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ΘΕΜΑΤ Α ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ 

Διαλογισμός - Θάνατος - Μετενσάρκωσις 

Ραδιοφωνική συνέντευξη γιά μερικά προβλήματα θεοσοφίας έδωσε, 

κατά τήν παραμονή της στήν Αύστραλία ή Σριμάτι Ράντα Μnαρνιέ (κόρη 

τού άειμνήστου Προέδρου τής θεοσοφικής Έταιρίας Ν. Σρί Ράμ). 

Έρώτησις: Πολλοί όνθρωnοι άσχολούνται σήμερα μέ τόν διαλογισμό. 

Φρονείτε ότι ή μέθοδος αύτή προσφέρει ένα τρόπο ζωής; 

Άnάντησις: Ύnάρχει πράγματι μεγάλο ένδιαφέρον γιά τόν διαλογι

σμό, άλλά οί περισσότεροι νομίζουν ότι ό διαλογισμός συνίσταται στήν 

έnανάληψη ώρισμένων φράσεων. Αύτό δέν είναι διαλογισμός. Οϋτε εί

ναι ή ύnοταγή σέ ώρισμένες ίδέες. Ό διαλογισμός είναι πράγματι ένας 

συνολικός τρόπος ζωής. Είναι ή κατανόησις τού ζην. Πάρτε γιά παρά

δειγμα, τό πρόβλημα τής θλίψεως. Τί είναι θλίψις; Πώς μπορεί κανείς νά 

λυτρωθή άnό αύτήν; Ή έμβάθυνσις σέ τέτοια έρωτήματα είναι διαλογι

σμός. Συχνά είναι κανείς σέ ρήξι μέ τόν έαυτό του. Ό νούς θέλει αύτό, 

τό σώμα θέλει έκείνο. Τό σώμα θέλει νά ξαnλώση, ό νούς θέλει νά 

σηκωθή. Φαίνεται σά νά ύnάρχουν δύο έαυτοί, σέ μιά διελκυνστίδα μετα

ξύ τους. Ποιός είναι ό πραγματικός έαυτός; ·Ή είναι κάτι όλλο έξω άnό 

αύτά τά δύο; Αύτό άnοτελεί μέρος τού διαλογισμού. 

Ε. Πώς μπορούμε νά ξεπεράσουμε τόν φόβο τού θανάτου; 
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Α. Άπό τήν έξελικτική άποψη, ό θάνατος είναι κάτι καλό ..
. 
Αν δέν 

ύπήρχε ό θάνατος τών όργανισμών, δέν θά ύπήρχε καί άλλαγή τών έξε
λισσομένων τύπων. Μπορείτε νά φαντασθήτε κάποιον όργανισμό νά 
ύπάρχη γιά πάντα; Δέν θά ύπήρχε άλλαγή γιά τό καλύτερο. Τό κάθε τι 
πρέπει νά πεθάνη, γιά νά μπορέση νά γεννηθή τό καινούργιο. Άπό τήν 
προσωπική άποψη φέρουμε τά φορτία τόσων πραγμάτων στή ζωή. Ό 
θάνατος σαρώνει τίς πικρίες, τίς μνήμες καί ένδεχομένως δίνει μιά νέα 
άφετηρία, μιά νέα γέννηση. Τί θαυμάσια! Ό θάνατος δέν ύπάρχει πραγ
ματικά. Αύτό τό λέγει ή θεοσοφία έπί αίώνες. Σήμερα οί έπιστήμονες 
λέγουν ότι τό πάν είναι ένέργεια, ή όποία δέν έκμηδενίζεται, μεταλλάσ
σει. Ό όργανισμός πεθαίνει, άλλά ή συνειδητότης πού τόν κατασκεύασε 
παραμένει καί παίρνει νέα μορφή. "Ώστε δέν πρέπει νά μάς τρομάζη ό 
θάνατος. "Όταν τό σώμα πεθαίνει, ή συνειδητότης περνάει σέ μεγαλύτε
ρη καί πληρέστερη ζωή. 

Ε ... Αν ή μετενσάρκωσις συνεπάγεται άνάπτυξη, πώς συμβιβάζονται οί 
προσωπικότητες καί τό περιβάλλον; 

Α. Ή μετενσάρκωσις είναι ό μηχανισμός τής ώριμότητος. "Όπως ένας 
μετενσαρκώνεται σέ διάφορα σώματα, έτσι μπορεί ν' άλλάζει καί τό πε
ριβάλλον καί ή όμάδα λαών καί πολιτισμών. Μέσιy αύτών τών περιστάσε
ων έπέρχεται ή ώριμότη_ς. Δέν είναι τόσο σημαντικό τό πού θά γεννηθεί 
κανείς. Ή μετενσάρκωσις ·είναι μία εύκαιρία συναντήσεως τής ζωής σέ 
όποιον τρόπο έκδηλώνεται. Μπορεί νά νιώθωμε μειονεκτήματα γιά ώρι
σμένο περιβάλλον, άλλά στήν ούσία νά είναι πλεονέκτημα γιά μάς, διότι 
έτσι θά βρούμε μερικές άπό τίς άξίες τής ζωής ... Αν κυττάξουμε τή ζωή 
μεγάλων προσώπων, θά δούμε ότι πολλοί άπό αύτούς άντιμετώπισαν 
τρομερtς δυσκολίες, όμως ύπερνίκησαν τό περιβάλλον τους. Έπί παρα
δείγματι, μερικοί έζησαν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί έγιναν 
σκληρότεροι, άλλοι όμως σέ πολύ δυσκολώτερες περιστάσεις έμαθαν 
νά δίνουν άγάπη, νά θυσιάζωvται καί νά κερδίζουν είρήνη. Ή μετενσάρ
κωσις διδάσκει ότι ύπό όλες τίς περιστάσεις είναι δυνατόν νά έπιτευχθεί 
ή είρήνη .. 

Ε. Ώστόσο είναι δύσκολο νά έξηγηθούν οί άνισότητες τής ζωής, είδι
κά μεταξύ τών μικρών παιδιών, π.χ. ό μογγολισμός. 

Α: Ναί, φαινομενικώς είναι πολύ σκληρές τέτοιες περιστάσεις, όπως 
ό έρχομός στόν κόσμο ένός βρέφους μέ άσθένεια έκ γενετής. Πώς νά 
έξηγηθούν αύτά μέ τήν θεωρία ένός δίκαιου καί έλεήμονος θεού. ·Ένας 
τέτοιος θεός δέν θά τό έκανε αύτό σ' ένα μικρό παιδί. .. Αν ή ένσάρκωσις 
ήταν μία μονάχα, δέν θά ύπήρχε έξήγησις γιά τήν δικαιοσύνη καί τό έλε
ος τού θεού. Άλλά ή μετενσάρκωσις έξηγεί τίς άνισότητες καί τίς φαι
νομενικές άδικίες τής ζωής, γιατί όλη ή ζωή έξαρτάται άπό τόν θείο 
Νόμο. 

Ε: Γιά κείνους πού δοκιμάζουν μεγάλες δυσκολίες στήν παρούσα 
ζωή, τ' άποτελέσματα θά είναι τά ϊδια, άσχέτως τού πώς άντιδρούν σ' 
αύτά τά προβλήματα; 

Α: Τά άποτελέσματα έξαρτώνται άπό τήν στάση μας. Γυρίζαμε στό 
Νόμο τού Κάρμα, τήν ίσορροπιστική δύναμη στό σύμπαν. Ό νόμος αύ-
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τός δέν είναι κάτι τό στατικό. Δέν μπορείτε νά πήτε ότι όταν ή δύναμις Α 
έλευθερωθή, θά έπιφέρη τό άποτέλεσμα Β, διότι ύπεισέρχονται καί όλ
λες δυνάμεις. Μπορούμε λοιπόν νά πούμε ότι ενα ότομον δοκιμάζει με
ρικές δυσκολίες σέ μιά ένσάρκωση ώς άποτέλεσμα δυνάμεων πού έλευ
θερώθηκαν σέ προηγούμενες ένσαρκώσεις, όταν όμως προσπαθεί νά 
ξεπεράση τά προβλήματα κατά θετικόν τρόπο, έξαπολύει νέες δυνάμεις. 
Καί οί δυνάμεις αύτές μπορούν νά έπηρεάσουν τήν όλη κατάσταση. Τό 
Κάρμα είναι μιά σημειουμένη δυναμική κίνησις, ώστε είναι φανερό πώς 
τά άποτελέσματα δέν είναι τά ϊδια, άσχέτως τών καταβαλλομένων προ
σπαθειών. Ό τρόπος μέ τόν όποίον κατανοούμε τίς δυσκολίες θά κόμη 
τήν κατάσταση καλύτερη η χειρότερη. 

