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θΕΟΣΟΦΙΑ: το ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ή άντιπρόεδρος τής Όμοσπονδίας τών θεοσοφικών Στοών τής Εύ
ρώπης Κυρία Henriete van der Hecht έπεσκέφθη τήν χώρα μας άπό τίς 

26.10.81 έως τίς 4.11.81. Ή κ. van der Hecht παρακολούθησε τίς έργα

σίες τών Στοών τής 'Αθήνας καί έμίλησε πρός τά μέλη τής 'Εταιρίας, 
στίς 3 Νοεμβρίου. Άπό τήν όμιλία της αύτή δημοσιεύουμε ένα ένδιαφέ

ρον άπόσπασμα: 
1. Άκόμη καί σέ περίπτωση σχεδόν όλοκληρωτικής καταστροφής

· τού κόσμου μας άπό τήν άτομική βόμβα, τό θείο σχέδιο γιά τήν έξέλιξη
τής ζωής πάνω στήν γη μας θά πραγματοποιηθή.

Ή θεοσοφία δείχνει ότι ή πνευματική έκκόλαψις τής άνθρωπότητος 

είναι άναπόφευκτη (= βέβαιη), ότι ή άγάπη θά καταστή ό κανόνας, καθ' 
όσον ή άνθρωπότης θά ξεπεράσει τήν περίοδο τής διανοητικής άναπτύ

ξεως: θά έλθει ή βασιλεία τής διαισθήσεως, δηλ. ή βασιλεία τής συνει

δητοποιήσεως τής ένότητος, καί τής άμέσου γνώσεως τής βαθιάς φύσε
ως τών όντων: θά φέρει τήν άδελφική άγάπη καί τήν άρμονία. 

Ή θεοσοφία δείχνει έπίσης ότι σέ κάθε ψυχή, τό θείον θά έκδηλώ
νεται πάντα πληρέστερα: δέν ύπάρχει όριστική άποτυχία γιά τόν σπινθή

ρα τής θείας ζωής, πού ζεί μέσα μας. 

Λοιπόν, ή γνώσις τής θεοσοφίας μπορεί νά έλευθερώσει άπό κάθε 

φόβο τήν άνθρωπότητα. 
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2. Ή θεοσοφία ξεκαθαρίζει τί είναι ή αύθεντική οίκολογία.
Τό φυτικό καί τό ζωϊκό βασίλειο έχουν τόσα δικαιώματα όσα καί ό άν

θρωπος στήν έξέλιξη καί στήν έκκόλαψη (άνάπτυξη): Ή συνείδησή τους 
θά γίνει ή συνείδηση τής μελλοντικής άνθρωπότητος. Ή άνάπτυξίς τους 
είναι τόσο άναγκαία, όσο καί ή δική μας. Άν ή άνθρωπότητα θέλει νά 
προοδεύσει, πρέπει νά βοηθήσει τήν μεγίστη άνάπτυξη τού ζωϊκού καί 

τού φυτικού βασιλείου. 
Αύτό έκφράζεται μέ έντυπωσιακό τρόπο στήν «Φωνή τής σιγής»: 
«Βοήθησε τήν φύση καί έργάσου μαζί της: ή φύσις θά σέ θεωρήσει 

σάν έναν άπό τούς δημιουργούς της, καί θά σε ύπακούσει. Καί μπροστά 
σου θά άνοίξει όρθάνοιχτες τίς θύρες τών μυστικών της θαλάμων, καί θ' 

άποκαλύψει στό βλέμμα σου τούς θησαυρούς πού είναι κρυμμένοι». 
Αύτό σημαίνει γιά μός πρακτικά: άναδάσωσις ή καλλιέργεια τής όλό-

τητας τού πλανήτη, μέ άποκατάσταση τής θαλάσσιας χλωρίδας. 
Άποκατάστασις τής πανίδας σέ όλους τούς φυσικούς χώρους. 
Κατάργησις κάθε σκληρότητας πρός τά ζώα. 
Γενικοποίησις τής χορτοφαγικής διατροφής. 
Μέ δυό λόγια, ή αύθεντική οίκολογία συνίσταται στήν μέγιστη δυνατή 

εύνοια πρός τήν φυτική καί τήν ζωϊκή άρχή, χάριν αύτών καί όχι μόνον 
χάριν τού όφέλους τού άνθρώπου. 

Αύτό προϋποθέτει έπίσης μιά πιό λιτοδίαιτη (έγκρατή) ζωή, σέ στενή 

έπαφή μέ τήν φύση. 
3. Ή θεοσοφία δtκαιολογεί όρθολογιστικά έκ μέρους κάθε άτόμου

τήν μέγιστη ήθική αύστηρότητα, όποιες κι άν είναι οί προσωπικές θυσίες 

καί οί ύλικοί καί οί σωματικοί κίνδυνοι. 
Συνεπώς, μή βίp, άπόλυτη φιλαλήθεια, άπόλυτη τιμιότητα, άπάρνησις 

τών ύλικών άγαθών, κ.λ.π. "Ας μεταμορφώσουμε τόν κόσμο μέ τό παρά
δειγμά μας, τήν σκέψη μας καί τήν άκτινοβολία μας. 

"Αν πεθάνουμε, ή μετενσάρκωση θά μός προσφέρει νέq σώματα, ένώ 
ή ψυχή μας θά διατηρήσει τίς άποκτημένες άρετές. Μ' αύτόν τόν τρόπο, 
ή άνθρωπότης στό σύνολό της θά γίνει τό δυνατόν γρηγορότερο καλλί
τερη, γιατί ό συνολικός άριθμός τών ψυχών, πού διέρχονται τόν κύκλο 
τών ένσαρκώσεων, είναι σταθερός (60 δισεκατομμύρια μός έχει λεχθεί). 

Ίδιαίτερα, καμμιά βιαιότητα πρός τό ζωϊκό βασίλειο χάριν τής έπιμη
κύνσεως τής άνθρώπινης ζωής, δέν είναι έπιτρεπτή. 

Συνεπώς, πνευματική άναγέννησις τής άνθρωπότητος διά τής ήθικής 
αύστηρότητος. 

4. Μιά άπό τίς ούσιαστικές προσπάθειες τής θεοσοφικής Έταιρίας
στή σημερινή έποχή, είναι τό νά καταστήσει γνωστό στόν κόσμο τί πραγ
ματικά είναι ή γιόγκα. 

Τό μπορούμε χάρι στό έργο τού Taimni, τού μεγάλου σύγχρονου Ίν
δρού θεόσοφου. Τό βιβλίο του, «·Η Έπιστήμη τής Γιόγκα», βασισμένο 
στούς άφορισμούς τού Παταντζάλι, είναι ίσως τό σπουδαιότερο έργο 
πού ύπάρχει σήμερα σχετκά μέ τήν Ρόζα Γιόγκα. "Εγραψε πάρα πολλά 
άλλα, πολύ άξιόλογα έργα γιά τήν γνώση καί τήν πρακτική τής Γιόγκα, 
δηλ. τής πνευματικής ζωής. 
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Ξεκινώντας άπό τή μελέτη τους, τά μέλη τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

μπορούν νά διδάξουν: 

ο) Πώς νά διακρίνουμε τόν ο ύ θ ε ν  τ ι κ ό Γκουρού, τόν αύθεντικό 

πνευματικό καθοδηγητή, άπό τήν λεγεώνα τών ψευτο-γκουρού. 

β) Τό τί πράγματι είναι τό Samadhi καί ή φ ώ τ ι σ η , οί διαφορετικές 

τους βαθμίδες, πού άντιστοιχούν στήν άφύπνιση τής συνειδητότητος 
στά διαδοχικά πεδία πού περιγράφει ή θεοσοφία, καί πού άπαιτούν τό 

έργο πολλών ύπάρξεων. 

γ) Τούς τ ε ρ ά σ τ ι ο υ ς  κινδύνους, πού επιφέρουν ή πρόωρη άφύ

πνισις τού Kundalini καί ή πρόωρη άνάπτυξις τής διοράσεως, δηλ. στον ή 

συγκινησιακή καί ή διανοητική φύση δέν είναι άκόμα έξαγνισμένη καί 

κυριαρχημένη. 

Εϊτε τό θέλουμε, είτε όχι, ή Γιόγκα έπεκτείνεται στήν Δύση: θά φέρει 

τήν πιό μεγάλη πνευματική πρόοδο, άν βασίζεται στήν γνώση τής θεο

σοφίας. 

5. 'Άμεσα συνδεδεμένο μέ τήν Γιόγκα είναι τό ζήτημα τού δ ι ο λ ο -

γ ι σ μ ο ύ: 

Ό Διαλογισμός είναι τό πέρασμα άπό τήν συνειδητότητα πού περιο

ρίζεται στην διανοητική δραστηριότητα - δπως γενικά ή δική μας - στήν 

συνειδητότητα τήν φωτισμένη άπό τήν διαίσθηση. 

Κι' έδώ έπίσης, ή θεοσοφική 'Εταιρία, προσφέρει τήν όρθολογιστική 

διδασκαλία, μέ βιβλία δπως: « Ή δύναμη τής Σκέψεως» τής Άννι Μπέ

ζαντ, «·ο Διαλογισμούς γιά τούς άρχάριους» τού Wedgewood, «'Η 'Επι

στήμη τής Γιόγκα» καί ή «Καλλιέργεια τού 'Εαυτού» τού Ταϊμνί, καθώς 

καί πολλά άλλα. 

Ξεκινώντας έπίσης άπό τίς γνώσεις πού προσφέρει ή θεοσοφία 

πάνω στήν ένότητα δλων δσων ύπάρχουν στήν φύση, γιά τήν φύση τής 

διαισθήσεως καί τούς δρους τής άναπτύξεώς της, καταλαβαίνει κανείς 

πραγματικά τήν διδασκαλία τού Κρισναμούρτι πάνω στόν διαλογισμό 

κάθε στιγμής διά τής τελείας προσοχής. 

6. Μιά παράλληλη μελέτη τής θεοσοφίας, τής 'Επιστήμης τής Γιόγκα

καί τών βιβλίων τού Κρισναμούρτι, έπιτρέπει καλλίτερα τήν έξασφάλιση 

τής βαθιάς κατανοήσεως καθενός άπό τά 3 θέματα. 
'Όσο διακρίνουμε άντιθέσεις σ' αύτούς τούς τρείς τρόπους προσεγ

γίσεως τής ζωής γενικά, καί τής πνευματικής ζωής ίδιαίτερα, δέν έχου

με καταλάβει στήν πραγματικότητα κανέναν άπό τούς τρείς. 

?.'Όταν βλέπουμε δλα αύτά, πού μπορεί νά κάνει κατανοητά γιά τόν 

άνθρωπο ή θεοσοφία, καί πόσο ή γνώση της μπορεί νά καταστήσει τήν 

άνθρώπινη ζωή πιό όμορφη καί τόν κόσμο πιό εύτυχισμένο, μός κατα

λαμβάνει ένα τ ε ρ ά σ τ ι ο  αίσθημα εύθύνης, μπροστά στό πελώριο 

έργο, πού μός περιμένει. 

Ή βοήθεια πού θά μπορούσαμε νά φέρουμε στόν κόσμο, ζώντας καί 

διδάσκοντας τήν θεοσοφία, είναι τόσο μεγάλη, ώστε δέν θάπρεπε νά 

χάσουμε ούτε ένα λεπτό άπ' τόν χρόνο μας. 

θά προσπαθήσουμε λοιπόν νά τόν χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα 

στόν μέγιστο βαθμό γιά τό καλό τού κόσμου, διά τής μελέτης, τού διαλο

γισμού καί τής άλτρουϊστικής ύπηρεσίας, στό φώς τής θεοσοφίας. 
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Αί πέντε 
«Μεγάλοι Μυήσεις» 

Κωστή Μελισσαρόπουλου 

1989 

Ό παντοδύναμος Νόμος τή 'Εξελίξεως, προκαλώντας τήν έκδήλωση 
σέ μορφές τού φυτικού βασιλείου, έπειτα άπό ένα άφαντάστως μακρό 
χρονικό διάστημα ώθεί τήν έκδήλωση σέ μορφές τού ζωϊκού βασιλείου, 
παρουσιάζοντας μιάν άνέλιξη άπό τά άτελέστερα καί άγριώτερα ζώα 
πρός τά τελειότερα καί τά πλέον έξευγενισμένα, όπως είναι έκείνα πού 
έρχονται σέ μεγαλύτερη έπαφή μέ τόν άνθρωπο (καμήλες, άγελάδες, 
άλογα, πίθηκοι, γάτες, σκύλοι, έλέφαντες). 

Τό έπόμενο βήμα τής 'Εξελίξεως είναι τό άνθρώπινο βασίλειο, όπου 
-προχωρώντας μέ τή Μετενσάρκωση άπό τούς άγρίους καί τούς ήμια
γρίους στούς ήμιπολιτισμένους καί τούς πολιτισμένους - συναντούμε
άνεπτυγμένους άνθρώπους, πού μπορούν νά σκέπτωνται κάπως άλ
τρουϊστικά καί νά άγαπούν, νά έργάζωνται γιά κοινωφελείς σκοπούς καί
νά έχουν ίδανικά.

Τό έπόμενο μέγα βήμα τής 'Εξελίξεως είναι ή μετάβαση άπό τού άν
θρώπου στόν ύπεράνθρωπο, όχι τόν έγωϊστή, όπως τόν έννοούσε ό Νί
τσε, άλλά έκείνον πού δέν κυριαρχείται πλέον άπό τή δουλεία τού έγωϊ
σμού καί τή φροντίδα τής προβολής καί ίκανοποιήσεως τού έαυτού, 
άλλά έξυπηρετεί μέ εύχαρίστηση τούς άλλους, έργάζεται γιά τήν άν
θρωπότητα. 'Εκείνον πού είναι άπελευθερωμένος άπό τό έγώ καί τήν 
πλάνη τής χωριστικότητος. 

Ή μετάβαση άπό τού άνθρώπου στόν ύπεράνθρωπο, στόν «Μύστη» ιϊ 
«Διδάσκαλο τής Σοφίας καί τής Άγάπης», συντελείται - όπως λένε οί 
άπόκρυφες διδασκαλίες τής άνατολικής σοφίας - μέ πέντε Μεγάλες 
Μυήσεις, μέ τίς όποίες δέν έχουν βέβαια σχέση οί λεγόμενες «μυήσεις» 
τών διαφόρων «μυητικών» συστημάτων. θά έκθέσωμε συντόμως ό,τι 
γνωρίζομε γιά τίς πέντε «Μεγάλες Μυήσεις». 

Ή πρώτη Μεγάλη Μύηση συμβολίζεται στά Εύαγγέλια μέ τή Γέννηση. 
Είναι πραγματικά ή γέννηση σέ μία καινούργια ζωή, στή ζωή τού Πνεύμα
τος. Γι' αύτό καί όνομάζεται «Δεύτερη Γέννηση» ιϊ «Γέννηση τού Χρι
στού». Ό Μύστης όνομάζεται ,,Μικρό παιδί» ιϊ περιπλανώμενος ιϊ «-Αν
θρωπος χωρίς κατοικία», διότι ή Γή δέν άποτελεί πιά τήν κατοικία του. 
'Ονομάζεται έπίσης «·Εκείνος πού είσήλθε στό ρεύμα ιϊ στήν Άτραπό 
τής Άγιότητος». θά έξέλθη, μέ τήν πέμπτη «Μεγάλη Μύηση», Διδάσκα
λος τής Σοφίας καί τής Άγάπης, άπολυτρωμένος άπό τά δεσμά τού 
Έγώ, άπό τήν πλάνη τής χωριστικότητος. 

Ή Άτραπός τής Άγιότητος όνομάζεται έπίσης «"Οδός τού Σταυρού», 
διότι ό Σταυρός είναι τό σύμβολο τής ζωής, πού θριαμβεύει άπέναντι τού 
θανάτου, τό σύμβολο τού Πνεύματος πού θριαμβεύει έπάνω στήν ϋλη. Ή 
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'Ατραπός ζητεί άπό έκείνον πού τή διατρέχει πλήρη άπόρνηση άπό κάθε 

τι πού πρίν έπιθυμούσε καί πού θεωρούσε άλλοτε πολύτιμο. 'Όχι άπό 

πνεύμα άσκητισμού, άλλό διότι όλα είναι όπατηλότητες πού καταρρέουν 

έμπρός στήν ύπέρτατη πραγματικότητα τής 'Ατραπού, ατό τέρμα τής 

όποίας βρίσκεται ή 'Αλήθεια καί ή Ζωή.'Η άτραπός τής Μυήσεως δέν εί

ναι άτραπός πόνου. Μιό άγαλλίαση, πού προέρχεται όχι πιό άπό άνόητες 

ματαιοδοξίες, άλλό άπό όκατάπαυστη έργασία γιό τόν εύγενικώτερο 

σκοπό - τήν ύπηρεσία τής άνθρωπότητος - γεμίζει τήν ψυχή έκείνου 

πού βαδίζει στήν 'Ατραπό τής 'Απολυτρώσεως. Πάνω στήν 'Ατραπό δέν 

χωρεί άλλη σκέψη άπό τήν ύπηρεσία τής άνθρωπότητος καί τήν καλ

λιέργεια τού άνθρωπισμού. 

Μέ τήν Α' Μεγάλη Μύηση ό Μύστης μαθαίνει νό ένεργή μέ πλήρη 

συνειδητότητα στόν άστρικό κόσμο, όχι μόνον κατά τό διάστημα τοQ 

ϋπνου, άλλά καί ένώ συγχρόνως ζή ένεργητικά στόν φυσικό κόσμο. Μέ 

τή Β' καί μέ τήν Γ Μεγάλη Μύηση θό μόθη νά ένεργή μι πλήρη έπίσης 

συνειδητότητα στόν κατώτερο καί στόν άνώτερο νοητικό κόσμο. 

Ή Β
. 

Μεγάλη Μύηση συμβολίζεται στά Εύαγγέλια μέ τή Βάπτιση τού 

Ίησού στόν ποταμό Ίορδόνη, όπου άνοίχθησαν είς αύτόν οί ούρανοί καί 

είδε τό Πνεύμα τού θεού νά έρχεται πρός αύτόν. Ή Γ Μεγάλη Μύηση 

συμβολίζεται μέ τή Μεταμόρφωση στό Όρος Θαβώρ, όπου τό πρόσω

πόν του έλαμψεν ώς ό ηλιος. 

Κατά τή διαδρομή τών Μυήσεων ό Μύστης τελειοποιείται στίς άρε

τές. Σπάει τό δεσμά τής άπότης τού προσωπικού έαυτού, τής άμφιβο

λίας, καί κάθε μορφής δεισιδαιμονίας. 'Αναλαμβάνει τήν ύποχρέωση τής 

πενίας. Κάθε τι πού κατέχει, ύλικό ή πνευματικό άγαθό, είναι γιά νό 

χρησιμοποιηθή στήν ύπηρεσία τής άνθρωπότητος. 'Όλη του ή ϋπαρξη, οί 

σκέψεις του, τό συναισθήματά του, οί πράξεις του, είναι άπόλυτα άνιδιο

τελείς καί όγνές. 'Απαρνείται κάθε προσωπική έniθυμία καί θέληση, χά

ριν τής θείας θελήσεως. Κάθε αύταπάτη χωριστικότητος καταρρέει. Ό 

Μύστης είναι πραγματικό ό έαυτός όλων, είναι ή θεία, ένιαία, μοναδική 

ζωή τού συνόλου. Γιό τόν Μύστη δέν ύπόρχουν άμφιβολίες καί δισταγ

μοί. Γνωρίζει καλό τό δρόμο πού όκολουθεί. Γνωρίζει τήν πραγματική 

άξία καί βαρύτητα τών πραγμάτων καί ίδεών. Ό Μύστης άποβόλλει κάθε 

σκιά ύπερηφανείας, κάθε τάση έλξεως ή άποστροφής. 'Αγκαλιάζει όλα 

τά όντα μέ τό ϊδιο βλέμμα άγόπης, μιός άγάπης πού περιλαμβάνει τό πάν 

καί τής όποίας ή λαμπρότης άκτινοβολεί σέ κάθε τι πού ύπόρχει. Ό Μύ

στης είναι ή ζωντανή ένσόρκωση τής θείας άγόπης. 

Τότε ό Μύστης είναι ώριμος γιό τήν Δ. Μεγάλη Μύηση, τή Μύηση τού 

«·Αρχότ» (Σεβασμίου ή 'Αγίου), τού «πέραν τής Άτομικότητος». Ή Μύη

ση τού Άρχότ συμβολίζεται μέ τήν Σταύρωση καί τήν 'Ανάσταση. Ό Μύ

στης βλέπει τόν έαυτόν του νό περιφρονείται καί νό καταδιώκεται, όχι 

μόνον άπό τόν πολύ κόσμο, άλλά καί όπό τούς στενούς του φίλους καί 

όπαδούς. Όλομόναχος, άπομονωμένος άπό άνθρώπους καί άπό θεούς, 

όντιμετωπίζει τό μαρτύριο τής Σταυρώσεως, τό μαρτύριο τού Κενού καί 

τής Σιγής, πού άποτελεί μιά φοβερή δοκιμασία. Άλλό τή στιγμή πού πε-
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ριφρονημένος απο τούς άνθρώπους -χάνει τόν έκτός έαυτού θεόν, 
άνευρίσκει τόν έντός τού έαυτού του θεόν, πού άναζητούσε τόσους αίώ
νες, καθίσταται ό ίδιος θεός, άνασταίνεται άπό τόν θάνατον στή ζωή, πε
θαίνει στόν κόσμο τής ϋλης γιά νά άναστηθή στόν κόσμο τού Πνεύματος 
καί τής 'Αλήθειας. 'Απαλλάσσεται άπό τά τελευταία δεσμά τής χωριστι
κότφος, άπό τήν άντίληψη τού «έγώ είμαι». Τότε άποκτό μιάν άδιατάρα
κτη είρήνη. 

Ή Ε' Μεγάλη Μύηση συμβολίζεται μέ τήν 'Ανάληψη, μέ τήν όποία ό 
Χριστός άνυψώθηκε σέ νεφέλες, πάνω άπό τή Γή, πάνω άπό τήν άνθρω
πότητα. Μέ αύτήν ό Μύστης τερματίζει τήν Άτραπό τής Άγιότητος. Εί
ναι πιά «Μεγάλος Μύστης». Διδάσκαλος τής Σοφίας καί τής Άγάπης. Ή 
συνείδησή του ξεπερνάει τό άνθρώπινο στάδιο καί, άπαλλαγμένη άπό 
τήν πλάνη τού ξεχωριστού, βυθίζεται στήν πραγματικότητα καί τή μακα
ριότητα τής Νιρβάνα. Συντελείται ή συνειδητή ένωση μέ τήν καθολική 
συνείδηση τού Λόγου. Πραγματοποιούνται τά λόγια τού Χριστού «'Εγώ 
καί ό πατήρ μου εν έσμέν». Ή κατάσταση αύτή τής Νιρβάνα, άκατανόητη 
γιά τήν άνθρώπινη άντίληψη, έχει χαρακτηρισθή σάν «μέθη φωτός καί 
μουσικής», σάν «άποθέωση φωτός». Τά πάντα έκεί είναι φώς. 

Ό Ε d w ί n Α r n ο I d στό ώραιότατο βιβλίο του «Φώς τής Άσίας» 
γράφει: «Νά μή μετράς μέ λέξεις τό 'Απροσμέτρητο. Νά μή ρίχνης τή βο
λίδα τής σκέψεως έκεί όπου δέν ύπάρχει πυθμένας. 'Όποιος ρωτάει, 
πλανιέται. ·Όποιος άποκρίνεται, έπίσης πλανιέται. Μή λές τίποτα!». 
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Ο «ΠΡΟΦΗΤΗΣ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Μιχαήλ Νοστράδαμος 

Τ οϋ Καθηγητού Μηνά Λογοθέτη 

ΚΡ:. ΥΠ:. ΜΕΓ:. ΤΑΞ:. 

'Έvα είvαι βέβαιοv: 'Ότι ύπό ώρισμέvας καταστάσεις τά αίσθητήρια vήματα 

τής ψυχής μας ήμπορούv vά φθάσουv πολύ πέραv άπό τά σωματικά μας σύ

vορα καί vά τής δώσουv έvα προαίσθημα διά τό άμεσοv μέλλοv άκόμη δέ καί 

έvα πραγματικό βλέμμα είς αύτό. Σήκω! Πέταξε έξω στήv άπέραvτη χώρα! 

Έκείvο τό μυστηριώδες βιβλίο άπό τό ίδιο τό χέρι τού Νοστραδάμου όέv σού 

είvαι άρκετή συvοδεία; 

ΓΚΑΙΤΕ (Φάουστ) 

7 

Ό Μιχαήλ Νοστράδαμος έγεννήθη τήν 14ην Δεκεμβρίου 1503 είς 
Saint-Remy-en-Craux έν Προβηγκίςι τής νοτίου Γαλλίας. Ή οίκία δπου 
έγεννήθη, σώζεται, άκόμη καί σήμερον. Οί πρόγονοί του έκ πατρός ήσαν 
'Εβραίοι. Ό πατήρ του, συμβολαιογράφος Jacques de Nostredame, 
έβαπτίσθη χριστιανός είς τήν έκκλησίαν τής Notre-Dame (Παναγίας), έξ 
ου καί τό όνομά του «Nostredame», έκλατινισθέν άργότερον είς Nostra
damus. 

Οί πρόγονοι τής μητρός του, όνομαζομένης Renee de St. Remy, εί
χαν πάντοτε μεγάλην κλίσιν πρός τά Μαθηματικά καί τήν Ίατρικήν. Ίδιαι
τέραν άγάπην έτρεφεν ό νεαρός Μιχαήλ πρός τόν έκ πατρός πάππον 
του Jean de St. Remy, έξέχοντα ίατρόν, μαθηματικόν καί άστρονόμον, 
ίδιαίτερον ίατρόν τού κόμητος τής Καλαβρίας. Ό πάππος έδίδαξε τόν 
έγγονόν Μαθηματικά καί Άστρονομίαν, γενικώς δέ διήγειρε τήν άγάπην 
του πρός τάς άποκρύφους έπιστήμας. Ή κλίσις, πάντως, τού νεαρού Νο
στραδάμου πρός τήν ίατρικήν καί φιλοσοφίαν, άλλά καί πρός τάς μετα
φυσικός έπιστήμας έφάνη ήδη άπό τής νεαρός ήλικίας του. 

Μετά τόν θάνατον τού πάππου του έφοίτησεν είς τήν σχολήν τής 
Άβινιόν διά νά σπουδάση ούμανιστικάς έπιστήμας. Διά τών σπουδών αύ
τών είσέδυσεν είς τό άληθές πνεύμα τών άρχαίων 'Ελλήνων καί 
Ρωμαίων. 

Άργότερον έσπούδασεν ίατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον τού Μονπελ
λιέ. Τό 1_§25, δτε ό Νοστράδαμος ήτο 22 έτών, ένέσκηψεν είς νότιον 
Γαλλίαν φοβερά έπιδημία πανώλους. 'Όλοι παρεκίνουν τόν Μιχαήλ νά 
φύγη. Τότε έφάνη ό έσωτερικός κόσμος τού νεαρού ούμανιστού. Δέν 
έφυγε, άλλά παρέμεινε (δπως ό Λούθηρος τό 1527 είς τό Βίττενμπερ
γκ) καί συμμετέσχεν έθελοντικώς μέ δλας του τάς δυνάμεις είς τόν 
άγώνα έναντίον τής φοβερός μάστιγας. Μεγάλον ρόλον είς τήν καταπο-
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λέμησιν τής νόσου έπαιξε καί φάρμακον (κόνις), έφευpεθέν ύπό τού 

Νοστpαδάμου, ό όποίος συνέγραψε καί βιβλίον, είς τό όποίον περιέχεται 

ή έκ τής έπιδημίας πείρα του («Le remede tres utile contre la peste»). 

Συνέστησε δέ καί μεθόδους έφαpμοζομένας καί σήμερον, ώς τήν άπο

λύμανσιν τών ένδυμάτων καί γενικώς τών άντικειμένων χρήσεως τών 

άσθενών (9, 14 ). Άλλά καί άλλην μάστιγα τής άνθpωπότητος, τήν συφιλί

δα, πού παpουσιάσθη τότε αίφνιδίως καί έθέpιζε τήν άνθpωπότητα, έμε

λέτησεν ό Νοστράδαμος καί έγκαίpως άνεγνώpισε τούς έξ αύτής κινδύ

νους (5,72). 
Κατά τό διάστημα τής έπιδημίας, τό Πανεπιστήμιον τού Μονπελλιέ 

έκλεισεν. Ό Νοστράδαμος έβοήθει τούς άσθενείς έπί τέσσαpα έτη είς 

Narbonne, Toulouse, Bordeaux. Παpέμεινεν ύγιής καί, μετά τήν πάpο

δον τής έπιδημίας, έλαβε τό διδακτοpικόν δίπλωμα τής Ίατpικής έν 

Μονπελλιέ, άpιστεύσας. Έδίδαξεν άκολούθως είς τό Πανεπιστήμιον τής 

πόλεως τούτης έπί τι διάστημα. 

Το 1530 έγκατεστάθη ώς ίατpός είς Agen, μικράν πόλιν τής Γαpώ

νης, όπου καί συνεδέθη μέ τόν διάσημον ούμανιστήν, ίατpόν καί φιλόλο

γον Καίσαρα Scaliger. Έκεί ένυμφεύθη διά πρώτην φοράν, άλλά ή σύζυ

γος καί τά δύο τέκνα του άπέθανον, ίσως κατά τήν έπιδημίαν διφθεpίτι

δος πού άνεφάνη τότε. 

Ό θάνατος τών προσφιλών του προσώπων συνεκλόνισε τόν Νοστpά

δαμον, ό όποίος ήpχισε μεγάλην δεκαετή πεpιοδείαν είς Γαλλίαν καί 

Ίταλίαν, έξασκών είς διαφόρους πόλεις τήν Ίατpικήν (ώς ό συνάδελφος 

καί σύγχρονός του Παράκελσος). Κατά τά ταξείδια του αύτά, πολλά πα

pετήpησε καί πολλά έμαθε, χάρις είς τήν μόpφωσίν του, τό άνήσυχον καί 

έpευνητικόν πνεύμα του καί τήν έτοιμότητα καί ίκανότητά του νά πpοσ

λαβάνη τάς γύρω του παραστάσεις ταχέως. 

Διέκοψε τήν πεpιοδείαν του αύτήν, κληθείς έπειγόντως δι' είδικού 

ταχυδρόμου είς τήν πατρίδα του, ή όποία πάλιν έδοκιμάζετο άπό τήν πα

νώλην. Ούδ' έπί στιγμήν έδίστασεν, άλλ' έπέστpεψε καί κατά τά έτη 

1543-1546 έβοήθει μέ όλας του τάς δυνάμεις τούς άσθενείς έν Προ

βηγκία, Αϊξ καί Λυών, όπου άπέθνησκον κατά χιλιάδας οί πpοσβαλλόμε

νοι ύπό τής άστpαπιαίας νόσου, λόγ� καί τών έπικpατουσών τότε πρωτο

γόνων ύγειονομικών συνθηκών. Ό Νοστράδαμος, άεικίνητος έτρεχε πα

ντού, βοηθών όπου καί όπως ήδύνατο. 

Το 1548 έκλήθη είς Salon de Craux (σήμερον Salon de Provence), 

ένθα είχον σημειωθή κρούσματα πανώλους. Έκεί ένυμφεύθη τήν Άννα 

Ponce Gemella εύγενούς καί πλουσίας οίκογενείας. Έγκατεστάθη είς 

τήν πόλιν αύτήν, ή δέ κατοικία του σώζεται άκόμη καί σήμερον. 

Ήσκησεν έπιτυχώς τήν Ίατpικήν καί έξέδωσε πολλάς ίατpικάς μελέ

τας καί άστpολογικά ήμεpολόγια. 

Άπό τήν έποχήν αύτήν άpχίζει ή δευτέρα περίοδος τής ζωής τού Νο

στpαδάμου. Μία μυστική, άκατανίκητος, ίσχυpά δύναμις τόν ώθεί νά 

πpοσπαθήση νά είσδύση είς τά μυστικά μιάς άνωτέpας σφαίρας. 
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Είς τήν πρός τόν υίόν του Καίσαρα Νοστράδαμον γραφείσαν έπιστο

λήν του (1 Μαρτίου 1555), διά νά άναγνωσθή μετά τόν θάνατόν του (έ

πελθόντα μετά 11 έτη), τονίζει ότι άπέκτησε τήν δύναμιν προρρήσεως 

συμβησομένων «μέ τήν βοήθειαν θείας έμπνεύσεως» καί μέ «συνεχείς 

νυκτερινός άγρυπνίας» διά παρατηρήσεως τού ένάστρου ούρανού. 

« Άπό τόν θεόν καί τούς άνωτέρους άγγέλους - γράφει - δέχονται οί 

προφήται τό Πνεύμα τής προφητείας. Μέ αύτό τό χάρισμα βλέπουν 

πράγματα μακράν κείμενα καί προλέγουν τά μέλλοντα γεγονότα. Οί άν

θρωποι δέν δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τά κρυμμένα μυστικά τού θεού έξ 

ίδίας δυνάμεως καί βάσει τών γνώσεών μας. Έν τούτοις ύπάρχουν πά
ντοτε μεμονωμένα πρόσωπα, είς τά όποία ό θεός φανερώνει μερικά μυ

στικά τού μέλλοντος έν συνδυασμ(i') πρός τήν άστρολογίαν, ύπό μορφήν 

άποκαλύψεων. Οί άνώτεροι άγγελοι χορηγούν ώρισμένας δυνάμεις είς 
τούς άνθρώπους αύτούς, ώστε νά ήμπορούν, μέσω τής φλόγας τού 

φωτισμού (τής διαφωτίσεως), νά διακρίνουν μεταξύ τής θείας έμπνεύ

σεως καί τής άνθρωπίνης σκέψεως». 

Σπεύδει, όμως, νά είπή ότι, όν καί χρησιμοποιεί τήν σεβασμίαν λέξιν 
«προφήτης», δέν τήν διεκδικεί διά τόν έαυτόν του. Προφήτης, έν τή κυ

ριολεξίςι, είναι ό βλέπων πράγματα, τά όποία κείνται μακράν πάσης φυσι

κής γνώσεως, κάθε δημιουργήματος. Είς αύτόν, άπλώς, άπεκαλύφθη
σαν έπισκοπήσεις ένός μεγάλου χρονικού διαστήματος τό όποίον έξε

τείνετο είς πλείονας τών είκοσι αίώνων (διά τήν άκρίβειαν, άπό τού 
έτους 1555 μέχρι τού 3797!) 'Εδέχθη δέ τάς προφητείας «έν καταστά

σει έσωτερικής μακαριότητος, διά μιός λεπτής πυρίνης πνοής». 

