώδης πάταγος, προξενούμενος ποράτινος άο
ράτου μηχανισμού, άκούγετοι είς τά βάθη τής Πυρομίδος. 'Εκρήξεις νά
φθας φλεγούσης μιμούνται τάς λάμψεις τού κεραυνού, οί έπτά λυχνίοι 
τού θόλου σβέννυντοι οϊφνης, ή κρύπτη φωτίζεται μόνον έκ τών ώχρών 
πυρών τών έπ! τών μορφών τών σφιγγών τρεμόντων. Κατά τήν τεχνητήν 
τούτην θύελλον, ό έπίδεσμος τού δοκίμου άποσπώμενος παρά τού τρί
του Δοκιμοστού, πίπτει κατά γής. Τό βλέμμα του παρατηρεί έν φανταστι
κή λάμψει όλους τούς Μύστος έπί ποδός κοί διευθύνοντος ρομφαίας 
κατά τού στήθους του: θέαμα Μεγαλοπρεπούς Μυσταγωγίας άλλά τρο
μοκτικόν. 
« Αί ρομφοίοι ούται, έπονολομβάνει ό 'Ιεροφάντης, είναι συμβολικοί τής 
άνθρωπίνης Δικαιοσύνης· άλλ' ή άνθρωπίνη Δικαιοσύνη είναι ένίοτε βρα
δεία, σφαλερά, ό δέ παρ' ούτής έμπνεόμενος φόβος ούδόλως άνοχοιτί
ζει τάς θρασείας καρδίας .... 'Ημείς θέλομεν ϊνο κοί ό Ούρονός μάς έξο
σφολίζη τήν ύπόσχεσιν τών νέων Μυστών. Μοί ώρκίσθης άπόλυτον ύπο
κοήν: όφείλεις ν' άποδείξης τήν είλικρίνειον σου, άποδεχόμενος δοκι
μοσίον τινά έξ ής μόνον ό Παντοδύναμος δύναται νά σέ προφυλάξη, ... όν 
σέ κρίνη άξιον νά ζήσης .... » 

Οί Μύστοι τότε κοτοβιβάζουν τάς ρομφαίας, οί δέ Δοκιμοστοί φέρο
ντες τά δύο ποτήρια πλησιάζουν πρός τόν ύποψήφιον. 
« Ίδέ τούτο τά ποτήρια, έξοκολουθεί ό 'Ιεροφάντης, τό ποτόν τού ένός 
είναι άκίνδυνον, ένώ τό τού έτέρου είναι δηλητηριώδες. Σέ διατάσσω νά 
λάβης τό εν κατά τύχην κοί νά τό πίης διά μιάςΙ .... » 

"Αν ό ύποψήφιος, κατάπληκτος έκ τού πράγματος, άποποιηθη νά 
ύποκούση, νέος βόμβος βροντής άνογγέλει ότι ή Μυσταγωγία διεκόπη. 
Οί τέσσορες Μελονοφόροι ρίπτουν έπ' ούτού τήν μεγάλην μέλαινα όθό
νην, τόν καταρρίπτουν κατά γής, τόν κυλίουν είς τάς πτυχάς ούτής κοί 
τόν άπαγάγουν. 

Ό φοβηθείς νά θυσιάση τήν ζωήν είς τήν όρκισθείσον ύπόσχεσιν διά 
διπλού όρκου έξευτελίζει είς άεί έουτόν. θά τώ έπιτροπή λοιπόν νά έπο
νέλθη μεταξύ τών συμπολιτών του κοί νά τοίς εϊπη: 
« Ήθέλησο νά μυηθώ είς τά Μυστήριο ούτών τών διοσήμων Μυστών, 
ένώπιον τών όποίων ύποκλίνεται άπασα ή Αϊγυπτος, ώς ένώπιον ήμιθέ
ων, άλλ' ούτοί είναι κακούργοι ιϊ τρελλοί καθότι ούδείς συγκαταλέγεται 
μεταξύ των άν δέν διοφύγη τυχαίως τήν περίπτωσιν τής δηλητηριάσεως. 
'Επειδή δέ έπονέστην κατά τοιαύτης δοκιμασίας μέ άπέβολλον περι-
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φρονητικώς, άλλ' έγώ κατακρίνων τήν περιφρόνησιν των καταγγέλω καί 
αύτούς ώς θηρία είς τήν φρίκην τών 'Εθνών! ..... » 

Όχι ή άποδειλίασις ή ή άντίστασις ένός ύποψηφίου δεδεμένου ήδη 

διά τού δρκου δέν έπέτρεπε πλέον νά τώ δοθή τοιαύτη έλευθερία δπως 

καταχρασθή αύτήν ώς άνωτέρω. Δέν τόν έφόνευον μέν οί Μύσται, άλλά 

τόν ένέκλειον έπί έπτά σελήνας έντός ύπογείου τινός Πυραμίδος, μέ 

μίαν λυχνίαν, άρτον καί ϋδωρ, άνανεουμένων καθ' έκάστην ύπό δύο σι
γηλών έπισκεπτών. Πλησίον του κατετίθετο βιβλίον τι εξ' άποφθεγματι

κών γνωμολογιών, περιέχον τά Καθήκοντα τού 'Ανθρώπου πρός τό 
'Υπέρτατον Όν, τούς όμοίους του καί πρός έαυτόν. Ή μελέτη τού βι
βλίου τούτου, γεγραμμένου παρά τού Έρμού-θώθ πρός στοιχειώδη κα
τήχησιν τού Μύστου, ήτο διά τόν αίχμάλωτον δόκιμον στοιχείον παρηγο

ρίας, δυνάμεως, έλπίδος. Παρετήρει έν αύτώ καίτοι κεκαλυμμένως πως, 

τήν πιθανότητα τού νά έπανορθωθή έκ τής πτώσεώς του. 
Μετά τήν παρέλευσιν τών έπτά σεληνών τώ προσεφέροντο πάλιν τά 

δύο ποτήρια. Έάν τήν φοράν ταύτην παρεδέχετο τήν δοκιμασίαν έστω 

καί τρομαγμένος ίκανοποιείτο ή άπαίτησις τής Μυήσεώς του, άπελευθε
ρούτο καί διέμενεν, άπλούς Ζηλωτής, μή δυνάμενος ν' άνέλθη είς άνώ

τερον βαθμόν. ·Όταν δέ ή δοκιμασία τών δύο ποτηρίων έγένετο θαρραλ
λέως παραδεκτή καί έξετελείτο έν τή κρύπτει ένώπιον δλου τού συνε
δρίου (ώς συνέβη κατά τήν μύησιν τού Πλάτωνος) ό 'Ιεροφάντης έσπευ
δεν νά γνωρίση είς τόν μυούμενον δτι ούδένα κίνδυνον διέτρεχεν, καθ' 
δτι άμφότερα τά ποτήρια περιείχον άκρατον οίνον, είς δν μικρά δόσις 
σμύρνας έδιδεν έλαφράν τινα πικρότητα. 

Μετά τήν τόσην έντασιν τών φυσικών καί ψυχικών δυνάμεων ή άνά
παυσις άπέβαινεν άναπόφευκτος. Άλλά καί ή άνάπαυσις αϋτη ύπέκρυ
πτεν έν άγνοία τού μυουμένου, τελευταίον τινα δοκιμασίαν ητις ήτο ή 
μόνη έπικίνδυνος διά τήν ζωήν του. Οί Δοκιμασταί τόν ώδήγουν είς έτέ
ραν αϊθουσαν πολυτελώς διακοσμημένην ώς βασιλικόν κοιτώνα. Ύπηρέ
ται έκδύουν αύτόν έκ τών βρεγμένων ένδυμάτων του, κάμνουν έντριβήν 

δι' άρωματικών έλαίων, τόν ένδύουν δι' έσθήτος λευκής καί τού παραθέ
τουν τράπεζαν άπό έκλεκτά έδέσματα καί έκλεκτόν οίνον. 

Καθ' δλον τό γεύμα μουσική τις άόρατος καί ύπερκόσμιος, έναρμό
νιος προσελκύει όλίγον κατ' όλίγον τήν φαντασίαν τού μυουμένου είς 
ήμιενυπνιώδη τινά κατάστασιν, ποικιλλομένην δι' έρωτικών όπτασιών. Αί 
πτυχαί παραπετάσματος τινός πρασίνου, πεποικιλμένου διά κλάδων μυρ
τιάς (χρώμα καί φυτόν άφιερωμένα είς τήν Άφροδίτην), διαστελλόμεναι 

σιγά είς τό βάθος τής αίθούσης, άποκαλύπτουν παστάδα δπου διασταυ
ρούνται άντορχηστικώς, έν μέσω αίολοστίλπνου φωτισμού, δμιλοι νεανί
δων όρχου μένων καί συνδεδεμένων πρός άλλήλας διά στεφάνων έκ ρό
δων. Αί νεάνιδες αυται ήσαν θυγατέρες τών Μυστών, άνατρεφόμεναι έν 
τώ ίερώ καί άφιερωμέναι είς τήν Ίσιδα μέχρι τής έποχής τού γάμου των. 