Ε: Ή Μαντάμ Μπλαβάτσκυ είπε κάποτε ότι ή θεοσοφία δέν είναι 

θρησκεία, έχει όμως καί θρησκευτικό χαρακτήρα. Μπορείτε νά τό διευ
κρινήσετε; 

Α: Ή Μαντάμ Μπλαβάτσκυ ηθελε νά πεί ότι ή άληθινή θρησκεία (κατά 

τήν έτυμολογία τής λατινικής λέξεως, πού σημαίνει σύνδεσμο), είναι 

κάτι πού συνενώνει τά άνθρώπινα όντα, όλα τά άνθρώπινα όντα «ϊνα εν 

ώσι». 'Όμως οί θρησκείες τού κόσμου πού γνωρίζομε μέ τήν θεολογία 

καί τά δόγματά τους, διαιρούν τόν κόσμο. Κάθε θρησκεία έχει δικές της 

δοξασίες καί δικές της ίδέες περί θεού. Τόν θεό όμως κανείς δέν τόν 

έγνώρισε, πλήν όλίγων πού είδαν κάποια άμυδρή άκτίνα μέσ<!) έσωτερι

κής έμπειρίας. Ό πολύς κόσμος έχει περί θεού ίδέες, πού είναι άποκυ

ήματα φαντασίας. 'Έτσι λοιπόν οί θρησκείες μέ τά δόγματα, τίς έκκλη

σίες καί τίς έξουσίες πού έπιβάλλουν πίστεις καί συγκρούονται μέ τίς 

όλλες πίστεις, δημιουργούν τόν χωρισμό. Ή άληθινή θρησκεία δημιουρ

γεί αϊσθημα άγάπης καί ένότητος, έπίσης καί συνεργασίας. Άπό τήν 

όποψη αύτή, ή θεοσοφία είναι δύναμις ένωτική. "Αν δέν είναι δύναμις 

ένωτική, δέν είναι θεοσοφία. "Αν ήταν ενα σύνολο δογματικών ίδεών, θά 

διαιρούσε. Ή θεοσοφία όμως δέν έχει κανένα δόγμα καί θέλει νά συνε

νώση μέ συμπάθεια καί άγάπη τούς άνθρώπους, άδιακρίτως θρησκευτι

κών η όλλων διαφορών, ώστε νά έχουν άμοιβαία συνεργασία καί βοή

θεια. 

Ε: 'Όλες οί θρησκείες διδάσκουν τήν 'ίδια βασική άλήθεια, η όχι; 

Α: Ναί, αν είσχωρήσουμε στήν καρδιά καί τόν πυρήνα κάθε θρη

σκείας θά βρούμε ότι οί ίδρυταί δέν είχαν ένδιαφέρον γιά τήν έγκατά

σταση ίδεολογίας. 'Έλεγαν ατούς άνθρώπους άλλάξατε τόν έαυτό σας 

καί άγαπότε άλλήλους. Αύτή είναι ή βασική διδασκαλία πάσης θρη

σκείας. 

Ε: Αύτό όδηγεί στήν άνάγκη νά γνωρίσουμε τόν έαυτό μας. Νομίζετε 

ότι ή θεοσοφία μπορεί νά δώση άπάντηση ατό πώς ό όνθρωπος θά είχε 

άληθινή άντίληψη τού έαυτού του; 

Α: Μόνον ενα άτομο πού είναι έθισμένον νά παρατηρή τόν έαυτό του, 

νά έξετάζη πώς λειτουργεί καί ποιά είναι τά κίνητρά του, μόνον αύτό 

μπορεί νά έννοήση τήν έρώτηση. Νά μιλήσετε ο' έναν έκ γενετής τυφλό 

γιά τήν όμορφιά τής δύσεως τού ήλίου, δέν έχει νόημα. Τό 'ίδιο είναι καί 
νά μιλήσετε γιά τήν φύση τού 'Εαυτού ο' έναν ό όποίος ούδέποτε στρά-
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φηκε πρός τόν έντός του κόσμο. ·Όποιος ένδοσκοπείται, ξέρει ότι ή ίδέα 

περί άτομικότητος προέρχεται άπό τή σκέψη. "Όσα γνωρίζομε γιά τόν 

έαυτό μας είναι ίδέες καί άναπολήσεις άπό τό παρελθόν. "Έχομε γεννη

θεί άπό ώρισμένους γονείς, πήγαμε σέ ώρισμένο σχολείο, περάσαμε 

ώρισμένα περιστατικά, έχομε ώρισμένες άναμνήσεις. Άν μπορούσαμε 

νά έλευθερωθούμε άπό όλα αύτά, δέν θά έμενε τίποτε πού νά τό όνομά

σουμε «·Εαυτό». Είναι παράδοξο πώς όταν ένα άτομον φθάση νά γνωρί

ση τόν έαυτόν του, δέν ύπάρχει «έαυτός» πρός γνώσιν. Δέν είναι εύκολο 

νά κατανοηθή αύτό, πρέπει νά τό ζήση κανείς. Τό άτομικό αϊσθημα ύπο

χωρεί σ' ένα μεγαλύτερο πού δέν έχει αϊσθηση χωριστικότητος. Ή 

χωρηστικότης είν' έκείνη πού μάς δίνει τό αϊσθημα ύπάρξεως τού έαυ

τού. "Όταν έννοήση κανείς ότι ό έαυτός δημιουργείται από τήν σκέψη 

καί είναι μιά αύταπάτη δημιουργούσα τό αϊσθημα τής χωριστικότητος, 

τότε έχει τήν έμπειρία τής οίκουμενικότητος. 

Ε: Στά ταξίδια σας θά εϊδατε πολλή άνησυχία στόν κόσμο. Βλέπετε 

καμμία διέξοδο; 

Α: Πάντοτε ύπήρχαν προβλήματα - θρησκευτικά, οίκονομικά, πολιτι

κά καί άτομικά, καί οί λαοί προσπαθούν νά τά έπιλύσουν άλλάζοντας τίς 

έσωτερικές συνθήκες. Ξέσπασαν πολλές έπαναστάσεις, πού ώδήγησαν 

σέ νέα προβλήματα. θρησκείες άντικαταστάθηκαν άπό καινούργιες, 

άλλά τό μίσος, ή ρήξις καί ή καταπίεσις έξακολουθούν. Ό μόνος τρόπος 

νά λύση ό άνθρωπος τά προβλήματα είναι ή κατανόησις τού έαυτού του. 

Τότε θά ένθαρρύνοντο τά άτομα νά συνεργασθούν άντί νά συγκρούω

νται, καί νά βλέπουν ό ένας τήν άποψη τού άλλου, όπότε θά εϊχαμε κα

λύτερη προσέγγιση. Πάρετε τά προβλήματα τής Ίρλανδίας καί τής Μέ

σης Άνατολής. Καί στά δύο μέρη ύπάρχει πολύ μίσος καί καχυποψία, μέ 

άποτέλεσμα πράξεις βίας. Άλλά ή βία έκτρέφει τήν βία άτέλειωτα. Κα

θένας νιώθει δικαιολογημένος στή στάση του καί μόνον άν ύπάρξει κα

θολική άλλαγή, άν γίνη συνείδησις ότι ή βία δέν όδηγεί σέ κανένα καλό, 

θά λυθούν τά προβλήματα. Χρειάζεται μεταβολή στό άντίκρυσμα τών 

προβλημάτων. 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ - ΣΟΦΙΑ 

Είχα προσφάτως ένας περίεργο τηλεφώνημα. Ό καλών έζήτησε 

πληροφορίες γιά τό πρόγραμμα τής Στοάς, έδειξε ένδιαφέρον καί τό 

έπόμενο έρώτημα του ηταν: «Πόσο πρέπει νά πληρώσω γιά νά παρα

στώ;» "Έδειξε δύσπιστος όταν τού άπήντησα ότι δέν έπρόκειτο νά 

πληρώση τίποτε. «Μά, όπου καί νά πάω, πρέπει νά πληρώσω!» Άνταλλά

ξαμε μερικά άκόμη λόγια καί ή συνδιάλεξις έληξε, χωρίς άλλη συνέχεια. 