"Ετσι περιγράφει τήν πρός αύτόν θείον βοήθειαν. Ή ίδική του συμβο

λή ητο «ή κατανόησις τής γλώσσης τών άστέρων», κατόπιν βαθείας με

λέτης τού ούρανίου στερεώματος καί πνευματικής άνυψώσεως. Διότι, 

«ό άνθρώπινος νούς είναι είς θέσιν νά γνωρίση τό κεκρυμμένον, μόνον 

δταν άποκαλύπτεται έν τώ άνθρώπ� τό έσωτερικόν φώς». 

«'Εμελέτησα - λέγει - βιβλία, τά όποία έφυλάσσοντο κρυμμένα έπί 
έκατονταετηρίδας όλοκλήρους. 'Επειδή όμως είχα τήν προαίσθησιν δτι 

ή κατοχή τών βιβλίων αύτών θά μέ ώδηγούσεν είς συμφοράν (Σημ. 'Υπο
νοεί τήν Ίεράν 'Εξέτασιν), τά έκαυσα, μετά τήν μελέτην των. Αί φλόγες 

άνέβαιναν ύψηλά καί έσκόρπιζαν μίαν άσυνήθη διαύγειαν, λαμπροτέραν 
άπό τό φυσικόν φώς. 'Ολόκληρος ή οίκία έφωτίσθη μέ λάμψιν όμοίαν 

πρός τήν τού κεραυνού ή τής πυρκαϊάς». 'Ομοίως έκαυσε σημειώσεις 
του άναφερομένας «είς τήν μεταβολήν τού Πνεύματος (ήλίου, χρυσού) 
καί τής Ψυχής (σελήνης, άργύρου) καί τήν άνάπτυξιν άνωτέρων δυνάμε

ων, ώς καί περί τής έρεύνης τών ύπό τήν γήν εύγενών μετάλλων καί τών 

μυστικών τής θαλάσσης». 
'Ετέθη τότε πρό διλήμματος: 'Εάν άναφέρη όλα τά μέλλοντα, ταύτα 

θά ήσαν τόσον άντίθετα πρός τίς άπόψεις τών τότε κατοίκων τών κρα

τών, τών όπαδών τών κομμάτων καί τών ύποστηρικτών τών διαφόρων 

θρησκειών, ώστε αύτοί δέν θά τά έπίστευαν καί θά τά άναθεμάτιζαν. 
"Ελαβεν έπίσης καί τούς λόγους τού Κυρίου: «Μή ρίπτετε τά άγια είς 
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τούς κύνας καί τούς μαργαρίτας είς τούς χοίρους, διά νά μή τά ποδοπα

τήσουν καί κατόπιν στραφούν έναντίον σας καί σάς κατασπαράξουν». Εί

ναι σαφής ό ύπαινιγμός διά τήν Ίεράν "Εξέτασιν. 

Πρός στιγμήν, έσκέφθη νά μή δώση δημοσιότητα είς τάς προαγγε

λίας του. "Απέκλινεν, όμως, έν τέλει, είς τήν περιγραφήν τών μελλόντων 

νά έπέλθουν «γεγονότων» ύπό μορφήν χρησμών σκοτεινών καί αίνιγμα

τωδών. 
Έτσι, ό Νοστράδαμος έγραψε τάς προφητείας του ύπό μορφήν ποιη

μάτων είς τετράστιχα (Quatrains). Τήν συλλογήν τών τετραστίχων αύτών 

ώνόμασε Centuries ("Εκατοντάδας). Υπάρχουν έν όλ'-!) δέκα έκατοντά

δες, έκ τών όποίων ή πρώτη μέχρι καί τής έκτης καί ή όγδόη μέχρι καί 

τής δεκάτης περιλαμβάνουν 100 τετράστιχα. "Η έβδόμη περιέχει 42 τε

τράστιχα, προστεθέντων μεταγενεστέρως 6 τετραστίχων. Είς τήν 

όγδόην προσετέθησαν άργότερον 6 άκόμη τετράστιχα καί είς τήν δεκά

την ένα. Σύνολον τών τετραστίχων τών 1 Ο "Εκατοντάδων 942 καί μέ τάς 

προσθήκας 955. Τάς «·Εκατοντάδας» 8-1 Ο έπεράτωσεν ό Νοστράδαμος 

τήν 27 "Ιουνίου 1558 είς Salon de Craux. "Ωρισμένοι έρευνηταί θεω
ρούν ώς γνήσια μόνον τά άρχικά 942 τετράστιχα καί όχι τά μεταγενεστέ

ρως προστεθέντα 13. Τάς πρώτος 7 έπεράτωσε τό 1555. 

Διά τόν άκριβή χρόνον τής πρώτης έκδόσεως έχουν έγερθή άμφι

σβητήσεις. "Αναφέρεται ύπό πολλών ότι ή πρώτη έκδοσις έγένετο τό 

1555, άλλά αϋτη θεωρείται άπωλεσθείσα. ·ο Εύγένιος Bareste, έπεξερ

γασθείς τό 1840 τήν τετράτομον βιβλιογραφίαν περί Νοστραδάμου, 

έλαβε, λέγει, παρά τινος συλλέκτου, εν άντίτυπον τής πρώτης έκδόσε

ως, ύπό τού Mace Bonhomme είς Λυών, άλλά ούδαμού εύρέθη τό άντί

τυπον αύτό. ·ομοίως ούδέν άντίτυπον σώζεται άπό τάς άναφερομένας 

έπομένας έκδόσεις τά έτη 1557, 1558 καί 1566 (ύnό τού Pierre Rigaud 

είς Λυών, μέ όλος τάς "Εκατοντάδας). «Λέγεται» ότι ύπάρχει φωτοτυπία 

της είς βιβλιοθήκην τής πόλεως Άουξμπουργκ τής Γερμανίας. "Αναφέ

ρεται ώσαύτως ότι βιβλιοθήκαι τού Ντύσσελντορφ καί τού Μονάχου κα

τέχουν άντίτυπα έκδόσεως τού 1689. "Η βιβλιοθήκη τών Παρισίων κατέ

χει (ύπό τά στοιχεία Υ 4621) έκδοσιν, γενομένην ύπό τού Pierre Rigaud 

είς Λυών, ή όποία φέρει είς τό πρώτον φύλλον της χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ν 

σημείωσιν μέ τούς άριθμούς τών έτών 1555 καί 1558. "Εν τούτοις, έκ 

τών δύο μερών είς τά όποία διαιρείται ή έκδοσις αύτή, τό δεύτερον φαί

νεται σαφώς ότι έτυπώθη τό 1566. "Η βιβλιοθήκη τού Βερολίνου κατεί

χεν άκόμη τό 1940 άντίτυπον τής έκδόσεως αύτής (ύπό τά στοιχεία NR 

7590), τό όποίον όμως, μεταπολεμικώς δέν εύρέθη. 

Πάντως, έγένοντο πλείστοι πλαστοί έκδόσέις (μία π.χ. τό 1649 μέ 

έτος έκδόσεως 1568). "Ετήσιοι έκδόσεις άναφέρονται πολλοί άπό τού 

1600. Είναι χαρακτηριστικόν ότι έκδοσις τού Jean Volcker, έν ΚολωνίQ, 

τό έτος 1689, φέρει τόν τίτλον «Les Vrayes Centuries et Propheties de 

Maistre Michel Nostradamus». Είς τάς πλαστός έκδόσεις, πλήν τής 

ψευδούς χρονολογίας, περιλαμβάνοντο καί τετράστιχα δήθεν προφητι

κά, γραφέντα έπιγενομένως. Μία τοιαύτη έκδοσις τής έποχής τού Να-



1989 ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ 11 

πολέοντος, περιείχε καί δώδεκα έπαινετικά διά τόν αύτοκράτορα τετρά
στιχα. 

Προκύπτει έκ τών άνωτέρω ή άπήχησις, τήν όποίαν έσχον αί προφη

τείαι τοϋ Νοστραδάμου. 

Διά τινάς έπαληθεύσεις προφητειών καί προρρήσεών του άναφέρο

νται ύπό της βιβλιογραφίας, μεταξύ άλλων, καί τά κάτωθι: 

'Εκλήθη τό 1 556 ύπό τοϋ βασιλέως 'Ερρίκου 11 καί της συζύγου του 

βασιλίσσης Αίκατερίνης τών Μεδίκων είς Παρισίους καί ήρωτήθη διά τό 

μέλλον τοϋ οϊκου των. Ό Νοστράδαμος, πού είχεν ηδη προείπει είς τάς 

προφητείας του, τό τραγικόν τέλος τοϋ βασιλέως καί τοϋ οϊκου του, εύ

ρέθη είς δύσκολον θέσιν. Πάντως, κατέστησε προσεκτικόν τόν βασιλέα 

άπό έναν τραυματισμόν τοϋ όφθαλμοϋ του. Ό 'Ερρίκος ούδεμίαν προ

σοχήν έδωσεν είς τήν προειδοποίησιν αύτήν. Τό 1559 ό βασιλεύς έχασε 

τόν δεξιόν του όφθαλμόν κατά τήν διάρκειαν άθλητικών άγώνων καί 

άπέθανεν. Ή έκπλήρωσις της προφητείας τοϋ Νοστραδάμου περί τοϋ 

θανάτου τοϋ βασιλέως έπροξένησε μεγάλην έντύπωσιν είς όλόκληρον 

τήν Γαλλίαν. 

Έν τ4) μεταξύ ή Αίκατερίνη τών Μεδίκων τοϋ είχε ζητήσει πληροφο

ρίας διά τό μέλλον τών τριών υίών της. Ό Νοστράδαμος έπεσκέφθη 

τούς πρίγκηπας είς Blois καί προείπεν δτι καί οί τρείς θά έβασίλευον. 

Πράγματι, άνηλθον ούτοι διαδοχικώς είς τόν θρόνον άργότερον, ώς 

Φραγκίσκος 11, Κάρολος ΙΧ καί 'Ερρίκος 111. 

Ό Νοστράδαμος συνέταξε καί ώροσκόπια τών πριγκήπων, κατά τό 

έθιμον της έποχης έκείνης. Αί περί τοϋ μέλλοντος προγνώσεις του έκα

λύπτοντο κατά θαυμάσιον τρόπον τόσον λόγ{,) της έναλλαγης διαφόρων 

πολιτικών καταστάσεων, δσον καί διά τόν φόβον της 'Ιερός 'Εξετάσεως 

ή όποία, κατά τήν έποχήν άκριβώς της αίχμης τοϋ Νοστραδάμου 

(1555-1559), έπί Πάπα Παύλου IV, είχε χιλιάδας θυμάτων, άκόμη καί 

τόν Καρδινάλιον Μορόνε. Έάν οί Δομινικανοί έγνώριζον τάς περί της 

Καθολικής 'Εκκλησίας καί τοϋ Παπισμού προφητείας τοϋ Νοστραδάμου, 

άσφαλώς θά τόν έθανάτωνον έπί της πυρός. Ήτο, λοιπόν, ήναγκασμέ

νος νά κρυπτογραφή τά κείμενά του, νά μεταχειρίζεται σπανίας συμβο

λικός είκόνας, λέξεις καί ψευδώνυμα καί νά όμιλη συχνά αίνιγματωδώς. 

Καλύπτει τάς προφητείας του μέ τό ένδυμα μιός σκοτεινής διπροσώπου 

γλώσσης. Καί οί χρησμοί τοϋ Μαντείου τών Δελφών έπεδέχοντο διπλήν 

έρμηνείαν. Καί οί προφηται της Παλαιός καί της Καινής Διαθήκης όμι

λοϋν δι' είκόνων καί συμβόλων, πού βλέπομεν άκόμη καί είς τήν Άποκά

λυψιν τοϋ 'Ιωάννου. 

Οϋτως είς τήν δούκισσαν της Σαβοίας, ή όποία ήρώτησε διά τό φϋλον 

καί τήν τύχην τοϋ άναμενομένου τέκνου της, είπεν δτι θά είναι άρρεν καί 

θά γίνη μέγας στρατηγός. Άλλά, είς ώρισμένον έτος θά πληγωθή είς τό 

πόδι καί θά άποθάνη «δταν ό άριθμός 9 θά εύρίσκεται πρό τοϋ άριθμοϋ 

7». Πράγματι, έγεννήθη ό άργότερον Κάρολος της Σαβοίας, γνωστός 

διάσημος στρατηγός. Κατά τό ύπό τοϋ Νοστραδάμου καθορισθέν έτος 

τοϋ τραυματισμού του (κατά τό όποίον δέν ύπηρχε πόλεμος) έκάθητο ό 
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στρατηγός μετά φίλου του καί έχλεύαζε τάς περί τού μέλλοντος προ

γνώσεις, άκόμη καί έκείνας τού -πρό πολλού θανόντος- διασήμου Νο

στραδάμου. Ό φίλος του έλεγεν ότι άσφαλώς ό Νοστράδαμος θά έπλα

νήθη είς τήν χρονολογίαν. Τότε ό δούξ έσηκώθη διά νά ζητήση τό έγ

γραφον καί νά ϊδη έκ νέου τό άκριβές κείμενον. Άνέτρεψεν ένα βαρύ 

δρύϊνον τραπέζι, τό όποίον τόν έτραυμάτισεν είς τό πόδι. Μετά μακράν 

άσθένειαν άπέθανεν! Ό δούξ ηλπιζεν ότι, κατά τήν προφητείαν τού Νο

στραδάμου, θά άπέθνησκεν είς ήλικίαν 97 έτών (τό 9 πρό τού 7). Άπέ

θανεν έν τούτοις είς ήλικίαν 69 έτών. Καί έδώ τό 9 εύρίσκεται πρό τού 7, 

διότι μετά τόν άριθμόν 69 άκολουθεί τό 70. Τούτο είναι έν παράδειγμα 

τής ίδιαζούσης διατυπώσεως τών προφητειών ύπό τού Νοστραδάμου. 

Λόγ(,,) τής τοιαύτης συγκεκαλυμμένης, συμβολικής, κρυπτογραφικής 

καί πολλάκις αίνιγματώδους διατυπώσεως έχαρακτηρίσθησαν τά κείμε

να τού Νοστραδάμου ώς άντιφατικά καί διφορούμενα, κατηγορήθη δέ 

καί ό ϊδιος διά τούτο. Βεβαίως, όλοι οί άνθρωποι έχουν τάς άντιφάσεις 

των. Είς τόν Νοστράδαμον, όμως, δέν ώφείλετο τούτο είς τόν χαρακτή

ρα του, άλλ' είς τήν έσωτερικήν πάλην μεταξύ τής έπιθυμίας του νά άπο

καλύψη τά μυστικά τά όποία προέβλεπε καί τού φόβου διά τήν ζωήν του, 

ώς προελέχθη. 

Σημειωτέον ότι ό Νοστράδαμος χρησιμοποιεί είς τάς προφητείας του 

καί μίαν τυπικήν, ίδίαν προφητικήν γλώσσαν. Είς τό κείμενον, οίκοδομη

μένον μέ τούς ίσχυρούς λίθους τής παλαιός Γαλλικής γλώσσης, παρεμ

βάλλει κομμάτια έκ τής λατινικής, έλληνικής, έβραϊκής, ίσπανικής καί 

άραβικής γλώσσης. Ή δομή πολλών προτάσεων είναι λατινική. 

'Εκτός όμως τούτου, ό έκ νοτίου Γαλλίας όραματιστής καί πολυίστωρ 

μεταχειρίζεται καί λέξεις έφευρεθείσας ύπ' αύτού, αί όποίαι πολύ άργό

τερον έχρησιμοποιήθησαν είς τήν κοινήν καθομιλουμένην. Παραδείγμα

τα: Ή λέξις Journaux (2,30) = Journale (αί δημοσιεύσεις τών έγκυκλο

παιδιστών Ρουσσώ, Βολταίρου), πού έμφανίζεται ϋστερα άπό πολλάς δε

καετηρίδας, ή λέξις Joures a Sort (9,77) = κληρωθέντες όρκωτοί δικα

σταί (ό θεσμός τών όποίων συνεστήθη μόλις τό 1648) καί ή λέξις Non

seggle = ό μή έκλαϊκευθείς, ό μή μεταβληθείς είς κοσμικόν ή λαϊκόν, ή 

όποία έγινε κοινή, χρησιμοποιουμένη ύπό τού λαού μόλις τό 1800, όταν 

έγινεν ή άπαλλοτρίωσις έκκλησιαστικών κτημάτων (Sakularίsatίon). 

Τό 1560 ή βασιλομήτωρ Αίκατερίνη τών Μεδίκων έδέχθη τόν Νο

στράδαμον είς τό άνάκτορόν της έν Chaumont-sur-Loίre. Τό 1564, έπε

σκέφθη αύτόν μετά τού ύιού της βασιλέως Φραγκίσκου 11, είς τήν κατοι

κίαν του είς Salon-de-Craux. Μαζί των εύρίσκετο καί ό νεαρός πρίγκηψ 

'Ερρίκος τής Ναβάρρας, ό κατόπιν βασιλεύς 'Ερρίκος ΙV τής Γαλλίας. 

'Εκεί έπροφήτευσεν ό Νοστράδαμος, ότι ό 'Ερρίκος θά έβασίλευε, 

πράγμα τό όποίον έπραγματοποιήθη κατά τό 1 589. Φαίνεται, ότι ή Αίκα

τερίνη έζήτησε τότε τή συμβουλήν τού Νοστραδάμου καί έπί πολιτικών 

ύποθέσεων. 

Ή έπίσκεψις τού βασιλέως είς τήν οίκίαν τού Νοστραδάμου έπροκά
λεσεν τεραστίαν έντύπωσιν είς όλόκληρον τήν Προβηγκίαν, καί αύτοί δέ 
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οί όvτίπαλοί του όπεστομώθησαv. Ό βασιλεύες ώvόμασεv αύτόv ίδιαίτε
ροv ίατρόv του καί τού έδώρησε 200 χρυσό τάλληρα, είς τά όποία προ
σέθεσεv ή βασιλομήτωρ άλλα 100. Τά ποσά έλαβεv ό Νοστράδαμος είς 
τήv πόλιν Arles. 

Μετά τήv έπιστροφήv του άπό τήv πόλιν αύτήv ήσθάvθη δτι προσεγ
γίζει ό θάνατος. Ύπέφερεv άπό ϋδρωπα, άρθρίτιδα καί καρδιακόv 
άσθμα. "Εγραψε τότε τό τετράστιχοv: (πρόρρησις 141 ): 

Έπιστρέψας έδωσα πρός φύλαξιv τό δώρον τού βασιλέως. 
"Ερχοvται συγγενείς, φίλοι, άδελφοί. 
Το έργον έτελείωσε. Πηγαίνω πρός τόv θεόv. 
θά εύρεθώ νεκρός είς ένα πάγκοv, πλησίον τής κλίνης μου. 
Τήv 1 ηv Ίουλίου 1566 ήτο εύδιάθετος. Τό βράδυ δμως τής ή μέρας 

έκείvης είπεv είς τόv έπισκεφθέvτα αύτόv φίλον καί μαθητήv του Chavi
gny: «Τήv άvατολήv τού ήλίου δέv θά μέ εϋρης πλέον έv ζωή". Τό πρωί 
τής 2ας Ίουλίου 1566 έσηκώθη άπό τήv κλίvηv του, προφανώς λόγω 
κρίσεως τού καρδιακού άσθματος, κατέπεσεv δμως έπί τού πάγκου, 
δπου καί άπέθαvεv. Ό θάνατος έπήλθε ταχέως καί ήσύχως. Είς τό ήμε
ρολόγιόv του είχεv ηδη σημειώσει άπό τού τέλους Ίουvίου διά τήv 2av 
Ίουλίου. «hic ρrope mors est" (έδώ κοντά εύρίσκεται ό θάνατος). 

Ό νεκρός έτάφη έvτός σαρκοφάγου, είς τήv έκκλησίαv τώv Φραγκι
σκανών έv Salon-de-Craux. Ή έπί τού τάφου έπιγραφή είναι ή έξης: 
« Έδώ άvαπαύοvται τά όστό τού Μιχαήλ Νοστραδάμου, τού όποίου ή σχε
δόν θεία γραφίς, έκτιμωμέvη άπό όλους, ήτο άξία vό γράφη καί vά 
γvωστοποιή είς τούς άvθρώπους τά μετά τήv έπίδρασιv τώv άστέρωv 
μέλλοντα vά συμβούν γεγονότα είς όλόκληροv τήv ύδρόγειοv σφαίραv. 
Άπέθαvεv είς Salon-de-Craux τής Προβηγκίας, τό έτος 1566 τήv 2av 
Ίουλίου, είς ήλικίαv 62 έτώv, 6 μηνών καί 17 ήμερώv. Μεταγενέστεροι 
γεvεαί, μή τόv έvοχλήτε είς τήv ήσυχίαv του. Ή Anna Pontia Gemella 
εύχεται είς τόv πολύ καλόν σύζυγόv της τήv αίωvίαv μακαριότητα». 

Παρά ταύτα, τό 1791 κατά τήv Γαλλικήv έπαvάστασιv, ή έκκλησία κα
τεστράφη καί τό μνήμα τού Νοστραδόμου έβεβηλώθη. Ό βεβηλώσας 
δμως σΊρατιώτης ευρε τήv έπομέvηv τόv θάνατον, έκπληρωθείσης οϋτω 
τής προφητείας τού Νοστραδάμου: «Συμφορά θά πλήξη έκείvοv πού θά 
άvοίξη τόv τάφον μου» (9, 7). 

ΕΙΣ το ΕΠΟΜΕΝΟΝ: 
Τό β. μέρος 
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ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ το ΚΑΡΜΑ 

Τ οϋ · Αμερικανού συγγραφέως 
G. F. Penn -Anthony 

Πρίν μερικά χρόνια είχα έναν ένδιαφέροντα διάλογο. Ό συνομιλητής 

μου ύπεστήριζε ότι ή θεωρία τού Κάρμα είναι όλως άσυμβίβαστη πρός 

τήν Χριστιανική διδασκαλία· ότι ό θεός τής 'Αγάπης είναι πάρα πολύ μα

κρυά άπό έκείνη τήν ψυχρή, άσυγκίνητη καί άνελέητη θεότητα πού έθέ

πισε τό Κάρμα· ότι ή διδασκαλία τού Χριστού καί τά θαύματα πού έπετέ

λεσε άνατρέπουν τήν μηχανική, άψυχη καί μοιραία Καρμική θεωρία. Τό 

Κάρμα, έλεγε, άρνείται κάθε έλπίδα, κάθε άγάπη, κάθε έλεος, ατό άνα

πόφευκτο τής λειτουργίας του. 'Οδηγεί σ' έναν άπέλπιδα φαταλισμό, ό 

όποίος ύπονομεύει κάθε προσπάθεια, όταν ή Καρμική «δικαιοσύνη» είναι 

άλύγιστη καί δέν λογαριάζει τίς άδυναμίες τής άνθρώπινης ψυχής. 'Ακό

μη έλεγε ότι μιά τέτοια θεωρία, πού άρνείται τό έλεος τού θεού, θά μπο

ρούσε νά χαρακτηρισθή καί βλάσφημη. 

Έμένα, ποτέ δέν μού φάνηκε ότι ή διδασκαλία ιϊ ή ζωή τού Χριστού 

όδηγούν στήν άπόκρουσι τής Καρμικής θεωρίας ιϊ ότι ή άντίληψις περί 

θεού τής 'Αγάπης έρχεται σέ τέλεια άντίθεσι μέ τήν αύστηρή άπαίτηση 

τής Καρμικής αίτιότητος. Πρέπει, κατά τή γνώμη μας, νά έμφιλοχωρή 

παρεξήγησις ή σύγχυσις. Ή συζήτησίς μας έκάλυψε τρείς διαδοχικές 

φάσεις: τήν θεωρία, τήν διδασκαλία, τήν πρακτική. Τό σχήμα αύτό θ' 

άκολουθήσω ατό άρθρο τούτο. 

Σχετικά μέ τήν θεωρία: Πώς είναι δυνατόν ό θεός τής άπειρης άγά

πης, ό συγχωρών καί έλεήμων θεός, ό θεός ό άποβλέπων στήν σωτηρία 

τής Άνθρωπότητος, νά συμβιβάζεται μέ τό Κάρμα, πού έκ τής φύσεως 

τών πραγμάτων άποκλείει τήν συγχώρησι καί τό έλεος; Τό Κάρμα, κατά 

τήν άποψι τού φίλου μου, έκφράζει τίς θολές άντιλήψεις τών πρώτων 

πολιτισμών τών άφώτιστων άνθρώπων. Άλλά τόν νόμο «όφθαλμόν άντί 

όφθαλμού καί όδόντα άντί όδόντος» άντικατέστησε ό νόμος τής θείας 

άγάπης, έπομένως άπεγύμνωσε τήν θεωρία τού Κάρμα καί τήν άπέρρι

ψε ατόν σκουπιδοσωρό τής φιλοσοφίας! 

'Ωραία ρητορική, άλλά μέ άφετηρία τήν άγνοια τού περιεχομένου τού 

Καρμικού νόμου. Καί πρώτα-πρώτα, τί θά πή ν ό μ ο ς; Είναι ή σχέσι αί

τίας καί άποτελέσματος. Ή σχέσις αύτή ύπάρχει σ' όλη τήν έκτασι τής 

έκδηλωμένης ζωής, σέ κάθε έπίπεδο, άπό τήν ένέργεια μέχρι τό ϋψιστο 

πνεύμα. Στή φυσική ζωή τού άνθρώπου, ό νόμος έχει άποστολή νά πε

ριορίζη τίς προθέσεις τού άτόμου μέσα σέ ώρισμένες κατευθύνσεις καί 

πλαίσια, πρός τόν σκοπό διατηρήσεως μιάς έπιθυμητής κοινωνικής κα

ταστάσεως. Οί νόμοι αύτοί διαφέρουν κατά έποχή καί τόπο. 'Ακόμη καί 

στήν ίδια έποχή καί ατόν ίδιο τόπο συμβαίνει ή κοινωνία νά τροποποιή 

τούς νόμους. Στό κοσμικό όμως, ή φυσικό έπίπεδο έν γένει δέν παρατη

ρείται τέτοια άσυμφωνία. Ό νόμος είναι άναλλοίωτος, ήθικά ούδέτερος. 
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'Υφίσταται γιά νά ρυθμίζη τίς σχέσεις, άσχετα άnό τήν «καλωσύνη» τϊ 

«κακωσύνη» τού άτόμου. Μέ τήν άνοδο στήν έξελικτική κλίμακα, ό άν

θρωπος έκδηλώνει όλοένα καί μεγαλύτερη δραστηριότητα εύγεvική, 

όnότε, βάσει τής σχέσεως δράσεως καί άντιδράσεως, αίτίας καί άnοτε

λέσματος, άnοκτά ό ίδιος περισσότερη καί βαθύτερη πείρα. Αύτή ή πεί

ρα μεταβάλλεται σέ κίνητρο νέας δράσεως, νέας αίτίας πού θά φέρη πε

ραιτέρω άnοτελέσματα. Έτσι nλαταίνουν οί όρίζοντες τής πείρας, ή συ

νειδησιακή άνάnτυξις καί ή ήθική ήλικίωσις. Είναι σαφές ότι δέν ύnάρχει 

κάποια μηχανική αίτιοκρατία, άφού ό ίδιος ό άνθρωπος γίνεται ρυθμι

στής τής ιδικής του αύριον. Καί τό Κάρμα δέν είναι τυφλά καί μηχανικά 

αίτιοκρατικό. Συνδέει μόνον τήν αίτία μέ τό άnοτέλεσμα, τήν πρωτοβου

λία μέ τήν συνέπεια. 'Ηθικά είναι ούδέτερο. Ή ήθική παρεμβαίνει κατά 

τήν έξελικτική μας πορεία, είδικά όταν, στά πεδία τής πνευματικής άνα

nτύξεως, ή ύnεύθυνη έκλογή μας γίνεται δυναμικός παράγων σέ μιά 

δράσι όλοένα καί nιό πολύ αύτοδιευθυνόμενη καί σκόπιμη. Τότε ή αίτία 

γίνεται περισσότερο σημαντική. 'Αλλά τό Κάρμα δ ε v είναι αίτία- ή λαϊκή 

άντίληψις περί άμοιβών καί ποινών, καθώς καί περί δυνατότητας καταδί

κης ή συγγνώμης, είναι έσφαλμένη. Τό Κάρμα ούτε σώζει, ούτε καταδι

κάζει, δέν τιμωρεί, ούτε άμείβει. Έnομένως, τό νά άnοδίδωμε στό Κάρ

μα άνελέητο πνεύμα είναι δίχως έννοια. Κατά τήν ίδια λογική, θά μπο

ρούσε κανείς νά μαστιγώση τόν νόμο τής βαρύτητας. 

Ένώ όμως τό Κάρμα δέν παροτρύνει ούτε καί άναχαιτίζει τήν άσκηση 

πρωτοβουλιών, βεβαίως συσχετίζει τίς δράσεις μέ τά άnοτελέσματά 

τους. 

Βάσει όλων αύτών, ύnεστήριξα ότι είναι άβάσιμο καί παράλογο νά θε

ωρήται τό Κάρμα ώς άσυμβίβαστο nρός τήν Χριστιανική διδασκαλία ή καί 

βλάσφημο γιά τόν θεό τής άγάnης, τού έλέους, τής συγγνώμης. Είναι 

άnλώς ένας νόμος, όπως τής θερμότητας, τού φωτός, τού ηχου τού μα

γνητισμού. Ώς nρός τόν θεό τού μεγάλου έλέους, τής σοφίας καί τής 

άγάnης, γιατί νά μήν δεχθούμε ότι άκριβώς έχει θέσει ένα γενικό νόμο, 

έnανορθωτικό, έκnαιδευτικό καί τελικά έξευγενιστικό; Διδασκόμεθα ν' 

άnοφεύγωμε τό κακό λόγ(,,) τών όδυνηρών του άnοτελεσμάτων καί κατα

λήγει νά τό άnοφεύγωμε, διότι τό καλό καθίσταται περισσότερο έnιθυ
μητό καθ' έαυτό. Τό Κάρμα δέν άξιώνει άτέλειωτη δοκιμασία, μοιρολα

τρεία άνέλnιδη καί χαύνη, διότι είναι τό διαβατήριο πρός τό πνευματικό 

άνέβασμα, όπου ό άνθρωπος μαθαίνει - ίσως καί μέσ(,,) τού σκληρού 
δρόμου τού πόνου καί τής άνταnοδώσεως - νά κατευθύνη τίς πρωτο

βουλίες του πρός τήν άνιδιοτέλεια καί τήν άγάnη. Τό Κάρμα είναι όργα
νο τού θεού καί μόνον μιά στρεβλή άποψις θά τά έθεώρει άσυμβίβαστα 
μεταξύ των. 

Ώς nρός τήν διδασκαλία, όταν τό Κάρμα άντιμετωnίζεται σαφώς, δέν 
είναι σέ άντίθεση όχι μέ τόν Χριστιανισμό, άλλά μέ όnοιαδήnοτε θρη
σκεία. Ή διδασκαλία τού Χριστού, όπως καί καθενός Μεγάλου έκnαι

δευτού, διευθύνεται στό νά έμnνεύση όρθές πρωτοβουλίες, βαθείς 
πνευματικούς προσανατολισμούς, μέ τήν στέρεη διαβεβαίωσι ότι θά λά-
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βουν τήν άνταμοιβή των. Οί καλές πρωτοβουλίες συνδέονται έκ τής φύ

σεως τών πραγμάτων μέ εύεργετικά άποτελέσματα, ητοι μέ τόν φυσικό 

νόμο. Ή λαϊκή άντίληψις θεωρεί τά έγκόσμια εύεργετήματα, όπως τήν 

εύπορία καί τήν άνεσι ή τήν οίκονομική άσφάλεια, ώς τά μόνα κριτήρια 

περί «άμοιβών» γιά τίς καλές πρωτοβουλίες τού παρελθόντος. Ή γαλήνη 

τού νου, ή πνευματική ήρε μία, ή μακαριότης τής ψυχής - αύτά τά άληθι

νά έπιτεύγματα συχνά θεωρούνται πολύ άφηρημένα καί άσύλληπτα, 

ώστε νά θεωρούνται ώς εύλογία κερδισμένη. Δυσνόητη γιά τήν λαϊκή 

άντίληψι είναι καί ή συμβουλή τού Χριστού: «Ζητείτε πρώτον τήν βασι

λείαν τού θεού καί τήν δικαιοσύνην Αύτού καί ταύτα πάντα προστεθήσο

νται ύμίν» (Ματθ. 6:33). 

Μολαταύτα, άν καί παρά τό ότι τό Κάρμα δέν εύρίσκεται σέ άντίθεσι 

μέ καμμία θρησκεία, ή λαϊκή άντίληψι, άπό έσφαλμένη τοποθέτησι, θεω

ρεί μερικές διδασκαλίες ώς άντιφατικές, είδικά ώς πρός τήν «καρμική 

δικαιοσύνη» καί τά «καρμικά χρέη». Άς δούμε. 

Ή «δικαιοσύνη» συνδέεται μέ ένα «δικαστήν», μέ μιά πρωτοβουλία 

«κρίσεως». Άλλά τό Κάρμα, όπως είπαμε, δέν άποτελεί πρωτοβουλία\!. 

"Άρα, δέν ύπάρχει αύτό που λέγουν «καρμική δικαιοσύνη». Ύποτίθεται 

ότι αύτή ή άνύπαρκτη «καρμική δικαιοσύνη» είναι τυφλή, άνένδοτη, 

άσπλαχνη. Άδιάφορο πόσος καιρός θά περάση, ή ποινή γιά τό κακό θά 

έκτιθή, καί τό Κάρμα θά έπιβλέψη ώστε ή έκτισις νά είναι πλήρης, 

πλήγμα άντί πλήγματος. Μιά άγαθή δράσις έπί Γής θά λάβη τήν «καρμική 
άμοιβή» έπί Γής! Αύτή ή στρεβλωμένη περί Κάρμα λαϊκή άντίληψις είναι 

πού θεωρείται άσυμβίβαστη μέ τίς διδασκαλίες τού Χριστού. Καί ό φίλος 

μου ύπενθύμισε τήν παραβολή τού κυρίου τού άμπελώνος (Ματθ. 