Αί σαγηνεύουσαι αυται έμφανίσεις έφερον προσωπίδα προσδεδεμέ
νην έπί τού μετώπου διά χρυσού κύκλου, ϊνα μή δύναται ό μυούμενος κα
τόπιν νά τάς άναγνωρίση, άν ύπερνίκα τήν δοκιμασίαν.·Αλλά δέν έφερον 
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ώς σκέπην ή μόνον κοντόν χιτωνίσκον τρεμουσοκέντητον έκ χρυσών
μελισσών, καί άνθη. 

Ή μουσική έξηκολούθει παιανίζουσα μετά γοητευτικής άρμονίας, 
άρώματα μεθυστικά εύωδίαζον, τό έλκυστικόν τής θέας τόν προσήλκυε 
βήμα πρός βήμα, πρός αύτό τό μαγικόν τών σχημάτων, την αίώνιον Κίρ
κην τήν δεσπόζουσαν τό άνθρώπινον λογικόν είς τά σκότη τού ύλικού 
καί άμυήτου κόσμου. 

Άμα τή ύπερβάσει τού κατωφλίου τής παστάδος, δύο έκ τών φιλο
παιγμόνων τούτων χορευτριών τόν περιέπλεκον έντός τής έκ ρόδων 
άλύσσεώς των ένώ ταυτοχρόνως αί άλλοι έξηφανίζοντο ώς άγέλη περι
στερών έκπλαγεισών. Τό φώς αϊφνης έλαττωθέν, παρήγεν άμυδρόν 
σκιόφως, έν μέσω τού όποίου αί δύο πειράστριαι έξακολουθούν τόν προ
κλητικόν χορόν, άνακινούσαι έκ περιτροπής τήν άλυσσον, ώσάν νά προ
καλούν τήν έκλογήν τού μυουμένου. 

Έάν δι' έλαχίστου σημείου άδυναμίας, ό άσύνετος έτόλμα νά βεβη
λώση τήν "Αγνότητα καί "Ιερότητα τών Μυστηρίων, είς τών Δοκιμαστών 
όπισθέν του καί έν άγνοία του είσδύσας, τόν πατάσσει θανασίμως. Άν 
όμως ό μυούμενος παραμείνη άκίνητος καί έπιφυλακτικός ή έάν διέσπα 
τήν έκ ρόδων άλυσσον, τότε ό Δοκιμαστής άπέπεμπε διά σημείου τάς 
δύο νεάνιδας ένώ ταυτοχρόνως οί Μύσται είσήρχοντο έν πομπή καί συ
νέχαιρον τώ νέω άδελφώ έπί τώ ύπερανθρωπίνω θριάμβω, τώ προκαλέ
σαντι μέν άλλά μή κλονίσαντι τήν άρετήν αύτού. 
"Άξ1ε ζηλωτά, τώ λέγει ό "Ιεροφάντης, τά Μυστήρια συνίστανται έκ δύο 
στοιχείων, τής "Επιστήμης τής Βασιλικής Τέχνης καί τής Δυνάμεως. 
Άνευ τής έσωτερικής Επιστήμης δέν ύπάρχει Ίσχύς πλήρης, άνευ τής 
δυνάμεως ούδείς άνέρχεται είς τόν κατώτερον βαθμόν τής "Επιστήμης 
αύτής. Τό νά γνωρίζη τίς νά πάσχη είναι νά καταστή άπαθής. Τό νά 
γνωρίζη νά άποθάνη είναι νά καταστή άθάνατος. Τό νά είναι έγκρατής νά 
άξιωθή τής άπολαύσεως. Ίδού τά τρία πρώτα Μυστήρια τής νέας ζωής 
είς τήν όποίαν έμυήθης διά τής δοκιμασίας. 

Πάς Μύστης καλείται νά γίνει ό "Ιερεύς τής• Αληθείας, ό έμπιστος 
τών Μυστηρίων Της καί ό κλητήρ τών Δυνάμεών της. Όλίγοι όμως πραγ
ματοποιούν αύτόν τόν σκοπόν. Μάθε λοιπόν άδιαλείπτως νά δεσπόζης 
τών αίσθήσεών σου, ϊνα διατηρήσης τήν Έλευθερίαν τής Ψυχής σου, 
τούτο είναι ό πρόλογος τών Ίερών μας σπουδών. Ή Έμφυτος καί κατ' 
Έποπτείαν κατανόησις τού θεού έσται ή κορωνίς, άν γινώσκης νά είσαι 
ύπομονητικός. Αί υψηλοί διάνοιαι άφικνούνται μεταξύ ήμών μέχρι τής 
Προφητείας καί τής θεουργίας. Ή πρώτη αύτών τών δυνάμεων άνεγεί
ρει τό παρελθόν, διεισδύει είς τούς λόγους τού παρόντος καί άποκαλύ
πτει τό μέλλον. Ή δευτέρα δύναμις δημιουργεί έργα προσόμοια τών τού 

θεού, διά τής έπ' άπειρον προοδευτικής άποκαλύψεως τών Μυστηρίων 
τής παγκοσμίου ζωής.» 
" Δύνασαι ν' άνυψωθής είς τό άξίωμα τού Προφήτου καί τού θεουργού, 

διά έπτά έτών έργασίας, σιωπηλής καί μονήρους καθώς καί διά βαθμο

λογικών έξετάσεων έφ' όλων τών κλάδων τής Γνώσεως, τών είς τόν άν

θρωπον προσιτών. Έξακολούθη τό στάδιον τού Μύστου όπως τό άρχισες 
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καί είθε ή μεγάλη Ίσις νά ή σοι βοηθός! ... Άλλά είτε δεχθής νά ζήσης 

μεταξύ μας έν γλυκεία καί παντοτεινή άδελφοσύνη, σπουδάζων πάντοτε 

ή έκπληρών τά καθήκοντα τά όποία θά σού άνατεθούν, άν φανής άξιος, 

είτε προτιμήσεις νά έπανέλθης είς τήν πατρίδα σου 'ίνα διδάξης έκεί είς 

τούς συμπολίτας σου τήν Άλήθειαν καί τήν Δικαιοσύνην, ένθυμού τούς 

όρκους σου. Καί 'ίνα μηδέποτε έξαλειφθή τής μνήμης σου, έλθέ νά πα

ρατηρήσης, πρίν άνέλθης είς τήν γήν τήν μεταξύ ήμών έπιφυλασσομέ-

νην ποινήν τής έπιορκίας.» .......... . 

Ό Πλάτων έζησε δεκατρία έτη μεταξύ τών Μυστών τής Μέμφιδος 

καί τής 'Ηλιουπόλεως. Πολλούς αίώνας πρό τού Πλάτωνος ό Μωϋσής 

έξαιπαιδεύθη παρά τών Μυστών, παραλαβών έκ τών μυστικών των διδα

σκαλιών, τάς θρησκευτικός πολιτικός καί κοινωνικός ιδέας αί όποίαι 

άπετέλεσαν τήν βάσιν τού Μωσαϊκού Νόμου. Πολλά τών νόμων καί τών 

Ίεροτελεστιών τώv Μυστών μετεβιβάσθησαν είς τό θεοκρατικόν σύστη

μα τού Μωϋσέως. Άπορίας άξιον είναι πώς νά μήν ύπάρχη έν τώ Μωσαϊ

κώ νόμω ή ύψηλή διδασκαλία τής άθανασίας τής ψυχής. 

Αύτό έδιδάσκετο παρά τών Αίγυπτίων Ίεροφαντών σαφώς καί έλευ

θέρως. Οίίτοι μεταδώσαντες ώς θεματοφύλακες τήν διδασκαλίαν των, 

τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας είς τήν 'Ελλάδα καί τήν Άσίαν δέν έλη

σμόνησαν τήν κρίσιν τών Ψυχών. Ό Μύθος τού Μίνωος, τού Αίακού καί 

τού Ραδαμάνθυος, κριτών τών τεθνεότων, είναι μυστηριακής πηγής. Ό 

Τάρταρος καί τά 'Ηλύσια τών άρχαίων προγόνων μας καί άλλων 'Εθνών, 

είναι έπίσης ύπό διάφορα όνόματα, άναλόγως τών γλωσσών, άναμνήσεις 

τού Αίγυπτιακού Άμενθί, δηλ. τού ·Άδου είς τόν όποίον διενεργείτο κατά 

τήν θεολογίαν τών Μυστηρίων, ή διάβασις τών Ψυχών όσοι έγκαταλεί

πουν τήν γήv 'ίνα μετενσαρκωθούν είς νέον ϋπαρξιν. 