Φαίνεται ότι ό έρωτών είχε συμπεράνει ότι ή θεοσοφία, έφόσον δέν 

έχει τιμολογηθεί, δέν άξίζει. 

Λίγο έχει άλλάξει ή κατάστασις τά τελευταία έκατό έτη. Σέ μιά έπι

στολή του, τό 1886, ό Ούίλλιαμ Τζάτζ έλεγε: «Τό γεγονός είναι ότι πολ

λοί άνθρωποι στήν έποχή μας έφαρμόζουν καί στά πνευματικά πράγματα 

έμπορικά κριτήρια». 
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Τό γενικό κοινόν χρειάζεται έρεθισμό καί τείνει ν' άnοφεύγη κάθε τι 

πού άnαιτεί άτομική προσπάθεια. Έξ άλλου, σέ μιά ύλιστική κοινωνία θε

ωρείται δεδομένον δτι τίποτε άξιον λόγου δέν προσφέρεται δωρεάν. 

'Όταν πρωτοεμφανίσθηκε ή θεοσοφία κατά τόν προηγούμενον αίώ

να, γιά νά nροσφέρη φώς ατούς έρευνητάς τής πνευματικής άτραnού, 

έμφανίσθηκαν καί διάφοροι τσαρλατάνοι. Σ' ένα άρθρο της, 'Ιανουάριο 

τού 1 889, ή Μnλαβάτσκυ περιέγραψε τήν κατάσταση μέ τήν λέξη «Δολ

λάριο-Σοφία». Διέστρεφαν τά θεοσοφικά κείμενα, ϊδρυαν σχολές μα

γείας, ένεφανίζοντο μέ πομπώδη όνόματα καί κατεχρώντο τής ίεράς 

έnιστήμης γιά νά nροσnορισθούν χρήματα. 

Καί σήμερα δέν είναι μικρός ό άριθμός τών αύτοχειροτονημένων 

«Διδασκάλων», πού διαφημίζονται στίς λαϊκές έφημερίδες. Τό τραγικό 

είναι δτι άνθρωποι φαινομενικώς λογικοί πέφτουν θύματα ένός τόσο γε

λοίου τσαρλατανισμού. 

Στό ϊδιο άρθρο της, ή Μnλαβάτσκυ έλεγε: Ή άληθινή άnόκρυφη 

γνώσις δέν άγοράζεται. Καί σέ δσους ίσχυρίζονται δτι έχουν νά διδάξουν 

κάτι, γιά τό όnοίον ζητούν χρήματα, ταιριάζει ή άnάντησις πού έδωσε ό 

Πέτρος ατόν Σίμωνα τόν μάγο. 'Όπως μάς πληροφορούν αί Πράξεις τών 

Άnοστόλων (8.9-20), ό μάγος έκείνος, βλέποντας δτι οί Άnόστολοι έδι

δαν πνεύμα άγιον ατούς βαnτιζομένους δι' έnιθέσεως τών χειρών, προ

σέφερε χρήματα λέγοντας: «Δώστε καί σέ μένα τήν έξουσία νά λαμβάνη 

τό πνεύμα τό άγιον δnοιος θά τού έnιθέσω τό χέρι μου», όnότε ό Πέτρος 

τού άnήντησε: «Χάσου καί σύ καί τά χρήματά σου (τό άργύριόν σου σύν 

σοί εϊη είς άnώλειαν) πού νόμισες δτι ή δωρεά τού θεού άnοκτάται διά 

χρημάτων». 'Όσοι άσχολούνται μέ χρήματα είναι μαύροι μάγοι η άnατεώ

νες. Αύτό είναι τό πρώτο μάθημα, πού έχω νά δώσω ατούς άναγνώστες 

μου γιά τό 1889-κατέληγε ή Μnλαβάτσκυ. 

(Άnό τό περιοδικό 

The Canadian Theosophist) 
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Τά λυτρωτικά φτερά τής άνθρώπινης ψυχής 

τού Ίω. Α. Βασιλή 

Δέν γνωρίζω σέ ποιά ψυχική διάθεση θά βρίσκεσαι, άγνωστέ μου 

φίλε, όταν θά διαβάζης αύτές τίς γραμμές. Γιά τούτο αίσθάνομαι τήν 

ύποχρέωσι νά σέ προειδοποιήσω, ότι θά σέ παρασύρω σέ μιά μικρή δοκι

μασία. Σού συνιστώ λοιπόν προσοχή, καρτερία καί θάρρος. Άποφάσισε 

καί έλα νά παρακολουθήσουμε μαζί τά παιχνίδια καί τά τολμηρά άλματα 

τής φαντασίας ένός συνανθρώπου μας. θά δούμε πώς, μέ άλύγιστη στα

θερότητα, ζητά ένας θνητός κάτι τό άσυνήθιστο, τό ύπέρτερο, τό βαθύ

τερο άπό έκείνο, πού μπορεί νά μάς δώση ή άνθρώπινη έμπειρία. 

Τίς αίσθήσεις του καί τό λογικό του δέν τά θεωρεί ίκανά καί άρκετά 

μέσα γιά τόν σκοπό πού έχάραξε στή ζωή του. 

Ποιός, όμως, είναι αύτός ό σκοπός; Τό σταθερό σημείο τού προσανα

τολισμού τών προσπαθειών του είναι ό λυτρωμός. Αύτός είναι ό σκοπός 

του. 

Άλλά, άπό τί νά λυτρωθή; Άπό πολλά πράγματα. Άπό τίς άνάγκες καί 

τούς πόθους τής σάρκας του. Άπό τά πάθη καί τίς άδυναμίες τής ψυχής 

του. Άπό τήν άγνωσία καί τίς προκαταλήψεις πού δέν έξάλειψαν ή άγω

γή του καί ή μόρφωσί του. Άπό τίς κακίες καί τίς μικρότητές του, πού 

ένώ τίς έλέγχει καί τίς γνωρίζει, δέν μπορεί νά άπαλλαγή άπό αύτές καί 

δοκιμάζει τήν πνικτική τυραννία τους. Άπό τά κενά τού νού του καί τίς 

άπορίες του. Άπό τά -συναισθηματικά του δεσμά. Άπό τίς κραυγές τού 

Έσωτερικού του, πού πάντα κάτι καινούργιο τού ζητούν. Καί ζητά νά γίνη 

έλεύθερος. θέλει νά άπαλλαγή άπό όλα αύτά άκόμη καί από τήν έλξι τής 

γής. Τό περιβάλλον της τόν πλήττει, προσπαθεί νά άποκτήση φτερά, 

φτερά λυτρωτικά. θέλει νά γίνη "Ίκαρος, πύραυλος, σπούτνικ. Τέλος, δο

κιμάζει νά πετάξη ψηλά, νά έπισκοπήση τό στερέωμα, νά γίνη ταξιδιώ

της, έπισκέπτης τού σύμπαντος. Καί γι' αύτό ψάχνει παντού, ψάχνει 

άκατάπαυστα, μέρα καί νύκτα. 

Ρωτά τούς πόντος καί τά πάντα. Μελετά τά φυσικά φαινόμενα, καθώς 

καί τίς άνθρώπινες έκδηλώσεις καί ζητά τά γενεσιουργά τους αϊτια. 

Σπουδάζει έπιστήμες. Καταφεύγει στά κατάλοιπα τών φιλοσόφων, 

άρχαίων, παλαιών καί νέων. 

Ζητά τήν συνδρομή τών θρησκειών. θέλει νά γνωρίση όχι μόνον τά 

φαινόμενα, άλλά καί τόν έσωτερικό λόγο τών πραγμάτων τής φύσεως. 

Τότε προστρέχει στή μυστηριολογία καί τέλος στόν άποκρυφισμό. 