20:1-6), ό όποίος διέταξε νά άμείψουν έξ ίσου τούς έργάτας, άσχέτως 

έάν έργάσθηκαν λίγες ή περισσότερες ώρες. Βεβαίως αί παραβολαί τών 

Εύαγγελίων έπιδέχονται πολλές έρμηνείες. Ή έρμηνεία τού φίλου μου 

ήθελε νά δείξη ότι ή δικαιοσύνη τού θεού δέν ήταν ή αύστηρή άναλογία, 

ή μαθηματική άκρίβεια, όπως είναι ή Καρμική δικαιοσύνη. Οί έργάται τού 

άμπελώνος έλαβαν όλοι άπό ένα δηνάριον, ένώ μερικοί έργάσθηκαν άπό 

τό πρωί καί άλλοι έπιασαν δουλειά κατά τό άπόγευμα. Έάν μελετηθή 

αύτή ή παραβολή, θά καταλήξη νά ένισχύση τήν θεωρία τού Κάρμα. Διότι 

τό νόημά της δέν είναι στήν άξία τού δηναρίου, άλλά στήν έκτίμησι τής 

έργασίας τών έργατών. Είναι σημαντικοί έν προκειμένeμ οί στίχοι 2, 4 καί 

7 τής παραβολής. Ό κύριος τού άμπελώνος είχε συμφωνήσει μέ τούς 

πρώτους ότι θά είργάζοντο όλη τήν ήμέρα άντί ένός δηναρίου, γι' αύτό 

καί όταν παραπονέθηκαν ότι έπήραν τήν ίδιον άμοιβή μέ τούς έσχάτως 

προσελθόντας, τούς άπήντησε: «·Εταίρε, ούκ άδικώ σε· ούχί δηναρίου 

συνεφώνησάς μοι; άρον τό σόν καί ϋπαγε». Ένώ μέ τούς άλλους δέν 

έκαμε ρητή συμφωνία. Είπε νά πόνε καί αύτοί στόν άμπελώνα πρός έρ

γασίαν καί «ό έάν ή δίκαιον», αύτό θά έλάμβαναν. Οί πρώτοι έργάται, 

έχοντας συμφωνήσει τό ήμερομίσθιον, δέν θά έδειξαν ζήλον, άφού δέν 

θά έκέρδιζαν τίποτε έπί πλέον, ένώ οί άλλοι, έξαρτώμενοι άπό τήν έκτί

μησι τής έργασίας των, θά τήν προσέφεραν έντατικά. Ύπήρξε λοιπόν 
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κάποιο μ έ τ ρ ο ν  δικαιοσύνης. Τό μέτρον αύτό είναι τό Κάρμα. Σέ κάθε 
περίπτωσι, οί έργάται έλαβαν τό πράγματι άνήκον είς αύτούς. Δέν έλα
βαν ένα δηνάριον γιά διαφορετικό ποσόν έργασίας, άλλά έλαβαν όλοι 
τήν δίκαιη άμοιβή γίά έργασία ένός δηναρίου! 

Ώς πρός τά καρμικά χρέη, ό φίλος μου διάλεξε τήν παραβολή τού 

όφειλέτου δούλου (Ματθ. 18:23-35), άλλά έπέμεινε στόν στίχο 27, κατά 

τόν όποίον ό κύριος τού δούλου «οπλαγχνισθείς, άπέλυσεν αύτόν καί τό 

δάνειον άνήκεν αύτ<!)», άντί νά τόν πωλήση πρός είσπραξιν τού δανείου. 

Ή άποψίς του ήταν ότι ό θεός έν τή άγάπη του δίδει πλήρη παραγραφήν 

τών χρεών τήν στιγμή πού θά ζητήση κανείς έλεος καί συγχώρησιν· 

δηλαδή, ή είλικρινής συντριβή άκυρώνει τίς έπιπτώσεις τού Κάρμα. 

Δέν φθάνει κανείς ο' ένα τέτοιο συμπέρασμα, έάν έξετάση τό σύνο

λον τής παραβολής καί δή τούς στίχους 28-35. Καί πάλι άποδι::ικνύεται 

ότι παίζει ρόλο ή π ρ ω τ ο  β ο υ  λ ί α ,  ή δράσις τού ίδίου τού χρεώστου. 

Ό όφειλέτης δούλος, μετά τήν άπαλλαγήν του άπό τό χρέος, έπεδίωξε 

τήν είσπραξι τών δικών του άπαιτήσεων άπό άλλους δούλους καί διά 

προσωπικής κρατήσεως, όπότε ό κύριος παρέδωσε τόν έναντι αύτού 

όφειλέτην είς τούς βασανιστάς, έως ότου πληρώση τά όφειλόμενα. 

«Δούλε πονηρέ - τού είπε - πάσαν τήν όφειλήν άφήκα σοι, έπεί παρεκά

λεσάς με· ούκ έδει καί σέ έλεήσαι τόν σύνδουλόν σου, ώς καί έγώ σέ 

έλέησα;». Έδώ, ή τιμωρία τού πονηρού δούλου στερεώνει, άντί νά κλονί

ζη, τό Κάρμα!. 

Τέλος, ώς πρός τήν πρακτική. Ό φίλος μου έπέμενε έπί τού ότι κάθε 

θεραπευτικό θαύμα τού 'Ιησού παρεμέριζε ή άκύρωνε τή θεωρία τού 

Κάρμα. Ή άντίληψις αύτή ξεκινάει άπό τήν παρεξήγησι ότι κάθε άσθέ

νεια ή δοκιμασία τού σώματος ή άναπηρία είναι καρμική τιμωρία άναγ

γελθείσα άπό τήν Καρμική δικαιοσύνη. Είδαμε, όμως, έως τώρα, ότι τό 

Κάρμα δέν κρίνει, δέν τιμωρεί, δέν άνταμείβει. Συνδέει μόνον τήν αίτία 

μέ τό άποτέλεσμα, χωρίς νά είναι ένεργώς ύπεύθυνον ούτε γιά τήν αίτία, 

ούτε γιά τό άποτέλεσμα. 'Επομένως, τό θαύμα δέν άκυρώνει τό Κάρμα. 

Τουναντίον, τό έπιβεβαιώνει, άπό τήν άποψι ότι καί τό θαύμα είναι άπο

τέλεσμα μιάς αίτίας, έν προκειμέν<!) τής πίστεως. Τούτο προκύπτει σα

φέστατα άπό τά εύαγγελικά κείμενα. Ή προσωπικότης τού Χριστού, ή 

άκτινοβολούσα άγάπη Του καί τό ένδιαφέρον Του γιά τά συνανθρώπινα 

όντα, ζωογονούσε μέσα τους τήν έστία τής πίστεως. Ό βαθμός τής πί

στεως ήταν ζήτημα άτομικής των άντιδράσεως. Καί ό βαθμός τής πίστε

ως ήταν σχετικός μέ τόν βαθμό τής θεραπείας. 'Αλλά, σέ κάθε περίπτω

σι έγίνετο άναφορά στήν πίστη. «'Η πίστις σου σέσωκέ σε (Ματθ. 9:22). 

«Εί δύνασαι πιστεύσαι πάντα δυνατά τc;-> πιστεύοντι» (Μάρκ. 9:23), «Πι

στεύω Κύριε, βοήθει μου τή άπιστίς�» (Μάρκ. 9:24). «Κατά τήν πίστιν 

ύμών γεννηθήτω ύμίν» (Ματθ. 9:29). 

Ή ίσχυρή πρωτοβουλία τής πίστεως σχηματίζει μιά διώρυγα χάριτος: 

τήν κατευθύνει πρός έκείνους ύπέρ τών όποίων έγένετο ή πράξις τής 

πίστεως. Ό ίσχυρός δυναμισμός τής πίστεως φέρνει άναπόφευκτο άπο

τέλεσμα. Τό Κάρμα τά συνδέει άμφότερα καί τά συσχετίζει κατ' άναλο-
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γίαν. Ό Χριστός έnέσυρε τήν προσοχή έnί της πίστεως σέ κάποια περί

πτωση θαύματος. «·Ύπαγε καί ώς έnίστευσας γεννηθήτω σοι» (Ματθ. 

8:13). Ή έnίμονον άναφορά είς τήν nίστιν δέν είναι συμπτωματική, άλλά 

σημαίνει -τ ό μ ό ν ο ν πού δύναται νά σημαίνη - ότι ό Χριστός δέν κα

τήργησε τό Κάρμα, άλλά τό έ χ ρ η ο ι μ ο n ο ί η ο ε . 'Ενέπνευσε nίστιν 
καί διά τοϋ δυναμισμού της ίσχυρης αύτης πρωτοβουλίας έκαμε τήν θε
ραπεία δυνατή. 

'Ώστε, τό Κάρμα όχι μόνον δέν είναι άντιθετικό nρός τήν Χριστιανική 

διδασκαλία, άλλά ήτο τό όργανον τοϋ θεοϋ, έδιδάχθη καί έnανειλημμέ
νως έχρησιμοnοιήθη ύnό τοϋ Χριστού. 
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Τήv Κυριακή, 22 Ίαvουαpίου, έγινε ή έπίσημη έγκατάσταση τής Θεοσο

φικής 'Εταιρίας στα νέα της Γραφεία, στήv όδό Βουκουρεστίου 25. Στήv 

κατάμεστη αίθουσα τώv διαλέξεων παρευρέθησαν πολλά μέλη καί φίλοι 

τής 'Εταιρίας. Τά ώpαία καί εύpύχωpα γραφεία είναι εύγεvής δωρεά πpός 

τήv θ.Ε. τού παλαιού μέλους της κ. 'Αναστασίας Μπογιατζόγλου. 

Τήv έναρξη τής τελετής έκανε ό 'Αναπληρωτής Γ. Γραμματεύς τής θε

οσοφικής 'Εταιρίας άδ. Πολυδεύκης Άvτζακας, ζητώντας vά τηpηθή έvός 

λεπτού σιγή πpός τιμήν τού έκλιπόvτος άειμvήστου Γ. Γραμματέα τής θ.Ε. 

Κωστή Μελισσαpόπουλου. Κατόπιν εύχαpίστησε τή δωρήτρια γιά τή μεγά

λη προσφορά της, τής προσέφερε άvαμvηστικό σήμα καί τήv άvεκήpυξε 
έπίτιμο Γ. Γραμματέα τής 'Εταιρίας. 

'Ακολούθως έλαβε τό λόγο ή δωρήτρια, ή όποία άφού εύχαpίστησε γιά 

τήv εύμεvή άvταπόκpιση στήv προσφορά της, άvέπτυξε συνοπτικά άλλά 

γλαφυρά, τή σημασία τού έσωτεpικού έργου καί τά καθήκοντα τού ύποψη

φίου γιά τήv Ά τpαπό τής πνευματικής τελειώσεως. 

Κατόπιν, έλαβε τό λόγο ό άδ. Χριστόφορος Καμαpωτάκης, άvαπτύσσο

vτας τούς βασικούς σκοπούς καί τό έργον τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας. 

Ή τελετή έκλεισε μέ τήv άποvομή τώv διπλωμάτων ατά νέα μέλη, συνο

δευόμενη άπό τή σχετική προσφώνηση. 

Ό «/ΛΙΣQΣ,. εύχεται καί πιστεύει, δτι τό εύχάpιστο αύτό γεγονός θά 

δώσει νέα ώθηση στίς θεοσοφικές ίδέες καί δύναμη ατούς άvθpώπους πού 

έpγάζοvται γιά τή διάδοσή τους. 

Παραθέτουμε τίς προσφωνήσεις καί όμιλίες πού έγιναν κατά τήv τελετή 

τώv έγκαιvίωv, γιά τούς φίλους άvαγvώστες πού δέv μπόρεσαν vά είναι μαζί 

μας έκείvη τήv ήμέpα. 
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Προσφώνηση κ. Πολυδεύκη 'Άντζακα 

'Αγαπητοί μου Κυρίες καί Κύριοι, 

'Αγαπητοί μου 'Αδελφοί, 

Τό Δ.Σ. τής θ.Ε. έν 'Ελλάδι σάς εύχαριστεί καθ' όσον άνταποκριθή

κατε πλήρως διά τής άθρόας προσελεύσεώς σας, είς τήν έκδήλωσιν έπί 

τή εύκαιρίςι τής έγκαταστάσεώς μας είς τά νέα ίδιόκτητα γραφεία. 

Ή θ.Ε. έν 'Ελλάδι -όπως γνωρίζετε- ίδρύθηκε πρό 60 έτώv 

(21.5.28) καί άποτελεί ίδιον ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ τής θεοσοφικής 'Εται

ρείας ή όποία έχει έδρα τό ΑΝΤΥΑΡ τού ΜΑΝΤΡΑΣ τών Ίνδιών. 

Διαβάζουμε άπό τό βιβλιαράκι πού έχετε στά χέρια σας (σε. 9) ... κα

νείς είσερχόμεvος στήν 'Εταιρεία δέν έρωτάται γιά τίς θρησκευτικές 

του δοξασίες. ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Κάθε 

όμως μέλος όφείλει νά σέβεται τήν θρησκεία τών άλλων. Ή Έταιρεία 

μας δέν έχει δόγματα. Ούδένα άποκλείει έκ τώv μελών της διότι δέν 

δέχεται τούτο ή έκείvο τό θεοσοφικό δίδαγμα. Μπορεί κανείς νά μήν 

άποδεχθή τίποτε έκτός φυσικά άπό τήv 'Αρχήν τής Παγκοσμίου 'Αδελ

φότητος ... Καί γι' αύτό άλλωστε κάτω άπό τό έμβλημα τής θ.Ε. ύπάρχει ή 

φράσις ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. 

Πρίν όμως προχωρήσουμε είς τήν έκδήλωσιν ταύτην όφείλουμε, διά 

τής τηρήσεως ένός λεπτού Σιγής, νά άποτίσουμε φόρον τιμής είς τόν 

προσφάτως μεταστάντα άδελφό μας ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΝ, ό 

όποίος έπί 40 συναπτά έτη, έγαλούχησε, ποδηγέτησε - άνάλωσε στήν 

κυριολεξία αύτήv ταύτην τήν ζωή του είς τήv θ.Ε. καί τήν έφερε είς τήν 

λαμπρόν θέσιν πού εύρίσκεται αϋτη τώρα. 
Παρακαλώ άδελφοί μου, ΟΡΘΙΟΙ, άς τηρήσουμε είς Μνήμην του 

ένός λεπτού σιγή. 

ΕΙΘΕ ή φωτεινή καί άκρως έξελιγμένη ψυχή του vά μήν έχει πλέον 

άνάγκη νά έπανενσαρκωθή είς τρόπον ώστε vά δεχθή τό ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ 

ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ καί τήν ένοποίησίν της μέ τόν 'Ωκεανό τής Δόξης 

Του. 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, είς τά εύχάριστα, όπου σάς προσκαλέσαμε. Κοντά μας, 

έχουμε τήν αδ. ΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ - παλαιόν στέλεχος της θ.Ε. 
καί πρώην Πρόεδρο τής Στοάς ΛΕΤΜΠΗΤΕΡ ή όποία μάς έδώρησε τά
εύπρεπή τούτα γραφciα. 

Τό Δ.Σ. τής θ.Ε. άπεφάσισε -ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ- τήν άνακήρυξιν τής
δωρήτριας, ώς έπιτίμου Προέδρου έφ όρου ζωής. 

'Αδελφή Τασία, λογίζομαι εύτυχής διότι τό Δ.Σ. τής θ.Ε. έν 'Ελλάδι
μού άνέθεσε νά σάς προσφέρω τό μικρό τούτο άναμνηστικό έν ένδειξιν
εύγνωμοσύνης. 

(Έσείς καί έγώ άργά ή γρήγορα θά φύγουμε άπό τήν γήϊνηv τούτη
τύρβην, τήν γεμάτη μικρότητες καί κακίες, ή προσφορά σας όμως αύτή
είμαι βέβαιος πώς θά κριθή όπως τής άρμόζει, άπό τούς μετέπειτα).
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Είμαι πολύ ευχαριστημένη καί συγκεκινημένη συνάμα, δια τα εγκαί
νια της νέας μας θεοσοφικής εγκαταστάσεως. 

Η συνεδρίασις απόψε, δεν είναι μια απλή συνεδρίασις των τύπων. Εί

ναι μια τελετουργία υψηλοτέρας εμπνεύσεως προς το καθήκον, είναι 

μια μυσταγωγία εσωτερικής ενvοίας, και πνευματικής φύσεως, η οποία 

πράγματι με συγκινεί. 

Υπήρξεν αρχικώς, μία ιδέα προς εξυπηρέτησιν, η οποία εγαλουχήθη 

και ανεπτύχθη εις εν ιδεώδες. Το ιδεώδες μετετράπη εις ιδανικόν, 

πλήρους αφοσιώσεως και λατρείας. Τούτο ήτο το ιδανικόν και το όνει

ρον της ζωής μου, τούτο ήτο εκείνο το οποίο απησχόλησεν όλος μου τος 

σκέψεις και κατέστη αυτή αύτη η ζωτική ουσία και ο κύρι()ς σκοπός της 

υπάρξεώς μου. 

Και ανεξαρτήτως της δυσκόλου φύσεως του ιδανικού τούτου, και 

ανεξαρτήτως των αρνητικών δυνάμεων ως πάντοτε συμβαίνει προς πα

ρεμπόδισιν πνευματικών έργων, η πεποίθησις και αφοσίωσίς μου εις 

τούτο, όχι μόνον ουδέποτε εκλονίσθη, αλλά μου έδωσε το θάρρος εκεί

νο, και την ενθαρρυντικήν ενέργειαν, που πάντοτε έρχονται εις στιγμάς 

δυσκόλους, προς επιτέλεσιν τοιούτου ιερού σκοπού, προς εξυπηρέτη

σιν. 

Τούτο είναι το ιδανικόν εις το οποίον όλοι μας προσκαλούμεθα να 

φροvτίσωμεν την διατήρησιν της λειτουργίας του, και εις το οποίον ευρί

σκομεν την μόνην ευκαιρίαν να υπηρετήσωμεν την Ανθρωπότητα δεό

ντως. 

Ούτως, με την βοήθειαν των διδασκάλων της Σοφίας και του Χρι

στού, ελπίζομεν ότι θα ευοδωθή το έργον το οποίον ανελάβαμεν και θα 

προοδεύσει. 

Δεν αξιούμεν να δημιουργήσωμεν τώρα την παγκόσμιον αδελφότητα. 

Η Αδελφότης είναι γεγονός εν τη φύσει, καθόσον αύτη στηρίζεται επί 

της Μοναδικής Ζωής, εξ ης το παν απορρέει. 

Η ημετέρα Εταιρεία δρα ως εις πυρήν, εν τω οποίω οι δυνάμεις αίτι

vες ενεργούν δια την πραγματοποίησιν της αδελφότητος, είναι ωργανω

μέvαι, και δια του οποίου αύται εκχέονται εις τον εξωτερικόν κόσμον. Η 

αναγνώρισις αύτη πηγάζει από την θεοσοφικήν Εταιρείαν και οι άνθρω

ποι προσελκύονται ομού και πραγματοποιούσι τον δεσμόν, όστις τους 

ενώνει. 

Εισερχόμενοι εις την θεοσοφικήν Εταιρείαν, επιτελούμεν εν βήμα 

μεγίστης σπουδαιότητος. Εισερχόμεθα εις μίαν σχολήν, αντικείμενον 

και σκοπός της οποίας είναι η επίσπευσις της εξελίξεως εκάστου μέ

λους ατομικώς, και η αξία τούτου θέλει καταστή εμφανής εφ' όσον προ

χωρούμεν. 
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Εισερχόμενοι εις την θεοσοφικήν Εταιρίαν, ουδεμίαν αναλαμβάνο

μεν υποχρέωσιν να διακόψωμεν τος μετ' άλλων Εκκλησιών ή θρησκευ

τικών Οργανώσεων σχέσεις μας, και θα εύρωμεν ότι η Γνώσις, την 

οποίαν συν τω χρόνω θα αποκτήσω μεν ενταύθα, θα μας δώση μίαν ευρυ

τέραν αντίληψιν της ζωής και του σκοπού της, και μίαν διαυγεστέραν 

κατανόησιν των θεμελιωδών αρχών επί των οποίων πόσοι αι θρησκείαι 

έχουσιν ιδρυθή, και θα μας καταστήση ένα πολύ περισσότερον χρήσιμον 

μέλος οποιασδήποτε θρησκευτικής οργανώσεως εις την οποίαν δυνα

τόν ν' ανήκομεν. 

Η θεοσοφική Εταιρία δεν είναι μόνον η Εταιρία την οποίαν βλέπομεν 

εις τον κόσμον. Αύτη ανοίγει ωσαύτως μίαν θύραν προς την αρχαίαν 

Ατραπόν, την οδόν, εις το τέρμα της οποίας ευρίσκονται οι Μεγάλοι Εκ

παιδευταί, οι Φύλακες της ανθρωπότητας, με αρχηγόν τον Χριστόν. 

Πρέπει να ενθυμείσθε, ότι οι διδάσκαλοι και ο Χριστός δύνανται να 

χρησιμοποιήσουν ομάδα ανθρώπων με ένθεον ζήλον δια την διάχυσιν 

της επιρροής Των. Καθ' όσον εκάστη Στοά χρησιμεύει ως φορεύς της 

ζωής Των, ήτις δι' αυτού του τρόπου εξωτερικεύεται. 

Η Στοά είναι ο τόπος που σκέπτεται τις, δια να ενεργή, όπου μελετά 

τις διά να εξαγνίση, όπου σπουδάζει τις τον άνθρωπον και την σύστασίν 

του διά να ζήση την ζωήν ενός τελείου ανθρώπου. Και ο σπινθήρ της 

αγάπης, και της αφοσιώσεως, όστις ευρίσκεται εν τη καρδία ενός εκά

στου εξ ημών. Γίνεται πράγματι μία μεγάλη φλοξ όταν είμεθα συγκε

ντρωμένοι. Αι καρδίαι μεταδίδουσιν, η μία προς την άλλην, την φλόγα 

των, και όλοι αυτοί οι σπινθήρες γίνονται μεγάλα φώτα αγάπης διά την 

ανθρωπότητα. 

Εκάστη Στοά είναι εις οργανισμός, εις φορεύς της μεγάλης τούτης 

αγάπης, ένα απόθεμα πνευματικής ζωής, με τον σκοπόν να διαδώσωμεν 

εφ' όλης της πόλεως, εφ' όλης της χώρας, εις την οποίαν η Στοά ευρί

σκεται. 

Η Στοά είναι εν κέντρον μελέτης. Είναι ωσαύτως εις τόπος εις τον 

οποίον πρέπει να διαδώσωμεν τος αληθείας τος οποίας έχομεν μελετή

ση, καθ' όσον ο καλός θεόσοφος δεν πρέπει μόνον να σκέπτεται την 

ιδίαν του εξέλιξιν, οφείλει ωσαύτως να σκέπτεται πάντοτε την βοήθειαν 

την οποίαν δύναται να προσφέρη δια την εξέλιξιν των συνανθρώπων του. 

Παντού όπου ιδρύθησαν Στοαί ανεγνωρίσθη η επίρροιά των. Η θρη

σκεία ενδυναμώνεται, και αι προλήψεις εξαφανίζονται. Η αλήθεια καθί

σταται φωτεινοτέρα, και η αγωγή της διανοίας αναπτύσσεται έτι μάλλον, 

αφ' ης η θεοσοφία ήλθεν εις βοήθειάν της. 

Παντού, η ίδρυσις Στοών, έσχεν ως αποτέλεσμα να καταστήσει σα

φεστέραν την Χριστιανικήν θρησκείαν και να διαδώσει πανταχού τος 

ωραίας ιδέας της αδελφότητας, της αγάπης και της ανοχής. 

Ένα εκ των έργων της Στοάς είναι να μεταβάλη τα μέλη της, εις 
σπουδαστάς. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα φθάσωμεν εις την δυσπρόσιτον 
κορυφήν της σκέψεως. Κατ' αυτόν τον τρόπον, θα εξασφαλίσωμεν την 
ολοέν μεγαλυτέραν ανάπτυξιν των διανοητικών μας δυνάμεων και μετά 
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την παρέλευσιν ολίγων ετών, μία επιμελής εξέτασις της συνειδήσεως θα 

αποδείξη αναμφιβόλως, ότι έχομεν αναπτυχθεί. 

Έλθετε λοιπόν, να εργασθήτε, δια να δώσητε, δια να καθέξητε μίαν 

θέσιν μεταξύ των υπηρετών της ανθρωπότητος, μεταξύ εκείνων, των 

οποίων η εργασία παρασκευάζει την αυγήν της ευγενεστέρας επιστή

μης, την έλευσιν πνευματικής αδελφότητος μεταξύ των ανθρώπων. 

Έλθετε, με το πνεύμα του σκαπανέως, με το πνεύμα του εθελοντού. 

Έλθετε, να δώσητε κάτι εκ του εαυτού σας, δια να κερδίσητε ακολού

θως, ολόκληρον τον εαυτόν σας. 

Έλθετε, να χαράξητε την δύσκολον ατραπόν, ώστε βαθμηδόν να δια

νοιχθεί η κατάλληλος οδός προς άνοδον άλλων εις τος κορυφάς της 

Σοφίας. 

Έλθετε όμως προητοιμασμένοι. Η ατραπός είναι ακανθώδης και δύ

σκολος. Ουδέν υψηλόν έργον είναι εύκολον, και εις τούτο έγκειται η 

σπουδαιότης του. θα απογοητευθήτε ενίοτε, θα δοκιμασθήτε, αλλά εις 

αυτό έγκειται η ικανότης σας και η αξία σας. 

Έλθετε να συγκαταλεχθήτε μεταξύ εκείνων, προς τους οποίους οι 

μέλλοντες αιώνες, θα στρέφωσιν προς τα οπίσω τα βλέμματα μετ' ευ

γνωμοσύνης, ευχαριστούντες σας, διότι σεις εβλέπατε το φως, όταν ήτο 

εσκοτισμένη η σκέψις των άλλων ανθρώπων. 

ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ 

************** 
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Ομιλία κ. Χριστ. Καμαρωτάκη 

Αδελφέ Πρόεδρε, Αδελφοί μου, αγαπητοί επισκέπται 

Ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της θεοσ. Εταιρίας εν 

Ελλάδι, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση όπως σας ευχαριστή

σω, διότι με την προσέλευση και συμμετοχή σας στην πανηγυρική αυτή 

συγκέντρωση μας τιμάτε και μας ενισχύετε πολλαπλώς εις το έργον 

μας. Η ημέρα αυτή καθαρά ιστορική θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη 

μνήμη όλων των θεοσόφων. 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εις τον χώρον αυτόν απλά και σεμνά 

όπως άλλωστε αρμόζει σε πνευματικούς ανθρώπους, δια να εορτάσουμε 

τα εγκαίνια της νέας ιδιοκτήτου αιθούσης που ευγενώς μας παρεχώρη

σε ως δωρεά η επίλεκτη αδελφή μας Αναστασία Μπογιατζόγλου. Συγ

χρόνως δε δια να τιμήσουμε την άξια αδελφή μας δια την αγαθοποιό 

πράξη της με τον τίτλο του Επιτίμου Γεν. Γραμματέως της θεοσ. Εται

ρείας εν Ελλάδι. Εκ των όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, η δωρεά αυτή 

προς την θεοσοφικήν Εταιρείαν είναι μια προσφορά αγάπης και θυσίας 

από μέρους της αδελφής μας, μια δωρεά εις την οποίαν δεν υπάρχει 

ίχνος ιδιοτελείας ή ματαιοδοξίας. Εις την γενναιόφρονα αυτήν απόφασιν 

κατέληξε, όχι από απλά συναισθήματα αλτρουϊσμού και φιλανθρωπίας, 

αλλά από καθαρά πνευματικά ιδεώδη. Το κίνητρο και η πρωτοβουλία αυ

τής της ενεργείας, δεν προήλθε ως νομίζω από ανθρώπινα κριτήρια της 

προσωπικότητος, αλλά από την θεία της φύση και υπόσταση που ενέ

πνευσε ο πνευματικός κόσμος δια κάποιον ιερόν σκοπόν. 

Δια μας του θεοσόφους η πράξη αυτή είναι μια αγνή αδελφική προ

σφορά με κάποια βαθύτερη σημασία. Η έμπνευση αυτή όπως η ίδια έχει 

πει σε στενό κύκλο φίλων και αδελφών δεν ήταν ιδική της, αλλά του κα

θοδηγούντος αυτήν διδασκάλου της, και αποβλέπει στην ενοποίηση και 

συνεργασία όλων των αδελφών προς μίαν ευρυτέραν διάδοσιν των θεο

σοφικών διδασκαλιών. Διότι την περίοδο αυτή του Υδροχόου όπως ευ

ρέως ονομάζεται, εποχή νέων πνευματικών κατακτήσεων, οι συνθήκες 
προς έρευνα και διάδοσιν των εσωτερικών αληθειών είναι τα μέγιστα 
ευνοϊκές δια όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως. Εκ μέρους όλων 
των παρευρισκομένων θεοσόφων να μου επιτραπεί να πω μέσα από την 
ψυχή μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ευεργέτιδα φίλη και αδελφή μας, 
δια την πνευματική της δωρεά και να την διαβεβαιώσω ότι η χειρονομία 
της αυτή προς την θεοσ. Εταιρείαν δεν εγένετο επί ματαίω, και ότι 
γρήγορα θα αποδώση πλούσιους καρπούς. Έχω την ταπεινή γνώμη, ότι η 
προσφορά αυτή είναι αληθινά ένας σταθμός στα χρονικά της θεοσ. 
Εταιρείας, διότι σηματοδοτεί και διαγράφει μιαν νέα αφετηρία δράσεως, 
με ευοίωνες προοπτικές δια την πραγματοποίηση των σκοπών μας. 

Παράλληλα να μου επιτραπεί να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα 
της θεοσοφικής Εταιρείας εν Ελλάδι αδελφόν Άντζακα δια τις υπεράν
θρωπες προσπάθειες και κόπους που κατέβαλε σ' όλη αυτή την περίοδο 
δια την πραγματοποίηση αυτού του θεάρεστου έργου. 
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Με την ανεyνωρισμένη απλότητα που τον διακρίνει ταπεινά και αθό
ρυβα χωρίς κανένα υλικό όφελος, προσέφερε και προσφέρει ανιδιοτε
λώς τον εαυτό του ψυχή τε και σώματι, δια το καλόν και την πρόοδο της 
θεοσοφικής Εταιρείας. Νομίζω ότι δικαίως του αξίζει ο έπαινος και ο τί
τλος του αγαθού και άξιου θεοσόφου. Επίσης συγχαίρω και ευχαριστώ 
τον σεμνόν και καλοπροαίρετο φίλο και αδελφό Ρωμανό Νικολαίδη η 
συμβολή του οποίου ομολογουμένως έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις εν 
γένει διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ της θεοσ. Εταιρείας και της 
αδελφής Αναστασίας Μποyιατζόyλου. Τέλος ευχαριστώ από καρδίας 

όλους τους αδελφούς που καθ' οιονδήποτε τρόπο εβοήθησαν με πνεύ

μα καλής θελήσεως στη διευθέτηση και τακτοποίηση της υποθέσεως 

αυτής. Η σημερινή συγκέντρωση είναι δια μας καθοριστική διότι μας 

προσανατολίζει σε νέες πνευματικές επιδιώξεις και κατακτήσεις. Από 

σήμερα ενωμένοι στον κοινό αγώνα κάτω από το λάβαρο της θεοσοφι

κής Εταιρείας αρχίζουμε μία νέα πνευματική σταυροφορία προς διάδο

ση των εσωτερικών αληθειών της αγάπης και της γνώσεως 

θα πρέπει όμως να πω και διευκρινίσω ότι η συμμετοχή των αδελφών 

στην προσπάθεια αυτή δεν είναι αναγκαστική δια κανέναν. Είναι εντελώς 

προαιρετική. Ουδείς εδώ επιστρατεύεται, αλλά προσέρχεται εθελοντι

κά, εξ ιδίας βουλήσεως ελευθέρως και αβιάστως όπως συμβάλει και ερ

γασθεί στην κοινή προσπάθεια προς ανεύρεση και διάδοση της αλη

θείας. Στην πορεία αυτή ο δρόμος της οποίας είναι στενός και τεθλιμέ

νος κατά την έκφραση του Ευαγγελίου, χρειάζονται αγνοί ιδεολόγοι, 

ζηλωτές και πιστοί ταιν θεοσοφικών Ιδανικών. Διότι χωρίς αυτούς που 

είναι το προζύμι δια την παρασκευήν του άρτου, οι ιδέες και διδασκαλίες 

του εσωτερισμού ουδεμίαν αξίαν έχουν. 

Εις την ομιλiαν αυτήν θ' αναφέρω εν συνεχεία ποίον είναι το έργον 

γενικά και οι επιδιώξεις των θεοσ. Διδασκαλιών, και κυρίως να τονίσω 

ορισμένα βασικά στοιχεία που διαγράφονται στους τρεις σκοπούς της 

θεοσ. Εταιρείας. 

Ως γνωστόν η θεοσ. Εταιρεία ιδρύθη εις Νέον Υόρκην το έτος 1875. 

Σαν οργάνωση πνευματική αποβλέπουσα εις την εδραίωση της αδελφό

τητας μεταξύ των ανθρώπων και την αναζήτηση της αληθείας, εστηρίχθη 

πάνω σε τρεις θεμελιώδεις όρους και σκοπούς που έθεσαν την περίοδο 

εκείνη οι Ιδρυτές της Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάσκυ και Ερίκος Στηλ 

Όλκοτ. 

Οι σκοποί αυτοί φρονώ ότι εκφράζουν κατά συνοπτικό τρόπο την πο

ρεία που οφείλουμε ν' ακολουθήσουμε ως άτομα και ως ομάδα, προε

τοιμάζοντες το έδαφος της νέας εποχής του καθώς λέγει ο Προφήτης 

Ησαίας «Ο λύκος θα συμβόσκη με το πρόβατο και ο μόσχος με τον λέο

ντα». 

Εάν ερευνήσουμε το περιεχόμενο των τριών αυτών σκοπών και μπο

ρέσουμε να συλλάβουμε την αλήθεια που υποκρύπτουν, πιστεύω ότι

έχουμε την δέουσα ωριμότητα να εισέλθουμε στην ατραπό εκείνη που 

κατά καιρούς εβάδισαν τ' ανώτερα όντα, οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας. 
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Οι σκοποί αυτοί πάνω στους οποίους θα πρέπει να προσανατολίσου

με τον εαυτό μας έργω λόγω και διανοία αποτελούν κατά την γνώμη μου 

τις κύριες και βασικές προϋποθέσεις δια την ανάπτυξη και πρόοδο της 

ψυχής μας. Οι σκοποί αυτοί κατά μίαν άλλη έκφραση είναι ο καμβάς 

πάνω στον οποίο θα υφάνουμε με υπομονή το πνευματικόν μας έργον. 

Καθώς είναι σε όλους γνωστόν, η θεοσοφία όπως την έχει χαρακτη

ρίσει η Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ δεν είναι κάποια φιλοσοφία αν

θρωπίνου χαρακτήρος, ή μια νέα θρησκεία με τύπους και τελετουργίες, 

αλλ' ούτε και κάποια αίρεσις από τις πολλές που υπάρχουν. 