Ή Είσοδος τού ·Άδου είχεν ώς φύλακα θηρίον όνομαζόμεvον 'Όμς ή 
κύων τού τυφώνας. Ήτο τρίμορφον συγκείμενον έκ κροκοδείλου, ίππο

ποτάμου καί κυνός, έξ οίί οί 'Έλληνες έκαμαν τόν Τρικέφαλον Κέρβε

ρον. Ή Ψυχή έξελθούσα τού σώματος μετέβαιvεν έκεί, όδηγουμένη ύπό 

Δύο Δαιμονίων, ών τό έν έκαλείτο Άλήθεια, τό δέ έτερον Δικαιοσύνη. 

Είσήγετο δέ παρά Τρίτου Δαιμονίου τής Τμεί, θυγατρός τού Ήλίου (τής 

Περσεφόνης τών 'Ελλήνων), όστις προήδρευεν δικαστηρίου έκ Τριάκο

ντα Δύο Δικαστών. Οί δικασταί οίίτοι έφερον κεφαλάς διαφόρων ζώων, 

έκ τών όποίων, έκαστος τύπος είκόνιζεν άρετήν τινά ή έλάττωμα, ών 

ήσαν οί Έξετασταί. Έν τώ μέσω αύτών έκειτο τριτάνη, έφ' ής έτίθεντο αί 

καλοί καί κακοί πράξεις χωριστά, είκονιζόμεναι παρά βαρών κατατεθε

μένων παρά τού θείου Έρμού-θώθ, τού πρώτου νομοθέτου τής Αίγύ

πτου. Ή άγαθότης τού Ύπερτάτου ·οvτος, είκονιζομένου διά τού Όσίρι

δος, έδέχετο τάς καθαράς Ψυχός έvτός Σφαίρας Εύτυχίας ... άπέστελλε 

δέ τάς ένόχους Ψυχός νά έξαγνισθούν είς έτέραv Σφαίραν 'Εξιλασμού. 

Ή Ίδέα αύτή ή τόσο άπλή, έκπεφρασμένη διά συμβόλων έκ τής 

'Ορατής Φύσεως, ήλλοιώθη κατόπιν παρ' άμαθών έρμηνευτών άγνοού

ντων τήν κλείδα τών Μυστηρίων καί παρασχόvτων οϋτως άφορμήν νά πι

στευθή ότι οί Αίγύπτιοι έλάτρευον τά ζώα. Ό Μέγας· Ερμής-θώθ προεί-
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δ�ν τήν τοιαύτην παρερμηνείαν καί διαστροφήν γράψας αύτούς τούς
προφητικούς λόγους: 
"Ώ Αϊγυπτος, θέλει έλθη καιρός καθ' ον άντί τής άγνής θρησκείας καί
τής λογικής λατρείας, έξεις γελοίους μύθους, άπιστεύτους παρά τών 
μεταγενεστέρων. Δέν θά σού άπομείνωσι ή λέξεις γεγλυμμέναι έπί τού
λίθου, μνημεία βωβά καί άνεξιχνίαστα τής άρχαίας σου εύσεβείας.» 

Οί Υίοί τών Μυστών ήρχοντο τών σπουδών των άπό τούς 15ου έτους 
τής ήλικίας, ή δέ πλήρης έκπαίδευσις διήρκει εϊκοσι καί έν έτη. Ή πε
ρίοδος αϋτη περιελάμβανεν άπάσας τάς Έπιστήμας. Ή φυσική καί ή γε
ωγραφική ίστορία τών φυτών άπετέλει τάς πρώτος γνώσεις. Τούτη συ
νεδέετο ή Ίχνογραφία. Μετά ήρχοντο τά μαθηματικά, ή φυσική, ή 
Χημεία, ή Ίατρική, ή Χειρουργική, ή Γλυπτική, ή Άρχιτεκτονική, ή Μου
σική, ή Μηχανική. Μετά τάς γνώσεις τούτος έφαρμοζομένας καί είς τόν 
πρακτικόν βίον ή διδασκαλία έπεκτείνετο είς τήν γενικήν Ίστορίαν τών 
λαών, τών γλωσσών καί νομοθεσιών. Άνήρχετο μετά ταύτα είς τάς Μυ
στηριακός Έπιστήμας διαιρουμένης είς Λαϊκήν Άστρολογίαν καί είς Ίε
ράν, είς τήν ώροσκοπίαν, τήν συμβολικήν γραφήν, τήν φιλοσοφίαν τής 
Δικαιοσύνης καί τής Βουλήσεως, τάς Ίεροτελεστίας τών Ναών, τήν 
Προφητικήν καί τήν θεουργίαν. 

Οί Υίοί τών Μυστών δέν ύπεβάλλοντο είς φυσικός δοκιμασίας, διότι 

αύτή αϋτη ή έκπαίδευσις άπετέλει τήν μύησιν των, δεδεμένοι πρός τό 

Ίερατείον δικαιώματι οίκογενείας, τρεφόμενοι έκ τών παραδόσεών των 

καί ζώντες έν τώ μέσω τών Ίερών πομπών, έμάνθανον τήν έννοιαν καί 

είσέδυον είς τό πνεύμα αύτών άκόπως. Δέν ητο άνάγκη νά έπιβληθή είς 

αύτούς τό μυστικόν ώς τρομερόν σύστημα. Ή διάκρισις παρ' αύτοίς άρε

τή οίκογενειακή, δι' ήν έκαυχώντο έκ μικράς ήλικίας: ητο ό Στέφανος 

τών Γνώσεων αύτών καί ό Έγγυητής τού Σεβασμού τών Λαών. 

Ή Τάξις τών Μυστών καθό θεματοφύλαξ τών ύψηλοτέρων γνώσεων 

καί φροντίζουσα περί τής συνεχούς έπεκτάσεως αύτών έχάραξεν τό 

όνομά της έν τη Ίστορία διά Χρυσών Γραμμάτων. Είναι ή μόνη άνθρωπί

νη Έταιρεία τής όποίας τά έργα τών μνημείων της μάς άποκαλύπτουν 

άκόμη καί μάς άποδεικνύουν τήν ϋπαρξιν τεχνών, παραχθεισών μέχρι 

τής άνωτάτης τελειότητας έν τη άρχαιότητι, ένώ μήτε αί Ίνδίαι, μήτε ή 

Σινική, μήτε ή Άσυρία, μήτε ή Περσία δέν έχουν νά προβάλλουν τί πρός 

σύγκρισιν. Ή δέ νεωτέρα έπιστήμη ούδέν άλλο ήδυνήθη νά κατορθώση 

μέχρι τούδε παρά ώς Τυμβορύχος νά συλά τούς τάφους Της. 

Εϊδομεν ότι όσον άφορά είς τόν ξένον, άφού ύπερνίκα τάς φυσικός 

δοκιμασίας τής ύποψηφιότητος, έλάμβανεν άμέσως τόν τίτλον τού 

Ζηλωτού. Άν ήθελεν ν' άνυψωθή ύψηλότερον έν τη Ίεραρχία, ώφειλε 

νά ύποχρεωθή νά παραμείνη δώδεκα έτη έν τη σχολή τών Μυστών, ύπο

βαλλόμενος είς αύστηράν δίαιταν καί είς μόνωσιν. Έν όσω προώδευεν 

έν τή Έπιστήμη ήξιούτο τού s· βαθμού τού θεωρού, τού τρίτου βαθμού 

τού Πρακτικού τού Δ. βαθμού τού Φιλοσόφου κλπ. μέχρι τού 9ου τού 

Μύστου Ροδοσταυρίτου. Άλλ' ό τελευταίος οίιτος βαθμός άνταποκρινό

μενος πρός πλήρη έκπαίδευσιν δέν ητο προσιτός ή είς Πνεύματα πε

προικισμένα δι' έκτάκτου ίκανότητος καί μνήμης, διότι περιελάμβανεν 
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τάς 'Ιερατικός Έπιστήμας, ας ό θρησκευτικός νόμος άπηγόρευε ρητώς 
καί άπολύτως νά άνακοινούν έγγράφως ιϊ νά λαμβάνουν έγγραφον 
σημείωσιν πρός έκμάθησιν αύτών. Ό τέλειος Μύστης ώφειλεν νά γνωρί

ζη τά πάντα. 
Ή Άστρολο:-ιία θύρα τών Άποκρύφων Κόσμων τού δνοιγεν αύτή καί 

μόνη, χιλιάδας Μυστηρίων, είς τά όποία ώφειλεν νά γνωρίζη νά έφαρμό
ζη άμέσως καί θετικώς τήν μίαν τών έπτά κλειδών τού παγκοσμίου συμ
βολισμού, τοϋ άποκαλυφθέντος παρά τού Έρμού. Μόνον οί Μύσται τού 
9ου βαθμού έδικαιούντο νά διοικούν τό Κράτος καί τά τής Δικαιοσύνης. 

·Ότε έξεθρονίσθησαν ύπό τής στρατιωτικής φυλής, ή δεσποτεία των
δέν άπωλέσθη, διότι έκ τού βάθους τών 'Ιερών, ένθα έπανεκρύφθη 
αϋτη, έδέσποζε πάντοτε διά τής γοητείας τών ύπερφυσικών τεχνών, οί 
δέ βασιλείς τής Ρομφαίας δέν έτόλμων ούδεμίαν έπιχείρησιν πρίν συμ
βουλευθούν τούς Βασιλείς τής Έπιστήμης τών Μυστηρίων. 