Άπογοητευμένος άπ' όλες τίς μέχρι σήμερα προσπάθειές του ρίχνει 

τούς προβολείς τής σκέψεώς του καί άνιχνεύει τόν χώρο όπου άλλοτε οί 

κάτοικοι τής γής αύτής, είχαν στήσει μεγαλόπρεπο θρόνο στή λατρεία 

τού Ναού. Δηλ. στή λατρεία τής έλεύθερης, άνεξάρτητης καί πάνοπλης 

διάνοιας, στή θεά Άθηνά. Καί έκεί ψάχνει μή τυχόν άπό τήν άρχαία 

Πνευματική Λάμψι, πού φώτισε τήν άνθρωπότητα, έμεινε καμμιά σπίθα 

κρυμμένη, πού θά μπορούσε νά φωτίση καί αύτόν καί νά τόν όδηγήση 
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στό σκοπό του. Ξαφνικά - χωρίς καν νά τό ύποψιαστή, χωρίς καν νά τό 

περιμένη, συναντά μιά Κουκουβάγια κι' άρχίζει μαζί της κουβέντα. Κου

βέντα ένδιαφέρουσα, κουβέντα σοφή, κουβέντα άποκαλυπτική. Μάλι

στα! Γιατί όχι; Ή ίστορία, άπό άρχαιοτάτων χρόνων δέν μάς διδάσκει ότι 

έκείνο πού δέν είναι σέ θέσι νά μάς τό πή ό άνθρωπος, μπορεί νά μάς τό 

πή μιά άλλη ϋπαρξις, πιό σοφή άπό τόν άνθρωπο, μέ άλλη μορφή, πού 

ϊσως νά είναι σύμβολο μιάς ύπέρτερης τού άνθρώπου δυνάμεως; 
.. Ας θυμηθούμε λιγάκι καί τήν πιό μακρυνή Ίστορία, πού μαθαίναμε

στό Δημοτικό Σχολείο, τήν ίστορία τών πρωτοπλάστων. 

Μήπως σάς παρακαλώ, ή προμάμμη μας ή Εϋα, δέν έπιασε ψιλοκου

βέντα μέ τόν όφιν; Έτούτος (ό Έωσφόρος, δηλ. ό φέρων τήν Ήώ, τό 

φώς) δέν τής άπεκάλυψε, ότι έάν θέλει νά γνωρίση τό καλό καί τό κακό, 

δηλ. νά άποκτήση μιά μεγάλη Γνώσι, τό μεγαλύτερο κατ' έμέ άνθρώπινο

έπίτευγμα, πρέπει νά φάη τό περίφημο μήλο; Καί άφού έφαγε τόν άr.η

γορευμένο καρπό, κατά τήν Έβραϊκή Παράδοσι, δέν θά μπορούσε νά 

έκτείνη τήν χείρα καί νά φάγη άπό τό ξύλο τής ζωής γιά νά γίνη θεός 

δηλ. νά λυτρωθή; Αύτές είναι μεγάλες κουβέντες, σωτήριες άποκαλύ

ψεις γιά τούς θνητούς. Άλλά, ποιός τίς προσέχει σήμερα, ποιός μελετά 

τό βαθύ τους περιεχόμενο; 

"Όπως, λοιπόν, σάς θύμισα τήν κουβέντα τού φιδιού μέ τήν προμάμμη 

μας έτσι θά σάς άφηγηθώ σήμερα τίς κουβέντες ένός σύγχρονου άν

θρώπου μέ μιά κουκουβάγια στήν Άκρόπολι. Έπειδή δέ είναι ένα γεγο

νός μέ κάποια πνευματική σημασία, θά μού έπιτρέψετε νά τό προλογίσω 

καί νά άναφέρω τίς συνθήκες, ύπό τίς όποίες έλαβα καί έγώ γνώσι του. 

Στίς δύσκολες στιγμές τής Κατοχής, πού εϊχαμε στερηθή, έκτός τών 

άλλων άγαθών, τίς έκδρομές καί τό ϋπαιθρο, κατέφευγα συχνά στόν άρ

χαιολογικό χώρο τού Άσκληπιείου καί τού θεάτρου τού Διονύσου γιά νά 

ξεκουράζω τά μάτια μου μέ τό άντίκρυσμα λίγου πράσινου καί v: άνα

πνεύσω τό άρωμα τού πεύκου. Έκεί στόν μικρό πευκώνα, ηρχοντο καί 

άλλοι γνωστοί διανοούμενοι καί στοχαστές, μεταξύ τών όποίων τακτικός 

θαμών ήταν ό άρχαιολάτρης καί μυστικοπαθής ποιητής Κωστής Παλα

μάς. Τό «στέκι» του ήταν οί μαρμάρινοι άναπαυτικοί θρόνοι τών Ίερέων 

στό θέατρο τού Διονύσου. Έγώ συνήθιζα νά πηγαίνω καί νά σουλατσάρω 

στή βορεινή πλευρά τού Άσκληπιείου. 

Μιά μέρα βλέπω τόν Παλαμά συνοδευόμενο άπό κάποιον κύριο, νά 

προχωρούν πρός τό μέρος πού έδιάβαζα. Ό άγνωστος χειρονομούσε 

καί σάν νά άπήγγειλε κάτι, ένώ τό πλατύ γέλιο τού ποιητή γέμιζε όλη τήν 

έκεί άτμόσφαιρα. Κάθησαν κάτω άπό τά κάπως βαθύσκια πεύκα, πού 

βρίσκονται άπέναντι στή ρωμαϊκή δεξαμενή καί συνέχιζαν τήν άνάγνωσι 

καί τήν κουβέντα. "Έπειτα άπό άρκετή ώρα τούς είδα νά φεύγουν. ·Όταν 

σηκώθηκα καί έγώ νά φύγω καί πέρασα άπό τό μέρος πού είχαν καθήσει 

ό ποιητής καί ό σύντροφός του, είδα άφημένα έκεί μερικά γραπτά. Σκέ

φθηκα, ότι έπρεπε νά τά πάρω καί νά τά παραδώσω, όταν θά συναντούσα 

τόν ποιητή. 

Τά γραπτά αύτά ήταν 65 σελίδες καί είχαν τόν τίτλο «Κουβέντες, 

μιάς Κουκουβάγιας». Δέν σάς άποκρύπτω ότι ό περίεργος τίτλος μέ τρά-
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βηξε καί άρχισα νά τά διαβάζω. "Επεφτα άπό έκπληξι σέ έκπληξι. Γιατί 

κάτω άπό τίς παραδοξολογίες καί τά άπίθανα πράγματα, εϋρισκα σκέ

ψεις καί ίδέες σοφές καί βαθυστόχαστες, πού μέ συνεπήραν καί μέ πα

ρέσυραν, ώστε νά καθήσω καί νά διαβάσω όλο τό χειρόγραφο. 

Ή πρώτη μου έντύπωσι ήταν, ότι έπρόκειτο γιά ποιητικές παραδοξο

λογίες, οί όποίες όμως άνάγκαζαν τή σκέψι μου νά τίς μελετήση προσε

κτικά, γιατί κάτι άσυνήθιστο έκλειναν μέσα τους αύτές οί κουβέντες τής 

Κουκουβάγιας. Όπωσδήποτε, τίς διάβασα καί τίς ξαναδιάβασα μέχρι τήν 

ήμέρα πού, όταν συνήντησα τόν ποιητή στίς έδρες τού θεάτρου, τόν 

πλησίασα γιά νά τού τίς παραδώσω. Μέ ύπεδέχθη μέ τήν συνηθισμένη 

του έγκαρδιότητα. Τού ένεχείρισα τά γραπτά, άφού τού άφηγήθηκα πώς 

περιήλθαν στά χέρια μου. 

Μόλις τά είδε, καί έδιάβασε τόν τίτλο, μού άπήντησε μέ γέλια: Χά, χά! 

μά αύτά είναι τού Φάουστ μου! Εύτυχώς πέσανε σέ καλά χέρια. Κράτησέ 
τα. "Ελα κάθησε νά τά πούμε. Είναι ένα θέμα πού μέ άπασχολεί άπό άρ

κετές ήμέρες. 

Κάθησα πλάϊ του καί ό ποιητής, σοβαρός τώρα άρχισε ώς έξής: 

- Τί τά θέλεις; Ή φαντασία τού άνθρώπου είναι ένα μεγάλο πράγμα.