Είναι η θεία γνώση, ή θεία επιστήμη που κατέχουν τα μεγάλα όντα, οι 

διδάσκαλοι της σοφίας. Δι' αυτό άλλωστε δέχεται εις τους κόλπους της 

κάθε άνθρωπο με οποιαδήποτε φιλοσοφική τοποθέτηση ή θρησκευτική 

πεποίθηση, αρκεί να υιοθετεί τους τρεις σκοπούς της Εταιρείας και κυ

ρίως τον πρώτο. Η αποδοχή του σκοπού αυτού όχι με εξωτερική υπόδει

ξη και προτροπή, αλλά με εσωτερική παρόρμηση, εκτός των άλλων απο

δεικνύει την ωριμότητα της ψυχής δια περισσότερη γνώση των αλη

θειών της φύσεως. Ο σκοπός αυτός που δόθηκε όχι απ' ευθείας από την 

Μπλαβάτσκυ αλλά από τους διδασκάλους της σοφίας που είναι και οι 

πραγματικοί ιδρυτές της Εταιρείας, αποτελεί την μυστική πύλη από την 

οποία θα εισέλθουμε εις το βασίλειον του φωτός. 

Χωρίς αυτόν τον σκοπόν κάθε προσπάθεια προς κατάκτηση των 

πνευματικών αληθειών είναι καταδικασμένη σε οικτρά αποτυχία. Χωρίς 

αυτόν δεν μας επιτρέπεται η είσοδος στην θεοσ. Εταιρείαν και κατ' επέ

κτασιν στην ουράνια πνευματική οικογένεια. Η αποδοχή του είναι δια 

μας μια ευνοϊκή προϋπόθεση. Δια τούτο ας σταθούμε σ' αυτόν δια λίγο 

και ας τον προσέξουμε ιδιαιτέρως. 

«Σχηματισμός πυρήνας παγκοσμίου αδελφότητος της ανθρωπότητας 

χωρίς διάκριση φυλής, πίστεως, φύλου, τάξεως ή χρώματος». 

Τον σκοπό αυτό τα μέλη της θεοσ. Εταιρείας τον ακούσαμε πολλές 

φορές, τον γνωρίζουμε και τον αποδεχόμεθα, αλλά μέχρι ποίου σημείου; 

Είναι εγχαραγμένος εις τον κηρόν της ψυχής μας όπως λέγει ο Πλάτων, 

ή μόνον εις την διάνοιά μας σαν μια πληροφορία και τίποτε περισσότε

ρον; Έχουμε συνείδησιν αυτού όπως έχει διατυπωθεί ή έχουμε επιφυ
λάξεις; Ας είμεθα ειλικρινείς με τον εαυτό μας, και ας δούμε αμερόλη

πτα ποία ακριβώς θέση λαμβάνουμε απέναντι αυτού του σκοπού όταν 

ξαφνικά βρεθούμε αντιμέτωποι σε γεγονότα που ζούμε καθημερινά και 

που μας επιβάλλουν να καθορίσουμε την στάση μας όχι τύποις αλλά ου
σία. θα πρέπει να πούμε εδώ, ότι η ειλικρίνεια δια τον σπουδαστή της 
θεοσοφίας στην σκέψη, αίσθημα, πράξη αποτελεί βασική προϋπόθεση 
δια την κατάκτηση των πνευματικών αληθειών. 

Η ειλικρίνεια είναι το απαραίτητο εφόδιο δια την πνευματικήν αναζή
τηση, και αποκαλύπτει την καλοπροαίρετη αγνή πρόθεση της ψυχής δια 
περισσότερον φως. 

Στην αρχαία εποχή των Αιγυπτιακών Μυστηρίων καθώς αναφέρεται 
στο «βιβλίο των νεκρών», ο μυούμενος μέσα στην αίθουσα της κρίσεως 
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υποχρεωνόταν να εξομολογηθεί με ταπεινή φωνή ενώπιον των 42 δικα
στών τις αδυναμίες και τα προτερήματά του. Ο αδελφός που τον συνό
δευε σαν οδηγός και του συμπαραστέκετο στις διάφορες αδυναμίες
επιβεβαίωνε την αλήθεια των λεγομένων. Εάν οι εξομολογήσεις δεν
ήσαν αληθινές η μύησις πάραυτα διεκόπτετο και ο μυούμενος απεβάλε
το από τον ναό σαν ακατάλληλος. 

Η βασικώτερη επιδίωξη της θεοσ. Εταιρείας ως πνευματικής οργα
νώσεως, δεν είναι η γνωστική πλευρά των αποκρύφων επιστημών που 
συνήθως καλούμε αποκρυφισμό, αλλά η αδελφότης μεταξύ των ανθρώ
πων. Αυτό προέχει. Την ιδέα αυτή που εκήρυξε με τόση θέρμη ο θεάν
θρωπος Ιησούς, οι άνθρωποι αντιπαρέρχονται δυστυχώς παραγνωρίζο
ντες την αξία και την χρησιμότητά της πάνω στο κοινωνικό, ηθικό και 
πνευματικό επίπεδο. 

Η αδελφότης αυτή με τον παγκόσμιο χαρακτήρα που δεν έχει όρια 
και σύνορα, δεν αποτελεί εφεύρεση των ιδρυτών της θεοσ. Εταιρείας, 
αλλά νόμο πνευματικό και θεμέλιο κάθε μυστηριακής διδασκαλίας πα
ντός τόπου και εποχής. Ετέθη από τους διδασκάλους θεοσόφους του 
παρελθόντος σαν πρώτος στόχος και σκοπός στην πορεία της μαθη
τείας, διότι αποτελεί το υπόβαθρο της πνευματικής ανελίξεως του αν

θρώπου. Η αγάπη σαν διδασκαλία και θείο φως εδόθη εις τους ανθρώ

πους προς σωτηρία και απολύτρωση από τα δεινά του κόσμου. 

Ως ιδέα του θείου κόσμου εκφράζει τον αιώνιο και αναλοίωτο καθο

λικό νόμο της ενότητος που αδελφώνει τα πάντα σ' ένα ενιαίο σύνολο 

«"Εν τό πάν» ή «'Εν τ� θε� ζούμε καί κινούμεθα καί έσμέν». Η ενότης 

αυτή του παντός που υπάρχει φύσει στην δομή του σύμπαντος, κατά 

τους αρχαίους Έλληνες μυσταγωγούς συμβολίζεται με την θεά Αφρο

δίτη. Το σύμβολο αυτό που δεν είναι πρόσωπο αλλά ιδέα, μας αποκαλύ

πτει μιαν πραγματικότητα, αλλά δεν έχουμε περί αυτής συνείδησιν. Φύ

σει είμεθα πάντες ενωμένοι, θέσει όμως είμεθα χωρισμένοι. Το φαινό

μενο αυτό όπως αντιλαμβάνεσθε είναι απατηλό και παρουσιάζεται κατά 

τον τρόπο αυτόν της χωριστικότητος εις την φυσικήν μας συνείδησιν 

λόγω εσωτερικής αγνωσίας. 

Σπουδάζοντες με ενδιαφέρον την θεοσοφικήν διδασκαλίαν, και 

τηρούντες τους κανόνες που απορρέουν από αυτήν καλλιεργούμε απο

κρύφως την ιδέα της αδελφότητος εις την ψυχήν μας, εθίζοντες το 

πνεύμα μας στην σύλληψη των υψηλών εννοιών της θείας γνώσεως. Με 

τον τρόπον αυτόν ως μαθητές της αρχαίς σοφίας εισερχόμεθα στην 

Ατραπό της μυήσεως το τέρμα της οποίας είναι η πνευματοποίησις. Δια 

να συντελεσθεί όμως αυτό το μέγα έργον που οι εσωτερικές σχολές 

γνώσεως συμβόλιζαν με την ανοικοδόμηση ναού, απαιτούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις εσωτερικής φύσεως. Μια από τις ουσιώδεις αυτές προϋ

ποθέσεις η κατάκτησις της οποίας δεν είναι εύκολη και απλή κυρίως εις 

την πράξη, είναι η Σατβική αγάπη. Δι' αυτής που κατά μίαν άλλην ερμη

νείαν παρομοιάζεται με πυρ θα μετατρέψουμε ως άλλοι αλχημιστές τον 

συμβολικό μόλυβδον εις χρυσόν. Το βαθύτερο νόημα της θεοσ. διδα-
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σκαλίας που δεν είναι αντικείμενο εγκυκλίων σπουδών, έχει άμεση σχέ

ση και συγγένεια με το πνεύμα των αρχαίων μυστηρίων σκοπός των 

οποίων ήταν η θέωση του ανθρώπου. Η ανοδική αυτή πορεία της ψυχής 

από το σκότος εις το φως εξαρτάται από την πρόοδο και ανάπτυξη αυτής 

στον αγώνα της εναντίον των παθών. Η μύησις επομένως δεν είναι έρ

γον διανοητικής επεξεργασίας ή συλλήψεως αλλά ένα θείο δώρο που 

δίδεται σαν αμοιβή από τον πνευματικό κόσμο στην παλαίουσα ψυχή. Η 

πεπερασμένη διάνοια του ανθρώπου δεν είναι σε θέση από μόνη της να 

εισχωρήση στον λαβύρινθο του υπερβατικού. Εδώ χρειάζεται όπωσδή

ποτε να επέμβη κάποια Μήδεια ή Αριάδνη, δια να εισχωρήσουμε στο τέ

μενος της εσωτερικής γνώσεως. 

Την ικανότητα αυτή που είναι πέρα και υπεράνω της διανοίας, θα 

καλλιεργήσουμε και θ' αναπτύξουμε ενταύθα εις το φιλόξενο περιβάλ

λον της θεοσοφικής Εταιρείας μελετώντες και σπουδάζοντες με αγάπη 

την θεία γνώση. Βεβαίως θεοσοφία και θεοσοφική Εταιρεία είναι δύο 

πράγματα χωριστά τα οποία όμως έχουν κάποια συνοχή μεταξύ τους. 

Η θεοσοφική Εταιρεία είναι σχεδόν ανοικτή δια όλον τον κόσμον. Η 

θεοσοφία όμως που αντιπροσωπεύει την θεία γνώση είναι δια τους ολί

γους, διότι ολίγοι είναι εκείνοι που έχουν την ωριμότητα και την αποφα

σιστικότητα να γίνουν μαθητές και ακολουθήσουν την ατραπό της μυή

σεως. Δι' αυτό και ελέχθη από τους Πυθαγορείους «ου τα πάντα τοις 

πάσι ρητά». Και αυτό του Ευαγγελίου «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα 

μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις τους έξω δε δια παραβολών τα 

πάντα γίνονται». Η θεοσοφία σαν θεία γνώση προερχομένη άνωθεν, δεν 

έχει χρονική αφετηρία και η αρχή της εμφανίσεώς της χάνεται εις τα 

βάθη των αιώνων. θα πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι αδύνατον να 

εκμάθουμε την γνώση αυτή με τον γνωστόν και συνήθη τρόπον του σκέ

πτεσθαι. Χρειάζεται να εργασθούμε διαφορετικά με μίαν άλλην μέθοδο 

γνώσεως όπως το επιτάσσει η παράδοσις των διδασκάλων της σοφίας. 

Με υπόβαθρο την αγάπη η ψυχή στον κόσμο αυτόν της πυκνής εκδηλώ

σεως που είναι ένα μεγάλο σχολείο, έλκει προς εαυτήν μυστικά και αθό

ρυβα την θείον σοφίαν. 

Οι εμπειρικές απόψεις των θεοσόφων αδελφών μας που περιέχο
νται μέσα στα διάφορα βιβλία που έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει 
δεν αποτελούν δια μας αυθεντίες και πιστεύω πάνω στα οποία είμεθα 
προσκεκολλημένοι με φανατισμό, αλλά ένα πολύτιμο βοήθημα δια την 
εν γένει έρευνά μας. Διότι η πείρα του άλλου όσο πλούσια και αν είναι, 
σε τίποτα δεν πρόκειται να μας ωφελήσει, αν προηγουμένως δεν γίνει 
και ιδική μας πείρα. Δι' αυτό ως θεόσοφοι περισσότερο από κάθε άλλον 
οφείλουμε να είμεθα ελεύθεροι από πιστεύω, προκαταλήψεις και δεισι
δαιμονίες, ερευνώvτες με αγάπη προς κάθε κατεύθυνση, συλλέγοvτες 
με υπομονή καθώς η μέλισσα το πολύτιμο υλικό δια την παρασκευή του 
μέλιτος. Η αλήθεια που επιζητούμε να γνωρίσουμε στην εσωτερική της 
όψη δεν έχει χρώμα, εθικότητα και μορφή. Επομένως δεν πρέπει να 
εξαρτώμεθα και επηρεαζόμεθα από τις εξωτερικές όψεις και εκδηλώ-
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σεις της αληθείας, που συνθλίβουν το πνεύμα του ανθρώπου. Η προ
σκόλληση με φανατισμό σε μια εξωτερική όψη και μορφή έχει σαν συνέ
πεια την διαίρεση και την σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους. Εμείς 
όμως που αποβλέπουμε όχι στην μορφή αλλά στην ιδέα, που αντιπροσω
πεύει την εσωτερική όψη της αλήθειας θα πρέπει ν' αποφεύγουμε κατά 
το δυνατόν αυτόν τον σκόπελο πάνω στον οποίον προσκρούουν οι περισ
σότεροι διανοητές θρησκευόμενοι, και φιλοσοφούντες. Το θλιβερό 
αυτό γεγονός που συμβαίνει και στις ημέρες μας, είναι δυστυχώς μια 
πραγματικότης. Η διαίρεση και σύγκρουση αυτή προέρχεται κατά κανό
να από έλλειψη κατανοήσεως της αληθείας. Δια να επέλθη κατανόηση 
και ενότης πρέπει να εργασθούμε συγκριτικά ενοποιούντες τις διάφο
ρες παραδόσεις σε μια ενιαία και απρόσωπη. Δηλαδή με την συγκριτική 
μελέτη και ανάλυση, που δεν είναι εύκολο έργο, ο ερευνητής συνδυάζει 
τις εκ πρώτης όψεως διαφορετικές θέσεις και απόψεις οι οποίες τελι
κώς συμπίπτουν και συμφωνούν σε πολλά σημεία. 

Ο τρόπος αυτός της ερεύνης μας βοηθεί ν' αντιληφθούμε και κατα
νοήσουμε αυτήν την αλήθεια που η έσω αμάθεια έχει κομματιάσει και 
διαχωρήσει στη συνείδησή μας. Είναι γνωστός ο μύθος του Οσίριδος τον 
οποίον αναφέρει ο Πλούταρχος εις τα ηθικά του. Η αλληγορική αυτή εξι
στόρηση υποκρύπτει υψηλές πνευματικές αλήθειες μη προσιτές στον 
απαίδευτο άνθρωπο που ως συνήθως εργάζεται μόνο με τον νουν. Η συ
γκέντρωσις όμως των μελών του Οσίριδος από την θεά Ίσιδα εκτός των 

άλλων εκφράζει την επί μέρους σύγκριση και συσχέτιση των ιδεών προς 

οικοδομή εντός μας του πνεύματος της αληθείας. Η ένωσις αυτών δια 

της εσωτερικής γνώσεως που αντιπροσωπεύει ο Άνουβις, θα φέρει την 

ανάσταση. Όσο τα μέλη αυτά των ιδεών είναι διασκορπισμένα επικρατεί 

σύγχυση και σύγκρουση, διότι κανένα εξ' όλων αυτών μόνο του δεν μας 
δίδει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του Οσίριδος, που συμβολίζει 

την αλήθεια. Η σύγκρουση, ένα μόνιμο φαινόμενο στην ζωή μας αναπό

φευκτα μας οδηγεί στο σκοτάδι και την πλάνη, ενώ η κατανόηση που 

προέρχεται από την συγκριτική μελέτη μας οδηγεί στο φως και την αλή

θεια. Οι θεόσοφοι θα πρέπει να είναι υπεράνω αυτής της συγκρούσεως, 

μελετώντες όχι μια μόνο μεμονωμένη ιδεολογική πλευρά, αλλά όλες ει 

δυνατόν με πνεύμα ελεύθερο και συγκριτικό. Με αυτόν τον τρόπο η 

γνώση μας δια την αλήθεια ισχυροποιείται περισσότερον μέσα μας 

χωρίς σύγκρουση. Δι' αυτό άλλωστε ο δεύτερος σκοπός της θεοσοφι

κής Εταιρείας έχει διατυπωθεί ως εξής. «Ενθάρρυνσις της συγκριτικής 

μελέτης των θρησκειών, της φιλοσοφίας και της επιστήμης». Η αλήθεια 

όπως λέγουν όλες οι εσωτερικές παραδόσεις είναι μία, οι τρόποι όμως 

διατυπώσεως αυτής είναι πολλοί. 

Οι μεμυημένοι όλων των εποχών, περί της μιας αυτής αληθείας ομί

λησαν και ομιλούν, αλλά με διαφορετική ορολογία ο καθένας. Εμείς οι 

θεόσοφοι δεν πρέπει να επηρεαζόμεθα από τα διάφορα χρώματα τους

όρους και τις λέξεις, η σύνθεσις των οποίων μας δίδει το λευκό που συμ

βολίζει την ολοκληρωμένη αλήθεια που επιζητούμε. Οι λέξεις συνήθως
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διαχωρίζουν και διαιρούν τους ανθρώπους, διότι με αυτές δεν είναι δυ

νατόν να περιγράψουμε τις ιδέες. Οι λέξεις φτωχές κατά βάση περιορί

ζουν και συγχίζουν τους ανθρώπους και κατά συνέπεια δεν πρέπει να 

στηριζόμεθα εις αυτές. Δι' αυτό θα πρέπει να ελευθερωθούμε από την 

εξάρτηση και την δουλεία των λέξεων που αντιπροσωπεύουν την απατη

λή εικόνα του γνωστού οδεύοντες προς την περιοχή του αγνώστου, εις 

την απρόσωπη όψη, την χωρίς χρώμα και εθνικότητα αλήθεια. 

ΈχcίJ την γνώμη ότι οι δοξασίες του Πλάτωνα, της Βίβλου και των δι

δασκάλων της σοφίας έχουν κοινά σημεία, και εκφράζουν την ίδια αλή

θεια που μας προσφέρει συνοπτικά η θεοσοφία και η αρχαία παράδοση 

των μυστηρίων με τις αλληγορίες, τους μύθους και τα σύμβολα. Εις τον 

χώρον αυτόν ερευνώνται και σχολιάζονται οι θεοσοφικές διδασκαλίες 

και τα σωζόμενα των αρχαίων μυστηρίων όχι έτσι τυχαία δια να υπάρχουν 

απλώς ποικίλα θέματα που θα καλύψουν ημέρες συνεδριάσεως, αλλά 

δια να δοθεί η αφορμή και η ευκαιρία εις τα μέλη όσο και εις τους επι

σκέπτες να δουν και ν' ακούσουν έστω και πληροφοριακά την μίαν αλή

θεια που δεν δύναται να μονοπωλήση ουδείς εκ των πνευματικών διδα

σκάλων της ανθρωπότητας. Δι' αυτό άλλως τε υπάρχει και το ρητόν: 

«Ουδεμία θρησκεία υπερτέρα της αληθείας» 

Κυρίως δε η συγκριτική αυτή μελέτη αποβλέπει όχι εις τον διαχωρι

σμόν που οι ανώριμοι και απαίδευτοι ενισχύουν και καλλιεργούν, αλλά 

εις την ενοποίηση των ανθρώπων. 

Ο τρίτος σκοπός της θεοσοφικής Εταιρείας συνιστά και προτρέπει 

τον μαθητήν θεόσοφο στην έρευνα των νόμων της φύσεως και του αν

θρώπου δια να τον καταστήση γνώστην του θείου σχεδίου και τον βοη

θήση να ευθυγραμμισθεί προς αυτό. 

« Έρευνα των ανερμηνεύτων νόμων της φύσεως και των λανθανου

σών δυνάμεων του ανθρώπου». 

Περί αυτού όλες οι εσωτερικές παραδόσεις μας συνιστούν και υπο

δεικνύουν ότι προτού ασχοληθή ο άνθρωπος και ιδία ο θεόσοφος με την 
απόκρυφη πλευρά της φύσεως και γνωρίσει τους νόμους που την διέ
πουν, καλόν θα είναι να εξαγνισθεί προηγουμένως και ελευθερωθεί από 
τις αδυναμίες και τα πάθη του, δια να καταστεί σκεύος εκλογής και λά
βει το φως της μυήσεως. Διότι κατά Πλάτωνα, «το καθαρόν δεν άπτεται 
του ακαθάρτου διότι τούτον ου θεμιτόν είναι». 

Αυτός που θα εισχωρήσει στον χώρο του αγνώστου δια να μάθη τα 
μυστικά του, χωρίς να έχει δεόντως καθαρθή, θα υποστεί τις συνέπειες 
της παραβάσεώς του. 

Αδελφοί μου, αγαπητοί επισκέπται 

Οι τρεις αυτοί σκοποί της θεοσοφικής Εταιρείας εν συνάψει μας χα
ράζουν την πορεία που οφείλουμε ν' ακολουθήσουμε δια να καταστούμε 
άξιοι και υπηρετήσουμε το έργον του πνευματικού κόσμου. 

Σας ευχαριστώ 
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ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ τής θεοσοφικής 'Εταιρίας άποτελείται άπό έναν 

άριθμό συμβόλων, χρησιμοποιημένων άπό πολύ παληά χρόνια γιά vά έκ

φράσουν βαθειές πνευματικές καί φιλοσοφικές άπόψεις γιά τόν άνθρω

πο καί τό σύμπαν. Αύτά τά σύμβολα άνευρίσκονται ύπό ποικίλες μορφές 

ο' όλες τίς μεγάλες θρησκείες τού κόσμου μας καί ο' δλους τούς μεγά

λους πολιτισμούς. Συνδυασμένα ατό έμβλημα ύποβάλλουν ένα πλατύ 

έξελικτικό σχήμα πού άγκαλιάζει τό σύνολο τής φύσεως, φυσικής καί 

πνευματικής, ή δέ μελέτη τους μπορεί νά όδηγήση τόν σοβαρόν έρευνη

τή ατή θεώρηση τώv βαθυτάτων μυστηρίων τής ύπάρξεως. 

Τά σύμβολα αύτά δέν μπορούν νά έρμηνευθούν μέ στενή άκρίβεια, 

έν μέρει, λόγu> τής δυσκολίας έξακριβώσεως τής προελεύσεώς των. Ή 

προσφερομένη ο' αύτό τό άρθρο έρμηνεία είναι μιά πρότασις άληθειώv, 

παρά μιά άκριβής δήλωσις τής σημασίας των. 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ τού έμβλήματος είναι ό αίγυπτιακός σταυρός, άρ

χαίο σύμβολο τής άναστάσεως. Άποτελείται άπό ένα σταυρό σέ σχήμα 

Τ, πάνω ατόν όποίον κάθεται ένας μικρός κύκλος, έν είδει δακτυλίου, 

άπό τό όποίον κρατιέται μέ τό χέρι σέ άρχαία άγάλματα ή είκονίζεται σέ 

πίνακες. 

Ό σταυρός σέ σχήμα Τ συμβολίζει τήν ϋλη ή τόν κόσμο τής μορφής 

καί ό μικρός κύκλος, τό πνεύμα τής ζωής. Τό σύνολον έκφράζει τόν 

θρίαμβο τού πνεύματος έπί τής ϋλης, τής ζωής έπί τού θανάτου, τού κα

λού έπί τού κακού. Είναι ό Σταυρός τής Ζωής, τό Σύμβολο τής Άvαστά

σεως καί τής Άθανασίας. 

ΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑ, έκ τών όποίων τό ένα (τό φωτει

νότερο) στρέφεται πρός τά άνω καί τό άλλο (τό σκοτεινότερο) πρός τά 
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κάτω, συμβολίζουν τήν κάθοδο τού πνεύματος έπί τήν ϋλην καί τήν άνά

δυσή του άπό τά περιοριστικά όρια τής μορφής. Ταυτοχρόνως ύποβάλ

λουν τήν διαρκή πάλη άνάμεσα στίς δυνάμεις τού φωτός καί τού σκό

τους στή φύσιν καί τόν άνθρωπον. 

"Όταν, καθώς συμβαίνει στό έμβλημα, τά διπλό τρίγωνα είκονίζονται 

μέσα ατόν κύκλο ένός φειδιού, παριστάνεται τό σύνολο τής έκδηλωμέ

νης φύσεως, τό σύμπαν, δεσμευμένο άπό τά όρια τού χρόνου καί τού 

χώρου. 

Τό σύμβολο τών διασταυρουμένων τριγώνων άπαντόται καί στήν 

Έβραϊκή θρησκεία καί είναι γνωστό ώς Σφραγίδα τού Σολομώντος η 

Άστρον τού Δαβίδ. 

ΤΟ ΦΙΔΙ: όπως καί τά άλλα σύμβολα, έχει διάφορες σημασίες πάντο

τε όμως συνδυάζεται μέ τήν Σοφία. "Όταν τό φίδι φαίνεται νά δαγκώνη ή 

τρώγη τήν ούρά του (ό Ούροβόρος Όφις), γίνεται σύμβολο τής αίωνιό

τητος, πού δέν έχει άρχή ή τέλος. 

Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ (ή όποία δέν έχει καμμία σχέση μέ τόν Χιτλερικό άγκυ

λωτό σταυρό, διότι έκείνος είχε τά σκέλη του κινούμενα πρός τά όπίσω, 

τήν όπισθοδρόμηση, τήν καθυστέρηση, έπομένως τό σκοτάδι), ή όποία 

λέγεται καί Πύρινος Σταυρός, συμβολίζει τίς τρομερές δυνάμεις τής φύ
σεως, πού άδιάκοπα δημιουργεί καί διαλύει τίς μορφές καί είναι παράλ

ληλα Δημιουργός καί Καταστροφεύς, ό Σίβα τού Ίνδουϊσμού, τό "Άγιο 

Πνεύμα τού Χριστιανισμού. 

ΕΠΑΝΩ άπό τό όλον έμβλημα, μέ γράμματα σανσκριτικά, είναι ή Ίερή 
Λέξις τού Ίνδουϊσμού, ή όποία προφέρεται (όχι μέ άκριβή πιστότητα, 

διότι είναι δύσκολο), ώς ΑΟΥΜ. Είναι μία λέξις βαθειός σημασίας καί 
σημαίνει τόν Δημιουργό Λόγο, τήν άφατη Πραγματικότητα, τήν πηγή πά
σης ύπάρξεως. Είναι μία λέξις ίσχύος καί προφέρεται άπό τούς Ίνδουϊ
στάς μέ τόν μέγιστο σεβασμό. 

ΤΕΛΟΣ, τό έμβλημα τής θεοσοφικής Έταιρίας περιβάλλεται άπό τό 
σύνθημα «Ούδεμία θρησκεία ύπερτέρα τής Άληθείας». Ή άλήθεια άπο
τελεί τό άναζητούμενον άπό κάθε θεόσοφον, όποια καί νά είναι ή πίστις 
του καί κάθε μεγάλη θρησκεία είναι κατά ένα μέτρον μιά ένσωμάτωσις 
αύτής τής Άληθείας καί μιά όδός πρός τήν πραγματοποίησίν της. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ

Τ οϋ Δημητρίου Α. Ίωαννίδη

Ή άρχή αύτη άποτελεί παναρχαίαν καί λίαν διαδεδομένην γνώσιν τής 
έσωτερικής παραδόσεως, ητις άπό τών άρχαίων χρόνων διέρρευσε 
πρός τήν φιλοσοφίαν καί τάς θρησκείας. Ούτω συναντώμεν αύτήν ώς 
θεμελιώδη φιλοσοφικήν ίδέαν τών 'Ορφικών καί τών Πυθαγορείων έν 
'Ελλάδι καί ώς θρησκευτικήν δοξασίαν τών 'Ινδικών θρησκειών. «·Ότι πα
λαιός ό λόγος 'Ορφικός τε γάρ καί Πυθαγόρειος ό πάλιν άγων τάς ψu-· 
χάς είς τό σώμα καί πάλιν άπό τού σώματος άνάγων· καί τούτο πολλάκις» 
γράφει ό νεοπλατωνικός Πρόκλος. 

'Όταν όμως άρχαί τού έσωτερισμού διαρρέουσιν έκ τών ναών καί πε
ριέρχωνται είς γνώσιν άνθρώπων μή καταλλήλων, μοιραίως ύφίστανται 
άλλοιώσεις καί διαστροφάς. Τού κανόνος τούτου δέν διέφυγε βεβαίως 
ούτε ή άρχή τής μετενσαρκώσεως, ητις διεστράφη θεμελιωδώς, κυρίως 
διά τής παρεμβολής τής περί έπαναφορός άντιλήψεως. Έν 'Ελλάδι τήν 
περί έπαναφορός γνώμην, δηλαδή τήν γνώμην περί τής έπανόδου τής 
άνθρωπίνης ψυχής είς τάξεις ζώων, διετύπωσε ό Τίμαιος ό Λοκρός, 
όστις παρενόησε προφανώς τίς οίδε ποίαν παρεμφερή ίδέαν των Πυθα
γορείων, έκλαβών ταύτην ώς κανόνα. Παρά τούτου παρεσύρθη καί ό 
Πλάτων είς τόν «Τίμαιον», διατυπώσας όμοίαv yνώμην. Ό Τίμαιος ό Λο
κρός όμως, ώς γνωστόν, ιΊ'lήpξε μέν Πυθαγόρειος, άλλά ούχί καί βαθύς 
τών Πυθαγορείων άρχών γνώστης. 

Ή άρχή τής μετενσαρκώσεως περιελθούσα είς γνώσιν άκαταλλήλων, 
έκτός τής διαστροφής ην ύπέστη, έδωσε λαβήν καί είς σκώμματα πα
ντός είδους, ότινα έκφέρονται κυρίως παρ' όσων δέν έμβαθύνουν είς τά 
πράγματα η δεσμεύονται ύπό προλήψεων. 

Κατά τήν έν λόγu;� άρχήν τό μετενσαρκούμενον είναι βεβαίως ή άν
θρωπίνη ψυχή, ητις πρός άπόκτησιν τής πείρας τής άνθρωπίνης κατα

στάσεως, μετενσωματούται είς σειράν άνθρωπίνων μορφών έπί χρόνον 

μακρόν, ώστε νά καταστή ώριμος καί πρόσφορος πρός περαιτέρω, πέ

ραν τής άνθρωπίνης μορφής άνέλιξιν. Μία ένσάρκωσις είναι άνεπαρκής 

πρός μόρφωσιν τής ψυχής. 

Τί είναι ή άνθρωπίνη ψυχή, ποία είναι ή ούσία της, ποία ή προέλευσίς 

της, ή πορεία καί ή τύχη της, ούτε ή έπιστήμη, ούτε ή φιλοσοφία όρίζου

σιν. 
Ό έσωτερισμός έξετάζει τό ζήτημα βαθύτερον καί παρέχει έπί τών 

άνωτέρω έπαρκείς πληροφορίας. Έξ όσων διετύπωσαν διάφοροι Πυθα

γόρειοι ώς καί Πλατωνικοί καί Νεοπλατωνικοί έπηρεασμένοι καί ούτοι 
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άπό τάς Πυθαγορείους άρχάς, ή ψυχή είναι κάτι τό ούσιαστικόν, προϊόν 

έξελίξεως τών κοσμικών άρχών, έξ ών τά πάντα. «Πάσα ψυχή μέση τών 

άμερίστων έστί καί τών περί τά σώματα μεριστών» έλεγεν ό προρρηθείς 

Πρόκλος. Είναι μορφή όμως άπλή, άτομική καί ούχί σύνθετος, ώς έκ 

τούτου δέ άδιάσπαστος, άθάνατος καί αίωνία. 

Κατά τήν έσωτερικήν άντίληψιν ή άτομική ψυχή είναι μορφή αύθύ

παρκτος καί αύτενεργός, ώς αί πηγαί έξ ών αϋτη προέρχεται. Τό ότι ή 

ψυχή είναι άθάνατος δέχονται όλοι σχεδόν αί φιλοσοφίαι καί περί τού

του δογματίζουσιν αί θρησκείαι. 

Τό ούσιαστικόν τούτο άτομικόν «είναι», ύπείκον είς τόν παντοδύνα

μον νόμον τής έξελίξεως, διά τής μακράς κλίμακος τών ζωϊκών μορφών, 
έκ τών άτελεστέρων πρός τάς τελειοτέρας, έπί μακρόν μετενσωματού
μενον έν έκάστη μορφή καί διαρκώς έκδηλούν νέας δυναμικότητας, 

μετά χρόνους λίαν μακρούς φθάνει είς τήν άνθρωπίνην μορφήν, όπου 
λόγω τής διαμορφώσεώς της, δύναται νά έκδηλώνη νόησιν καί διανόη

σιν, δηλαδή πνευματικότητα. Καί έν τη άνθρωπίνη δέ μορφή ύπόκειται 

είς μακρόν κύκλον γεννήσεων, μέχρι τελειώσεως, ώς προελέχθη, ϊνα 
διαγράψη έντεύθεν περίλαμπρον τροχιάν πρός άπειρον πνευματικήν, 

θείον άνέλιξιν. 

Ή άποθέωσις όμως αϋτη τού άνθρωπίνου πνεύματος τών ώρίμων 
ψυχών μόνον διά τής μυήσεως, ώς έλεγεν ό Πρόκλος, έπιτυγχάνεται: 

«Οί παρ' Όρφεί τ� Διονύσ� καί τη Κόρη τελούμενοι εύχονται τυχείν κύ

κλου τ' άν λήξαι καί άναπνεύσαι κακότητος». 

Έκ τών ώς άνωτέρω έκτεθέντων προβάλλει εύλόγως ή έρώτησις, 

διατί, άφού τά πράγματα παρίστανται ότι έχουοίV οϋτως; ό άνθρωπος δέν 

ένθυμείται τά περιστατικά' έκ τών προηγουμένων αύτού ύπάρξεων. Ή 
δοτέα έν προκειμέν� άπάντησις θά ήδύνατο νά είναι ότι: διότι ή μέν 
ψυχή ώς έκ τής φύσεως αύτής, καθώς προελέχθη, είναι άθάνατος, ή δέ 

άνθρωπίνη προσωπικότης, τό άνθρώπινον πνεύμα, θνητόν. Αί σχηματι

σθείσαι δηλαδή ίδέαι κατά τήν διάρκειαν τού βίου, ώς λέγουσι, μετά τόν 

θάνατον, έλκονται είς τό κέντρον τής ψυχής καί προστίθενται είς άλλος 

παλαιοτέρας, αϊτινες άποτελούσι τό καλούμενον ύποσυνείδητον, ύπό 

τήν εύρείαν αύτού έννοιαν. Τό ύποσυνείδητον δέ, ώς γνωστόν, τυγχάνει 
κεχωρισμένον τού σχηματιζομένου περιεχομένου τής διανοίας καί τής 
συνειδήσεως κατά τήν μετέπειτα νέον ζωήν. Ώς έκ τούτου ό άνθρωπος 
δέν ένθυμείται τά περιστατικά τών πρηγουμένων αύτών ύπάρξεων. Τό 
θνητόν άνθρώπινον πνεύμα, ώς έλεγον οί άρχαίοι "Έλληνες, μετά τόν θά
νατον πίνει τό ϋδωρ τής λήθης. 