Ή διανοητική δύναμις τούτων έμεγεθύνετο άδιαλείπτως καθ' όσον 
καθίστατο Άπόκρυφος καί έπέβαλλε μακρόθεν τούς χρησμούς της είς 
τήν άλλαζονείαν τών κυρίων τού Κόσμου. Άπαιτείται κοπιώδης καί ύπο
μονητική θέλησις διά νά σπουδάση τίς καρποφόρως αύτά τά παράδοξα 
έρρείπια τής Άνωτάτης τούτης Έπιστήμης τής Βασιλικής Τέχνης, ώς 
τήν άπεκάλουν καί κατά τόν Μεσαίωνα, ή όποία σήμερον παρέμεινεν 
άνάμνησις παρακμασθείσα καί καταδικασμένη ύπό τής άμαθείας. 

Πού είναι τά φωτεινά τά σιωπηλά, τά μυσταγωγημένα έκείνα πνεύμα
τα τά όποία διατηρούν άκόμη τήν παράδοσιν αύτής τής Έπιστήμης; ... 
-Υπάρχουν βεβαίως έξ αύτών καί σήμερον, άλλά τά βιβλία των, είναι δυ
σανάγνωστα. Διότι αύτά τά άλλόκοτα έργα δέν άπευθύνοντο είς τό εύρύ
κοινόν, ό σκοπός αύτός τών ύπό τύπον τυπικών βιβλίων άφεώρα είς τό
άνακουφίζειν τήν μνήμην τού γηράσκοντος Διδασκάλου, ή τό προφυλάτ
τειν έκ ψευδών βημάτων μαθητήν τινά παραπλανηθέντα μακράν τών κα
νόνων. Τά τοιαύτα βιβλία έκλάμψεις μέν φωτός διά τήν διδαγμένην ψυ
χήν όντα, λυκαυγές δέ διά τόν Ίσχυρόν Έρευνητήν καί νύχτα βωβή καί

άνευ όρίων διά τό πλήθος, είναι τά τελευταία τών χρησμών.
Άλλά πού οί 'Ιερείς ή αί Σιβύλλαι, οϊτινες έγίνωσκον νά τούς δώσουν 

φωνήν! .... Τί άπέγιναν οί παράδοξοι έκείνοι είς τούς όποίους ή Έπιστήμη 
τού Σταυρού, τού Τριγώνου καί τού Τετραγώνου, Τριπλής Κλειδός τών 
Έπτά κινητών Κύκλων συγκειμένου έκάστου έξ 22 Γραμμάτων συνδε
δεμένων πρός 22 Άριθμούς καί 78 Σύμβολα ήρκει νά προσαγάγωσιν 
ένώπιον τού νεογεννήτου τούς 'Αγγέλους τής ζωής, τής καλής ή κακής 
τύχης καί τού θανάτου! ..... Αύτή ή Έπιστήμη καί ή Δύναμις διπλούν 
στήριγμα τού άποκρύφου ίερού τής Ίσιδος καί τών Μυστηρίων, κατέρ
ρευσαν καθ' όλοκληρίαν είς τούς κατακλυσμούς τού άρχαίου κόσμου! .... 

·Όμως μήν άπογοητεύεσθε, άδελφοί μου, ρίψατε μίαν ματιάν είς τά
έργαστήριά μας καί θά δήτε τούς συμβολισμούς τού άπωλεσθέντος λό
γου τών Μυστηρίων, τούς κληρονόμους τών Αίγυπτιακών Μυστηρίων καί 
πάντων τών Μυστηρίων τού Σύμπαντος, άναμένοντα τούς ίκανούς ν' 
άποκαλυφθούν μέ όλη τους τήν δύναμιν καί μεγαλοπρέπειαν ίκανά νά 
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δώσουν τό άληθινόν Φώς είς τούς ζητοϋντας αύτό, νά άποκαλύψουν τήν 
κεκρυμμένην 'Αλήθειαν είς τούς πράγματι ίκανούς Μύστας. 

Ό κάθε μεμυημένος στις μυσταγωγικές 'Αλήθειες όφείλει νά καλ

λιεργήση τάς ψυχικός αύτοϋ δυνάμεις όπως έκδηλωθοϋν δυναμικώς, 
όπως σπουδάση τήν έπιστήμην τών Μυστηρίων, ύποστη τήν άπαιτουμέ

νην ήθικήν κάθαρσιν καί γίνη Μύστης πραγματικός. 

'Όταν έπιτευχθη τοϋτο κάθε Μύστης καθίσταται έξηγιασμένος καί 

μόνον οί ύποστάντες τήν τοιαύτην μεταμόρφωσιν δύνανται νά είναι οί 

πραγματικοί διδάσκαλοι τοϋ έσωτερισμοϋ, διότι τότε μόνον είναι πράγ

ματι σοφοί καί κατά τόν άείμν. άδ. Άντ. Άδριανόπουλον, 

« Είναι Μύσται πραγματικοί κατέχουν τήν 'Αλήθειαν καί τότε είναι πράγ
ματι καί Κραταιοί καί Ένδοξοι .. , δυνάμενοι νά χειρίζονται τάς κραταιάς 

καί ένδόξους δυνάμεις της θείας φύσεως καί της θείας Πνευματικής 

'Ιεραρχίας. 
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ΠΟΙΑ ΕΙ ΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ;
ΑΙΔ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤ Α 

Πηγή τής θρησκευτικής πίστης είναι τό ΕΝΣΤΙΚΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΘΟΣ ΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ! Γιά τούτο ζητάει τήν 
θείον προστασίαν. 

Καί μέσα ατά προχριστιανικά θρησκευτικά πιστεύω βρίσκαμε έντονην 
αύτήν τήν ψυχοτρόφον φωνήν Μυστικοπαθούς όρμής χωρίς νά ρωτάει 
τόν ΛΟΓΟΝ που συνήθως στεγνώνει τήν πίστην πρός τό ΘΑΥΜΑ! 

Αύτή ή θρησκευτική πίστις βοηθάει τόν "Άνθρωπο καί ατή κοινωνική 
του ζωή μέ άμοιβαίαν άγάπην, άλλά καί τούς διαιρεί, όταν οί άλλοι έχουν 
διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω! Καί συχνά είναι ύπερβάρβαρα τά 
θρησκευτικά μίση καί πάθη πρός τούς άκολουθούντας άλλα θρησκευτι
κά πιστεύω. 

Τούτο διότι οί θρησκευτικοί φανατισμοί έκφράζουν καί τόν άτομικόν 
τους έγωϊσμόν καί γιά τούτο ή Ίστορία μός όμιλεί μέ ντροπήν γιά τούς 
τρομοκρατικούς θρησκευτικούς πολέμους. Ένώ σκοπός τής θρησκευτι
κής πίστης είναι νά βάλει ΗΘΙΚΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

Καί αύτή είναι ή κυρία όδός τής Χριστιανικής θρησκείας ή ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΑΓΑΠΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

Είναι πικρή άλήθεια ή ΕΚΚΛΗΣΙΑ βάζει ξύλα ... ατή φωτιά τών συγκι
νήσεων τού άνθρώπου καί δέν τού βάζει όσο πρέπει ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
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ΣΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ 

Πλήρης ήμερών μετέστη στήν οiώνιο Άνοτολή, στή χώρο τών τέκνων 
τού ΦΩΤΟΣ 6 όδελφός μας, ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ, τήν 27/11/1988. 

Γεννήθηκε τό 1904 στήν Άθήνο. Σπούδασε Χημεία στό Πονεnισηi
μιο Άθηνών κοί Ήλεκτρολογίο στή Γερμονiο. Άnό νεαρός ήλικiας οi
σθάνθηκε έλξη nρός τόν έσωτερισμό καί μυήθηκε στόν Τεκτονισμό 
δnου έφθασε μέχρι τόν 320 βαθμό. 

Ύnήρξε iδρυτικό μέλος τής θεοσοφικής Έτοιρείος τής Έλλάδος 
καί τής Έταιρείος Ψυχικών Έρευνών. 

ΕΊχε τάξει σάν σκοπό τής ζωής του νά έμnλουτίσει τήν έλληνική έσω
τερική βιβλιογροφiα μέ έκλεκτά καί σοβαρά βιβλiο τά όnοίο όχι μόνον 
μετέφρασε στήν έλληνική άλλά κοί συνέγραψε πολλά έξ' ούτών μέ τόν 
τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ». Παράλληλο ύnήρξε κοί ό iδρυτής 
τής «ΣΦΙΓΓΟΣ». 

Κυριώτερο άnό τά έργα του είναι ή Έnτάτομος «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ». Ό ΙΛΙΣΟΣ και ή 
θεοσοφική Έταιρεiα στερούνται ένός πολυτίμου συνεγότη τους κοi εύ
χονται νά είναι έλαφρύ τό χώμα τής Άττικής γιο τόν φθαρτό όργονισμό 
του κοi γιά τήν ψυχή του ή κατοικiο τών τέκνων τού φωτός. 