Είναι μιά ίκανότης τού καλλιεργημένου μυαλού, μέ πλούσιο περιεχόμενο 

σέ παραστάσεις καί σέ ίδέες. Είναι ένα προνόμιο τών έκλεκτών δια

νοιών, πού πρέπει νά έχουν δύναμι δημιουργική, ή όποία σέ καταπλήσ

σει, σέ παρασύρει καί σέ όδηγεί, χωρίς νά τό θέλεις σέ σφαίρες άγνω

στες καί άσύλληπτες καί άπό έκεί σού άποκαλύπτει καινούργιους κό

σμους, φανταστικές συλλήψεις καi συνθέσεις, οί όποίες όμως συνήθως, 

είναι πιό πραγματικές άπό τήν άλήθεια. 

Πώς αύτοί οί πρόγονοί μας, πού θεοποίησαν όλες τίς δυνάμεις τής 

φύσεως καί τού άνθρώπου, δέν θεοποίησαν καί τήν Φαντασία, μού κάνει 
έντύπωσι. 

Έτόλμησα νά άπαντήσω: 

- Μά οί Μούσες; ...

- 'Άλλο πράγμα είναι οί Μούσες. Ή Μούσα συμβολίζει τήν έμπνευσι,

πού είναι πολύ διαφορετικό φαινόμενο άπό τήν φαντασία. Ή έμπνευσι 

είναι κάτι πού μάς έρχεται άπ' έξω, σάν ίδέα, σάν μιά είκόνα, σάν μιά 

γνώσι - άποκάλυψι, πού σάν άστραπή φωτίζει τό νού μας. Είναι κάτι ξένο, 

πού δέν είναι δικό μας δημιούργημα. Είναι μετάδοσις μιάς ίδέας άλλης 

συνειδήσεως φωτισμένης καί σοφής. Ένώ ή φαντασία είναι ίκανότης, εί

ναι λειτουργία τού μυαλού μας, πού έχει τήν δύναμι νά τραβάη ψηλά, νά 

καλπάζη καί ν' άλωνίζη σέ άγνωστες σφαίρες γιά νά συλλάβη μέ τό δικό 

της πρίσμα τήν έκεί πραγματικότητα, τήν όποία, έπειδή ή γλώσσα δέν εί

ναι ίκανή νά τήν άποδώση πλήρως, τήν περιγράφει συχνά μέ περιφρά

σεις, μέ σύμβολα, μέ άλληγορίες καί μύθους. Ή φαντασία μπορεί ν' άλ

ληγορηθή μέ τόν Πήγασο, πού έχει φτερά καί χρειάζεται δύναμι καί 

ένέργεια Νού, ό όποίος όμως καταπατεί τούς κανόνες τής καθιερωμέ

νης λογικής . Ένώ ή έμπνευσι γιά νά συλληφθή καί νά διατυπωθή χρειά

ζεται μιά διάνοια ηρεμη, άτάραχη καί νά είναι ένας εύαίσθητος δέκτης 
μέ καλή κεραία. 
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Τώρα, σέ τούτο τό χειρόγραφο συμπλέκονται μια γερή φαντασία μέ 
μιά άνώτερη έμπνευσι. Ό καϋμένος ό Φάουστ είναι ένας άξιοθαύμαστος 

καί άκούραστος άνθρωπος. Άνήσυχο καί τολμηρό πνεύμα μέ πολύπλευ-
ρη παίδευσι. 

Τώρα θά ρωτήσης γιατί τόν βάφτισα Φάουστ. Νά σού πώ: Έκτός τής 

πολυμαθείας του καί τού έρευνητικού του πνεύματος, τελευταία, ένώ 
τόν είχα συνηθίσει τόσα χρόνια μέ άσπρο μουστάκι, μοϋρχεται μιά μέρα 

μέ μαύρο, καραμπογιά. Στήν έκπληξί μου αύτός μού άπάντησε μέ χιού
μορ: 

- Ήλθε ό καιρός νά πενθήσω τά νειάτα μου ...
Τότε καί γώ τού κόλλησα:

- Μωρέ έσύ έγινες πραγματικός Φάουστ!
Τόν καϋμένο τόν Φάουστ, έφυγε γιά τό χωριό του, γιατί δέν μπορού

σε νά βλέπη τούς κατακτητές. Δέν ξέρω άν θά τόν ξαναδώ. Γιατί καί έγώ 

δέν πιστεύω νά τά βγάλω πέρα μ' αύτόν τόν βραχνά τής Κατοχής. 

Ήταν μιά προαίσθησι τού μεγάλου στοχαστού. Μετά λίγους μήνες ό 

Παλαμάς άφηνε τή ζωή τής γής, γιά νά συνεχίση ή άρρενωπή ψυχή του 
τήν πορεία της σέ άλλους κόσμους. 

Άπό τό χειρόγραφο αύτό λοιπόν θά πάρω λίγα άποσπάσματα γιά νά 

σάς μεταδώσω μερικές άπό τίς σοφές καί περίεργες κουβέντες τής 
κουκουβάγιας. 

«ΤΗταν Ίούνιος, ντάλα μεσημέρι, δταν έφθασα ατό Άσκληπιείο. Τό 
κεφάλι μου βούϊζε. Ήταν κουρασμένο άπό τούς λογισμούς πού έκανα 
γιά ώρισμένα έσωτερικά μου αίνίγματα, πού δέν μπορούσα νά τά λύσω 

καί νά ήρεμήση έτσι ό νούς μου. Άνέβηκα μερικά σκαλοπάτια τά όποία 
μέ ώδήγησαν ατό πηγάδι, δπου κατά τήν παράδοσι, έτρέφετο ό όφις τού 

Άσκληπιού. Δίπλα είναι μερικά πεύκα, κάτω άπό τά όποία ξάπλωσα γιά 
νά ξεκουραστώ. Μέ πήρε ό ϋπνος. ·Έβλεπα δνειρα, πεταλούδες άσπρες, 

πολύχρωμες καί νά μέ περιτρυγυρίζουν καί νά μέ περιβάλλουν έξωτικά 
λουλούδια. "Όταν ξύπνησα, κύτταξα τό ρολόγι μου, ήταν ή ώρα δύο. Τό 

μυαλό μου ήταν ξεκάθαρο καί αίσθανόμουν μιά εύφορία ψυχική καί 

σωματική. Σηκώθηκα νά φύγω δταν άκούω μιά άγνωστη φωνή. «Υίέ τής 
γής, υίέ τής γής, πού πάς; Ξάπλωσε, συγκεντρώσου καί πρόσεχε σέ δ,τι 

θά σού πώ. Είναι κατάλληλη στιγμή γιά νά κουβεντιάσουμε». Δέν σάς 
· άποκρύπτω δτι πρός στιγμήν τρόμαξα καί κύτταξα τριγύρω μου μή τυχόν

ήταν κανένας φαρσέρ έκεί κοντά μου. Δέν είδα κανέναν. Ή φωνή έπα

νέλαβε τά ϊδια. Άλλά, τώρα ή φωνή μού φαινότανε δτι έβγαινε άπό μέσα
μου. Έκανα τό σταυρό μου μηχανικά καί είπα ατόν έαυτό μου: Διχασμός

τής προσωπικότητος. Διανοητική ύπερκόπωσις. Τήν έπαθα. Προοίμιο πα
ρακρούσεως. Κλάψτε με ...

Ξαφνικά μιά δύναμις, σάν έκκένωσις ήλεκτρικού ρεύματος, έπέρασε 

δλο τό κορμί μου. Άκαριαίως είχα περιπέσει σέ μιά ήδονική κατάστασι 

μεταξύ ϋπνου καί έγρηγόρσεως. Αϊσθημα ύπέρτατης γηθοσύνης καί 
άγαλλιάσεως πλημμύρισε τήν ψυχή μου. 

Ή φωνή, τώρα γλυκειά καί ηρεμη, μού είπε: «·Άκουσες μιά φωνή φι
λική καί φοβήθηκες. Ό φόβος είναι γέννημα τής άγνοίας. Άλλ' οί τόσες 
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γνώσεις σου καί ή έπιστημονική σου κατάρτισι, σέ τί σού χρησιμεύουν; 

Τρόμαξες καί έχασες τό αϊσθημα τής πραγματικότητος. 'Έχασες τήν σο

βαρότητά σου, άπώλεσες τήν ίσορροπία σου. 'Έτσι παρουσιάστηκες μέ 

κρίσι νηπίου στά όμματά μας. Έκούρασες τό μυαλό σου καί τό έξήντλη

σες μέ τίς άλογες προσπάθειές σου γιά νά βρής τήν άλήθεια μέ μέσα καί 

τρόπους άκατάλληλους. Πέταξε μερικές άχρηστες, ψεύτικες, άφύσικες 

ίδέες, καί γνώσεις πού βαρύνουν σάν μολύβι καί έμποδίζουν τήν πτήσι 

τής ψυχής σου. Νά ήρεμήση ό νούς σου καί νά γαληνεύση ή ψυχή σου. 