Είς τό βιβλίον ,.-ο άνθρωπος καί ή ζωή» τού Άντ. Άδριανοπούλου 
άνευρίσκομεν σχετικώς τά έξης: 

«"Εάν ό νούς καί τό ψυχικόν κέντρον δέν ήσαν κεχωρισμένα άπ' άλλήλων είς 
ήμάς τούς άνθρώπους, τότε θά άντελαμβανώμεθα έξ άμέσου έποπτείας τί εί
μεθα, ποία ή σύστασίς μας καί τίς ή άφετηρία της ύπάρξεώς μας καί θά έπε
ρίττευε τότε ή σύστασις τού Δελφικού θεού: γνώθι σαυτόv ... 

"Όσον δέ άφορά τήν έκτασιν τού ύποσυνειδήτου, περί τού όποίου 
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άνωτέρω, έκ τού αύτού συγγράμματος άρυόμεθα τά ώς έπεται: 
«'Ημείς ένταύθα έξετάζομεν τό ζήτημα τούτο τού ούτωσεί καλουμένου ύπο
συνειδήτου πολύ βαθύτερον. Φρονούμεν δηλαδή, ότι τό ύποσυνείδητον είναι 
περισσότερον έκτεταμένον έν χρόν<!) παρά τό περιεχόμενον τής παρούσης 
ζωής, διότι ύπερβαtνει τά όρια τής συνειδητής πείρας τών αίσθήσεών μας. Τό 
ύποσυνείδητον έκτός τών είς λήθην περιελθόντων στοιχείων τής βρεφικής 
καί παιδικής ήλικίας, περιλαμβάνει καί άλλα στοιχεία προερχόμενα άπ' εύ
θείας έκ τού έσωτερικού «είναι» τού άτόμου, δηλαδή δέν είναι προϊόν παρα
στάσεων έκ τής παρούσης ζωής τού άτόμου ή έσχηματισμένων ύπό τού νού 
κρίσεων, ή αντιλήψεων, άλλ' έχει τήν πηγήν του μέσα είς τό βάθος τής προ
σωπικότητος, άποτελούν στοιχείον τής άτομικότητος". 

Ίδέαι έκ τού περιεχομένου τού ύnοσυνειδήτου σπανίως δύνανται vά 

έλθωσιν είς τόν νούν. Τουναντίον τό περιεχόμενον τούτο δύναται νά 

έnηρεάζη τό συναισθηματικόν τού άνθρώnου καί οϋτω nαρατηρούμεν 

είς άνθρώnους τήν έκδήλωσιν «πηγαίων», καθώς λέγομεν, «αίσθημάτων 

καλωσύνης καί φιλοσοφικήν άκόμη διάθεσιν, χωρίς αί έκδηλώσεις αίιται 

νά nροέρχωνται έκ τής διανοίας, ητις δύναται πολλάκις νά μή είναι καλ

λιεργημένη. Τά φαινόμενα ταύτα, λέγομεν, ότι όφείλονται είς ψυχικήν 

ώριμότητα τού έκδηλούντος αύτά. Τά περιστατικά τά όnοία μός άφηγή

θη ό κ. Ίω. Βασιλής είς προηγούμενα τεύχη τού «Ίλισού»,(1) διά τόv 

«Χόντζα» καί τόν «Μπάρμπα Δημήτρη» τών Γιαννιτσών προφανώς είς 

ψυχικήν ώριμότητα όφείλονται. 

Τό παράγγελμα τού Δελφικού Μαντείου «γνώθι σ' αύτόν» άναφέρε

ται είς τήv έnίτευξιν τοιαύτης πνευματικής τελειώσεως, τήν όnοίαν ένε

φάνισαν μόνον έξέχουσαι nνευματικαί προσωπικότητες, ώς είναι 

γνωστόν έξ ίστορικών δεδομένων. Ή έnίτευξις αϋτη άnοτελεί τήv λεγο

μένην «ένόρασιν», καθ' ην ό νούς όρά πρός τό κέντρον τής ψυχής καί 

άρύεται έκείθεν γνώσεις καί έκ τής ίστορίας τής ψυχής αύτού. Σχετι

κώς, ό θείος 'Ιησούς έλεγεν: «'Εγώ οίδα πόθεν ήλθον καί πού ύnάγω». 

Ή ένόρασις δύναται έvίοτε και τεχνητώς νά έnιτυγχάvεται nροσκαί

ρως καί μερικώς διά τού λεγομένου ύnνωτισμού, όπου ύnάρχουν παρα

δείγματα άναδρομής τού ύnvωτιζομένου είς βίους τού προσφάτου πα

ρελθόντος. Ό ύnνωτισμός, όμως, όστις τόσον έnιnολαίως καί άλλοτε, 

άλλά καί σήμερον έφαρμόζεται, λίαν έλαφρό τη συνειδήσει, άnοτελεί 

nροσnάθειαν λίαν έnικίνδυνον καί έnιλήψιμον, διότι ό ύnvωτίζων άναιρεί 

τήν έλευθέραν διάθεσιν τού ύnvωτιζομέvου καί οϋτω παραβιάζει τήν συ

νείδησιν αύτού. Τούτο όμως άnοτελεί άμάρτημα κατά τής Φύσεως, 

δηλαδή άναίρεσιν φυσικού δικαιώματος, όπερ συνάγεται εύθύvας πνευ

ματικός άγνώστου έκτάσεως, ώς πάντα τά κατά τής Φύσεως άμαρτήμα

τα. Ό φύσει nορευόμενος ήθικός άνθρωπος πρέπει όθεν v' άnέχη 

τοιούτων προσπαθειών τόσον πνευματικώς έnικινδύνων. 

Έξ όσων έν συντόμ41 έnί τού θέματος έξετέθησαv, έnαρκώς κατα

φαίνεται ότι ό νόμος τής μετενσαρκώσεως τής άνθρωnίvης ψυχής άnο

τελεί μερικήν περίπτωσιν, θά ήδύνατο τις είnείν, τού καθολικού καί nανι-

( 1) Τεύχη 6ον καί 7ον 
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αχύρου νόμου τής έξελίξεως, τόν όποίον καί ή έπιστήμη έχει ώς άντικεί
μενον σπουδής είς τάς ώργανωμένας μορφάς τής Γης. 

Ό νόμος τής μετενσαρκώσεως τής άνθρωπίνης ψυχής θά έδει, ώς 
λέγουσι, νά έρευνάται καί έν συσχετισμc;-> πρός τόν νόμον τού άντιπεπον
θότος τόν όποίον καί οί Πυθαγόρειοι, άλΧά καί άλλα φιλοσοφικά συστή
ματα έσπούδαζον. 

Ό νόμος τού άντιπεπονθότος (έκ τού άντί-πάσχω, πάσχώ άναλόγως 
τών πραχθέντων) είναι ό νόμος τής αίτιότητος, ούχί μηχανικώς λειτουρ
γών, άλλά μετά λόγου καί δικαιοσύνης, χεριζόμενος ύπό άρχής πνευμα
τικής, τήν όποίαν οί άρχαίοι "Έλληνες άπεκάλουν Μοίρας. 

Ή έφαρμογή τού νόμου τούτου έν συνδυασμc;-> μετά τού νόμου τής 
μετενσαρκώσεως έπί τών άνθρωπίνων ψυχών σκοπόν δέν έχει τόν κο
λασμόν, άλλά τήν έπανόρθωσιν, τήν έπαναφοράν τής ψυχής έν τή φυσι
κή αύτής όδώ πρός άνέλιξιν καί πρόοοδον πνευματικήν. 

Διά τής ένσυνειδήτου κα,ί κατόπιν έρεύνης άποδοχής τού νόμου τής 
μετενσαρκώσεως έν συνδυασμώ πρός τόν τού άντιπεπονθότος έξηγού
νται πλείστα δσα περιστατικά τού βίου τών άνθρώπων. Άνθρώπων άγα
θών άτυχούντων ή άντιστρόφως άνθρώπων μέ κακίας ή έλαττώματα εύ
τυχούντων. Έδώ πρέπει νά άναζητηθή ή έπανορθωτική έπέμβασις τής 
άρχής τών Μοιρών, ητις θέτει είς τήν ψυχήν τάς δοκιμασίας ή άναγνωρί
ζει κεκτημένα δικαιώματα έκ προηγουμένου βίου. 

Ή άποδοχή τού νόμου τής μετενσαρκώσεως έχει ώς συνέπειαν καί 
τήν συνειδητήν άναγνώρισιν καί έφαρμογήν τού νόμου τής άδελφότητος 
τών άνθρώπων. Διότι, ώς καί ό Βουδδισμός διδάσκει, δέν γνωρίζομεν 
έάν ό άνθρωπος, τόν όποίον άδιαφόρως σήμερον συναντώμεν είς τήν 
ζωήν, προϋπήρξε πρόσωπον προσφιλές άλλοτε, διά τήν άπώλειαν τού 
όποίου βαθέως έπικράνθημεν. 

Ό νόμος τής μετενσαρκώσεως έξηγεί, ώς προείπομεν, πολλά, άλλά 
καί τήν καθολικήν άγάπην καλλιεργεί είς τήν ψυχήν τών άνθρώπων. 
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ΜΑΓΕΙΑ - ΘΑ ΥΜΑΤΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Νά tξασκής μαγική δύναμι, σημαίνει νά tξασκής φυσικές 

δυνάμεις, άλλά άνώτερες άπό τίς συνήθεις λειτουργίες 

τής φύσεως. 

Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Ή λέξις «Μαγεία» προέρχεται άπό τήν παλαιά Περσική «μάγκου». 
Τήν συναντούμε στίς έπιγραφές τού Δαρείου στό Μπαχιστάν. Οί άρχικοί 
Μάγοι ήσαν μιά τάξις άνθρώπων πού ζούσαν στήν Περσία. 'Όταν τό Ίράν 
κατεκτήθη άπό τούς Άρείους, οί ίθαγενείς τής Περσίας βρέθηκαν άπο
στερημένοι πάσης πολιτικής δυνάμεως, καί κατόρθωσαν νά γίνουν 

σημαντικοί στή χώρα διά θρησκευτικών άσκήσεων καί έν συνεχείς� έγι

ναν ίερά φυλή. Πολλές θρησκευτικές λειτουργίες πού συνεχίζονται στή 

Ζωροαστρική θρησκεία όφείλουν τήν καταγωγή στίς διδασκαλίες έκεί

νες. 

Ή σημασία τής λέξεως «μαγεία», στήν αύστηρή της έννοια, σημαίνει 

θρησκεία, μόρφωσι καί άποκρυφιστικές ένέργειες τού Πέρσου Μάγου η 

τών ίερέων τού Ζωροαστρισμού. Πολλές άπό τίς θρησκευτικές λειτουρ

γίες στήν Βαβυλωνία καί στήν Άσυρία μόνον ώς μαγικές θά μπορούσαν 

νά περιγραφούν. Στήν Αίγυπτο ή θρησκεία καί ή μαγεία ήσαν στενά συν

δεδεμένες μαζί. Στήν Έλλάδα καί στήν Ρώμη έπίσης ή μαγεία έπαιξε με

γάλο ρόλο στά ίερό τελετουργικό τους. Ό Πλίνιος έπίστευε ότι ή μαγεία 

άρχισε μέ τούς Μηδικούς καί όργότερα άνεμίχθη μέ τήν όστρολογία. Οί 

'Έλληνες έπίστευαν ότι όρχική πηγή τής μαγείας ήτο ό Ζωροάστηρς καί 

ότι άνθρωποι, όπως ό Πυθαγόρας καί άκόμη ό Πλάτων, έταξίδευσαν 

πρός όνατολός καί έμαθαν τό Μυστήρια τής θρησκευτικής μαγείας όπό 

τίς όνατολικές θρησκείες καί έτσι έγιναν οί ϊδιοι δυνατοί μάγοι. 

Βλέπομε ότι στούς όρχαίους χρόνους ή μαγεία έθεωρείτο ώς θεία 

Έπιστήμη καί ή έξόσκησις αύτής έθεωρείτο ώς συνδρομή θείων προσό

ντων. Σέ μεταγενέστερα χρόνια ή κατάχρησις καί ό έκφυλισμός της τήν 

κατήντησαν όπαράδεκτη ώς έπιστήμη. Ή Αίγυπτία πριγκήπισσα, ή όποία 

βρήκε τόν Μωϋσή καί τόν άνέθρεψε σόν παιδί της, ητο ή ίδια μεμυημέ

νη, καί αύτή τού έδίδαξε όλην τήν μαγεία τήν όποίαν έγνώρισε αύτός. 

Διαβάζομε τό πολυάριθμα θαύματα πού έκαμε όταν όδήγησε τήν φυλή 

του έξω όπό τήν Αϊγυπτο. 

Οί όρχαίοι έγνώριζαν περισσότερα όπό τούς σύγχρονους έπιστήμο

νας γιό ώρισμένες έπιστήμες, παρ' όλες τίς άνακαλύψεις πού έκθειό

ζουν οί σύγχρονοι. Ή είδική αύτή έπιστήμη τής μαγείας έκαλύπτετο έπι

μελώς άπό τάς λαϊκός μάζας. Έδιδάσκετο μόνον στούς ίερείς τών ναών. 

Οί σύγχρονοι Πέρσαι ίερείς είναι καί σήμερα γνωστοί ώς Μάγοι. 

'Όταν μιλούμε η σκεπτόμαστε περί μαγείας, νομίζομε ότι είναι κάτι τό 
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άφύσικον, έναντίον τών κανονικών νόμων τής Φύσεως. 'Αλλά μαγεία δέν

είναι παρά άνώτερη και όλιγώτερο γνωστή γνώσις τών Φυσικών 'Επιστη

μών. Οί άρχαίοι άστρολόγοι, έρμητισταί, μάγοι καί άλχημισταί έκαμναν τά 

θαύματά τους μέ μιά τέτοια άνώτερη γνώσι. Καί ητο καθαρή άμάθεια καί 

φανατισμός τού κλήρου όταν άργότερα άπέδιδαν τά φαινόμενα στίς 

ένέργειες τού διαβόλου. 

Ή Ίερά 'Εξέτασις στήν Εύρώπη ύπέβαλε σέ μαρτύρια, έκαψε καί 

έσκότωσε χιλιάδες άνθρώπων, γιατί έξασκούσαν αύτήν τήν έπιστήμη. 

'Ακόμα καί ή μαγεία τών άρχαίων Χαλδαίων δέν ητο τίποτε άλλο άπό μιά 

βαθειά γνώσις τών δυνάμεων ώρισμένων χόρτων καί όρυκτών. Έγελοιο

ποίησαν τόν Ρότζερ Μπαίηκον καί τόν είπαν άγύρτη καί ότι θέλει νά κόμη 
τόν μάγον, καί τόν είρωνεύθησαν όταν μίλησε γιά τίς άνακαλύψεις του 

τών όπτικών κρυστάλλων καί τής πυρίτιδας. Μερικοί τόν κατηγόρησαν 

ότι έχει σχέσεις μέ τόν διάβολο! 

'Άνθρωποι κατέχοντες τέτοιες γνώσεις, έξασκούντες μεγάλη δύναμι 

διά τών γνώσεων αύτών, έργάσθησαν ύπομονετικά γιά κάτι καλύτερο 

άπό φήμη καί όνομα. Φωτισμένοι μέ τό φώς τής αίώνιας άλήθειας, οί άλ

χημισταί αύτοί συγκέντρωσαν τήν προσοχή τους έπί ώρισμένων πραγμά
των άγνώστων στούς κοινούς άνθρώπους. Ήτο φυσικό γι' αύτούς νά εί

ναι άλτρουϊσταί, άγαθοεργοί καί ταπεινοί. Περιφρονήσαντες πλούτη, πο

λυτέλεια, έπιδείξεις καί κοσμικήν δύναμιν, άπέβλεψαν στήν άπόκτησι 

γνώσεων, τίς όποίες θεωρούσαν πολυτιμότερες άπό ό,τιδήποτε άλλο. 

θεωρούσαν ότι ή πτωχεία, ή πείνα, ό κόπος καί ή κακία τών άνθρώπων 

δέν είναι μεγάλο τίμημα γιά τέτοιες γνώσεις. Τέτοιοι άνδρες ήσαν ό Πα

ράκελσος, ό Κορνήλιος 'Αγρίππας. 

Ή μαγεία καί τά θαύματα όφείλονται σέ μιά δύναμι πού βρίσκεται σέ 

κάθε άνθρώπινο όν καί σέ κάθε πράγμα τής δημιουργίας. 
Κάθε άνθρωπος μπορεί νά άναπτύξει αύτή τή δύναμι καί νά γίνη ένας 

άπό τούς μεγάλους μάγους. Ποιά είναι αύτή ή παγκόσμια δύναμις καί 
πώς λειτουργεί; Δέν είναι τίποτε άλλο παρά θέλησις, τό θείον αύτό προ

σόν πού κάθε άνθρώπινη ψυχή συμμερίζεται μέ τόν Δημιουργόν. Ή θέ

λησις είναι ή μεγαλύτερη δύναμις έπί τής γής. Ό Παράκελσος λέγει ότι 

ή «άποφασιστική θέλησις είναι ή άρχή πάσης μαγικής ένεργείας». Πόσα 

άσκησις θελήσεως έχει ώς άποτέλεσμα δύναμιν. Ό Σοπενχάουερ όνο
μάζει τήν δύναμιν αύτήν μαγικήν γνώσιν. 

'Αλλά πώς ένεργεί ή θέλησις; Πώς μπορεί νά κόμη πέτρινα άγάλματα 

νά μιλήσουν, νά θεραπεύση άσθενείς, νά καλέση πνεύματα νεκρών καί 

νά κόμη πλείστα όσα άλλα; Κάθε τι πού ύπάρχει, άντικειμενικόν καί ύπο

κειμενικόν, έχει ένα πράγμα κοινόν -τό κάθε τι προέρχεται άπό τήν 
θείον ούσίαν καί ή όλη δημιουργία, πού είναι μέρος Αύτής, έχει σέ όλι
γώτερο ή περισσότερο βαθμό τή δύναμι νά δημιουργήση- όνόμασέ το 
Αίθέρα, πού είσδύει παντού, (όχι τόν αίθέρα τών έπιστημόνων). Ό 
Μπούλβερ Λίττον τό όνομάζει Παγκόσμιον Αίθερα. Αύτός ό Παγκόσμιος 
Αίθέρας βρίσκεται σάν θεμέλιο κάτω άπό τά διάφορα σχήματα μέ τά 
όποία έκδηλώνονται οί δυνάμεις τής ϋλης -ήλεκτρισμός, μαγνητισμός, 
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τηλέφωνον, ράδιον, θαύματα καί μαγεία- όλα είναι έκδηλώσεις τού πα
γκοσμίου αύτού αίθέρος, καί έπειδή ό ϊδιος ό ανθρωπος διαποτίζεται μέ 
τόν ίδιον αύτόν αίθέρα μπορεί νά έλέγχη καί νά διευθύνη κατά βούλησιν 
κάθε τι πού ύπάρχει η έκδηλώνεται. 

Οί μάγοι όλων τών χωρών καί περιόδων έκαναν τά θαύματά των γιατί 
έγνώριζαν αύτήν τήν κοινή πηγή στή Φύσι πού διαποτίζει τό πάντα, καί 
μπορούσαν νά έλέγχουν τό διάφορα ρεύματα μέ τή δύναμι τής θελήσε
ως. Ήσαν δύο είδών -φυσικοί καί ψυχολόγοι- οί φυσικοί είχαν άποτελέ
σματα έπί ύλικών πραγμάτων καί οί ψυχολόγοι είχαν τά πνευματικά φαι
νόμενα τού Μεσμερισμού. Ό Μεσμερισμός είναι ό σημαντικώτερος κλά
δος τής μαγείας καί τά φαινόμενά του είναι τά άποτελέσματα τού Πα
γκοσμίου Παράγοντος, ό όποίος όποτελεί τή βόσι πόσης μαγείας. Οί όρ
χαίοι τόν όνόμαζαν Χάος, ό Πλάτων καί οί Πυθαγόρειοι τόν όνόμασαν 
«Ψυχή τού Κόσμου». 

Μεγάλη σύγχυσις έδημιουργήθη γιά τήν έκφρασι τού ίδίου πράγμα
τος. Τό Άτουσμπεχρόμ τών Πόρσων, τό Πύρ τού Έρμού, n φλογοβόλος 
δάδα τού Άπόλλωνος, ή φλόγα τού βωμού τού Πανός, τό ασβεστον πύρ 

στό ναό τών Άθηνών, ή φλεγομένη βάτος τού Μωϋσή, οί άτμοί τού Μα

ντείου τών Δελφών, τό Άστρικόν φώς τών Ροδοσταύρων, τό Άκάσα τών 

Ίνδών μεμυημένων, ή ψυχική δύναμις τού Κόξ καί ό γαλβανισμός τού 

Κρούκς, καί τέλος ό ήλεκτρισμός, είναι τά όνόματα τών διαφόρων έκδη

λώσεων τής μιάς αίτίας, ή όποία διαποτίζει τό πάντα. 

Ό Πυθαγόρας έδίδαξε τούς όπαδούς του ότι θεός είναι ό Παγκό

σμιος Νούς, διάχυτος σέ όλα τό πράγματα καί ότι έπειδή διαποτίζει τό 

πάντα μπορεί νό έπικοινωνή άπό τό ένα άντικείμενο στό αλλο καί μπορεί 

νό δημιουργή όλα τό πράγματα μέ μόνη τήν δύναμι τής θελήσεως τού 

άνθρώπου. 

Άν γνωρίζετε ότι σέ κάθε άνθρώπινο όν ύπάρχει κάτι θείον, πνευμα

τικόν, τότε τό θείον αύτό η ή πνευματικότης πρέπει νό είναι είς πάv ό,τι 

ύπάρχει -στήν πέτρα, στό φυτόν, στό όρυκτόν- σέ μεγαλύτερο η μικρό

τερο βαθμό. Έόν ή νεκρή ϋλη μπορεί νό έκδηλώση βαρύτητα ή όπως ό 

ήλεκτρισμός νά έλκύση, νά άπωθήση καί νά βγάζη σπινθήρες, τότε, 

όπως ό έγκέφαλος τού όνθρώπου, μπορεί, έστω σέ μικρό βαθμό, νό 

σκεφθή έπίσης. Ό διαχωρισμός κάθε πράγματος σέ πνεύμα καί ϋλη σάν 

άπολύτως δύο διάφορα πράγματα, δέν είναι όρθός. Άλλό αν τά χωρίσω

με σέ θέλησι καί έκδήλωσι θό είμεθα άκριβέστεροι. Είτε όνομάσωμε τά 

φαινόμενα δύναμι, ένέργειαν, ήλεκτρισμό, μαγνητισμό, δύναμι θελήσως 

ή πνεύμα, είναι τό ίδιο πράγμα -μερική έκδήλωσις τής ψυχής, ένα μέρος 

τής θείας θελήσεως πού διαποτίζει όλην τήν φύσιν καί ή όποία λόγc,;ι 

γλωσσικής όνεπαρκείας, μάς εΤναι γνωστή ώς θεός. 

Ή θέλησις, νοήμων, άψαυστος καί πανίσχυρος, βασιλεύει ώς όπόλυ

τος μονάρχης έπί πάσης ούσίας. Ό θεός είναι ή Μεγάλη Παγκόσμιος 

Ίδέα --ό θεός ήθέλησε καί έδημιούργησε τόν κόσμον. Μέ τήν θέλησί 

μου κινώ τά χέρια μου καί τό πόδια μου, μέ τήν θέλησί μου ή σκέψις μου 

διασχίζει τό διάστημα, προσκρούει σ' ένα φίλον καί τόν όναγκάζει νά 
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κάμη αύτό πού θέλω. Τά μυστηριώδη άποτελέσματα τής έλξεως καί τής 
άπωθήσεως είναι οί άσυνείδητοι παράγοντες αύτής τής θελήσεως. Ή 

γοητεία πού έξασκούν τά φίδια έπί τών πτηνών γιά νά τά καταβροχθί

σουν δέν είναι άλλο άπό τήν ένσυνείδητη ένέργεια τής ίδίας αύτής θε

λήσεως. Ό ίσπανικός κηρός (τό βουλοκέρι), τό γυαλί καί τό ηλεκτρον, 
όταν τρίβονται, έλκύουν έλαφρά σώματα. Καί τούτο έπίσης είναι ένα 

άσυνείδητον άποτέλεσμα τής θελήσεως, ή όποία ύπάρχει στήν όργανική 

καί στήν άνόργανη ϋλη, γιατί ύπάρχει στό κάθε τι ένα μόριον τής θείας 

ούσίας, όσον μικρό καί άν είναι. Είς μή έξελιχθείσαν μορφήν ή θέλησις 

ένεργεί άσυνειδήτως, άλλά στόν άνθρωπο ένεργεί ένσυνειδήτως. 
Ό κωφός, ό τυφλός, ό χωλός καί ό άσθενής πολλάκις έθεραπεύθη

σαν μέ τήν δύναμι αύτής τής θελήσεως καί ό Μεσμερισμός είναι μία μό
νον άποψις αύτής. 

Ή μαγική δύναμις τού άνθρώπου, ή όποία μπορεί νά ένεργή έξωτερι
κώς, βρίσκεται, όπως ητο, κρυμμένη στόν έσωτερικό άνθρωπο. Έτσι ή 
μαγική αύτή σοφία καί δύναμις ύπνώττει, άλλά δι' άπλής ύποβολής άφυ
πνίζεται καί γίνεται ένέργεια. 

Τόσον ό Παράκελσος όσον καί ό Βάν Χέλμετ λέγουν ότι τό «Πνεύμα 
διαχέεται παντού καί τό πνεύμα είναι τό μέσον τού μαγνητισμού». Λέ
γουν ότι ή πραγματική πρωτόγονος μαγεία δέν άποτελείτο άπό δεισιδαι
μονίες καί περιττές τελετουργίες, άλλά άπό τήν έπιβλητική θέλησι τού 
άνθρώπου. Τό πνεύμα αύτό είναι κοινόν παντού, έπί τής γης. "Όποιος 
γνωρίζει αύτό τό πνεύμα τής ζωής καί πώς νά τό θέση σέ έφαρμογή, 
μπορεί νά έμποδίση πάσαν βλάβην. "Όποιος γνωρίζει νά τό χειρίζεται έπί 
τών άνθρώπων μπορεί νά θεραπεύη καί έξ άποστάσεως άκόμη. Οί άν
θρωποι μπορούν νά τά όνομάζουν θαύματα, άν μέ θαύματα έννούν πα

ρέκκλισι άπό τούς γνωστούς νόμους τής Φύσεως. 

Μετάφρασις: Γ. ΒΛΙΑΜΟΥ
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ΘΑ ΝΑΤΟΤΟΥ 

Τό Φεβρουάριο τού 1986, ό Κρισναμούρτι, αύτός ό 

μεγάλος φιλόσοφος τής άγάπης καί τής έλευθερίας, 

έγκατέλειψε σέ βαθειά γεράματα, τό γήϊvο βίο. Πιστεύ

ουμε, ότι τιμώντας μέ σεβασμό καί άγάπη τή μνήμη του, 

έκφράζουμε καί όλους τούς φίλους τής άλήθειας καί 

τής πραγματικής έλευθερίας. 

Παραθέτουμε ένα κείμενο τής Radha Burnier, Προέ

δρου τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας, πού μας δίνει μιά γενι

κή είκόvα γιά τή μορφή καί τό εργο του καί, κυρίως, γιά 

τό μήνυμα πού μας 6φησε ή ξεχωριστή αύτή πνευματική 

προσωπικό τη τα. 

Ό σύνδεσμος άνάμεσα στόν Κρισναμούρτι καί τή θεοσοφική 'Εται

ρία είχε σπάσει, όχι γιατί έφυγε -όπως πιστεύουν οί περισσότεροι- άλλά 

γιατί ό κόσμος δέν ήταν έτοιμος νά δεχθή ένα βαθύ μήνυμα καί μάλιστα 

μ' έναν τρόπο πού δέν ήταν συνηθισμένος. Αύτό δέν ήταν ή πρώτη φορά 

(lΟύ συνέβη. Οί 'Εβραίοι δέν ηθελαν ν' άκούσουν τόν Ίησού, όταν ήλθε 

νά διδάξει. Ή πλειονότητα τών Ίνδών δέν άνταποκρίθηκε γιά πολύ καιρό 

σ' αύτά πού είπε ό Βούδδας. Στούς περισσότερους άνθρώπους άρέσει 
νά έπιστρέφουν στίς σκέψεις καί τίς συνήθειές τους, τίς βολικές θεω

ρίες καί ίδέες του, άκόμη καί όταν αύτές κλονισθούν, γιατί ή ριζική άλλα

γή είναι καί δύσκολη καί «άβολη». 

"Όμως κάθε τι πού είναι βαθύ είναι καί ριζοσπαστικό. Ή άλήθεια δέν 

μπορεί νά καιροσκοπεί καί νά συμβιβάζεται, όπως άρέσει στόν άνθρωπο. 

Στίς « "Επιστολές τών Διδασκάλων» γίνεται έντελώς σαφές, ότι όποιος 

παίρνει στά σοβαρά τό ζήτημα τής Άτραπού, πρέπει νά έγκαταλείψει 

όλους τούς τρόπους σκέψης καί δράσεώς του. "Ετσι, τά μέλη τής θεο

σοφικής 'Εταιρίας θά έπρεπε νά είχαν προετοιμασθεί γιά ν' άκούσουν 

ένα νέο μήνυμα. "Όταν όμως, ό Κρισναμούρτι άρχισε νά όμιλεί μέ τρόπο 

ριζοσπαστικό, αύτοί πού δέν μπορούσαν νά τόν άκούσουν ήσαν πολλοί. 

Τό ίδιο τό γεγονός, ότι άποποιήθηκε όποιαδήποτε αύθεντία, ήταν ρι

ζοσπαστικό. 'Εκείνοι πού περίμεναν, ό «Παγκόσμιος 'Εκπαιδευτής» νά 

έμφανισθεί στό πρόσωπο τού Κρισναμούρτι, είχαν -όπως ό ίδιος είπε τό 

1927- μία είκόνα στό μυαλό τους, σχετικά μέ τό τί θά έλεγε καί ποιά θά

ήταν ή ύπηρεσία τού Κρισναμούρτι. Μία είκόνα είναι μία στατική, ύλική

μορφή πού προβάλλεται άπό τή διάνοια καί ό Κρισναμούρτι έλεγε, ότι

όσο ή είκόνα παραμένει στατική, οί άνθρωποι είναι εύτυχισμένοι καί ίκα

νοποιημένοι. 

Μόλις ή είκόνα γίνει ζωντανή, ένοχλούνται. Άσφαλώς, είναι πολύ πιό
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εύχάριστο νά έχει νά κάνει κανείς μέ κάτι πού δέν όμιλεί τϊ δρά, έκτός άν 

αύτό γίνεται όπως έκείνος έπιθυμεί. Μία είκόνα μπορεί νά κατασκευα

σθεί, γιά νά παίξει ένα ρόλο πού ίκανοποιεί. Περίμεναν άπό τόν «Παγκό

σμιο Έκπαιδευτή» ότι θά έλεγε στόν κόσμο τί νά πιστεύσει, καί ότι θά 

όριζε τήν «άλήθεια» καί τό ρόλο πού θά έπρεπε νά παίξουν οί όπαδοί 

του. Σέ πολλούς ίσως θά άρεσε ένας σημαντικός ρόλος ώς όπαδών καί 

έρμηνευτών. "Όταν όμως, άρχισε ή διδασκαλία καί ό Κρισναμούρτι άρνή

θηκε κάθε αύθεντία γιά τόν έαυτό του καί δέν δέχθηκε όπαδούς καί έρ

μηνευτές, οί ύποψήφιοι όπαδοί τρόμαξαν τϊ άπογοητεύτηκαν. 

Ό Κρισναμούρτι διευκρίνησε άπό τό 1927, ότι δέν είχε σκοπό νά πεί 

τί είχε άνακαλύψει. Έκείνες τίς μέρες, ό κόσμος ρωτούσε: Ποιό είναι τό 

«·Αγαπημένο» γιά τό όποίο όμιλείς; Καί αύτός άπαντούσε: «θά είμαι σκο

πίμως άόριστος, γιατί, άν καί θά μπορούσα νά τό καθορίσω έπακριβώς, 

δέν έχω σκοπό νά τό κάνω. Διότι, έάν όρίσεις ένα πράγμα, τότε παύει νά 

ζή». Ό κόσμος θά όργίαζε μέ διάφορες θαυμάσιες περιγραφές τού 

«·Αγαπημένου» η ό,τι άλλου είχε άνακαλύψει. Στό «Notebooks» καί τό 

«Journal» ύπάρχουν νύξεις γιά κάτι μεγαλειώδες καί άκατονόμαστο, πού 

μερικές φορές άποκαλούσε τό «άλλο», γιατί δέν έχει καμμιά σχέση μέ 

τήν πραγματικότητα τού κόσμου μας. Οί Ούπανισάντ, έπίσης, άναφέρο

ντς:ιι σέ «·Εκείνο» πού οϋτε ό νούς οϋτε οί λέξεις η οί σκέψεις μπορούν 

νά άγγίξουν. ·Ό,τι άκούγεται μέ τ' αύτιά -λέξεις πού θυμόμαστε καί έπα

ναλαμβάνουμε- είναι τμήμα τού ύλικού έγκεφάλου. Ή μνήμη άνήκει σ' 

αύτή τήν περιορισμένη περιοχή. Άλλά στούς άνθρώπους άρέσουν οί πε

ριγραφές καί ή προσκόλληση σέ όρισμούς καί έτικέτες. θά τούς άρεσε 

νά κολλήσει καί ό Κρισναμούρτι μιά έτικέτα έπάνω του ... Αν τό είχε κάνει, 

τότε αύτομάτως θά παρουσιάζοντο «μαθητές», «άπόστολοι», τϊ ό,τι άλλο 

φανταζόντουσαν γιά τόν έαυτό τους. 'Εκείνος όμως είπε: «·Όταν άρχισα 

νά σκέπτομαι, θέλησα νά άνακαλύψω τί σήμαινε ό όρος Παγκόσμιος Έκ

παιδευτής καί ή έμφάνισή του στόν κόσμο». "Ίσως αύτή ή έμφάνιση νά 

μήν ήταν έκείνο πού συζητούσε ό κόσμος, άλλά κάτι πού δέν μπορεί νά 

έκφραστεί μέ λόγια. "Όποιος θέλει νά βρεί τήν άλήθεια, πρέπει νά μάθει 

νά σκέπτεται καί νά άνακαλύπτει γιά τόν έαυτό του καί νά μήν άποδέχε
ται περιγραφές, όρισμούς καί λόγους τών άλλων. 