Π.Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 106 71 'Αθήνα 

Συνεδριάσεις Στοών 
'Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1989 (ώρα 8 μ.μ.) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

9 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «·Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσο-
φία καί θεοσοφία» 

10 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ» 

12 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Α. Τριανταφυλλόπουλος «Τό έσωτερικό στοι-
χείο στή θεία Κωμωδία τού Δάντη» Α"

13 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας «Κρισναμούρτι» 

17 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος «·Ασπίδες τών μικρών πυ-
ρήνων (Διδασκαλίες Ναού Άρτιζςιν) 

19 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής «·Εσωτερική 'Επίγνωση» 0· 
23 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «·Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσο-

φία καί θεοσοφία» 

24 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. 

Μπλαβάτσκυ» 

26 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χρ. Καμαρωτάκης «θεοσοφία καί Διαλογι-

σμός» α 

27 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας «Κρισναμούρτι» 
31 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Κ. Ήλιάδης «·ο άριθμός 7» 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 

2 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Α. Τριανταφυλλόπουλος «Τό έσωτερικό στοι-
χείο στή θεία Κωμωδία τού Δάντη» 0· 

6 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσο-
φία καί θεοσοφία» 

7 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Κ. Ήλιάδης «·ο άριθμός 4» 
9 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χρ. Καμαρωτάκης «θεοσοφία καί Διαλογι-

σμός» 0· 
10 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας «Κρισναμούρτι» 
14 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωργάκης «Διάλογος παλαιών Έλ-

λήνων θεοσόφων» 
16 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής «'Εσωτερική 'Επίγνωση» Γ 
20 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου «'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσο-

· φία καί θεοσοφία»
21 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης «Μυστική Διδασκαλία Ε.Π.

Μπλαβάτσκυ»
23 Πέμπτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ θ.Ε.
24 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας «Κρισναμούρτι»
28 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωργάκης «Διάλογος παλαιών Έλ-

λήνων θεοσόφων»
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλνετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

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

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

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α, ΤΕΝΤΑΣ 

ΦΑΙΔΩΝΙΑ ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ 

«ΑθΩΣ»: Μελέτη 

Ο Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσα

λονίκης Ν. Μουτσόπουλος - στον οποίο οφείλονται και τα ζηλευτά σχέ

δια- σημειώνει στο μεστό προλογικό του σημείωμα: «Τό Άγιον Όρος εί

ναι και γωγραφικώς χώρος και «ψυχής κατοικία» και τόπος προσευχής. 

Είναι και Ιστορία και Τέχνη που έρχονται από τα βάθη των αιώνων και 

αψηφούν τον χρόνο». Κυρίως, όμως, είναι το Περιβόλι της Παναγίας. 

Αυτόν, πρωτίστως, καταγράφει ο δημοσιογράφος Φαίδων Γιαγκιόζης με 

μοναδική επαγγελματική συνέπεια. Η θεματική συμβαδίζει με την άμεση 

δημοσιογραφική εντύπωση: έχει την παρθενικότητα του στιγμιαίου και 

την αιωνιότητα της ομορφιάς. Παρελθόν και παρόν, δένονται με ένα 

απροσμέτρητης γοητείας τοπίο, για να συνυφάνουν την ιστορία της κα

τάνυξης. Είναι συνεχής η επισήμανση: τον πνευματικό κόσμο της νοερός 

προσευχής κατανοεί μόνον ο προετοιμασμένος επισκέπτης ο αγνός

στις προθέσεις περιηγητής που πιστεύει πως ο εσωτερικός σκολιός μο

νόδρομος οδηγεί στη φωτισμένη Αποκάλυψη. Την Αλήθεια. 

Άλλωστε αυτόν υποδεικνύουν και οι ασκητές: «Είσαι μόνος εδώ με

τον εαυτόν σου, τα βράχια, τη θάλασσα, κι έχεις την αίσθηση ότι υπάρ

χεις μόνον εσύ κι ο θεός .... Η αληθινή επανάσταση ξεκινάει από τον

εαυτόν μας». 

Αν και η μοναστηριακή ζωή «δεν αφήνει περιθώρια για διανοούμε

νους» σήμερα στα Μοναστήρια, στις σκήτες, στις καλύβες και στα ερη

μητήριο θα συναντήσεις μοναχούς καθηγητές Πανεπιστημίων και εκα

τοντάδες Μοναχούς πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών από τις ΗΠΑ, Γαλ-
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λία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Άπω Ανατολή, Λατινική Αμερική, Κα
ναδά και Αυστραλία. Ανάμεσά τους μηχανικοί του διαστήματος από το 
Χιούστον αλλά και πολεμιστές του Βιετνάμ και της λεγεώνας των Ξένων. 

Όλοι διακονούν την Ορθοδοξία, μαζί με τους Έλληνες πνευματικούς 
ταγούς, σταθερά αμετακίνητοι στα «όρια α οί πατέρες έθεντο». Για την 
πνευματική τους άσκηση ο καθηγητής κ. Ν. Μουτσόπουλος, σημειώνει: 
«Η ζωή του μοναχού είναι σκληρή ... Ατέλειωτες ώρες αγρύπνιας, προ
σευχής, νηστείας και εργασίας, που εναλλάσσονται σε τακτά διαστήμα
τα, σύμφωνα με απαράβατους κανόνες ... Ο Αθωνίτης μοναχός αποτελεί 

υπόδειγμα τέλειας ταπείνωσης ... Είναι ο ίδιος ένα ολοκαύτωμα πίστεως 
και αυταπαρνήσεως για τη σωτηρία της ψυχής του και των συνανθρώπων 

του». 
Δεν ιστορεί μόνον την μοναξιά «χίλιων χρόνων» ο δημοσιογράφος Φ. 

Γιαγκ. θρύλοι, παραδόσεις και σύγχρονη πνευματική ζωή, εξεικονίζο
νται με μνήμη βυζαντινή. Και παρουσία Βυζαντινή. Το Άγιο Όρος εξακο
λουθεί να είναι η Κιβωτός της Ορθοδοξίας και το θησαυροφυλάκιο της 
αγιοσωστικής Τέχνης, σε όλες τις εκφάνσεις. Κυρίως στην εικόνα. 

Η ειδική αναφορά στη ζωή, τη Διοίκηση και τα κειμήλια των είκοσι 
μοναστηρίων, δοσμένη με τετραχρωμία και καλλιτεχνικές φωτογραφίες, 
αποτελεί ένα κατατοπιστικό κεφάλαιο ιστορίας, δημιουργού Ιστορίας. 
Τουλάχιστον εκδοτικής. Είναι τόσο το φως στην εκτύπωση, τόσο παναρ
μόνια συνταιριασμένο με το κείμενο, ώστε ο λόγος συνεχώς να γίνεται 
«Μυστική Συνομιλία•ι με την αγιότητα τον Άθω. 

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΑΧ.ΞΕΝΑΚΗ 

«ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» 

Ανθολόγιο 

Απόψεις 390 φιλοσόφων και ερευνητών, για 46 θέματα, είναι τα 
αποφθέγματα - σημειώσεις που με ιδιαίτερα φορντίδα ανθολόγησε ο Α. 
Ξενάκης, προκειμένου να ευρύνει τη σκέψη των ασχολούμενων με τα 
Μυστήρια και τα Μυητικά Τάγματα. 

Η θεματογραφία του πρώτου τόμου είναι μια ευσύνοπτη αναφορά 
στις έννοιες και τους σκοπούς του Ελευθεροτεκτονισμού, των Ροδο
σταύρων, των Μυστηρίων, των θρησκειών και τους βασικούς δημιουργι
κούς φυσικούς νόμους. Παρά το γεγονός ότι ο συγγραφέας ανήκει στο 
Μικτό Τεκτονικό Τάγμα «Το Ανθρώπινο Δίκαιο», κατάφερε να αποφύγει 
τους ιδιότυπους δογματισμούς με αποτέλεσμα ικανοποιητικό: οι κρίσεις 
εμπεδώνουν την αλήθεια που αποκλειστικά διακονούν. Παράδειγμα η 
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αναφορά στα Τυπικά: «Αδιάλειπτος σκοπός των τεκτόνων είναι ο εκπολι-
τισμός της Κοινωνίας μέσα από τη διάδοση των Επιστημών και η βελτίω
ση του ανθρώπινου γένους με την Ηθική» και στην ιστορική έρευνα 
όπως η μνεία της πληροφορίας του θ. Τάσιου: «Κατά τον Πλούταρχο: 
τον 80 αιώνα π.Χ., υπήρχαν εννέα Συντεχνίες οικοδόμων που εκτός από 
την ανάπτυξη της τέχνης τους εφρόντιζαν για την ηθική και πνευματική 
ζωή των μελών τους». Ακόμη η παράθεση σκέψεων ανδρών ενασχολου
μένων «δια ζωής» με τη θεματογραφία των «σημειώσεων», όπως η γνώ
μη του Κωστή Μελισσαρόπουλου: «Ο' Ελευθεροτεκτονισμός προερχό
μενος από τα Επαγγελματικά Σωματεία των Οικοδόμων του Μεσαίωνα, 
είναι μια νεώτερη μορφή του Πανανθρώπινου θεσμού των Μυστηρίων 
της αρχαιότητας. Οι σκοποί και οι μέθοδοι παραμένουν οι ίδιοι: η εξέλιξη 

και τελειοποίηση της ανθρώπινης ψυχής. Η παράλληλη με τη διεύρυνση 

της Διάνοιας, επιμελής σφυρηλάτηση του ηθικού Όντος», προσδίδουν 

στο πόνημα κύρος αναμφισβήτητο. 