Χάραξε στή μνήμη σου όσα θά σού πώ». 

Άνεθάρρησα καί ρώτησα: 

- Μά ποιός είσαι σύ, πού μού μιλάς έτσι καί δέν σέ βλέπω;

- Σού μετέδωσα μιά δύναμί μου, ίσορρόπησες καί μέ άκούς. θά σού

μεταδώσω μιά άλλη δύναμί μου καί θά μέ δής. Άλλ' άκου τώρα μέ προ

σοχή τά όσα θά σού πώ. 'Άλλωστε, όταν μιά ίδέα είναι ζωντανή, είναι 

άληθινή, έχει άφ' έαυτής έσωτερική άξία καί δέν έχει άνάγκη τής φήμης 

η τής αύθεντίας έκείνου πού τήν διατυπώνει, διά νά τής προσδώση κύ

ρος. 'Αδιαφόρησε ποιός είμαι. Προσπάθησε πάντοτε νά συλλαμβάνης 

τήν ούσία κάθε λόγου, κάθε ίδέας, κάθε πράγματος. Ζητάς μέ είλικρί

νεια καί σταθερότητα άπό πολύ καιρό τήν άλήθεια. Ζητάς, όμως νά τήν 

βρής μέ μέσα άκατάλληλα καί έξαντλείς τίς δυνάμεις σου σέ σημείο έπι

κίνδυνο. 'Αποθηκεύεις άχρηστες γνώσεις καί λεπτομέρειες πού προκύ

πτουν άπό πλάνα δεδομένα καί σφαλερές ίδέες, άλλων άνθρώπων πού 

κατόρθωσαν μέ τήν φήμη νά θεωρούνται σοφοί. Σύ, άνεξέταστα, τά πα

ραδέχεσαι ώς όρθά. Είναι τό συνηθισμένο όλίσθημα τών άνύποπτων καί 

άφελών έρευνητών πού περιπλέκονται στόν λαβύρινθο τής πλάνης καί 

τού σοφίσματος καί δουλώνουν τήν σκέψι τους στή σκέψι τών άλλων. 

Άλλ' οί ίδέες πού έχουμε σάν άπόθεμα γιά νά πλάθουμε τά νοήματα καί 

πάνω σ' αύτά νά θεμελιώνουμε τίς γνώσεις μας, έάν δέν είναι φτιασμέ

νες άπό τήν άμεση παρατήρησή μας, πρέπει νά τίς θέσουμε στό βάσανο 

τής κρίσεώς μας. Καί όταν τίς βρούμε όρθές, φυσικές, πραγματικές, 

τότε νά τίς παραδεχτούμε, άλλως νά τίς άπορρίπτουμε. Τό πρώτο δύ

σκολο έργο η μάλλον ό πρώτος δύσκολος άθλος τού έρευνητού, πού 

θέλει μόνος του νά άντικρύση τήν άλήθεια, είναι ό καθαρμός καί ή μετα

μόρφωσις τού ίδεολογικού του περιεχομένου πού άποτελείται άπό άγε

νείς, άντιφυσικές, πεπλανημένες καί ψεύτικες ίδέες. Γιά τό μεγάλο τού

το έργο, πρέπει πρώτα, νά γνωρίζουμε τί είναι άλήθεια, τί είναι φύσις. 

Λοιπόν άκου καί μάθε ότι 'Αλήθεια είναι Γνώσις. Γνώσις μή λανθα

σμένη (α: στερητικόν καί τό ρήμα λανθάνομαι). Γνώσις τών ούσιών, τών 

Νόμων, τών λειτουργιών καί τών σκοπών τής όλης φύσεως, καθώς καί 

τών Νόμων τών μορφών καί τών συνειδήσεων, πού πάλι καί αύτές 

προήλθαν άπό τίς ούσίες τής φύσεως. 

Αύτά πού άκουσες είναι ένας όρισμός ώλοκληρωμένος καί όποιος 

τόν κατανοήση, αύτός δικαιούται νά όνομάζεται σοφός. 

Ή κατάκτησι τής άληθείας δέν είναι προνόμιον μερικών μόνον άν

θρώπων. Είναι δικαίωμα όλων τών άνθρώπων, οί όποίοι όμως, πρέπει νά 

έχουν γιά τούτο ώρισμένα έφόδια καί πρέπει ν' άποκτriσουν ώpισμένα 
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μέσα. "Άλλως, θά τήv πλησιάζουν μέ τήv καλή τους διάθεσι καί προσπά

θεια, χωρίς vά τήv γνωρίσουν όλοκληρωτικά. Τά άπαραίτητα μέσα είναι: 

1 )"Άρτιο αίσθησιακό σύστημα καί προσεκτική παρατήρησι. 2) Ίκαvότητα 

Λόγου (Νού) καί δύvαμι κρίσεως. 3) Ψυχική αϊσθησι. 4) Άγvότητα βίου. 

5) Ήρεμία καί γαλήνη πνεύματος χωρίς ποτέ vά τό ταράσσουν οί άδυvα

μίες, τά πάθη καί οί κακοί διαλογισμοί, γιά vά είναι σέ θέσι vά δέχεται

ίδέες καί γνώσεις άπό τίς έλεύθερες καί φωτισμένες διάνοιες.

Κάθε όvθρωπος μπορεί vά πλησιάση τήv άλήθεια άvάλογα με τίς ίκα

vότητές του καί τήv ώριμότητά του. 

Έκείvος όμως πού θέλει vά τήv άγκαλιάση καί vά τήv άφομοιώση 

πρέπει vά έχη έκδηλώσει άγvότητα καί άγιωσύvη καί vά τρέφη στήv καρ

διά του τόλμη, ώστε όλα τά όρθούμεvα μπροστά του έμπόδια καί φραγ

μοί vά ύποχωρούv, όταν προβάλλεται ή άλύγιστη θέλησίς του. 

Τώρα, ός δούμε τί είναι φύσις. Φύσις είναι τό σύνολον τώv έv έvεp

γείςι καί δράσει ούσιώv καί νόμων τής φύσεως, έκδηλουμέvωv σέ μορ

φές καί σέ συνειδήσεις ατό όπειρο. Τό πάν, κάθε ούσία, κάθε μορφή καί 

συνείδησις οίασδήποτε έξελίξεως καί καταστάσεως καί όv είναι προήλ

θε άπό τήv Κοινή Μητέρα Φύσι. Τό μέρος, κάθε μορφή καί κάθε συνεί

δησις καί πνοή άκόμη, κάθε μόριο καί ότομο σύγκειται άπό τίς ούσίες 

τής Μητέρας Φύσεως. Συντηρείται μέ αύτές. Κλείει μέσα του τούς σκο

πούς καί τίς δυνάμεις της, μέ μιά λέξι τή Νομοτέλεια. Έξελίσσεται καί 

μεταμορφούται άπό αύτές τίς δυνάμεις καί τούς Νόμους πού έχουν καί 

φέρουν άφ' έαυτώv αί ούσίαι τού Παντός, τό όποίοv πάλιν έκδηλούται 

μόνον μέ τόv μεγάλο καί Παγκόσμιο Νόμο τής Γονιμοποιήσεως. Καί αύ

τήv τήv Δύναμιν, πού έφερε τίς ούσίες τής Φύσεως είς τό είναι των, τήv 

έχουν μέσα των άφ' έαυτώv δυνάμει, οί ϊδιες ούσίες, χωρίς vά έχουν 

άvάγκηv όλλης γενεσιουργού αίτίας. Μάθε καί τούτο: "Ό,τι βλέπομε 

τώρα έκδηλωμέvο σέ μορφή καί σέ συvείδησι, ύπήρχε άείποτε σέ λαν

θάνουσα, όμως κατάστασι. Ό Χρόνος καί ό ·Έρως, συνετέλεσαν, ώστε, 

άπό τήv δυνάμει κατάστασιν, vά έλθουν οί ούσίες τής φύσεως είς τήv έv 

δράσει, έv έvεργεία, έv συvειδήσει κατάστασι. 