Ό Κρισναμούρτι έδωσε μία μικρή ένδειξη γιά τό τί ήταν τό «·Αγαπη

μένο»: «Τό Άγαπημένο» μου είναι οί άνοικτοί ούρανοί, τό λουλούδι, είναι 
κάθε ό.νθρώπινο πλάσμα». Σ1ή ζωή του αύτή ήταν ή άλήθεια. Δέν ήταν 
άπλώς μία μεγαλόστομη δήλωση. Σέ καμία στιγμή δέν έδειξε, ότι βλέπει 
κάποιο πράγμα πιό σπουδαίο άπό τ' άλλα η ότι αίσθάνεται πώς κάποιο 
βρίσκεται χαμηλά καί άλλο ύψηλά. "Έλεγε ότι είχε ώς άρχή του νά άκού
ει τόν καθένα καί πάντοτε. «·Η έπιθυμία μου ήταν νά μάθω όπό τόν 
κηπουρό, όπό τόν παρία, όπό τό γείτονά μου, τό φίλο μου, όπό όποιον θά 
μπορούσε νά διδάξει, ώστε νά γίνω ένα μέ τό Άγαπημένο». Μέχρι τό τέ
λος, άκουγε μέ προσοχή καί τρυφερότητα όλους όνεξαιρέτως χωρίς νά 
κάνει διάκριση όνάμεσα στούς όνθρώπους. Άνταποκρινόταν μέ μία γεν
ναιοδωρία, πού μπορεί νά φαινόταν στούς άλλους ύπερβολική. Άκούγο-
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ντας καί παρατηρώντας τόν έπιστήμονα, τόν διανοούμενο, τόν πολιτικό,
όλους, έβλεπε μέσα ατόν πυρήνα τών πραγμάτων, όπως φαίνεται καθα
ρά άπό πολλά γραπτά του. 

Διέθετε μία τεράστια, χωρίς όρια θά λέγαμε, ίκανότητα γιά τρυφερό
τητα καί στοργή. Ό κόσμος χρησιμοποιεί τή λέξη «άγάπη» χωρίς νά τής 
άποδίδει μεγάλη σημασία. Ή συνηθισμένη άγάπη άποδέχεται τή ζήλεια, 
τήν προσκόλληση, τή μικροπρέπεια κ.λ.π. Ή δική του άγάπη όμως ηταν
βαθειά, πλημμυρίζουσα, εύσπλαχνική, τελείως διαφορετική άπό τών άλ
λων. 

Πολλοί άπό έκείνους πού τόν παρακολουθοϋσαν γιά πολλά χρόνια, 
αίσθάνθηκαν τήν έξαιρετική δύναμη καί έξαρση πού διέχεε στίς όμιλίες 
του καί τις προσωπικές συζητήσεις. Οί περισσότεροι άνθρωποι θέλουν 
νά έχουν έπιρροή καί νά τήν χρησιμοποιοϋν, έκείνος όμως προειδο
ποιοϋσε: «Μήν έπηρεάζεσθε άπό έμένα». Κάτω άπό τήν έπιρροή του 
πολλοί νόμιζαν ότι κατανοοϋσαν άλλ' αύτό συχνά ηταν μιά παροδική κα
τάσταση. 'Όταν κάποιος άντιλαμβάνεται πραγματικά μι=: τή δική του 
άκρόαση, μελέτη καί παρατήρηση, τότε παρουσιάζεται ένα σταθερό φώς 
καί αύτό είναι πού ό καθένας πρέπει νά ψάξει νά βρεί. 

Εύθύς έξ άρχής, όταν άρχισε τό έργο του, ό Κρισναμούρτι δήλωσε 
καθαρά, ότι δέν είχε σκοπό νά προσπαθήσει νά πείσει κανένα. Τό μόνο 
πού έκανε ηταν νά προσπαθήσει νά διεγείρει τήν άντίληψη καί τήν έπι
θυμία τής άναζήτησης τής άλήθειας, χωρίς νά προσκολλάται σέ καμία 
αύθεντία, νά έπαναλαμβάνει άλλους ή νά άναφέρεται σέ βιβλία άκόμη 
καί δικά του. 'Όταν ύπάρχει πραγματική έπιθυμία γιά τήν άναζήτηση τής 
άλήθειας, τότε άπελευθερωνόμαστε. 'Όταν ύπάρχει αύθεντία, τότε 
ύπάρχουν όρια πού πρέπει νά φοβόμαστε. Ή αύθεντία είναι έπισφαλής. 
Δημιουργεί άνασφάλεια, φανατισμό καί δογματισμό. 

Ό Κρισναμούρτι ηταν σάν ένα λουλούδι, πού σκορπάει γύρω τό άρω
μά του, χωρίς νά ένδιαφέρεται ποιός περνάει δίπλα του καί τί σκέπτεται 
γι' αύτό. Αύτή είναι ή πεμπτουσία τής πράξεως πού δέν ένδιαφέρεται γιά 

άποτελέσματα καί πού ή Μπαγκαβάτ Γκιτά άναφέρεται. Πάρα πολλοί 

έχουν μιλήσει κι έχουν γράψει γι' αύτό, όμως ή άλήθεια ηταν μακρυά 
άπό τή ζωή τους.'"Οταν κάποιος γνωρίζει τήν άλήθεια, μπορεί νά όμιλεί ιϊ 
όχι, όμως ή ζωή του είναι πλημμυρισμένη άπό άρωμα καί όμορφιά. 

Ό Κρισναμούρτι έλεγε, ότι, όταν δέν ύπάρχει προσκόλληση τά όρια 

άνάμεσα στή ζωή καί τό θάνατο είναι πολύ λεπτά. 'Έδειξε τή ζωή καί το 

θάνατο κάτω άπό ένα διαφορετικό φώς. Ό θάνατος τοϋ σώματος θεω

ρείται γενικά κάτι τραγικό, όπως καί ή φυσική άπόσταση θεωρείται χωρι

σμός. 'Αλλά έκείνος έλεγε, πώς όταν ηταν μακρυά, δέν τοϋ έλειπε κα
νείς. Μποροϋσε πάντοτε νά είναι κοντά σέ όλους, γιατί ηταν ένα μέ τή 

μεγαλώσύνη καί τό άχρονο όλόκληρης τής ζωής. 

Μερικοί ρωτοϋν: «Δέν ηταν ή διδασκαλία του δυσνόητη, άπομακρυ

σμένη άπό τή ζωή τοϋ συνηθισμένου άνθρώπου;» Ήταν άκριβώς τό άντί

θετο. Μπορεί νά ήταν βαθειά, άλλά όχι καί δυσνόητη. Άφοροϋσε τή ζωή 

τών συνηθισμένων άνθρώπων, γιατί έριχνε φώς στό πρόβλημα τοϋ Έγώ, 
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πού είναι τό μόνο πραγματικό πρόβλημα γιά τόν άνθρωπο, αύτό πού προ
καλεί φόβο, έπιθυμία γιά δύναμη, άπογοήτευση, έλπίδα, προσκόλληση, 
ϊήν έπιθυμία γιά συνέχεια. Τό μήνυμα, λοιπόν, τού Κρισναμούρτι ΓJ\QV 
ένα μήνυμα γιά τήν καθημερινή ζωή κάθε άνθρώπου, άλλά ήταν άκόμη 
ένα μήνυμα πού μπορούσε νά παρασύρει κάποιον πέρα άπό τήν καθημε
ρινή ζωή, μέσα στήν καρδιά τής ύπάρξεως, στήν άλήθεια της, τήν όμορ
φιά της καί τήν είρήνη της. 

Μετ. Π. Παπασλιώτης 
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1 'Ιουνίου 1933: Ή «παράδοσις» άποτελεί μηχανοποίησιν της σκέψε
ως. Στηρίζεται ατόν φόβο. Πρέπει νά κατανοήσωμε τήν παράδοση, γιά 
νά άπελευθερωθούμε άπ' αύτή. ("Αντί αύτού τήν έχουμε καταντήσει ... 
Μόδα). Ή Τέχνη τών άρχαίων Έλλήνων, άπαλλαγμένη άπό τήν Αίγυπτια
κή παράδοση, ύπηρξε δημιουργική καί όλοκληρωμένη. Τήν κατανόηση 
νά μεταφράσω με σέ πράξη. Παρακαλεί νά σκεφθούμε έπάνω σ' αύτά καί 
νά συζητήσωμε. Άπαντό σέ έρωτήσεις. Είναι άντίθετος πρός τήν παρά

δοση τών άποκτημάτων καθώς καί πρός τήν παράδοση τής πενίας. Είναι 

έναντίον κάθε άκρότητας. Νά ζούμε έντονα, ό,τι πιστεύομε καί συνειδη

τοποιώντας αύτό νά μή διστάζωμε νά πετάξωμε κάθε περιττό. "Όποιος 

κατανοεί πλήρως, δέν διστάζει, όπως δέν διστάζει ό έρωτευμένος. Ή 

άλλαγή τού κοινωνικού καθεστώτος χωρίς κατανόηση (καθώς συμβαί

νει στήν έποχή μας- μέ κίνδυνο καταστροφής) θά μός φέρη άπό μιά πα

ράδοση σέ άλλη, πάντοτε χωρίς κατανόηση. Πρέπει νά έλευθερωθούμε 

άπό κάθε παράδοση, νά ζούμε «πλήρως καθ' έαυτούς», όχι χωριστά άπό 

τούς άλλους άνθρώπους καί άντιμέτωποι πρός αύτούς, άλλά μόνοι κατά 

φυσικόν τρόπον, σάν tνα άνθος. Νά σκεφθούμε πάνω σ' αύτά καί νά θέ

σωμε τήν κατανόηση σέ πράξη. 

2 Ίουνίου 1933: Ή ζωή πρέπει νά έχη έλεύθερη ροή. Οί άνθρωποι 

δημιουργούν αύθεντίες καί σκλαβώνονται άπ' αύτές, ώστε ή ζωή τους 

καταντάει άντίδραση, άντί νά είναι δράση. Δημιουργούν γνώμονες, έξω

τερικά τήν κοινή γνώμη, έσωτερικά τά ίδανικά η θεούς, καί έτσι έμποδί

ζουν τήν έλεύθερη ροή της ζωής. Ό άπελευθερωμένος άνθρωπος 

ένεργεί αύθόρμητα καί όχι έπειτα άπό διανοητική έκλογή, χρησιμοποιώ

ντας τήν πείρα. Συνήθως δέν έχομε έπίγνωση τού περιορισμού μας. 

Πρέπει νά τήν άποκτήσωμε, κατανοώντας ότι οί πράξεις μας άποτελούν 

άντιδράσεις, πού προέρχονται άπό τούς γνώμονες πού έχομε σχηματί

σει. Όχι νά γυρίσωμε στό παρελθόν, άλλά νά έχωμε έπίγνωση τού παρό

ντος. Μέ τήν ίδέα της Μετενσαρκώσεως ή δράση μας γίνεται σειρά άνα

βολών. Άπό τήν παράδοση καί αύθεντία δημιουργείται άντίδραση, πάλη. 

Άπαλασσόμενοι άπό τήν παράδοση καί τούς γνώμονες, μέ τήν έπίγνωση 

κάθε πράξεως, θά φθάσωμε στήν κατάσταση της χωρίς προσπάθειες 

ένεργείας, της έλευθέρας δράσεως. Διαρκώς άναβάλλομε, προσπαθώ

ντας ν' άποφύγωμε τόν πόνο μέ παρηγοριές - ίδανικά, θρησκείες, διδα

σκάλους-, ένώ μέ τό ν' άντικρύσωμε τόν πόνο, θά τόν κατανοήσωμε καί 

θ' άπελευθερωθούμε άπ' αύτόν. Δέν ύπάρχει καμμιά διέξοδος γιά νά ξε

φύγωμε. Οί περισσότεροι κατανοούν μέ τόν πόνον, οί όλιγότεροι χρησι-
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μοποιούv τή νοημοσύνη ('Ατραπός πόνου καί 'Ατραπός 'Αγάπης). θέλει 

vά άπελευθερώση άπό αύθεvτίες, γνώμονες καί ίδαvικά, δημιουργώντας 

νοημοσύνη. Όχι διανοητική, άλλά συνδυασμό σκέψεως καί άγάπης. Νό 

είμαστε σάν σπίρτα έτοιμα ν' άνάψουν. "Έτοιμοι v' άvαπvεύσωμε νέες 

έvτυπώσεις. Ή μελέτη τώv προϊόντων τού άvθρωπίvου πνεύματος είναι 

χρήσιμη γιά vά μάθωμε τί έσκέφθησαv οί άλλοι, όχι όμως καί γιά τή δική 

μας κατανόηση. Τό σημερινό έκπαιδευτήρια είναι καταστρεπτικό διότι 

καθιστούν τό άτομον τροχόv μιάς μηχανής. Ή κοινωνία φοβάται τήv 

έλευθερία τού άτόμου. Τό πραγματικό ότομο είναι παγκόσμιο ότομο. 

(Ίδε ΗΟΜΟ OCCIDENTALIS NOVOUS της «Κοιλάδας τώv Ρόδων»). 

"Όταν μέσα μας εϊμαστε φτωχοί, ζητάμε παντού έξω τόv πλούτο. Έφ' 

όσον δέv κατανοούμε τήv πραγματικότητα, δέv μπορούμε vά ζήσωμε σέ 

άρμοvία. Άπ' όπουδήποτε καί αν έλθη ή κατανόηση, καθίσταται άτομική. 

3 Ίουvίου 1933: Μέ άτομικότητα δέv έvvοεί έγωκεvτρισμό. 'Απαλ

λασσόμενοι άπό τίς πολλές ψεύτικες άξίες, θά γίνωμε άτομα στόν τρόπο 

τού σκέπτεσθαι, όχι στόv φυσικό κόσμο. Όχι μάταιη προσπάθεια άvακα

λύψεως τής 'Αληθείας, άλλά μέ τήv έπίγvωση τού ψεύτικου θά άποκα

λυφθεί ή 'Αλήθεια. Ό φυλακισμένος άπελευθερώvεται όταν λάβη έπί

γvωση τής φυλακής καί τήν γκρεμίση. Έξετόζοντας τόν tαυτό μας 
(Γνώθι σ' αύτόv -Δελφοί- Τεκτονισμός) θά λάβωμε έπίγνωση τού περιο

ρισμού μας μέσα στήv παράδοση καί τίς αύθεvτίες. Ζητώντας τρόπο νά 

ξεφύγωμε άπό τή σύγχυση, δημιουργούμε παράδοση, γνώμονες, αύθε

vτίες, πού όφείλοvται στόv φόβο μας. Ζητούμε τόν θεό, τήν Άλήθεια, 
γιό νό προσαρμοστούμε. (Τή ζητούμε έξω. Έvώ είναι έvτός μας). "Ετσι 

ή νοημοσύνη μας καταντάει παραβολή τού ύπάρχοvτος καί έκείvου πού 

έπιθυμούμε. Δέv χρειάζεται παραβολή, άλλά πληρότης κατανοήσεως. Ή 

προσπάθειά μας είναι μίμηση ίδαvικώv καί αύθεvτιώv. 'Όπου μίμηση, 

προσπάθεια. "Όπου προσπάθεια, χρόνος. Ή έσφαλμέvη έντύπωση τού 

χρόνου μάς άπομακρύvει άπό τό παρόν καί δημιουργεί τή μνήμη, δηλαδή 

παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Ζούμε στό παρελθόν ή στό μέλλον, λόγ� 

άτελούς δράσεως στό παρόν, λόγω έλλείψεως έπιγvώσεως τού παρό

ντος. "Ετσι δημιουργείται ή παράδοσις τής θρησκείας ή άθείας, τού καπι

ταλισμού ή τού κομμουνισμού, κλπ. Ή σκέψις μας περιορίζεται άπό τό 

μερικό καί ή πράξη μας καθίσταται άτελής. Νά άποκτήσωμε έπίγvωση 

τής άτελείας καί συγχύσεως αύτής τής καταστάσεως, τής έλλείψεως 

πληρότητας είς αύτήv, καί άβίαστα, χωρίς ίδιαίτερη προσπάθεια vά 

ζήσωμε άληθιvά. 'Αντί vά ζητάμε τήv 'Αλήθεια ή τόv θεό, vά λάβωμε έπί

γvωση τώv περιορισμών μας πού θέτουν έμπόδια στή σκέψη μας. Γιά vά 

λάβωμε έπίγvωση δέv χρειάζεται διανοητική μόνον έξέταση, άλλά καί 

δράση. Έξετάζοντας τό ψεύτικο, θά βρούμε τό άληθιvό. (Καί τότε ό 

θεός θά παρουσιαστεί μπροστά μας. 'Απείρως ώραίος!) Μέ τήv πλήρη 

δράση στό παρόν, χάνονται ό περιορισμός τής αύταπάτης τού χωρισμού 

τού χρόνου σέ παρελθόν καί μέλλον (Καί συνοψίζει ώς έξής): Γιά vά ξε

φύγωμε άπό τή σημερινή σύγχυση, ζητάμε τόv θεό ή τήv 'Αλήθεια. "Ετσι 

δέν άποκτούμε έπίγvωση τώv περιορισμών μας. Άπό έλλειψη έπιγνώσε-
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ως τοϋ παρόντος, δημιουργείται ό χρόνος καί έκ τούτου ή προσπάθεια. 
Ένώ, μέ τήν επίγνωση τοϋ περιορισμού μας, έπέρχονται ή πληρότης, 
πού είναι άχρονη. Νά ζοϋμε χωρίς περιορισμούς, στό παρόν, είναι άθα
νασία. 

'Απαντήσεις του σέ έρωτήσεις: Δέν ύπάρχει όρθό καί μή όρθό, όταν 
ζήτε άρμονικά. Στή δυσαρμονία ύπάρχει χωρισμός. 'Ακολουθώντας τήν 
έπιταγή τής κοινωνίας, πιέζεστε έξωτερικά. 'Ακολουθώντας τίς έπιθυ
μίες σας, πιέζεστε έσωτερικά. Καί τά δύο όδηγοϋν ατή δυσαρμονία. Κα
τανοώντας, δράτε άρμονικά. Μήν άσχολείσθε νά άνακαλύψετε τήν άρ
μονία. Λάβετε έπίγνωση τής δυσαρμονίας, ή όποία δημιουργεί πόνον, καί 
άπό τήν κατανόησή σας θά έξέλθη άβίαστα ή άρμονία. Κανείς δέν μπο
ρεί νά σάς δώση τίς άληθινές άξίες. Άν σάς έδιναν, θά έκάνατε μίμηση 

καί συνεπώς δέν θά είχατε κατανόηση. 'Όταν ή σκέψη είναι σταματημέ

νη, όταν ό νοϋς είναι σκλαβωμένος άπό έπιθυμίες, έρχονται τά γεγονότα 

καί συγκρούονται καί δημιουργείται δυσαρμονία. 'Όταν ε'ίσθε .προσκο

λημμένοι, δέν ύπάρχει πληρότης. 'Όσον ύπάρχει δέσμευση άπό παραδό

σεις, δέν ύπάρχει πληρότης, πού είναι έλευθερία άπό κάθε δέσμευση. 

Τώρα ένεργοϋμε έτεροκινούμενοι. Πρέπει νά ένεργήσωμε οί ίδιοι, νά 

έλθωμε σέ σύγκρουση, γιά νά κατανοήσωμε. Άν πιώ δηλητήριο, δέν έν

διαφέρει πώς τό πήρα, άλλά πώς νά τό βγάλω. Δέν ένδιαφέρει ή πηγή 

τών έπιθυμιών, ούτε ύπάρχουν άνώτερες καί κατώτερες. Πηγή τους εί

ναι ή έπιθυμία τής κατοχής. 'Όταν άποκτήσω κάτι, ή έπιθυμία μου μετατί

θεται σέ κάτι άλλο. 'Εκείνο πού άπέκτησα τό όνομάζω κατώτερη έπιθυ

μία. 'Εκείνο πού έπιθυμώ, άνώτερη. Έφ' όσον ύπάρχει σύγκρουση σκέ

ψεως-συναισθήματος, δέν ύπάρχει άχρονη ζωή. Νά μή ζητάμε νά έν

νοήσωμε τήν άχρονη ζωή, άλλά νά λάβωμε έπίγνωση τής δυσαρμονίας. 

Άπό τόν φόβο καταστρέφεται ή δράση. 

4 'Ιουνίου 1 933. 'Απαντήσεις σέ έρωτήσεις: 'Όταν τό άτομον δέν εί

ναι πλήρες καθ' έαυτό, ζητά σέ κάποιον άλλον συμπλήρωση. 'Όταν ό άλ

λος πεθαίνη, ύπάρχει μοναξιά καί πόνος. Ό θάνατος τονώνει τήν άτέ

λεια, τήν έλλειψη πληρότητος. Ή ίδέα τής μοναξιάς φέρνει πόνο. Μέ 

τήν έπίγνωση τής μοναξιάς γεννιέται έπιθυμία παρηγοριάς, άναπαύσεως 

σέ πίστεις, σέ πνευματιστικές συγκεντρώσεις, στήν ίδέα τής Μετενσαρ

κώσεως, σέ άπολαύσεις τοϋ κόσμου ή σέ ύπηρεσία τού κόσμου, στή βε

βαίωση τής συνεχείας τής ζωής μετά θάνατον. "Ετσι έγείρονται όχυρω

ματικά έργα - οί διάφορες πεποιθήσεις - πού έμποδίζουν τήν άντιμετώ

πιση τοϋ προβλήματος τής μοναξιάς, πού άποτελεί τήν άτέλε;ιά μας. 

"Ετσι γεννιέται σκληρότης καί χάνεται ή φρεσκάδα, ή χαρά τής ζωής. 

Δέν πρέπει νά ένδιαφέρη τί γίνεται μετά θάνατον, άλλά έάν έχωμε έπί

γνωση τής άτελείας τών πράξεων τοϋ παρόντος. Σχετικώς μέ τή Μετεν

σάρκωση: "Αν είμαστε δυστυχείς στό παρόν, τί όφελεί ή εύτυχία στό μέλ

λον; Ή παρηγοριά δέν μπορεί νά δώση πληρότητα, είναι ύπνωτικό πού

άφαιρεί τή δύναμη τής έρεύνης. Μέ τήν έπίγνωση τής μοναξιάς καί μέ

τήν έρευνα, δημιουργείται νοημοσύνη. Άφοϋ όλες οί μορφές θά φθα

ρούν, πρός τί ή λύπη τοϋ θανάτου; 'Όλοι πεθαίνουν. 'Αλλά ύπάρχει άθα-
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νασία καί αύτή είναι ή πληρότης. 'Υπάρχει άθανασία, όχι όμως τοϋ πε

ριορισμένου αύτενσυνειδήτου, τοϋ έγώ, τό όποίον έδημιουργήθη έξ

άντιδράσεως, έκ πάλης, έκ διαρκούς συγκρούσεως πρός τίς ίδέες καί

τήν κοινωνία. Τό tγώ tμφανίζεται όταν tμποδίζεται ή tλεύθερη ροή

τής ζωής. Γιατί προσκολλάστε στό έγώ καί ρωτάτε γιά μετενσάρκωση ή

έκμηδένιση; θέλετε τή συνέχιση τοϋ έγώ στό χρόνο καί αύτό όνομάζετε

πρόοδο, έξέλιξη. Άλλά μέ τή συνείδηση τοϋ έγώ δέν μπορεί νά βρεθή τό

Αίώνιο. Τό έγώ είναι ή άντίδραση. Άθανασία δέν είναι ή διαιώνιση τής

άντιδράσεως, άλλά ή πληρότης τής ζωής. Τό άτελές έχει άρχή καί τέ

λος. Ή πληρότης είναι άναρχη καί άθάνατη.

(Μιλώντας γιά τόν θάνατο άνέφερε ένα ίνδικό παραμύθι, μέ συμπέ

ρασμα ότι δέν ύπάρχει θάνατος. Έξέφρασε καθαρά τήν άποψη ότι ύπάρ

χει συνέχιση μετά θάνατον, άλλά αύτό δέν άποτελεί λύση, οϋτε φέρνει

κατανόηση (όπως τό νά ζήση κανείς πολλά χρόνια δέν συνεπιφέρει κα

τανόηση). Άθανασία είναι ή πληρότης, ή άπολύτρωση άπό τό έγώ. Είπε

άκόμη ότΊ ύπάρχει μία αίωνία πραγματικότης. Δέν άπαντάει άπ' εύθείας

στίς έρωτήσεις, γιατί μία τέτοια άπάντηση θά ήταν σάν ένα χάπι καί δέν

θά έφερνε καμμιά κατανόηση. Άπαντά προσπαθώντας νά κινήση σέ

σκέψεις, ώστε ό tρωτών νά βρή μόνος του τήν άπάντηση). (Ίδε βιβλίο

μου ΣΚΕΨΕΙΣ. Κεφ. «Περί Έλευθερίας»).

5 Ίουνίου 1933: Άπαντήσεις σέ έρωτήσεις: Τή νόηση τής πείρας τής

στιγμής τήν έμποδίζουν οί πέπλοι τής παραδόσεως. "Όταν ζοϋμε συγκε

ντρωμένοι στό παρόν, εϊμαστε έλεύθεροι άπό το παρελθόν. "Όσο δέν εί

μαστε πλήρη άτομα, ζοϋμε σάν κοινωνικές μηχανές. Οί σκέψεις, συναι

σθήματα καί δράσεις έπηρεάζονται άπό τήν κοινωνία. "Όταν έρευνήσω

με τίς κοινωνικές άξίες, τίς κατανοήσωμε καί τίς ύπερβοϋμε, τότε καθι

στάμεθα πλήρη άτομα. (Δηλαδή «"Ήλιοι» - Αύτόφωτοι - Άθάνατοι - Τώρα

εϊμεθα «Πλανήτες». 'Οπαδοί. Έτερόφωτοι - θνητοί - Σ. Βασαρδάνης).

Τότε θά κατανοήσωμε τήν πληρότητα τής ζωής, πού είναι ή άθανασία.

Στήν έρώτηση αν τό άτομο είναι άθάνατον ή έκμηδενίζεται, άπήντησε:

Κρίνομε μέ όρους διτότητος (άντιθέτων). Έγώ - μή έγώ, καλό - κακό,

άθανασία - έκμηδένιση. Άλλά κατανόηση καί άθανασία είναι έλευθερία

άπό όλες τίς άντιθέσεις. Είναι πληρότης, στήν όποία δέν ύπάρχει διτό

της. Γιά τήν πλήρη κατανόηση χρειάζονται άνεμπόδιστοι (πλήρεις) πρά

ξεις. 
Έρώτηση: Πώς ό άπελευθερωμένος άνθρωπος άντικρύζει τήν θλίψη

τοϋ κόσμου καί πώς μπορεί νά είναι εύτυχής όταν ό κόσμος βρίσκεται

στή θλίψη; Άπόκριση: Ύπάρει πολλή συναισθηματικότης, τήν όποία όνο

μάζομε άγάπη πρός τούς άλλους. "Άν κάποιος είναι άμαθής, πρέπει καί

σείς νά γίνετε άμαθής; Μόνον ό άπελευθερωμένος άνθρωπος είναι

ίκανός νά βοηθήση. (Ίδε βιβλίο μου ΣΚΕΨΕΙΣ-Κεφ. «Περί Έλευθερίας»).

Κατανοείτε λίγο καί θέλετε καί άλλοι νά μnοϋν στό κλουβί τής δικής

σας κατανοήσεως. Άλλάζοντας κλουβί, δέν βοηθείτε τήν άνθρωπότητα.

Νά γκρεμίζεται τίς φυλακές καί όχι νά δημιουργήτε άλλες μεγαλύτερες

(εύρυχωρότερες). "Όπου ύπάρχει πληρότης (όχι άπλή γνώσις), δέν
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ύπάρχει ζήτημα μεταδόσεως γνώσεως, άλλά προσπάθεια νά κινηθούν 

καί άλλοι είς έλευθέραν δράσιν. Ύπάρχει τό καθεστώς τοϋ κατtχειν. 

Μπορεί νά ύπάρξη καί καθεστώς τοϋ μή κατtχειν. ('Όμως αύτό τό καθε

στώς δέν μπορεί νά 'ρθεί ατόν Πλανήτη μας πρίν άποχτήση ό άνθρωπος 

«Νύμπελπερχ» - πρίν καταστεί ΗΟΜΟ OCCIDENTALIS NOVUS («Κοι

λάδα τών Ρόδων»). Χωρίς κατανόηση δέν θά ύπάρξη έλευθερία, παρά 

μόνον άλλαγή σκλαβιάς. Ζητάτε ένα τέρμα, διότι δέν κατανοείτε τό πα

ρόν. Βάζετε όδηγούς σύμφωνα μέ τίς έπιθυμίες σας. Έγκαθιδρύετε σάν 

ίδανικά ό,τι δέν έφθάσατε (τά πλείστα έγωιστικά). Ζητάτε όδηγούς γιά 

νά βγήτε άπό τή σύγχυση, γιά νά ξεφύγετε άπό τόν πόνο καί τή μοναξιά. 

Σάς λέγω νά έλευθερωθήτε άπό όδηγούς καί άπό τέρματα καί νά κατα

νοήσετε τό παρόν. Ή έλλειψη κατανοήσεως δημιουργεί παρελθόν καί 

μέλλον. ·Όταν ό νούς έλευθερωθή άπό παρελθόν καί μέλλον καί συγκε

ντρωθήτε στό παρόν, τότε έξαφανίζεται τό παρελθόν καί τό μέλλον. 

Ζητάμε νά έννοήσωμε τόν θεό, άντί νά ζητάμε νά λάβωμε έπίγνωση τού 

έαυτού μας καί τού περιορισμού μας. Έρώτηση: Πώς μπορούμε νά 

ζήσωμε χωρίς κοινωνία; Άπόκρ.: Τί θαυμασία λέξη ή κοινωνία! Δέν είναι 

μία διαρκής σύγκρουση καί έκμετάλλευση, θρησκευτική καί οίκονομική; 

Νομίζομε τέλεια τήν κοινωνία καί φοβούμεθα νά τήν άλλάξωμε; Έπειδή 

δέν είμαστε πλήρη άτομα, ύπάρχει σύγκρουση. ·Όταν ύπάρχει πληρότης, 

δέν ύπάρχει πιά δυσαρμονία. Άνακεφαλαίωση: Τί ζητάμε; ·Όσοι έχουν 

ύλικά άγαθά ζητούν πνευματική εύτυχία. Ό άναμορφωτής ζητά νά άνα

μορφώση άπό τά κακά τού παρελθόντος. Καθένας ζητά ό,τι δέν έχει, νά 

ξεφύγη άπό ό,τι είναι. Ζητάτε τελματώδη ήσυχία καί ίκανοποίηση, πού 

είναι διαφυγή άπό τήν πάλη τής ζωής. 'Έτσι δημιουργήθηκε ό θεός, σύμ

φωνα μέ τίς έσωτερικές σας έπιθυμίες. Ή ζωή σας είναι φθορά, χωρίς 

δημιουργικότητα. Πρέπει νά κατανοούμε καί όχι νά ξεφεύγωμε. "Ετσι θά 

έλευθερωθοϋμε (Ίδε βιβλίο μου «ΣΚΕΨΕΙΣ» Κεφ. «Περί Ελευθερίας» ) 

άπό τίς δημιουργημένες άξίες, πού είναι τά ίδανικά. Προσπαθείτε νά κά

νετε διάκριση μεταξύ ούσιώδους καί έπουσιώδους. Άλλά όταν κατακτή

σετε τό ούσιώδες, βλέπετε άλλο σάν ούσιώδες. Άφού άποκτήσετε ύλι

κά άγαθά, στρέφεσθε πρός πνευματικά (ίκανότητες, ίδιότητες, άρετές) 
καί αύτό όνομάζετε πρόοδο. Γελάτε ... , άλλά θά έξακολουθήσετε τό ίδιο. 

Περιοριζόμαστε στό παρελθόν καί στό μέλλον, όντί νά ζοϋμε στό πα
ρόν. Ή ίδέα τού ώραίου στό μέλλον, έμποδίζει τήν κατανόηση τής 

ώραιότητος τού τώρα. Άθανασία, πληρότης, είναι άπαλλαγή άπό κάθε 

ίδέα προόδου. Πρόσοδος δέν είναι τό περισσότερον η τό άνέρχεσθαι, 
άλλά τό άποκτάν περισσότερον βάθος. Ή άναζήτηση τής Άληθείας είναι 

ένας τρόπος γιά νά ξεφύγωμε άπό τό τώρα. Άποκτήσατε τή συναίσθηση 

τών ψεύτικων άξιών πού σάς φυλακίζουν, καί άπαλλασσόμενοι άπό τίς 

ψεύτικες άξίες, θά κατανοήσετε αύθόρμητα τό Αίώνιον. Αίωνιότης, 
θεός, Αλήθεια (Έδώ «προφητεύει» τήν άπόκτηση τού «Νύμπελπερχ» 

τής «Κοιλάδας τών Ρόδων» Τήν έμφάνιση στον πλανήτη μας τού ΗΟΜΟ 

OCCIDENTALIS NOVUS!) δέν κατανοούνται διά μέσου μιάς ίδέας στό 

μέλλον, άλλά διά πλήρους δράσεως ατό παρόν. 
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Ό Νοϋς, αίτιολογικός παράγων τής δημιουργίας καί 
τής έξελίξεως τών όντων 

Διδώς Καλλέργη

«Πάντα ρεί»! Τό άπόφθεγμα αύτό τού 'Ηρακλείτου, είναι ίσως ή καλύ
τερη άρχή σ' ένα θέμα σάν αύτό, πού πραγματευόμεθα καί πού βάση του 

έχει τόν νόμο τής έξελίξεως. 

Τά πάντα ρέουν, κυλούν, τά πάντα έξελίσσονται, άλλοτε μέ άργό φαι

νομενικά βήμα, άλλοτε μέ γοργό ρυθμό καί κάποτε μέ άσύλληπτη ταχύ

τητα, πού άφήνει σέ άπορία τόν μελετητή τών φαινομένων τής ζωής καί 

τών νόμων πού τή ρυθμίζουν. 
Ό νόμος τής έξελίξεως, συνυφασμένος μέ τήν ούσία τής Φύσεως, 

σάν ένας βασικός φυσικός νόμος, είναι φανερός σέ όλους τούς μορφι

κούς καί μή μορφικούς άκόμη σχηματισμούς της. 
Ή σκέψη, νοητική έκδήλωση τής άνθρωπίνης ζωής, παρουσιάζει τόν 

γοργότερο ρυθμό στήν έξέλιξή της καί στίς άτελείωτες σέ άριθμό μετα

βολές της. "Η σκέψη βέβαια όχι μόνο τού συνόλου τών σκεπτομένων 

όντων, άλλά καί ή άτομική, πού αύτή κυρίως δίνει τόν τόνο τής μεταβο

λής, τής έξελίξεως καί έπομένως τής προόδου. 
"Αλλά τί είναι σκέψη; "Η έν χρήσει λεξικογραφία λέγει: «σκέψη είναι 

έρευνα, παρατήρηση, συλλογισμός, ίδέα, διανόημα ή έξέταση πράγμα
τος ή διανοήματος. Ή διαφορετικά, κάθε τί τό όποίο περνά άπό τόν νού». 