Τέλος η πρόταξη των Πορισμάτων περί Τεκτονισμού ϊης θεολογικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία: «ο Μασωνι

σμός δεν είναι θρησκευτική οργάνωση ουδέ σωματείον επιδιώκον θρη

σκευτικούς σκοπούς .... δεν έχει αντιχριστιανικόν χαρακτήρα, σέβεται 

απολύτως τον Χριστιανισμόν ... και ενεργόν επεδείξατο ενδιαφέρον κατά 

τε το παρελθόν και κατά τας ημέρας ημών εις πάσας τας εθνικός ανά

γκας και εις πάσας τας συμφοράς αίτινες έπληξαν την πατρίδα και την 

Κοινωνία», δίνει την πρέπουσα απάντηση στους στοχεύοντες «φραγκο

δίφραγκα» με την πώληση σκοταδιστικής παραπληροφόρησης ή τη συ

ντήρηση θέσεων μισαλλοδοξίας από τους φυσικούς φορείς της Αγάπης! 

Μία είναι η αλήθεια: «Οι Τέκτονες συνέρχονται ίνα επικρατήσει επί της 

Γης η Βασιλεία του Αγαθού ... με την εργασίαν ήτις είναι φύλαξ των 

ηθών». 

Κι αυτήν, ακριβώς, διακονεί το Ανθολόγιο του Α. Ξενάκη με συνέπεια 

και ευθύνη. Η περί «Τεκτονικής Ανατολής» ευχή του, υλοποιείται με την 

άριστη επιλογή των αφορισμών: «Η ιδιότητα του Τέκτονα δεν είναι τίτλος 

που χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με τις αγαθές πράξεις, που έχουν σχέση 

με την ηθική και πνευματική ανύψωση». 

Ν.Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΝΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ-ΝΑΧΜΙΑ

«ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ» Διηγήματα 

«Αστροκέντητη και πουπουλένια. Σύννεφο του άναρχου πάνω στο κορμό 

του δέντρου. Με το αγριόμελο στην κρύπτη της καρδιάς της. Πάρε το 

μαντήλι της τρανής τρανής Μαγδαληνής και πέρασέ το στο λαιμό σου, 

ουράνιο τόξο». 
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Αφήγηση λιτή. Κινηματογραφική εξεικόνηση του χώρου με το κυμα

τοειδές ρευστό δυναμογόνου πάθους. Στη λεκτική διαφάνεια σχίζονται 

οι ίσκιοι, φωτίζεται η σιωπή! 

Η διηγηματογράφος Ν. Κοκ-Ναχ, έχει μιαν ικανότητα μοναδική: ανα

καλύπτει τη μυστική στράτα μαίανδρου νυχτερινού. Και αποκαλύπτει: 

«Με πατούσε στο στήθος η αστυνομία με τα ελεφαντίσια πόδια της». Το 

ρίγος αλλοτινής εποχής κατόρθωμα σημερινό: «Αχ η λευτερίά σου ειναι 

και λευτεριά μου!». 

Δεν εξαίρει μόνο την ηρωική πράξη. Ταυτίζεται, κυρίως, με τον λαϊκό 

αγωνιστή που μεταβάλλει τη φοβισμένη ανάσα σε καυτερή πνοή ξεση

κωμού. Καθώς και με όλους τους καθημερινούς ανθρώπους της χαμο

ζωής, στις πιο καταδικές τους στιγμές: της πίκρας και του πόνου. Η χρο

νική ταύτιση άγει σε εσωτερική συνταύτιση, ώστε παραστατική να είναι η 

καταγραφή των τύπων και στις πιο ευκύμαντες αναδιπλώσεις της ψυχής 

τους: «·Ασε πια τι μnάλο θα χορέψω ... Έτσι επικοινωνεί ο άνθρωπος με 

το θεό ... ». 

Η σύγχρονη ιστορία εμπλέκεται με τον αρχαϊκό μύθο για να σκιαγρα

φηθεί με συνέπεια ο ερειδόμενος στην πολιτιστική καταβολή ανθρώπι

νος χαρακτήρας. Ο ελληνικός τύπος, ο τωρινός, της αλλοτριωμένης, 

από τις μηχανές, πόλης, και του κατακτημένου από αλλόγλωσσους νη

σιού. 

Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο συγκαιρινός, με τις ευαισθησίες και τις κακο

δοξίες του. Τους αγώνες με τη ζωή και τα πάθη του ... 

Η γραφή της Νίνος Κοκ-Ναχ είναι μια «λιωμένη φλόγα κόμπος κό

μπος. Δεν προδίδει ούτε την ελευθερία ούτε την αγάπη» 

Ν.Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΥΤΑΚΟΥ 

«ΚΟΝΣΟΥΕΛΟ» Ποιήματα 

Μπορείς να ζεστάνεις στο χtρι σου 
της Ειρήνης το χtρι 

Εαρινή συμφωνία «σύμπαντος κόσμου», είναι ο τριπλοφωτισμένος 

στίχος του Παν. Τσουτάκου: για την Ειρήνη, τον άνθρωπο και τη φύση. Η 

τριαδικότητα στην μονιστική ενότητα: την Ύπαρξη. Την Ελευθερία! 
Έχει ένα θείο χάρισμα ο ποιητής: ξέρει να μεταβάλλει την παγερή 

αδιαφορία ρόδινη χαρά σε μάτια γελούμενα. Είναι μια παρηγοριά ή όπως 
θα το έλεγαν οι Κολομβιανοί «Κονσουέλο». Παρηγοριά και ελπίδα μαζί 
της ανυπόταχτης καρδιάς. Η φωτοχαρά της αλήθειας είναι που ύπηρετεί 
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με όραμα παγκόσμιας συνέχειας τον άνθρωπο: 
Αν της καρδιάς σου θες αναπαμό 
κράτα το χάδι των παιδιών για φυλαχτό σου. 

Η ανέγγιχτη σιωπή προσεγγίζεται με σιωπηλό εκστασιασμό. Η ενδό
κρυφη σκέψη υψώνεται δέηση μυστική και σημαδεύει τις ώρες με το 
χτυποκάρδι μελίχροης κοπέλλας: 

Νύχτα των ανοιχτών του έρωτα ροδόφυλλων, 

νύχτα του μύρου και του Μάη των αστεριών! 

Ας ήταν οι ώρες σου να γίνονταν αμέτρητες 

και νάστεκε ασάλευτος ο χρόνος ... 

Είναι η πανήδονη στιγμή όπου τα χείλη «αναθρώσκουν» υπόσχεση 

της καρδιάς και του ονείρου. Και μιαν εύφορη επιστροφή στις χελιδονο

φωλιές της πρώτης μας άνοιξης, με την ολόγλυκη βροχή των γιασεμιών. 

Ο ερωτικός του φθόγγος είναι ξίφος φωτός στα περιστέρια του πόθου. 

Δεν προλαβαίνει μόνο τους ψιθύρους των ονείρων ερωτικής θάλασ

σας ο ταλαντούχος ποιητής. Αλλά και στολίζει τα λιγοστό εναπομείναντα 

δέντρα με τα χρώματα του ουρανού. Έχει δάκρυα για κάθε πληγή. Κι 

ένα μήνυμα για όσους αντιλαμβάνονται τη ματωμένη κραυγή της θύελ
λας: 

Τώρα που ενωτίστηκες το μήνυμα 

μπορείς να στοιχηθείς για την πορεία στο φως. 

Μην περιμένεις τους παλίνδρομους. 

Έχουν γίνει σκουλήκια που ηδονίζονται 

να τα πατούν. 

Οι παλίνδρομοι αρκούνται, κυρίως, στη σοδειά των υποσχέσεων. Αυ

τοπαγιδεύονται στη φενάκη της λεξιμαγίας. Του αγοραίου συνθήματος. 

Γι' αυτό είναι «φρικτή η αγωνία» του ποιητή, που θέλει τον λαό χωρίς την 

αυταπάτη του παρόντος, με ακήρατο κι αλώβητο τον αμπελώνα της ψυ

χής του! Έτσι, μαζί του, σε αυγή μυστικής ημέρας, ξεδιπλώνει τα φτερά 

για τον ήλιο. Πυρφόρος και πυρπολητής μαζί ... 