Ζητάς πάντοτε vά λυτρωθής. Καί προσπαθείς vά τό έπιτύχης μέ μέσα 

καί τρόπους παιδιάστικους. Τόv λυτρωμό θά τόv έπιτύχης μόνος σου. 

Μήv περιμέvης χάρι καί έλεος άπό κανένα. Δημιούργησε δικαιώματα 

προόδου καί λυτρωμού μέ τίς δικές σου άδιάλειπτες προσπάθειες. Ό 

Νόμος, ό πνευματικός τής άλληλεγγύης, μάς ύποχρεώvει, έμάς πού 

προηγήθημεv στήv κλίμακα τής ζωής vά σού παρέχουμε τήv άδελφική 

βοήθεια. Άλλά ποτέ μήv ξεχνάς τήv παραίvεσι τώv άρχαίωv μας προγό

νων «Σύv Άθηvά καί χείρα κίvει». 

Σού έδωσα τούς όρισμούς τί είναι Άλήθεια καί τί είναι Φύσις. Μελέ

τησέ τους προσεκτικά. Είναι γνώσεις πού θά ίκαvώσουv τήv κρίσι σου, 

γιά vά άπαλλαγής άπό τίς ψευδείς λατρείες, άπό τίς προλήψεις, άπό τίς 

ψεύτικες ίδέες πού έχουν συσσωρεύσει ατό vού σου ή άvατροφή σου, ή 

κοινωνική σου μόρφωσι καί οί έπιστημοvικές σου προκαταλήψεις. Σπά

σε τά δεσμά τής ψυχής, πού ή στέvωσι τής σκέψεώς σου καί οί άδυvα

μίες σου τά έχάλκευσαv. Έλευθέρωσε τόv vού σου άπό τή δουλεία στήv 
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αύθεντία, στό Δόγμα, στήν Πνευματική Δεσποτεία, πού δημιούργησαν ή 
άγνοια καί ό φόβος τών άνθρώπων. Γκρέμισε 6,τι ύπάρχει μέσα σου, σά
πιο, άδύνατο, ταπεινό, ψεύτικο, ζωώδες καί ένστικτώδες. "Απόκτησε 
ρωμαλεότητα καί τόλμη γιά νά άντικρύσης κατάματα τήν πραγματικότη
τα. θρυμμάτισε δλα τά εϊδωλα, πού ή δουλικότης τού πνεύματός σου 
άνήγειρε στίς ψεύτικες δοξασίες, στίς ψεύτικες θεότητες, πού γνώρι
σμά τους είναι ή άρνησι, ό κορεσμός τού έγωϊσμού τους, ή Τυραννία καί 
τό σκότος. Κονιορτοποίησέ τα δλα αύτά καί άνέγειρε μέσα σου ένα άπλό 
βωμό λατρείας στήν Αίώνια "Αλήθεια, πού είναι τόσο άπλή καί καθαρή. 
"Εκεί στό άδυτο τού "Εγώ σου, μήν έπιτρέπεις τήν εϊσοδο σέ άλλου σκέψι 
καί βουλή, γιατί θά σού τό βεβηλώσουν. ·Εκεί μόνος σου μέ καθάριο νού 
καί άμόλυντη καρδιά νά προσέρχεσαι ταπεινός, άλλά καί άγέρωχος, γιά 
νά προσφέρης καθημερινώς, σάν θυσίες έξαγνιστικές, τόν αύτοέλεγχο 
καί τό ξερίζωμα δλων τών άνθρωπίνων σου άδυναμιών. "Έτσι άγνός καί 
έλεύθερος, ζήτησε νά άντικρύσης, νά γνωρίσης, ν' άγκαλιάσης, νά ένω
θής μέ τήν Αίώνια "Αλήθεια. Τότε ή "Αλήθεια θά σέ φωτίση, θά σέ ποδη
γετήση, θά σέ βοηθήση νά γνωρίσης τήν μεγαλύτερη καί τή μόνη πραγ
ματική θεότητα, τόν Παγκόσμιο Λόγο, πού διέπει, συντηρεί, μορφοποιεί 
καί έξελίσσει τό Πάν. Τόν Λόγο πού συνειδητοποιεί, τίς ούσίες τής φύ
σεως. Τόν Λόγο πού άναδεικνύει τούς προσωπικούς λόγους, τούς 
όποίους έκείνος πάλι μεταμορφώνει σέ θεούς-συνειδήσεις. "Έτσι, στή 
θέσι τών είδώλων πού μόνος σου συνέτριψες, μέ τά ϊδια σου τά άγνά χέ
ρια, νά στήσης τούς Νέους σου βωμούς, γιά νά προσφέρης τά εύώδη καί 
εύπρόσδεκτα θυμιάματα, τήν καθολικήν άγάπην καί τίς φυσικές καί 
φωτεινές ίδέες. Μήν άφήσης νά πατηθή τό ίερό σου ""Αβατο άπό ξένη 
σκέψι καί θέλησι. Γιατί πρέπει νά ίερουργής έκεί μόνος σου, δσα θεωρη
τικά έχεις διδαχθή καί μάθει άπό άλλους γιά τά μεγάλα αίνίγματα τού εί
ναι σου, δηλ. άπό πού έρχεσαι, τί είσαι καί πού πάς, πού είναι σταγών 
άπέναντι τού ώκεανού τών γνώσεων, πού άπό τά βάθη τού ένδον σου διά 
τής κατόψεως θά γνωρίσης. 

"Εκεί, άφού νικήσης τόν φόβο τής μονώσεως, θά σού άποκαλυφθή τό 
μυστήριο τής αύθυπαρξίας σου, θά θαυμάσης τό Μεγαλείο τής Αύτονο
μίας σου, θά δοκιμάσης τήν δύναμι τού Αύτεξουσίου σου. "Εκεί μέσα θά 
γνωρίσης τό βάθος τής Δελφικής προσταγής: Γνώθι σ' αύτόν. "Από έκεί 
μέσα θ' άτενίσης τήν παντοδυναμία πού άντλεί τό "Εγώ σου άπό τούς δε
σμούς πού έχεις μέ τό μέγα Πάν. Τέλος, άπ' έκεί θ' άντιληφθής τήν άξιο
λόγησι, τήν ίεράρχησι, δλων τών παιδιών τής κοινής μας Μητέρας. Καί 
έτσι θά μυηθής στά μυστήρια τής ζωής καί τού Πνεύματος. "Έτσι θά δια
τηρής άδούλωτη τή σκέψι σου καί μέ άπόλυτη έλευθερία νά έρευνάς τά 
πάντα, χωρίς ν' άναγνωρίζης δόγματα, δρια καί φραγμούς στήν άναζήτη
σι τής άλήθειας καί τής πραγματικότητος. Νά πιστεύης μόνον σέ 6,τι τό 
άποδέχεται ή συνείδησίς σου, τό έγκρίνει τό λογικό σου καί τό έλέγχουν 
οί αίσθήσεις σου, οί σωματικές καί οί ψυχικές. Αύτή πρέπει νά είναι ή 
Νέα σου Πίστις, πού θά σέ ένώση μέ τίς ύπέρτερες άπό σένα συνειδή
σεις, έάν γίνης άνάλογος στό ήθος καί στή σκέψι μέ έκείνες. Ζητάς τόν 
λυτρωμό. Εύχομαι νά τόν άποκτήσης. "Αλλά γνώριζε τούτο, ότι τά λυτρω-
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τικά φτερά τής άνθρώπινης ψυχής τά δίδουν μόνον ή άδούλωτη σκέψι 
κα! ή χειραφετημένη συνείδησι. Γιά ν' άποκτήσης αύτές τίς δύο δυνά
μεις, πρέπει νά γνωρίσης καί άκολουθήσης σάν νόμους τής ψυχής σου 
τίς δύο άρχές τήν 'Ελευθερία καί τήν Δικαιοσύνη, πού εΤναι Νόμοι λει
τουργούντες στή φύσι καί ώς έκ τούτου πρέπει κάθε ώριμη καί έλεύθε
ρη συνείδησι νά τούς έχη έκδηλώσει ώς νόμους της. Άλλά γι' αύτά θά 
μιλήσουμε άλλοτε.» 