Κατά τήν ψυχολογία όμως: «σκέψη είναι ή συνθετική λειτουργία τής 
νοήσεως, πού τείνει νά ίσορροπήση ένα έσωτερικό ή έξωτερικό έρέθι
σμα μέ τό σύνολο τών πνευματικών ίδιοτήτων μας». Μέ άλλα λόγια ή 
σκέψη είναι παράγωγο τής νοήσεως σέ μιά δεδομένη στιγμή καί γιά ένα 
συγκεκριμένο έρέθισμα. 

·Η λέξη ν ό η σ η  στήν έλληνική γλώσσα ύποδηλώνει δύναμη καί
ένέργεια τού νού. Ν ο ύ ς δέ, τό είδος τού νοείν -κατά τά λεξικά πάντο
τε- διάθεση τής ψυχής καί τρόπος αίσθήσεως. 

-Αν όμως θελήσωμε νά έξετάσωμε λεπτομερώς τήν έννοια τής νοή-,

σεως η νά έμβαθύνωμε στήν παραγωγή τών λέξεων τής πλουσίας έλλη
νικής γλώσσας, βλέπομε τή σκοπιμότητα τής έκφράσεως σέ συνώνυμες 

λέξεις, πολλών νόμων καί γεγονότων φυσικών, πού ξεφεύγουν άπό τήν 

καθημερινή μας άντίληψη. "Ετσι μέ τόν τρόπο αύτόν έξετάζοντας τή με
ταβολή τής λέξεως άρσενικού γένους τού νού, σέ θηλυκού γένους λέξη 
όπως είναι ή νόηση, σχηματίζουμε καί τόν άκόλουθο όρισμό της: 
« Ν ό η σ η είναι ή δυναμικά έξελιγμένη έκφραση ένός πρωταρχικού αί
τίου τής Δημιουργίας χαρακτηριζομένου άπό έ ν έ ρ γ ε ι α καί όνομα
ζομένου ν ο ύ "· 

"Επομένως ό νούς αύτός δέν είναι μόνον, όπως συνηθισμένα λέγεται, 
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τό είδος τού νοείν, άλλά τό ίδιο τό δημιουργικό αίτιο τής νοήσεως, ώς 
πρωταρχικός νούς, πού προηγήθηκε κάθε άλλης ζωϊκής έκδηλώσεως. 
Πρέπει λοιπόν νά είναι μία άπό τίς π ρ ώ τ ε  ς ά ν ε κ δ ή λ ω τ ε  ς δ υ -
ν ά μ ε ι ς  τής ούσίας τής Φύσεως, πού τίς χαρακτηρίζει μόνον ένέργεια. 
Ή καλύτερα, είναι ή ένεργητική δύναμη τής ούσίας της, ή παντοδύναμη 
έκείνη δημιουργική τάση της, αύτή ή ίδια ή ένέργεια. 

Άλλά τί είναι ένέργεια; Ή ίδία ή λέξη άπαντά: ώθηση γιά έργο η έρ
γασία. 

Άναλύοντες τά άνωτέρω, λέγομε πώς πρέπει νά υπήρχε στήν άνεκ
δήλωτη Φύση ii στήν κατάσταση τού Χάους τής έλληνικής Μυθολογίας, 
ή πρωταρχική αύτή χαρακτηριστική ίδιότητά της, ή ένέργεια, άδρανής 
καί έχοντας σέ λανθάνουσα κατάσταση τίς δυνάμεις της γιά δημιουργική 
δράση. Ή πρωταρχική αύτή ένέργεια - πού καί σήμερα μπορεί νά όνομα
σθή, όπως όπό τούς 'Ορφικούς καί τούς άλλους όρχαίους φιλοσόφους 
«μήτις» ιϊ πρωταρχικός νούς, ώς αίτιολογικός δημιουργιv.:ός παράγων -
έχει μέσα της σέ λανθάνουσα έπίσης κατάσταση, όλα τό μετέπειτα έκ
δηλωθέντα νοητικό φαινόμενα. 

Σχετικά μάλιστα, ό Ίωάνν. Στοβαίος (στά «Φυσικά», περί όρχών καί 
στοιχείων, σελ. 80) όναφέρει γιό τόν Πυθαγόρα τά άκόλουθα: «ό Πυθα
γόρας πάλιν, ώς άρχάς τήν μονάδα καί τήν όόριστον δυάδα· άποδίδει δέ 
είς τούτο διά τάς άρχάς τήν μέν ώς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό ν α ί τ ι ο ν καί 
άίδιον, τό όποίον είναι ό ν ο  ύ ς , ό θεός, τήν δέ ώς παθητικόν καί ύ λ ι -
κ ό ν , τό όποίον είναι ό όρατός κόσμος». 

Ή έπιμελημένη λοιπόν έρευνα τών συντελουμένων στήν Φύση, μάς 
φέρνει νά δεχθώμεν ότι χρειάζεται πάντοτε ή ϋπαρξη δύο άντιθέτων πα
ραγόντων, γιά νά δημιουργηθούν όλα τά γύρω μας, κάθε μορφής, θαυ
μαστά φαινόμενα. Οί δύο δέ αύτοί παράγοντες, μετά τήν έκδηλωθείσα 
δημιουργία, φαίνεται ότι γίνονται πλέον οί άπαραίτητοι συντελεστές τής 
έξελίξεως τών έν ένεργείς� φαινομένων αύτών. 

Δέν θά έπεκταθούμε βέβαια πολύ έδώ, στό ζήτημα δηλαδή άν οί 
πρώτιστες ούσίες στή Φύση, είναι δύο ιϊ μία καί μόνη, όπως έχουν δεχθή 
στίς διάφορες θεωρίες των μέχρι σήμερα άρχαίοι, παλαιοί καί νεώτεροι 
φιλόσοφοι, έπιστήμονες καί έρευνητές. Γιατί είτε μία είναι ή ούσία της, ή 
λεγομένη ϋλη-ένέργεια, είτε είναι δύο, καθώς ό αίθήρ καί ή ϋλη, ιϊ όπως 

καί άν τίς είπαν διαφορετικά, όπωσδήποτε δύο φαίνεται νά είναι οί άρχές 

η οί παράγοντες, πού χρειάζονται γιά κάθε τής δημιουργίας συγκρότη

ση. 
Σχεδόν όλες οί κοσμογονικές καί οί όντογονικές θεωρίες τών άρ

χαίων, δέχονται δύο τάσεις τής ούσίας τής Φύσεως καί δύο τούς συνερ

γαζομένους καί άνταγωνιζομένους δημιουργικούς παράγοντες, πού άπό 

τή συνεργασία η τή συγκρότησή των προκύπτουν τά μορφικά συγκροτή

ματα καί ή ποικιλία τών μορφών τών διαφόρων όντων. 

Έκτός άπό τίς θεωρίες αύτές καί άλλες, έπιστημονικές ιϊ μή έπιστη

μονικές θεωρίες, κατά διαφόρους καιρούς μίλησαν γιά τό τί περίπου

χρειάσθηκε στή Φύση γιά νά έμφανισθούν οί κόσμοι καί οί μορφές καί
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ποίο ήταν κατά τή γνώμη των τό πρωταρχικό τής δημιουργίας αϊτιο. Μάς 

μίλησαν δηλαδή γιάτήν ούσία ιϊ τίς ούσίες τής Φύσεως, γιά τό πώς λει

τουργούν σάν τάσεις ή παράγοντες, τόν θετικό καί τόν άρνητικό ή τόν 

άρρενα καί τόν θηλυκό. 

'Όσο γιά τούς όπαδούς τής θεωρίας τής μιάς καί μόνης πρωτίστης 

ούσίας τής Φύσεως, τής ϋλης-ένεργείας ιϊ τής μάζης-ένεργείας, ή σύγ

χρονη έπιστήμη τούς ύποχρεώνει νά δεχθούν δύο έπίσης παράγοντες, 

τόν θετικό καί τόν άρνητικό. Άπ' αύτούς ό ένας παράγων, πού θά μπο

ρούσαν νά τού καταχωρήσουν τήν ένεργητική ιϊ δημιουργική ίκανότητα, 

θά πρέπει νά είναι τό άρνητικά φορτισμένο ήλεκτρόνιο τού άτόμου, ένώ 

ό άλλος πού θά μπορούσαν νά τού καταχωρήσουν τήν παραγωγική ίκα

νότητα θά πρέπει πιθανόν νά είναι ό θετικά φορτισμένος πυρήνας τών 

θεμελιωδών σωματιδίων του. 

Στό σημείο τούτο είναι άνάγκη νά διευκρινίσωμε τί έννοούμε λέγο

ντας ένεργητική ή δημιουργική ίκανότητα καί τί παραγωγική, κυρίως γιά 

όσους πιστεύουν ώς δύο τίς ούσίες στή Φύση. Καί όσον άφορά τήν 

ένεργητική η δημιουργική ίκανότητα τής ούσίας, έννοούμε τόν νόμο τής 

αίτιότητος, πού συνεκρότησε τούς κόσμους καί τίς μορφές πού ύπάρχει 

στή μία ούσία τής Φύσεως ώς ί δ ι ό τ η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς . 'Όσον δέ 

άφορά τήν παραγωγική ίκανότητα, έννοούμε τούς άλλους νόμους ιϊ ίδιό

τητες τής σ υ σ τ ο λ ι κ ή ς κ ι ν ή σ ε ω ς καί τής δ ι α σ τ ο λ ι κ ή ς

ζ ω  ή ς ,  πού ύπάρχουν στήν άλλη ούσία τής Φύσεως, δηλαδή στήν ϋλη 

καί πού έκδηλώνονται μέ πολλαπλασιασμό, αύξηση καί άναπαραγωγή. 

Άλλά πρέπει έπίσης νά διευκρινισθή ή διαφορά τής έννοίας τών λέ

ξεων, ούσία, ίδιότης, νόμος καί δύναμη, γιά νά γίνη σαφέστερη ή έξελι

κτικrΊ πορεία τών άρχών καί τών στοιχείων τής Φύσεως στήν παρούσα 

μελέτη καί σύμφωνα μάλιστα μέ τήν Πυθαγόρειο Φιλοσοφία. 

Ούσία, λοιπόν, είναι είδος ή στοιχείο τής Φύσεως. Ίδιότης δέ, είναι ό 

χαρακτήρας τής ούσίας, ή ποιότης της, ό τρόπος πού αύτή έκδηλώνεται 

φυσικώς. Νόμος της ή φυσικός νόμος, είναι ή ποιοτική καί ή ποσοτική 

σχέση της. Καί τέλος δύναμη τής ούσίας, είναι ή άριθμητική αύξομοίωση 

τής ίδιότητος τής ούσίας ιϊ καί άκόμη ή ποσοτική σχέση της. 

Ή ίδιότης καί ή δύναμη, παρ' όλον ότι μπορεί νά είναι καί οί δύο φυσι

κοί νόμοι, δέν έχουν όμως τήν ϊδια έννοια. Γιατί ή ίδιότης είναι χαρακτή

ρας καί ποιοτική σχέση τών ούσιών, ή δέ δύναμη είναι ή ποσοτική σχέσις 

των. Έτσι καί ό νόμος μπορεί νά έκφρασθή ώς ίδιότης, άφού είναι σχέση 
ποιοτική καί ποσοτική τών φαινομένων τής φύσεως, άλλά καί ή δύναμις 

έπίσης άφού είναι ποσοτική σχέση των. 
Έφαρμόζοντες τώρα, στό φιλοσοφικό τούτο θέμα, ώς ένα σημείο τίς 

σύγχρονες έρευνες γύρω άπό τήν άτομική ένέργεια καί ίδιαίτερα γιά 
τούς όπαδούς τής θεωρίας τών δύο ούσιών τής Φύσεως, τής ϋλης καί 
τού αίθέρος, μπορούμε νά δεχθούμε γιά θηλυκό παράγοντά της, τά θε
μελιώδη σωματίδια τού πυρήνας τού άτόμου τής ϋλης. Άρρενα δέ παρά
γοντά της τόν γύρω άπό τόν πυρήνα αίθέρα, πού έχει μέσα του τήν ένέρ
γεια. Τόν αίθέρα τούτον ή έπιστήμη τόν παρουσίαζε σάν μία άνεξερεύ-
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νητη άκόμα «ένωτική κ;όλλα» τοϋ πυρήνος καί τών ήλεκτρονίων, τά όποία 
όμως ήλεκτρόνια δέν μπορεί πιθανόν παρά νά είναι, μία άκόμη περισσό
τερο συμπυκνωμένη ένέργεια-αίθέρας, άπό αυτήν τήν «ένωτική κόλλα». 

Γιά τή θεωρία μάλιστα αύτή φαίνεται νά συνηγορή ή όποψη τής έπι
στήμης, πού μός παρουσιάζει τό ήλεκτρόνιο νά στριφογυρίζη γύρω άπό 
τόν πυρήνα τοϋ άτόμου τής ϋλης καί νά είναι τόσο έλαφρό καί άστάθμη
το, έτσι πού νά φαίνεται σάν νά μήν είναι τίποτα όλλο άπό ένα μικροσκο
πικό φορτίο άρνητικοϋ ήλεκτρισμοϋ. 

Τά ήλεκτρόνια αύτά, σύμφωνα μέ τήν άτομική φυσική, βρίσκονται σέ 
άδιάκοπη κίνηση καί κρατιώνται γύρω ατόν πυρήνα όπως οί πλανήτες 

γύρω ατόν ηλιο, μέ όλιγώτερο όμως σταθερές τροχιές. Ένώ τό κέντρον 

- ή ψυχή τοϋ άτόμου κατά τούς είδικούς - ό πυρήνας δηλαδή, πού είναι

βαρύς, άποτελεί τό στερεό μέρος, μέ τά πρωτόνια καί τά νετρόνιά του
στενά δεμένα μεταξύ των.

Οί όλιγώτερο όμως σταθερές τροχιές τών γύρω άπό τι'>v πυρήνα ήλε

κτρονίων, είναι άκόμη μία άπόδειξη τής, άπό τό περιβάλλον τοϋ άτόμου 

τής ϋλης, μεταδόσεως τής ένεργείας στήν περιφέρεια τοϋ πυρήνος. Καί 
όν τά ήλεκτρόνια θεωρούνται άπό τούς έπιστήμονες ότι είναι οί φορείς 

τής ένεργείας τοϋ άτόμου, τοϋτο συμβαίνει πιθανόν, γιατί ή ένέργεια με
ταδίδεται άδιάκοπα σ· αύτά, άπό τόν γύρω αίθέρα, πού σάν ούσία είναι 
συνεχής, πραγματικός φορέας τής ένεργείας καί πού έρχεται άμεσα σέ 

έπαφή μαζύ των. 
Ό ένεργητικός λοιπόν αίθέρας, ό γύρω άπό τόν πυρήνα τοϋ άτόμου, 

αύτός πού ατά άνωτέρω χαρακτηρίσαμε ώς άρρενα παράγοντα καί πού 
πραγματικά φαίνεται νά βρίσκεται ατό περιβάλλον τοϋ πυρήνος, ατή δέ 

Φύση συναντιέται σέ είδική έκδήλωση, ώς δ ο ν  η τ ι κ ή έ ν έ ρ γ ε ι α 
πρέπει νά έίναι ό ίδιος ό έ ν ε ρ γ η τ ι κ ό ς ν ο ϋ ς στήν πρωταρχική 

του μορφή. Ό νοϋς δέ τοϋτος μέ τήν νοητική ίκανότητά του, τή δονητική 

δηλαδή ένέργεια τής ούσίας, πού σάν κυρίαρχη δύναμη έκδηλώνεται 

έπειτα σέ όλες τίς ζώσες μορφές, πρέπει νά άναγνωρισθή καί ώς 

δημιουργικό αϊτιο. Δηλαδή ώς α ί τ ι ο λ ο γ ι κ ό ς π α ρ ά γ ω ν τ ή ς 

δ η  μ ι  ο υ  ρ γ ί α  ς τών όντων καί τών νοητικών μορφών. 

Ή μεταμόρφωση τοϋ άνωτέρω άναφερομένου ένεργητικοϋ νοϋ σέ 

δημιουργικό αϊτιο τών όντων, έμφανίζεται ατή Φύση ώς τό πρώτο είδικό 

νοητικό γεγονός. Καί αύτό γιατί τότε σχηματίζονται οί λεγόμενες «νοητι

κές μονάδες» , οί μορφές δηλαδή «ένεργητικής αίθερικής δίνης». 

Καί ατό σημείο όμως τοϋτο τής παρούσης μελέτης, είναι άπαραίτητη 

ή διευκρίνιση τής έννοίας τών λέξεων «δόνηση, δίνη καί παλμός», γιατί 

συχνά οί έπιστήμονες, όπως καί πολλοί άλλοι έρμηνευτές τών φιλοσοφι

κών θεωριών, δέν διαχωρίζουν τήν, άπό τήν άρχαία καί νέα έλληνική 

γλώσσα διατυπωμένη διαφορά των. 'Έτσι συχνά γίνεται σύγχυσις τής κυ

ριολεκτικής σημασίας τής κάθε μιός άπ' αύτές τίς λέξεις καί κατά συνέ

πεια γίνεται άσάφεια τοϋ νοήματός των. Γιατί «δόνηση» γενικά σημαίνει

κυρίως τήν κυματοειδή κίνηση μιός ούσίας καί στήν προκειμένη περί

πτωση τήν ένεργητική κυματοειδή κίνηση τής αίθερικής ούσίας. «Δίνη» 
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δέ, τήν κυκλική δόνηση γενικά καί στήν περίπτωση τής αίθερικής ού
σίας, τήν κυκλική ένεργητική κίνησή της. Μέ τή λέξη όμως «παλμός» 
σημαίνεται κυρίως ή συστολική καί ή διαστολική κίνηση τού ύλικού άτό
μου, πού χαρακτηρίζονται άπό τήν κεντρομόλο κίνηση καί τή διαστολική 
ζωή, τίς δύο δηλαδή βασικές ίδιότητες τής ϋλης. 

'Αλλά ή προοδευτική καί σταθερή μορφοποίηση τής αίθερικής ένερ
γείας ώς «νού», γίνεται μέ τόν θηλυκό παράγοντα, πού έχει τήν παραγω
γική ίκανότητα καί πού έκδηλώνει αύτή τήν παραγωγική ίκανότητά του, 
άπό τή στιγμή πού θά δεχθή τήν περίπτυξη τού δημιουργικού αίτίου· 
δηλαδή στόν παραγωγικό θηλυκό παράγοντα καί στόν πυρήνα τού άτό
μου έκείνου, πού ή έπενέργεια τού δημιουργικού νού συνδέει τίς ίδιότη
τές του, τήν διαστολική φυγόκεντρο καί τήν συστολική κεντρομόλο, με
ταδίδοντάς του τήν ένεργητική ίδιότητά του, σ' αύτόν τόν πυρήνα έκδη
λώνεται τότε ή κίνηση καί ή ζωή. 

Καί άκόμη πιό άπλά μπορούμε νά είπούμε ότι, όταν μέ τήν έπενέρ
γεια τού γύρω άπό τόν πυρήνα αίθέρος, έκδηλωθή ή παλμική κίνηση τού 
πυρήνος, τότε έμφανίζεται σ' αύτόν ή κίνηση καί ή ζωή. Καί τό ύλικό άτο
μο γίνεται πλέον «κινούμενο καί ένεργητικό άπό τόν έαυτό του» καί στή 
Φύση καθορίζεται ώς ψ υ χ ι κ ό ά τ ο μ ο , σέ ένα έντελώς άδιάσπαστο 
σύνολο. 

Τό γεγονός δέ αύτό, δηλαδή ή δημιουργία τού ψυχικού άτόμου, πού 
προϋποθέτει «είδική κατάσταση» τού άτόμου τής ϋλης καί τής ένεργητι
κής ούσίας πού τό περιβάλλει, άποτελεί στή Φύση τό δεύτερο είδικό 
νοητικό γεγονός, πού όφείλεται στόν βασικό φυσικό νόμο τής έξελίξεως 
τών ούσιών καί χαρακτηρίζεται ώς δ η  μ ι  ο υ  ρ γ ί α  τής ψυχής. 

Ή νεοδημιουργηθείσα ψυχή γίνεται έκτοτε ένας αύτοτελής δη
μιουργικός παράγων, έξ αίτίας τού άδιασπάστου πλέον τής κινήσεως καί 
τής ζωής, μέ τόν νούν-ένέργεια. Ένεργοποιουμένη δέ προοδευτικά 
άκόμη περισσότερο, μορφοποιεί, παράγει πλέον, γεννά καί διαιωνίζει, 
έξελίσσοντας καί έξελισσομένη δυναμικά. Γιατί ό πρωταρχικός νούς-έ
νέργεια, δίνει διαρκώς ένεργητική ώθηση γιά δυναμική πάντοτε αύξηση 
καί στόν παραγωγικό παράγοντα τού ψυχικού κέντρου, γινόμενος αίτία 
τής έκδηλώσεώς τού νόμου τής έξελίξεως καί στίς δύο ίδιότητές του. 
Άλλά άπό τό σημείο αύτό κι' έπειτα ή άλληλεπίδραση τών δύο τής ψυ
χής παραγόντων γίνεται άμοιβαία όσο είναι καί άδιάσπαστη ή ένωσή των. 

Οί έσωτερικές δυναμικές ίδιότητες τής ψυχής, ή κίνηση καί ή ζωή, 
ένεργοποιούμενες μεταδίδουν συγχρόνως στον δημιουργικό της νού, 
τήν παραγωγική θηλυκή ίκανότητά των καί ό νούς μετά άπό αύτό τό γε
γονός, έμφανιζόμενος έκτοτε μέ παραγωγική ίκανότητα, μετατρέπεται 
σέ νόηση. 

"Ετσι λοιπόν ό ν ο ύ ς στή νεοδημιούργητη ψυχή, γίνεται ν ό η σ η , 
γινόμενος έπίσης άφ ένός ό έσωτερικός αίτιολογικός παράγων τής 
δημιουργίας καί άφ' έτέρου τής έξελίξεως τών νοητικών όντων. 

Ή έξελικτική τάση τού νού σέ νόηση, άπ' έδώ κι' έπειτα είναι συνε
χής, γιατί δέν μπορεί νά νοηθή ένεργητική παραγωγική ίκανότης ένός 
πράγματος, χωρίς τή διαρκή αύξηση καί μεταβολή του. 
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Ή συνεχής δμως τάση δυναμικής μεταβολής τών ψυχών, έχει άnοτέ
λεσμα μαζύ με τή δυναμική αϋξησή των καί τήν προσθήκη νέων ίδιοτή
των, έκδηλώσεων καί νόμων, nού έξεnορεύθησαν άnό τούς πρωταρχι
κούς ή βασικούς νόμους των. 

Μέ τήν παρέλευση τού χρόνου καί τήν ποικιλία τών δημιουργηθέντων 
κόσμων καί μορφών, οί έκδηλώσεις καί οί νόμοι κατ' άνάγκην έnληθύν
θησαν καί έγιναν άπείρως πολυσύνθετοι, δσο καί ή άπειρη μορφική ποι
κιλία στήν όποία άνταποκρίνονται. Καί πολλές φορές πάλι οί πολυσύνθε
τοι αύτοί νόμοι, τόσο διαφέρουν φαινομενικά άnό τούς βασικούς, ώστε 
δίκαια ό έρευνητής νά δυσκολεύεται νά βρή τήν φυσική των σειρά. Τό 
ίδιο λοιπόν συμβαίνει καί στήν προκειμένη περίπτωση τής νοήσεως, πού 
είναι πολύ δύσκολο νά έξηγηθούν πολλά φαινόμενά της. 

Μία δμως περιληπτική σειρά τής έξελίξεώς της, στή κλίμακα τών 
όντων, είναι δυνατόν νά μός δώση μιά γενική ίδέα της. 

Ή πρωταρχική λοιπόν ή ή ά π λ ή ν ό η σ η  τής ψυχής, στούς άτελε
στέρους όργαyισμούς, παρουσιάζεται μέ το έ ν σ τ ι κ τ ο , nού μεταβάλ
λεται έπειτα σέ ζ ω  ϊ κ ή ν ό η σ η στούς πιό έξελιγμένους άπ' αύτούς. 
Καί φυσικά ϋστερα άnό είδικά έnίσης γεγονότα τής Φύσεως, nού συ
ντρέχουν στήν όντογονική έξέλιξη μέ τή δυναμική προσθήκη νέων νοη
τικών έκδηλώσεων. Ή ζωϊκή αύτή νόηση παρουσιάζει τό ένστικτο τόσο 
τέλειο, σέ σημείο nού συχνά καταπλήσσει. 

Γιά τούς τελειοτέρους όργανισμούς άργότερα, ή ζωϊκή νόηση έξε

λισσομένη μεταπηδά τό ύψηλό σκαλοπάτι τής έξελικτικής της κλίμακας 

καί γίνεται λ ο γ ι κ ή - ν ό η σ η . Άλλά καί τούτο πάλι γίνεται κατόπιν 

είδικών δυναμικών νοητικών γεγονότων τής Φύσεως. Είναι δέ αύτή ή 

λογική-νόηση, έκείνη πού ξεχωρίζει τόν άνθρωπο άπό τά άλλα κατώτε

ρα όντα καί πού τού δίδει τό προνόμιο νά βασιλεύη στή Γή, κατακτώντας 

τούς νόμους καί τιθασσεύοντας τίς δυνάμεις τής Φύσεως. 

Έτσι μέχρις έδώ παρουσιάζεται μία κλίμακα έξελικτικής άνόδου τού

πρωταρχικού νού, μέ τήν έξής σειρά: Νούς. Πρωταρχική ή άπλή νόηση.

Ένστικτο-νόηση. Ζωϊκή-νόηση. Λογική-νόηση. 
Σέ ποίο λοιπόν νοητικό έπίnεδο μπορεί νά όδηγήση ή άδιάκοπη αύτή 

έξελικτική τάση τής νοητικής δυνάμεως τού άρχικού δημιουργικού αί
τίου; 

Στή ψυχή τού άνθρώπου ύπάρχει ή ίκανότης έκείνη, πού μέ τή συν

δρομή έσωτερικών καί έξωτερικών παραγόντων, ώθεί τήν λογική

νόηση σέ άκόμη άνώτερη βαθμίδα δυναμικής έξελίξεως, δηλαδή στή

γνώση - νόηση. Καί ή γνώση - νόηση αύτή, φαίνεται νά είναι τό ίδιο μέ τή

συνειδητή νόηση τών φιλοσόφων, τών μ�μυημένων στίς κρυμμένες άλή

θειες καί στά μυστικά τής Φύσεως, καθώς καί τών μέ άγνές προθέσεις

έρευνητών της. 
«Τό πρώτιστο ήτανε ή ψυχή νά γνωρίση τόν έαυτό της», έλεγε κά

ποιος φιλόσοφος. Άλλά πώς θά είναι αύτό δυνατό; Πώς θ' άποκτήση

δηλαδή συνείδηση τής άτομικότητός της, πρίν άκόμη φθάσει στό σημείο

τούτο τής συνειδητής νοήσεως; Γιατί τί είναι συνείδηση;
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Συνείδηση λέγουν ότι είναι ή έσωτερική γνώση, ή έπίγνωση πού έχει 
τό λογικόν όν τής ίδίας του ύπάρξεως, «ή πλήρης καί βαθειά γνώση τού 
άντικειμενικού σέ συνάρτηση μέ τόν ύποκειμενικόν κόσμο». Ή ψυχολο
γία έπίσης καθορίζει τη συνείδηση γενικά ώς έσωτερική άντίληψη, πού 
μέ αύτή λαμβάνομεν άμεση γνώση τών ψυχικών φαινομένων. Γιά νά 
γνωρίση λοιπόν ή ψυχή τόν έαυτό της, πρέπει νά φθάση ή πρωταρχική ή 
ή άπλή νόησή της στή συνειδητοποίηση, νά γίνει δηλαδή γνώση - νόηση 
ή καλύτερα σ υ ν ε ι δ η τ ή ν ό η σ η . 

Ό φιλόσοφος Σπύρος Νάγός μιλώντας γιά τήν γνώση, τήν έλεγε 
«μεταμορφωτική δύναμη τής ψυχής». Καί αύτό βέβαια είναι ή άλήθεια, 
άλλά μέ τήν εύρύτητα πού τής δίνομε σέ αύτή τή μελέτη, ή μεταμορφω
τική δύναμη τής ψυχής πρέπει νά είναι αύτή ή ίδια ή νοητική ίκανότητά 
της. 

Στό άποτέλεσμα όμως τής νοητικής συνειδητοποιήσεως φθάνει ή 
ψυχή, μόνον ϋστερα άπό μακροχρόνια έπαφή μέ τόν έξωτερικόν κό
σμον. Ό έξωτερικός κόσμος είναι ή είκόνα τού ίδίου της έαυτού -τού 
έσωτερικού της έγώ ή τών έσωτερικών ίδιοτήτων της- σέ μεγέθυνση καί 
σε πολλαπλάσιο ενεργητικό δυναμικό. Καί έκείνη όμως ώς νόηση ένερ
γητική, έκπέμπουσα έκ τών έσω πρός τά έξω τήν ένεργητική της ίκανό
τητα, συλλαμβάνει έπίσης τήν, σάν άκτινοβολίαν έκπεμπομένην έκ τών 
έσω πρός τά έξω, ένεργητική μορφή ίκανότητα καί τών γύρω της δη
μιουργημάτων καί μορφών. 

Ή ψυχή, κατά συνέπειαν, άπό τήν έπαφήν της μέ τόν έξω κόσμο,
σχηματίζει βαθμιαία καί έξ έπιδράσεως τίς έξωτερικές είκόνες σέ δικές 
της ίδέες, αύξάνοντας έτσι τήν ένεργητική νοητική δύναμή της, μέ τήν 
άσκουμένη διεγερσιμότητα τών είκόνων αύτών στό νοητικό της καί άπό 
τήν άφύπνιση τών ίδικών της ψυχικών ίδιοτήτων καί νόμων. 

Τελικά ή έπίδραη τού έξωτερικού κόσμου στόν δικό της έσωτερικό 
κόσμο, τήν όδηγεί έξελικτικά στήν όλοκληρωτική έξωτερική γνώση, 
άλλά καί στήν όλοκληρωτική έσωτερική της νοητική καί γνωστική άφύ
πνιση. Γνωρίζει έτσι διά μέσου τού έξωτερικού κόσμου τήν έσωτερική 
της ύπόσταση, έξ άφορμής τής έξελίξεως τής πρωταρχικής άπλής νοή
σεως σέ σ υ ν ε ι δ η τ ή κατά τήν έξελικτική πορεία της στή ζωή. 'Επο
μένως καί οί προϋπάρχουσες φυσικές βασικές ίδέες σέ μικρογραφία καί 
σέ λανθάνουσα κατάσταση στίς ούσίες τής πρωτοδημιούργητης ψυχής, 
κατά τήν πορεία της αύτή γίνονται τελικά, άφού έξελίχθησαν δυναμικά 
καί στήν ώριμότητά της, συνειδητές. Καί έτσι τήν όδηγούν σέ άλλο έξε
λικτικό έπίπεδο, σέ έκείνο τής έξελίξεως τού πρωταρχικού νού, σέ
ν ό η σ η - σ ο φ ί α .  

Άλλ' όπως γιά τή μεταπήδηση τής ζωϊκής-νοήσεως άπό τό κατώτερο 
σκαλοπάτι τής έξελικτικής κλίμακος, στό άλλο τής λογικής-νοήσεως, 
χρειάστηκαν είδικά τής Φύσεως γεγονότα, πού συντρέχουν στήν έξέλι
ξη τών όντων, έτσι καί στή μεταπήδηση άπό τό σκαλοπάτι τής συνειδη
τής ή γνωστικής νοήσεως πρός τό άνώτατο όλων τό τής νοήσεως-σο
φίας, χρειάζονται πάλι είδικά τής Φύσεως γεγονότα, πού συντρέχουν 
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στήν έξέλιξη τών όντων, έτσι καί στή μεταπήδηση όπό τό σκαλοπάτι τής 
συνειδητής ή γνωστικής νοήσεως nρός τό όνώτατο όλων τό τής νοήσε
ως - σοφίας, χρειάζονται πόλι είδικά τής Φύσεως γεγονότα, πού συντρέ
χουν στήν έξέλιξη τών γνωστικών ή συνειδητών όντων. 

Τό τελευταία αύ-τό γεγονότα είναι μιάς άλλης καταστάσεως, όλιγώτε
ρο όνθρωπίνης όπό τίς προηγούμενες. Γιατί έφ' όσον στήν ψυχή χρειά
στηκαν οί έπιδράσεις τού έξωτερικού κόσμου γιό τήν όφύπνηση καί συ
νειδητοποίηση τού έσωτερικού της, πού τήν ώδήγησαν στήν ώριμότητα 
τής γνώσεως, έτσι καί στήν τελευταία αύτή -σχετικό βέβαια μέ μάς τούς 
όνθρώπους- νοητική κατάστασή της, χρειάζεται ή έπίδραση τών μορφών 
ένός όνωτέρου νοητικού κόσμου. Ένός δηλαδή κόσμου μορφών, πού 
μπορεί καί πρέπει νό όνομόζεται π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς . 

Δέν μπορούμε νό θέσωμε φραγμούς στή νοητική έξέλιξη, δέν μπο
ρούμε νό θέσωμε όρια στή διαρκή πορεία τής νοήσεως πρός τήν τελειό
τητά της, όλλό μόνον έκεί μπορούμε νό φθόσωμε πρός τό παρόν, ώς στό 
σημείο δηλαδή έκείνο πού μπορεί νό πλησιόση ή όνθρωπίνη σκέψη, 
έξηρμένη βέβαια πρός τό ύψηλό έπίπεδα τής διανοήσεως. Μέχρι σ' 
αύτό τό σημείο μάς είναι προσιτή ή έξέλιξη τής νοήσεως, μέχρι δηλαδή 
στό σημείο έκείνο, πού ή τελειοποίησή της τή φέρνει κοντό στήν ϊδια τήν 
ίκανότητα τού γοητικού έκείνου θεού, πού έχει πνευματική μόνον ϋπαρ
ξη καί ότομικότητα. 

Τό ξεχωριστό διακριτικό τής θείας ύποστάσεώς του, είναι ή άπειρη 
νοητική ίκανότητό του, δηλαδή ή σ ο φ ί α  πού κατέχει καί πού είναι ή 
δ ύ ν α  μ ή του, γιατί σ' αύ-rή «δαμάζονται οί νόμοι», πού κανονίζουν τήν 
όνθρωπίνη ζωή καί τήν πορεία τών όντων στή Γή, οί νόμοι δηλαδή έκεί
νοι πού οί φιλόσοφοι τούς όποκόλεσαν π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς . 