Ν.Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΠΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ 

«ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ»

Ποιήματα 

Έχει δίκιο η ποιήτρια να θεωρεί την Ύπαρξη μονάδα του απείρου η 

οποία τείνει στο μηδέν, μια και ο γυμνωμένος από όνειρα άνθρωπος, κα-
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θημερινά θύει κομπασμό και αλαζονεία στις μηχανές του. Έτσι φυσικό 

είναι να μετουσιώνεται συνεχώς σε ανώνυμο πλήθος που «ψάχνει» 

ασταμάτητα το χαμένο εγώ του. 

Έχουμε ξανασχοληθεί με την ανθρωπιστική απλότητα της ποιήτριας: 

«Νίψου αγάπη να γιάνεις τις πληγές». Είναι, πράγματι, η έμπνευσή της 

δέσμια στάλα αγάπης καθώς ο έρωτας σκαλώνει στ' αγριολούλουδα: 

Η άνοιξη στα χέρια σου 

μυρίζει κοριτσάκι. 

Η αθωότητα παραμένει πάντα κρυμένη σε ονειρικά λημέρια. Ακόμη κι 

όταν το ώριμο κορμί μεταnλάθεται σε αιώνιο καλοκαίρι. .. Μα η ποίηση 

«μυρίζει» και θάνατο, σαν η σιωπή παγερή ανταμώνει το βλέμμα. Τότε η. 

ζωή γίνεται φλογισμένη έρημος δίχως όαση: 

Βρέχει συχνά στη γη μας. 

Σκοτάδι, Μοναξιά, Πόλεμο, Πείνα. 

Κυρίως η μοναξιά σε υποχρεώνει «να εφευρίσκεις μύρια ελαττώματα 

για να πληθαίνεις τους καημούς!». Γι' αυτούς τους αδύναμους που συ

νωστίζονται στη σκιά της μοίρας είναι πονετικός ο λόγος της Πόπης Αν

Σφαλ. Και προt ρεπτικός ν' αλλάξουν τον μεταλλικό πια ρυθμό της καρ

διάς τους: 

... ν' ανακαλύψης το θαύμα που γεννιέται, πεθαίνει κι ανασταί
νεται 

την κάθε μιαν ανεπανάληπτη στιγμή της ζωής. 

Είναι πάντα μια μυστική κραυγή ο εμπνευσμένος στίχος της λεπταί

σθητης ποιήτριας. Για τον άνθρωπο του Μηδενός και του Άπαντος και 

την μοναδική ψυχή του, που κορφολογεί τον σφυγμό της ζωής με τον 

ρυθμό αντάρτη έρωτα. Κι ακόμη μιαν ανάμνηση φεγγερή η οποία πυρπο

λεί με λαχτάρα τον κόσμο: 

Μοιάζει η φωνή σου βόγγο ωκεανού 

όταν ακράτητος με τ' ακρογιάλι σμίγει 

και του καταφιλεί τη γύμνια! 
Λόγος ηδονόχαρος φλογισμένου νου! ... 

ΕΛΕΥθΕΡΙΑ ΜΑ ΥΡΙΔΟΥ 

«ΑΝΑΛΟΓΙΟ» 

Η ζωή 
τρεμάμενη φλόγα. 
Στο καντήλι της 

λάδι της η ψυχή μας! 

Ν�. Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Ποιήματα 
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Είναι ο νικητήριος της ζωής ήχος που ειρηνεύει με την ευλογία της 
αγάπης τον κόσμο. Σε ολάνθιστες ημέρες γίνεται η ποίηση ιέρεια της 
ζωής για va κοινωνήσει, τους άξιους, με την αλήθεια. Και είναι άξιοι όσοι 
έχουν απέθΟ\'Τη, φωτοανέσπερη ψυχή. Οι ποιητές. 

Κύριο γνώρ.Ι"Jμα των ποιητών του Λαού, είναι η ευκολοκατανόητη ει
λικρίνεια. Η εικονοπλασία τους θέλγει με την ονειρογέννηση του καθη
μερινού λόγου, τη στιγμή που η έμπνευση δεσμεύει ερωτικά τη σαρκω

μένη διάσταση. Τότε ο τρυγητής, σε χρυσομέλανα νερά, ήλιος, δεν είναι 

σάρκινη ανταύγεια· καρπός του πνεύματος είναι για να φωτίσει δρόμους 

τριβολόσπαρτους, προκειμένου ν'αποφύγουν οι θνητοί, τη δουλική στην 

Ειμαρμένη υποταγή: 

Άνθος η σκέψη μου 

Άνθος η ζωή 

Που η Συντέλεια; 

Η γοητεία του λόγου της Ελ. Μουρ., στηρίζεται σε έναν άνθινο παλμό. 

Μ' αυτόν, συνεχώς ζωογονεί την ομορφιά. Που παίρνε, μορφή ελληνική 

στη μέθη δημοτικού αχού, γιγαντωμένου από ηλιόχαρο τραγούδι: 

Πριχού χαρείς κι αποχαρείς κι από χαρά χορτάσεις 

... τώρα π' ανθίζει η σκέψη μου στου λογισμού τη χάρη 

τώρα π' ακέριος ουρανός ανθεί για με και θάλλει. .. 

Η Ελευθερία Μαυρίδου «ξέρει να λαλεί στου αηδονιού το φθόγγο» 

εξίσου ικανοποιητικά με τη μικρόστιχη και λιγόστιχη πηγαία δημιουργία. 

Είναι απόσταγμα, η έμπνευσή της, αείζωου πνεύματος, ηλιοβλημένη από 

το σπαθί της τιμής και πλουτισμένη με λαϊκή χρυσοβελονιά ... 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Π. ΚΟΝΤΟΥ 

«ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ» 

Αιωρούμαι στο κενό 

της τωρινής ερημιάς 

μια χούφτα μνήμες. 

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤ ΑΣ 

Ποιήματα 

Οι φρυγμένες εκτάσεις του άγχους εκβλαστάνουν γοερό το υπαρ

ξιακό άλγος. Η προαιώνια αγωνία συνθέτει τον αέναο κύκλο μιας δια

δρομής χωρίς αρχή και τέλος. Και δεν υπάρχει πουθενά σταυροδρόμι να

ακουμπήσει η άδεια μας ανάσα: 
Στην απύθεμνη χοάνη της αιωνιότητας 

χάθηκαν οι ώρες. 
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Ο Γερ. Κοντ. κεντρίζει τα ανθισμένα κρίνα της σκέψης με ωραιόξαν
θες αστραπές, για να καρπίσει, στον ανηλέητο λαβύρινθο του σύμπα

ντος, πληρότητα το φως. Στίχοι ωριμασμένοι στων ουρανών την απλω
σιά, προσεγγίζουν του καιρού το μύθευμα, με ανθρώπινη ζεστασιά: 

Όλα συμμετέχουν στο ζωντάνεμα 
εκείνου του πένθιμου 
δειλινού του χαμού σου ... 

Στοχαστικός αναδιπλώνεται ο στίχος του Γ. Κον. έξω και μέσα από 
τους φράχτ� του μικρού μας κόσμου. Στο ζωηφόρο θρόισμα της ψυχής 
του το άπειρο κοσμείται με ανθρώπινα οράματα. Οι χρυσακτίνες τους 
γαλουχούν την αρμονία με αγάπη και καημό. Με λόγο δημιουργικό ... 

Ν.Α. ΤΕΝΤΑΣ 
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- Κος 'Ανδρέας Παπαπαναγιώτου δρχ. 2.000

- Κος Λευτέρης Μωραίτης δρχ. 3.000

ΥΠΕΡ ΤΗΣ θΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

- Κα Θέκλα Λίβα δρχ. 5.000

ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ .................................................... . 

............... ΠΟΛΙΣ .................................................. . 

ΔΡΑΧΜΑΙ 1.200 Στέλλονται δι' έπιτογής στόν ΠΟΛΥΔ.ΑΝΤΖΑΚΑ θΕΟ

ΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10671 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ................................. : .................. . 

............... ΠΟΛΙΣ .................................................. . 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ .................................................... . 

.............. ΠΟΛΙΣ ................................................... . 

Ο ΙΛΙΣΟΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
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Μεταξύ μας 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Βουκου

ρεστίου 25, α· όροφος, Κωδ. 106 71, 

εΤναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαβ

βάτου 1 Ο - 1 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν ή τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

"Αντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο
φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας". Άποστο
λαί με τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε .. ή «άγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν να 
τούς είδοποιήσουν ή νά μάς δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Τεκτονική Στοά Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ίω. Μαρμαράς, Ζάκυνθος 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Άριστ. Γραμματίκας, Καλαμάτα 
Φίλιπ. Τζάλλας, Δράμα 

Ναπ. Μαυρογιάννης, Βόλος. 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδη «'Επιλο
γές» (ποιήματα) Άθήνα 1988. 

Μαριάννα Σταθούλη «Γιατί Κωνσταντί
νε;», «Μυθιστόρημα» Άθήνα 1988. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«Τό κουτί τής Πανδώρας" Διευθ. Κα-

τερίνα Τσαλίκη Μάρτιος - Μάιος 
'88. 

«Φίλοι Φυλακισμένων .. 'Εκδότης Στυ
λ.Ε. Μπουρμπαχάκης Άnρίλ. Ίούν. 

88. 

«'Ηπειρωτική 'Εστία" Διευθ. Γεωργ. 
Δημοσθ. Κόκκινος Ίούλ.-Αύγ-
.-Σεπτ. 88. 

«·ο Φυσιολάτρης Ίούλ.-Αύγ.-Σεnτ., 

Όκτώβ.-Νοέμβ.-Δεκ. 88. 

"Δαυλός .. Διευθ. Δημ. 1. Λάμπρου, Αύγ
.-Σεnτ., Όκτωβρ., Νοέμβρ. 88. 

"'Ισραηλινά Νέα» Σι,πτ, Όκτωβρ.-Νο

εμβρ., 88. 

«Χρονικά» Ύnευθ. Ίωσήφ Λόβιγγερ, 
Σεπτ.-Όκτ., Νοεμβρ.-Δεκέμβρ. 88. 

«Προβλήματα" Διευθ. Παύλος Κυρια

ζής Όκτωβρ.-Δεκέμβρ. 88. 

«'Ελληνίδων τής Βόρειας 'Ελλάδας" 

Ύnεύθ. Ρούλα Παπαδημητρίου, Νο 
171. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραnίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτ�ήνη:Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
Σύρος: Π.Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

2 ·οeωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 
Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 



Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ... 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΡΧΟΝΤ ΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΧΟΝΤ ΑΙ. ΑΙ 

ΙΔΕΑΙ ΜΕΝΟΥΝ. ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΨΟΥΝ ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ το ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ. τι ΕΚΑΜΕΣ 

ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ; 

ΑΝ ΔΕΝ το ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ 

ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΟΝΤ Α ΣτιΣ ΙΔΕΕΣ, ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 

ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΟΝΤΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ. ΔΕΙΞΕ 

ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ το ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΙΔΕ

ΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙΣ ΝΑ 

ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΑΠΟ. .. ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, 

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ... «ΙΘΑΚΗ». ΕΚΑΜΕΣ ΚΑΜ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗ

ΣΗΣ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΚΟΝΤΑ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΔΕΑ; 

ΚΑΜΕ ο.τι ΜΠΟΡΕΙΣ, ΑΣ ΚΑΜΟΥΜΕ ο.τι ΜΠΟ

ΡΟΥΜΕ, ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ 

ΝΕΙΑΤΑ ... ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.-

Π.Δ.Α. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 1988 

Άνδριανοnούλου Άντ.: Εύτυχία 

» : Ύnοθήκαι

Άναγνώστου Παναγ.: 'Αρχαία Μυστήρια καί θεοσοφία 

Ή θεολογική Τριάς 

: 'Επιλογές Κ. Μελισσαρόπουλου 

: Αίγυnτιακά Μυστήρια 

'Αντωνίου - Σφαλαγκάκου Πόπη: Στό ·Άγνωστο Κοριτσάκι 

Βλαχοπούλου Π.: Τά 'Αντίθετα 

Φώς τής Σκέψης 

Βαμβακοnούλου Ρ.: Γνωστικισμός 

Γεωργανά Κων.: Ή παρουσία των Άρχ. Έλλ. στήν ύδρόνειο 

Γουγούτας Ζάνος Αίδεσιμ: Ή Φωνή τής Σιωπής 

Γράβιγγερ Πέτρος: 'Απολλώνιος Τυανεύς 

θανασουλοnούλου Κ.: Ό Ήλιακός Συμβολισμός 

·Ίβου Αίμιλία: Ή Ώραιότητα τών Νεκρών

Ό Μέγας Διάκοσμος 

» : Κατατεμαχ. Σώμα τού Όσίρι

» : Τα παιδάκια στό 'Ασουάν

Ίωαννίδη Δημ : Ή Κάθαρσις 

Καλεντιάνου Κ. 'Ανάμνηση άπό ένα ταξίδι 

Καμαρωτάκη Χρ.: Κ. Μελισσαρόnουλος 

Κοκκινάκη Σn.: Ή Κοιλάδα τών Ρόδων 

Κουτσοχέρα Γ.: Τό Ύστατο χαίρε Κ. Μελισ. 

Κυριάκη Δημ.: Περί τού πώς Βιωτέον 

» : Ό Κρισναμούρτι διά nαιδείαν

Μαστραντώνη Τάκη: Γνώση Ήθικής Συνειδήσεως 

Μελισσαρόπουλου Μ.: Βιογραφία Κ. Μελισ. 

Μελισσαρόπουλου Κ.: Άnολώνιος ό Τυανεύς 

Σοφές περικοπές άπό έργα του 

»· Πώς λειτουργεί ό νόμος τής Μετενσ.

»· 'Ελευσίνια Μυστήρια

Περί τής έννοιας τού θεού

'Εξέλιξη rϊ 'Ανακύκληση; 

'Υπάρχει θάνατος; 

Μέλλου 'Ερατώ Ή ή μέρα τής Λαμπρής 

Μπινιάρη Στυλ.: Προσευχή στό Δάσος 

Μnρούμη ·Άντα: Κ. Μελισσαρόnουλος 

» : "Όνειρο Χριστουγέννων

Παnασλιώτης Π.: Τό 'Άγ. Πνεύμα ώς δημιουργός ένέργεια 

Παnαχατζή Γ.: Ή Κοιλάδα τών Ρόδων 

Παράσχη Νικ.: Πυθαγ. Φιλοσοφία- Άτομ. θεωρία; 

σελ. 
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94 

193 

262 
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103 
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Ρουζέ Έ.: 'Εορτές Φωτός 

Τέντας Ν.: Βιβλιοκρισία 

»: Άθηναγόρας

»: Άγαπάν καί ύπηρετείν Κ.Μ.

Χαλκιώτη Γ.: Κ. Μελισσαρόπουλος 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ίλισός: Ευρετήριο 1984-1987 

'Εορτή Λώτου: "Αντζακας Π. Ή θεοσ. στήν Πράξη 

Καμαρωτάκη Χ.: Γιά τό Λωτό 
» : Παναγιώτου Καλ.: Γιά τήν 'Εορτή
» : Παπασλιώτη Π.: Γιά τήν έορτή
» : Σιβρή Γ.: Ή Έλ. Π. Μπλαβάτσκυ

Μνήμη Κ. Μελισ.: Άφιέρωμα τ. 185 τού Ίλισού 
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150 
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185-239



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Ή έκδοση τού ΙΛΙΣΟΥ θά σuνεχισθή βελτιούμενη καί θά είναι ή καλύ

τερη πνευματική προσφορά, στή μνήμη τού ίδρuτού της ΚΩΣΤΗ ΜΕ

ΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ. 

Η ΣΥΝΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΙΛΙΣΟΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΕΙΝΑΙ 

ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ 

ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ 

ΝΑ ΕΜΒΑΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. 

ΔΡΧ.1.200 

ΓΙΑ το 1989 





Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 

Όδός Ζωοδόχου Πηγής 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομή 1 989 δρχ. 1.200 

Έξωτερικού Δρχ. 2.000, άεροπορικώς Δρχ. 2.500 

JΕγγράψατε νέους συνδρομητάς 

« Έ π ι  λ ο γα ί» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 1200 

Δ, Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 900, δεμένη δρχ. 1200 

Αί συνδρομαί η άντίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικήν lf 

τραπεζικήν έπιταγήν -δχι μέ έντολήν- έπ' όνόματι Πολυδεύκη 'Άντζακα, Βου

κουρεστίου 25, Τ.Κ. 106 71 - Τηλ. 3620702 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

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

Τηλ. 9217513 - 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Κ. Μελισσαρόπουλου: 'Υπάρχει θάνατος; 
Α. 'Ανδριανόπουλου: Ύποθήκαι 
Ά. Μπρούμη: 'Όνειρο Χριστουγέννων 
Ρ. Βαμβακόπουλου: Γνωστικοί 
Γεωργανά: Ίχνη πανάρχαιας παρουσίας Έλλήνων 
Π. Γράβιγγερ: 'Από τή βιβλιοθήκη Σφιγγός 
Έ. Ρουζέ: Έορτές Φωτός 
Ν. Παράσχη: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία 
Π. Παπασλιώτη: 'Άγιον Πνεύμα 
Π. Άναγνώστου: Αίγυπτιακά Μυστήρια 
Γουγούτα: Πηγή θρησκευτικής Πίστης 
Πρόγραμμα έργασιών Θ. Έταιρίας 
Ν. Τέντα: Νέα βιβλία 
Μεταξύ μας 
Περιεχόμενα έτους 

σελ. 
241 

251 

262 

264 

273 
282 
288 
290 
294 

299 
326 
328 
329 
339 

340 
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