Κανείς λοιπόν, όσες γνώσεις καί άν κατέχη, όσο κι' άν διανοήται, δέν 

μπορεί νό ίσχυρισθή ότι είναι σοφός, γιατί ή σοφία δέν είναι δώρο τής 

όνθρωπίνης ζωής, ούτε κι' αύτών όκόμη τών μεγάλων έπιστημόνων η 
τών έμπνευσμένων μυστών τής γνώσεως. Γιό τόν λόγο μάλιστα αύτόν 

φαίνεται πώς καί ό φιλόσοφος Πυθαγόρας, ξεχώριζε τούς όνθρώπους 

τής σκέψεως σέ φιλοσόφους, πού κατά κάποιο ποσοστό κατακτούν τήν 

όλήθεια, καί άφηνε τή λέξη σοφός, μόνο γιό τό ύπέρτατο έκείνο Όν πού 

πραγματικό τό χαρακτηρίζει ή σοφία. 
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Η αναγκαιότητα του «θανάτου» και η 
χρησιμότητα της «ζωής» 

Γ.Α. Κουκουβίνου 

1. Η αστροφυσική δέχεται ότι η ύλη εξελίσσεται από μορφές απλού
στερες σε πειό πολύπλοκες. Τα άστρα σχηματίζονται από συμπύκνωση 

αερίων, όταν όμως τελειώσει η «ζωή» τους, όταν η μάζα τους υπερβεί 
ένα κρίσιμο όριο, εκρύγνυνται και αποδίδουν στο Σύμπαν την ύλη, τα 
άτομα από τα οποία ήσαν φτιαγμένα, αλλά μετασχηματισμένα. Δηλαδή 
τα άτομα αυτά είναι διαφορετικά από κείνα από τα οποία είχε σχηματι
σθεί το άστρο. Μέσα στις υψηλές του θερμοκρασίες, τα άτομα του 
υδρογόνου δίνουν τη θέση τους σε άτομα των οποίων οι πυρήνες περιέ
χουν περισσότερα πρωτόνια και νετρόνια. Από τα άτομα του υδρογόνου 
μπορούμε να φθάσουμε με αντιδράσεις στο σχηματισμό ατόμων άνθρα
κα. Έτσι ο «θάνατος» του άστρου, ή πιο σωστά το τέλος μιας κυκλικής 
φάσης, προβάλλει ως μια αναγκαιότητα στην εξέλιξη του Σύμπαντος, 
αφού αποδίδεται σ' αυτό, μια πρώτη ύλη για τη κατασκευή νέων άστρων, 
συνθετώτερη, πειο εμπλουτισμένη. Τα καινούργια άστρα, που θα 
δημιουργηθούν, θα ξεκινήσουν «τη ζωή» τους ένα βήμα πιο μπροστά, με 
την έννοια ότι τα νέφη αερίων από τα οποία θα σχηματιστούν, θα αποτε
λούνται από άτομα πιο σύνθετα. 

2. Από τη θεοσοφία μας έρχεται μια σχεδόν παράλληλη άποψη. Και
εδώ «ο θάνατος» συνδυαζόμενος με τη μετενσάρκ_ωση εμφανίζεται ως 
αναγκαίο τμήμα μιας εξελικτικής διαδικασίας που βοηθά τήν πραγμάτω
ση ενός σχεδίου. Και εδώ υπάρχει μια πορεία από το ατελέστερο προς 
το τελειότερο. Όταν έλθει η στιγμή για τον άνθρωπο να κλείσει τον κύ
κλο που αποκαλούμε ζωή, αφού το φυσικό, στη συνέχεια το αστρικό και 
τέλος το νοητικό του σώμα τελειώσουν την τροχιά τους, αποδίδεται και 
εδώ μια κατάσταση διαφορετική από την προηγούμενη. Η πείρα που είχε 
κερδίσει η προσωπικότητα συγκεντρώνεται πλέον στην Ατομικότητα που 
γίνεται με τον τρόπο αυτό πλουσιώτερη σε πείρα. Έτσι όταν έλθει η στιγ
μή μιας νέας «ζωής», μιας νέας ενσάρκωσης, όταν έλθει η στιγμή η ατο
μικότητα να ενδυθεί το ένδυμα μιας νέας προσωπικότητας, η καινούργια 
πορεία θα ξεκινήσει ένα βήμα πιο μπροστά. Και το βήμα αυτό θα ήταν 
αδύνατq χωρίς το «θάνατο» που είχε προηγηθεί. 

3. Μια άλλη άποψη, ή ίσως απλώς μια άλλη διατύπωση, θα δέχονταν
ότι με το «θάνατο» το σύστημα που λέγεται άνθρωπος αποδίδει στο Σύ
μπαν το υλικό από το οποίο είχε συγκροτηθεί, εμπλουτισμένο όμως με 
την πείρα που το υλικό αυτό είχε αποκτήσει ως τμήμα του συστήματος 
αυτού. Το ανθρώπινο σώμα αποκτά έτσι το ρόλο ενός σχολείου, φυσι
κής, ψυχικής, νοητικής αγωγής με στόχο τον εμπλουτισμό του υλικού 
από το οποίο αποτελείται, ώστε να το αποδώσει βελτιωμένο στο Σύμπαν 
μετά το «θάνατο». 
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4. Κατά τον Ροστάν, ο θάνατος είναι το αποτέλεσμα της ίδιας της
ζωής πάνω στη διάρθρωση της ζωντανής ύλης. Όπως γράφει, για το 
άτομο, τα γηρατειά και ο θάνατος είναι απαραίτητα για τη διατήρηση και 
την εξέλιξη της ζωής. 

Προκύπτει λοιπόν ότι ο «θάνατος» είναι αναγκαίο στάδιο μιας διαδι

κασίας, όπως προκύπτει και η χρησιμότητα της ζωής. Ασφαλώς χρέος 

μας είναι ν' ασχολούμαστε με τη Ζωή και όχι με το θάνατο. Ας βλέπουμε 

τους εαυτούς μας ως συνεργάτες στην πραγμάτωση ενός παγκόσμιου 

σχεδίου και ας συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο της αποστολής μας και 

το μέγεθος της ευθύνης μας. Δεν είμαστε απλοί θεατές μιας εξέλιξης 

αλλά μονάδες που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σ' αυτή. 

Δίπλα στην αγωνία για την οικολογική καταστροφή του πλανήτη μας 

ας προστεθεί και μια άλλη. Μήπως από το εργαστήρι που ονομάζουμε Γη 

δεν βγει το έργο που πρέπει. 

«'Η άναγέννησις είναι μέθοδος ψυχικής έξελίξεως αϋτη ύφίσταται πά

ντοτε έν ένεργείς�, λανθανουσών τών άνθρωnίνων δυνάμεων καί έν 

άγνοίς� αϋτη τελείται, άλλά άναγνωριζομένων τών μέσων τής άναγεvνή

σεως αϋτη έnισnεύδεται». 

(έκ τών πρώτων έμπνεύσεων τού Σπυρίδωνος Νόγου όπό τήν Πυθαγόρειον πνευ

ματικήν γνώσιν) 
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Π. Παπασλιώτης 

το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΣ θΕΙΑ ΔΙΑΝΟΙΑ 

Σέ προηγούμενη έργασία προσπαθήσαμε νά έξετάσουμε τό θεό--'Ά

γιο Πνεύμα, ώς τή δημιουργό δράση τού θείου. θά έξετάσουμε τώρα τό 

'Άγιο Πνεύμα ώς τή θεία Διάνοια. Βέβαια, αύτά τά δύο πράγματα δέν 

μπορούμε νά τά διαχωρίσουμε πραγματικά, άφού τό 'Άγιο Πνεύμα είναι 

ένα, άν καί οί έκδηλώσεις του πολλές καί ποικίλες. Ή δημιουργική δρά

ση, λοιπόν τού θεού καί ή θεία Διάνοια είναι ένα στήν πραγματικότητα, 

γιατί ή θεία Διάνοια είναι αύτή πού δημιουργεί μέ τή φαντασία καί προ

βάλλει τό σύμπαν σκεπτόμενη αύτό. Σ' ένα πολύ χαμηλότερο έπίπεδο 

κάνουμε κάτι παρόμοιο, όταν δημιουργούμε μία μορφή-σκέψη· καί έκεί 

είναι ή δημιουργική δύναμη τού Άγίου Πνεύματος μέσα μας, πού κάνει 

τή σκέψη μας νά γίνει πραγματικότητα. 'Έτσι μπορούμε νά θαυμάσουμε 

τήν θεότητα, ότι δημιουργεί ένα σύμπαν καί ότι δημιουργεί τίς μορφές 

μέσα σ' αύτό τό σύμπαν μέ τή δύναμη τής φαντασίας, φτιάχνοντας μία 

είκόνα αύτών τών μορφών. 'Όπως οί δικές μας μορφές-σκέψεις θά δια

λυόντουσαν, άν άποσύραμε τήν προσοχή μας άπό αύτές, έτσι καί τό σύ

μπαν ύπάρχει, μόνον όσο διατηρείται άπό τή θεία σκέψη. "Αν γιά μιά 

στιγμή ή θεία προσοχή άπεσύρετο άπό τήν είκόνα του, δέν θά ύπήρχε 

πλέον σύμπαν. 

'Όπως τό σύμπαν δημιουργείται καί συνεχώς έπαναδημιουργείται μέ 

τή θεία σκέψη, τή δημιουργική λειτουργία τής θείας Διάνοιας, έτσι καί 

οί άτομικές μας ζωέ;ς δημιουργούνται συνεχώς μέ τή δική μας σκέψη. 

'Όπως σκεπτόμαστε, έτσι γινόμαστε. Ή δημιουργική δύναμη στή ζωή 

μας δέν βρίσκεται μέσα στά λόγια ιϊ τά συναισθήματά μας, οϋτε άκόμη 

στίς πράξεις μας, άλλά στή δύναμη τής σκέψης νά κατασκευάζει είκό

νες. 

Ό κόσμος λοιπόν, ύπάρχει, έπειδή καί έφ' όσον ό θεός τόν σκέπτε

ται, καί τό σύμπαν, όπως ύπάρχει μέσα στή θεία σκέψη, είναι τό μόνο 

πραγματικά ύπάρχον σύμπαν. Συχνά ό άνθρωος στοχάζεται έναν τέλειο 

κόσμο πού ύπάρχει μέσα στή θεία Διάνοια καί βλέπει αύτό τόν άτελή κό

σμο πού μάς περιβάλλει μόνο σάν μία έν μέρει έπιτυχή προσπάθεια έκ

φράσεως τού θείου 'Αρχετύπου. 'Όμως, δέν είναι αύτή ή πραγματική 

σχέση άνάμεσα στόν κόσμο πού μάς περιβάλλει καί τόν κόσμο πού 

ύπάρχει μέσα στή θεία Διάνοια, πού είναι ό θεός- 'Άγιο Πνεύμα. 'Υπάρ

χει μόνο ένας πραγματικός κόσμος, αύτός πού βρίσκεται μέσα στή θεία 

σκέψη. Κανείς άλλος κόσμος, οϋτε ύπήρξε, οϋτε μπορεί νά ύπάρξει, 

άντικειμενικά, γιατί οί κόσμοι ύπάρχουν μόνον έφ' όσον βρίσκονται μέσα 
στή σκέψη τού θεού. 

Αύτό πού όνομάζουμε κόσμο, τόν κόσμο πού μάς περιβάλλει, καί πού 

μερικές φορές τόν θεωρούμε ώς μία άντικειμενική πραγματικότητα, πού 

ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τή συνείδησή μας, δέν είναι παρά μόνον ό δι-
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κός μας κόσμος. Βλέπουμε έναν κόσμο γύρω μας μέ γαλάζιο ούρανό, 
μέ πράσινα δένδρα, μέ ποικιλόσχημα καί ποικιλόχρωμα δημιουργήματα 
καί πιστεύουμε ότι αύτός ό κόσμος έχει πραγματικό αύτές τίς ίδιότητες, 
όνεξόρτητα άν ύπόρχουμε έμείς καί τόν παρατηρούμε. Αύτή είναι ή με
γάλη Μάγια, ή βασική ψευδαίσθηση τής ύπόρξεώς μας. Καί άν θέλουμε 
νό είσέλθουμε στή σφαίρα τού Άγίου Πνεύματος, τόν κόσμο τού πραγ
ματικού, πρέπει πρίν όπό όλα νό κατανικήσουμε αύτή τήν ψευδαίσθηση 
καί νό μάθουμε νό βλέπουμε τόν κόσμο γύρω μας, όπλώς ώς μία είκόνα 
δημιουργημένη μέσα στή συνείδησή μας. 

Μπορούμε εύκολα νό πεισθούμε γι' αύτή τήν ψευδαίσθηση, άν καί εί
ναι δύσκολο νό τήν όντιληφθούμε στήν καθημερινή μας ζωή. Ή συνήθης 
όντίληψη τού όνθρώπου γιό τόν κόσμο, είναι ότι ύπόρχει όπως αύτός τόν 
όντιλαμβόνεται μέ τίς αίσθήσεις του, καί ότι είναι ό ίδιος όνεξόρτητα όπό 
τόν χώρο καί τόν χρόνο τής παρουσίας του ... Ας δούμε γιατί αύτό δέν εί
ναι έτσι. Ό άνθρωπος διαθέτει όρισμένες αίσθήσεις πού όντιδρούν σέ 
δεδομένες κλίμακες κραδασμών καί τήν όντίδραση σέ αύτές τίς σχετικό 
περιορισμένες κλίμακες τών κραδασμών όνομόζουμε χρώμα, ήχο, κλπ. 

Έκτός όπό τούς κραδασμούς πού άνταποκρινόμαστε, ύπόρχουν όναρίθ
μητες άλλες βαθμίδες κραδασμών στούς όποίους δέν μπορούμε νό 
έχουμε καμμία όντίδραση καί δέν έχουμε συνείδηση. Άς φανταστούμε, 
πρός στιγμήν, ένα όν πού δέν όνταποκρίνεται στή δική μας κλίμακα δο
νήσεων, όλλό πού είναι προικισμένο μέ κάποιες αίσθήσεις πού όνταπο
κρίνονται σέ δονήσεις πρακτικό όνύπαρκτες γιό μάς. Τό σύμπαν ένός 
τέτοιου όντος θό ήταν τελείως διαφορετικό όπό τό δικό μας σύστημα, 

όλλό καί στίς δύο περιπτώσεις ό παρατηρητής θό μπορούσε νό ίσχυρι
σθεί ότι ό κόσμος είναι τό δικό του σύμπαν. 

"Ένα τέτοιο παράδειγμα διαφορετικής όντίληψης τού κόσμου έχουμε 
άνόμεσα στό άνθρώπινα όντα καί τα όντα τού όγγελικού βασιλείου. Λοι

πόν, ποιό σύμπαν είναι τό πραγματικό, αύτό πού βλέπει ό άνθρωπος, η 
αύτό πού βλέπει ό άγγελος; Καί ποιός όπό τούς δύο έχει δίκηο; 

Αύτό πού όνομόζουμε όντιληπτικότητα τών αίσθήσεων ήταν πάντα 

ένα μυστήριο. Γιό τήν όραση π.χ., γνωρίζουμε ότι κάποιες δονήσεις 

έστιόζονται μέσω τού φακού τού ματιού μας, ότι όντανακλώνται πάνω 

στόν άμφιβληστροειδή καί προκαλούν μία χημική άλλαγή στίς ράβδους 

καί στούς κόνους πού περιέχει. Μετά μπορούμε νό όνιχνεύσουμε μία κί
νηση κατά μήκος τού όπτικού νεύρου πρός τό έγκεφαλικό κέντρο πού 
συνδέεται μέ τή λειτουργία τής όρόσεως, όπου έκεί γίνεται μία όλλαγή. 

Αύτό είναι τό τελευταίο πράγμα πού μπορούμε νό όνιχνεύσουμε έπιστη

μονικό ώς πρός τό ύλικό μέρος τής όντιληπτικότητός μας καί έπειτα, 

ξαφνικό, έμείς τό συνειδητό άτομα, βλέπουμε τό γαλάζιο ούρανό ή τό 

πράσινο δένδρο. Είναι προφανές ότι όνόμεσα σ' αύτή τήν τελευταία φυ

σική ένζύμωση, δηλ. τή χημική όλλαγή στόν έγκέφαλο καί τή συνειδητό

τητό μας, ύπόρχει ένα κενό, πού δέν μπορεί νό γεφυρωθεί. Ούτε μός 

βοηθάει σέ τίποτα νό όνιχνεύσουμε τή λειτουργία τής αίσθήσεως λίγα

έπίπεδα ύψηλότερα καί νό περιγράψουμε τίς όλλαγές πού συμβαίνουν 
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στό άστρικό καί νοητικό σώμα, όταν βλέπουμε. Πάντοτε καταλήγουμε σέ 

μία άλλαγή στήν ϋλη ένός άπό τά σώματά μας καί μετά, ξαφνικά, παρου

σιάζεται στή συνείδησή μας ή άντίληψη αύτού πού βλέπουμε. Πώς όμως 

παρουσιάζεται αύτή ή είκόνα; Βεβαίως, ή έπιστήμη άναγνωρίζει ότι 

έχουμε συνείδηση αύτού πού ύπάρχει μόνον ώς είκόνα μέσα στή συνεί

δησή μας. Άναγνωρίζει, ότι έντέλει δέν γνωρίζουμε ποιά είναι ή πραγ

ματική φύση τού άντικειμένου πού βρίσκεται έκτός καί άπό όπου ό κρα

δασμός φθάνει στόν όφθαλμό μας. Καί έπίσης άναγνωρίζει ότι ή είκόνα 
πού παράγεται μέσα στή συνείδησή μας ύπερεπιτίθεται άπό έμός στό 

μυστηριώδες έκείνο άγνωστο άντικείμενο άπό τό όποίο προέρχεται ό 

κραδασμός καί ότι έκλαμβάνουμε αύτή τήν είκόνα ώς τό γνήσιο άντικεί

μενο. "Όμως αύτό πού δέν έξηγεί είναι πώς οί δονητικές άλλαγές πού 

καταλήγουν στό σώμα μας μεταμορφώνονται στήν είκόνα πού παρουσιά

ζεται στή συνείδησή μας. 
Οί δυσκολίες στήν παραπέρα έρμηνεία άρχίζουν άπό τή στιγμή πού 

άποσυνδέουμε τήν είκόνα πού παράγεται μέσα στή συνείδησή μας άπό 

αύτή τήν συνείδηση, όταν παίρνουμε τά δημιουργήματά μας, τίς είκόνες 
μέσα στή συνείδησή μας σάν πράγματα πού ύπάρχουν άπό μόνα τους, 
έντελώς ξεχωριστά άπό έμάς καί ύστερα άρχίζουμε νά άναρωτιόμαστε 
πώς άντιλαμβανόμαστε τόν κόσμο πού βρίσκεται έξω άπό έμάς. Καί ποτέ 
δέν μπορούμε νά βρούμε τήν άπάντηση, γιατί έχουμε ξεκινήσει λάθος. 

Ό λόγος πού τό κενό άνάμεσα στήν τελευταία άλλαγή μέσα στόν έγκέ
φαλό μας καί τήν είκόνα πού παρουσιάζεται στή συνείδησή μας δέν μπο
ρεί νά γεφυρωθεί, είναι ότι δέν ύπάρχει τέτοιο κενό. Δέν ύπάρχει ένας 
ύλικός κόσμος έντελώς ξεχωριστός άπό τή συνείδησή μας, ό όποίος μέ 

κάποιο μυστηριώδη τρόπο παράγει μέσα στή συνείδησή μας έκείνες τίς 
είκόνες πού όνομάζουμε έξωτερικό κόσμο. Αύτό πού φτάνει σέ μάς άπό 
τά άντικείμενα ώς είκόνες πού προβάλλονται στή συνείδησή μας άπό 

τήν άλληλεπίδραση τών πραγμάτων στόν κόσμο τού πραγματικού. Είναι 
σχετικά πραγματικές, πραγματικές στό βαθμό πού ύπάρχει μία άντιστοι

χία άνάμεσα στό φαινόμενο πού έμφανίζεται στόν κόσμο τής συνειδήσε

ώς μας καί σ' έκείνο τής πραγματικότητας πού άντανακλάται στή συνεί
δησή μας καί προκαλεί έκεί τήν είκόνα. "Έτσι, μπορούμε νά δεχθούμε ώς 

πραγματικά τά συμπεράσματα τής έπιστήμης, τούς νόμους καί τίς διδα
σκαλίες της, καθώς καί τίς καθημερινές μας έμπειρίες μέσα στόν φυσι
κό κόσμο. 

"Όμως, πρέπει πάντοτε νά θυμόμαστε ότι αύτά είναι σχετικά πραγμα
τικά, δηλαδή είναι πραγματικά μέσα (καί γιά) τή συνείδησή μας, στό βαθ
μό πού είναι είκόνες πού παράγονται άπό τήν έπίδραση έπάνω στή συ

νείδηση τών πραγμάτων καθ' έαυτών στόν κόσμο τού πραγματικού . 
.. Αν μπορούσε κανείς νά άποσύρει τή συνείδησή του άπό τήν είκόνα 

τού κόσμου της καί νά σταματήσει τή λειτουργία τής κατασκευής είκό
νων, τότε θά μπορούσε καί νά περάσει στήν άλλη πλευρά τής συνείδη
σης, στόν κόσμο τού πραγματικού. 

'Άν μπορούσαμε νά περιγράψουμε τήν κατάσταση στόν πραγματικό 
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κόσμο, θά λέγαμε δτι ή πρώτη έντύπωση έκεί μοιάζει μέ τοϋ φυλακισμέ
νου στή σπηλιά τοϋ Πλάτωνα πού άνακάλυψε τόν κόσμο πίσω του. Θα
μπονώμαστε άπό τό φώς αύτοϋ τοϋ έσωτερικοϋ κόσμου, αν καί δέν είναι 
φώς πού βλέπουμε μέ τά μάτια μας, άλλά ένα είδος έσωτερικοϋ φωτι
σμού. Έχουμε μία έμπειρία, δπου μάς φαίνεται δτι άντιλαμβανόμαστε 
όλόκληρο τόν κόσμο. Στήν άρχή δέν μπορούμε vά διακρίνουμε κανένα 
ίδιαίτερο χαρακτηριστικό αύτού τού κόσμου τού πραγματικού, άλλά βαθ
μιαία έχουμε μία πιό συγκεκριμένη αίσθηση μέσα σ' αύτό τόν ώκεαvό 
τού φωτός καί τής δόξας, μολονότι πρέπει νά καταλάβουμε, δτι δέν 
έχουμε νά κάνουμε μέ άντίληψη μέσω τών αίσθήσεων ή τής διαισθήσε
ως. Έκεί δέν ύπάρχουν άντικείμενα μέ σχήματα καί χρώματα, ούτε 
ύπάρχει χρόνος ή χώρος, δπως τά γνωρίζουμε έδώ, άλλά άντιλαμβανό
μαστε τά πράγματα ώς τμήματα τού έαυτού μας, είμαστε έκείνο πού 
γνωρίζουμε. 

Κανένα βιβλίο, θεωρία, ίερή Γραφή ή καί θεία άποκάλιJψη άκόμη δέν 

μπορεί νά περιέχει τήν άλήθεια τού κόσμου τού πραγματικού. Αύτή ή 

άλήθεια είναι έσωτερική γιατί δέν ύπάρχουν λέξεις νά τήν περιγράψουν. 

Καί εΤναι άπόκρυφη, γιατί δέν μπορεί νά έκδηλωθεί στόν κόσμο τής 
ψευδαίσθησης. Γι' αύτό κάθε άνθρωπος πρέπει νά γνωρίσει μόνος του 

αύτή τήν έμπειρία. Δέν μπορεί νά ύπάρξει σύντροφος σ' αύτό τό ταξείδι 

τής έξερεύνησης στόν κόσμο τού άγνώστου· ή ψυχή μας δέν μπορεί νά 
πετάξει μέσα άπό τό κέντρο τής συνειδήσεως άπό τόν κόσμο τώv είκό

νων στόν κόσμο τού πραγματικού. Κανείς δέν μπορεί νά βοηθήσει καί 
ίσως κανείς δέν μπορεί νά μάς πεί πώς νά τό κάνουμε. Τό μόνο πού μπο

ρεί νά είπωθεί είναι: αύτός είναι ό δρόμος πού μερικοί έχουν άκολουθή
σει· αύτά είναι τά πράγματα πού άνακάλυψαν σ' αύτό τόν δρόμο· καί αύτά 

είναι τά λόγια πού πολύ άχνά μπορούν νά έκφράσουν κάτι άπό τή δόξα 

τού κόσμου πού άνακαλύφθηκε σ' αύτό τό ταξείδι. "Όμως, καθένας πρέ
πει vά κάνει γιά τόv έαυτό του τό ταξείδι μέσα σ' έκείνο τό τρομερό κενό 

τού κέντρου τής συνειδήσεως μέσω τού όποίου μόνο μπορούμε νά φθά

σουμε στόν κόσμο τού Πραγματικού. Τότε είσαρχόμαστε στόν κόσμο τής 

θείας Διάνοιας, τόν κόσμο τού Άγίου Πνεύματος. Ή άνώτερη διάvοιά 

μας είναι μέρος τής θείας Διάνοιας. Έμείς, τά πραγματικά όντα, δέν εί
μαστε παρά μιά σκέψη σ' αύτή τή Διάνοια, άλλά μέ κάποιο θαυμάσιο τρό

πο, ένα μέ αύτή. Δέν ύπάρχει γνώση ή άλήθεια έξω άπό τή θεία Διάνοια. 
"Ό,τι νομίζουμε δικές μας άνακαλύψεις, όλες μας οί γνώσεις καί τά δια

νοητικά μας έπιτεύγματα, δέν είναι παρά έκδηλώσεις σέ μάς τής μίας 
αίώνιας θείας Διάνοιας, τής Διάνοιας τού θεού-Άγίου Πνεύματος. 

"Όταν είσέρχεται κανείς στόν κόσμο τού Πραγματικού, τό πρώτο καί 

βασικό χαρακτηριστικό είναι ή αϊσθηση τού πανίσχυρου φωτός πού δια

περνά τά πάντα, αν καί δπως εϊπαμε, δέν πρόκειται γιά φώς πού μπορεί 

vά γίνει άντιληπτό άπό τίς αίσθήσεις. Φώς, είναι ό πλησιέστερος δρος 

πού μπορούμε vά χρησιμοποιήσουμε γι' αύτό πού δέν βρίσκεται έκτός, 

άλλά έντός μας. "Έχοντας τήν έμπειρία αύτής τής έντονης πραγματικό

τητας, δύσκολα καταλαβαίνουμε, πώς μέχρι τότε νομίζαμε τόν κόσμο 
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γύρω μας γιά πραγματικό. 'Όμως, όταν γυρίσουμε στή συνηθισμένη συ

νειδησιακή μας κατάσταση, πάλι ζούμε ώς έάν ό κόσμος αύτός νά ήταν ό 

πραγματικός κόσμος. Άλλά, γιά λίγο, σ' έκείνο τόν κόσμο τού Πραγματι

κού, μπορούμε νά έκτιμήσουμε τά πράγματα, όπως άληθινά είναι. 

θά πούμε λίγα λόγια γιά τήν άνθρώπινη διάνοια. Στόν άνθρωπο ύπάρ

χει ή άνώτερη διάνοια, τό άναπόσπαστο τ,μήμα τής θείας Διάνοιας καί ή 
νοημοσύνη, ή κατώτερη διάνοια, τό όργανο τής πρώτης. Αύτή ή είκόνα 

τής νοημοσύνης ώς όργάνου είναι πολύ χρήσιμη καί διαφωτιστική. 'Ένα 
όργανο άπό μόνο του, δέν είναι ποτέ παραγωγικό. 'Ένα μουσικό όργανο 

δέν μπορεί νά παραγάγει μουσικούς ιϊχους, άν δέν τό παίξει ό μουσικός. 
Οϋτε όμως καί ό μουσικός μπορεί νά παραγάγει μουσική χωρίς τό όργα
νο ... Ετσι, άν τό διανοητικό μας όργανο είναι άνεπαρκές, άν δέν άναπτύσ
σεται καί τρέφεται όπως πρέπει (γιατί χρειάζεται τροφή, όπως άκριβώς 
καί τό φυσικό σώμα) οί έσωτερικές έμπειρίες δέν μπορούν νά έκφρα
στούν

. 
'Έτσι καί τά δύο είναι άναγκαία. Τό παραγωγικό καί δημιουργικό 

στοιχείο είναι ή άνώτερη διάνοια έντός καί ή θέαση τής άλήθειας άπ' αύ
τήν είναι ό μόνος δρόμος πρός τή γνώση. Άπό τή λεπτότητα όμως τού 
διανοητικού όργάνου έξαρτάται, πόσο ή άλήθεια τής άνώτερης διάνοιας 
μπορεί νά έκφραστεί, νά γίνει δηλαδή κατανοητή άπό τούς άλλους. 

Είναι άπαραίτητο νά κάνουμε σαφή διάκριση άνάμεσα στήν άνώτερη 
διάνοια καί τό όργανο τής σκέψεως καί \Ιό μήν προσπαθούμε νά τό 
χρησιμοποιήσουμε γιά να γνωρίσουμε πράγματα πού ανήκουν σ' αύτήν. 
Δέν πρέπει ποτέ νά δεχόμαστε τά έργα τής κατώτερης νόησης ώς ύπο
κατάστατα τής όράσεως τής διάνοιας, γιατί έτσι τρέφουμε τή μή πραγ
ματικότητα ... Αν θέλουμε νά γίνουμε ίκανοί νά δεχθούμε καί νά μεταδώ
σουμε ζωντανή γνώση, πρέπει νά γνωρίζουμε αύτή τή διαφορά καί σιγά
-σιγά νά έξοικειωθούμε μέ αύτό τόν κόσμο τής άνώτερης διάνοιας, πού 
είναι ό κόσμος τού θεού-Άγίου Πνεύματος. 
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Μαρτίου, 24 Μαρτίου, 8 'Απριλίου, 22 'Απριλίου (Σάββατο, 6μ.μ.) μέ θέ

μα: «Τό κλειδί τής θεοσοφίας». 

'Ιταλικό Βραβείο στή 

Νανά Κοντού, μέλους τής Θ.Ε. 

Μετά άnό τό nερισινό βραβείο πού τιμήθηκε άnό τήν παγκόσμιο 

'Ακαδημία Μnόγγαρτ, ή Νανά Κοντού γιά τήν ποιητική της συλλογή 

«ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΝΤΟ» nρό ή μερών έτυχε καί δεύτερου βραβείου σέ λογο

τεχνικό διαγωνισμό γιά τό «ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΝΤΟ» άnό τήν 'Ακαδημία Εύ

ρώnης. 

Τό έργο αύτό τής Κοντού ξεχώρισε μεταξύ πολλών άλλων πού εΤχαν 

λάβει μέρος παίρνοντας τό πρώτο Βραβείο μετά έnάθλου καί διπλώμα

τος. ΕΤναι μεταφρασμένο άnό τον Μάριο Ροζάριο Κόντι έκδόθηκε άnό 

τόν Ίταλικό ΟΤκο Ούρέλιο Πρέτε Ρώμης. 

Ή άnονομή τού βραβείου έγινε στίς 24 Όκτωβρίου στό Καnιτώλιο 

τής Ρώμης μεταξύ πολλών άνθρώnων τών γραμμάτων καί τής τέχνης. Ή 

ποιήτρια όν καί καλεσμένη νά nαρευρεθή στήν έκδήλωση, δέν μπόρεσε 

νά πάει καί τής έστάλησαν οί τιμητικές διακρίσεις. 

Τό ποιητικό έργο τής Κοντού εΤναι γνωστό στήν Ίταλία όχι μόνον άnό 

τό Βραβείο πού πήρε τό 1 966, Χρυσή Δάφνη γιά τό έργο της στή Νεάπο

λη άnό τήν 'Ακαδημία Πόντζεν άλλά καί άnό δημοσιεύσεις μεταφρασμέ

νων ποιημάτων της στά Ίταλικά περιοδικά Άζιάμο Άαβέλε, Ρεαλίζιμο 

Λιρίγκο, Ίλ Μέτζιο, 'Άφτε Στάμπα, Λά Καραβάνα καθώς καί σέ 'Ανθολο

γίες. 

Τό έργο τής Νανάς Κοντού μέ τίς μεταφράσεις καί βραβεύσεις του 

τιμά τήν 'Ελλάδα στήν Ξένη. 

Ο ΙΛΙΣΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «Ίλισού», Βουκου

ρεστίου 25, α· όροφος, Κωδ. 106 71, 

είναι 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, Άθήνας». 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 όσοι τούς γνωρίζουν να 

τούς είδοποιήσουν ή νά μάς δώσουν 

τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Μαριάννα Τσίρου 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Χιωτέξη Φωτεινή Άθήναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Βασ. 1. Λαζανά: «Φιλολογικά Μελετή

ματα» Τόμος Β'. 

Φώτης Τριάρχης: «Βορειοελλαδικά». 

Νίκου Καζανά: «'Εκπλήξεις φθινοπώ

ρου». 

Μαρία Άθ. Παναγοπούλου: «Σκαλίζο

ντας τίς ρίζες μας». 

Ρόης Παπαγγέλου: «Λοξοδρομία». 

Α. Οίχαλιώτη: «Κάθαρση» 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«·ο Φυσιολάτρης» (Ίαν.-Φεβρ.-Μαρ.). 

«Τό κουτί τής Πανδώρας» ('Ιούνιος -

Δεκέμβριος 1988) 

«ΔΑΥΛΟΣ» (Νοέμβριος) 1988) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτηνή: Έλ. Τσιτσόπουλος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: 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 "Οθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

Πολυδεύκης"Αντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Ίαν. - Φεβρ. 1989 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Θεοσοφία· Τό αισιοδοξο ορομο 

Κ. Μελισσορόπουλου: Αί πέντε Μεγάλοι Μυήσεις 

Μ. ογοθέτη·Νοστροδομος 

Ρ. Anthony: Ο Χριστος κοί τό Κάρμα 

Η Θεοσοφική Έταιρίο στά νέο Γραφείο (Εισαγωγή -

Αντζοκο - Ομιλία Μπογιοτζογλου Ομιλία Κομορωτάκη) 

Τό έμβλημα τής Θεοσοφικής Εταιρίας 

Δ. Ιωοννίδη· Η άρχή τής Μετενσαρκώσεως 

S. Dorab: Μογειο - Θουμοτο - Θρησκειο

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Κρισνομουρτι στο Καστρί

Δ. Κολλεργη: Ο ΝΟΥΣ

Γ. Κουκουβινου: Ή αναγκαιότητα του «θανάτου» ...

Π. Ποποσλιώτη: Τό 'Άγ Πνεύμα ώς Θειο Διάνοια

Πρόγραμμα

Ν. Κοντου: Ιταλικό βραβείο

Μετοξυ μας

Σέ προσεχή τεύχη 

R. Burnier: θεμοτο θεοσοφιος-Διολογισμος 
Π Ανογνώστοu: Οί μυστηριακές δοξασίες περί ψυχής
Ε. Μπλοβάτσκu· Η τυχη τής ψυχής
Κ Ηλιάδη. Οι αριθμοι 4 καί 7
Μ Λογοθέτη Νοστροδομος (Μέρος Β ) 

σελ. 
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7 

14 

'Ομιλία 

19 

31 
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37 

41 

45 

50 

58 

60 

66 

67 
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