Μόλις ή φωνή έσίγησε, άκτίνες λεπτές, χρώματος άργυρού καί κυα
νού έψαυαν τό μέτωπό μου έπί όλίγα λεπτά. Κατόπιν, σιγά-σιγά, οί άκτί
νες άποτραβήχτηκαν, έμίκρυναν καί σάν ν' άπερροφήθησαν άπό τό 
σημείον άπό τό όποίον έβγαιναν καί τό όποίο τί ηταν; Μιά Κουκουβάγια, 
πού άπό τά θαυμάσια μάτια της έξεπέμπετο έντονο φώς. θέλησα νά έκ
φράσω τήν έκπληξί μου καί τίς εύχαριστίες μου, άλλ' ή συμπαθής κου
κουβάγια, σάν νά έδιάβαζε τήν σκέψι μου καί γνώριζε τίς προθέσεις μου, 
μέ άπεχαιρέτισε λέγοντας: 

- Ναί, εΤμαι μιά άπλή κουκουβάγια, πού τό καθήκον τής άλληλεγγύης
μ' έφερε κοντά σου, γιά νά σέ βοηθήσω δσο μού έπιτρέπει ή ήθική καί 
διανοητική σου κατάστασις. ΕΤμαι τό σύμβολο μιάς ίεραρχημένης ένσυ
νείδητης όντότητος, πού ύπηρετεί τήν Άρχή τού Καλού καί τής Προό
δου. 'Επισκέπτομαι συχνά τά ένδοξα αύτά έρείπια μιάς πνευματικής δό
ξης, πού έστεψε κάποτε, βουλή τών θεών, τήν ίερή πόλι τών Άθηνών. 
Άπ' έδώ έπισκοπώ τίς ψυχές τών κατοίκων αύτής τής χώρας. Αύτές πού 
ό Πύθων έχει ναρκώσει, προσπαθώ νά τίς άφυπνίσω. 'Εκείνες πού 
ζητούν κάτι τό άνώτερο, τό φωτεινό, τίς διαφωτίζω μέ λυτρωτικές άπο
καλύψεις. Καί έκείνες, πού ζητούν τήν έλευθερία, τόν λυτρωμό, τίς ένι
σχύω μέ τίς συμβουλές καί τίς δυνάμεις μου. ΕΤμαι εύτυχής, όσάκις μού 
δίνεται ή εύκαιρία έκ μέρους τών άγνών καί είλικρινώv έρευνητώv, vά 
έκτελώ τό πρός τούς άδελφούς μου άνθρώπους καθήκον. Ύγίαιvε, γα
λήνευε καί πάντα vά χαίρης». 

Καί συνεχίζει ό νεώτερος Φάουστ: «Μέ καθαρό μυαλό σηκώθηκα καί 
άμέσως άρχισα νά γράφω, δσα σοφά καί σπουδαία άκουσα καί εΤδα 
σήμερα. ΕΤvαι περιττό vά σάς πώ δτι άπό τήv ϊδια στιγμή έθεσα σ' έφαρ
μογή τίς ύποδείξεις τής Σοφής καί συμπαθούς κουκουβάγιας γιά τήv 
άπελευθέρωσι τού Νού μου άπό τά δεσμά τώv ψεύτικων, καί φανταστι
κών ίδεώv, τώv σαθρών πεποιθήσεων, ώς καί v' άπαλλάξω τήv ψυχή μου 
άπό τό βάρος τού πάθους, τής κακίας, τής όργής καί τής λύπης. Ή νέα 
μου ζωή μ' έκανε vά ήρεμήσω καί v' άvτικρύζω τά γύρω μου πρόσωπα καί 
πράγματα μ' ένα καινούργιο πρίσμα πολλής συμπαθείας καί ειjχερούς 
κατανοήσεως. 

Έμπήκα ορά γε στήv άτραπό τού Λυτρωμού; ... » 
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Ό «Προφήτης)) τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας 

ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ 

Τού Καθηγητού ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 
ΚΡ. ·.ΥΠ.·. ΜΕΓ. ·. ΤΑΞ. ·. 

ΜΕΡΟΣΒ" 

Ό Νοστράδαμος ύπήρξε καθολικός χριστιανός, μέ σαφείς έννοίας 

περί τών άληθειών τής θρησκείας. Έτίμα καί άνεγνώριζε τάς βασικός 

άρχάς τής χριστιανικής θρησκείας. Πρό πάντων, δμως, ύπήρξεν ούμανι

στής, μέ τήν βαθείαν έπιθυμίαν νά άναζητήση τήν αίωνίαν άλήθειαν είς 

τάς πηγάς της καί νά τήν άνεύρη. Τό πνεύμα του έπιστρέφει πρός τό άρ

χαίον πνεύμα τού Άληθούς, τού Καλού καί τού Ώραίου. 

"Όσον άφορςi τάς πολιτικός του πεποιθήσεις ό Νοστράδαμος φαίνε

ται άπό τά κείμενά του δτι είναι κοσμοπολίτης, πολίτης τού κόσμου, άνε

ξαρτήτως τής πρός τόν λαόν του καί τήν πατρίδα του άγάπης του. Δέν 

ήτο έπαναστάτης. Προλέγει τάς συνεπείας δλων τών μεγάλων καί βιαίων 

μεταβολών, άλλά είναι συντηρητικός καί πρόσκειται είς τό κατά τήν έπο

χήν έκείνην πολίτευμα τής πατρίδος του. Δέν διστάζει δμως νά έξεγερ

θή έναντίον κάθε τυραννίας καί δικτατορίας, όποθενδήποτε καί dv προ

έρχωνται καί νά καυτηριάση αύτάς. 

Ό ίστορικός τού Νοστραδάμου Le Pelletίer, λέγει δτι ήτο ϊσως ό πο

λυμαθέστερος άνθρωπος τής έποχής του. Πράγματι, είς κάθε στίχον του 

συνταντώμεν τήν πολυμάθειάν του. Γνωρίζει τάς ήμερομηνίας τής πα

γκοσμίου ίστορίας, τήν γεωγραφίαν τών χωρών καί ήπείρων μέχρι τού 

Είρηνικού "Ωκεανού καί τού Γάγγη, κατέχει τούς νόμους τής άστρονο

μίας καί τούς κανόνας τής άστρολογίας, ένδιαφέρεται διά τάς προόδους 

τής τεχνικής. Άξιοθαύμαστοι είναι αί γνώσεις του περί τής άρχαίας ίστο

ρίας καί μυθολογίας, τάς όποίας κατέχει μέχρι καί τών μικροτέρων λε

πτομερειών. 

Ό αίών τού προφήτου έφερε μίαν σημαντικήν άνοδο τού πνεύματος 

είς δλα τά έπίπεδα. Διά τών άνακαλύψεων ό κόσμος έγινε μεγαλύτερος. 

Έφευρέθη άπό τόν Γουτεμβέργιον ή τυπογραφία, ή όποία έχαρακτηρί

σθη ύπό τού Λουθήρου ώς «άσβεστη φλόξ» καί «τό τελευταίον δώρον 

τού θεού». Άνεκαλύφθη ή Άμερική ύπό τού Κολόμβου. Μήπως πρέπει 

νά χαρακτηρισθή καί ό Νοστράδαμος ώς Κολόμβος τού πνεύματος, άνα

καλύπτων διά τών προφητειών του τό μέλλον; 

Οί μελετηταί τών «προφητειών» τού Νοστραδάμου, έρμηνεύοντες 

καί προσαρμόζοντες τάς σκοτεινός «έκατοντάδας» του είς τά έπιτευ

χθέντα γεγονότα ύποστηρίζουν, δτι είχε προβλέψει σχεδόν τά πάντα έκ 

τών διαδραματισθέντων μέχρι σήμερον κατά τόν ρούν τής παγκοσμίου 

ίστορίας. 

Ίδού μερικοί συσχετισμοί χαρακτηρισμών τού Νοστραδάμου μέ πρό-
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σωπα καί γεγονότα τής συγχρόνου έποχής. (Σημ. ό πρώτος άριθμός 

σημαίνει τήν έκατοντάδα, ό δεύτερος τό τετράστιχον): 

«Τό ρόδον τού κόσμου" 5, 96, ό Ρούσβελτ, «ό γηραιός δούξ" 5, 59, ό 

Τσώρτσιλ, οί δικτάτορες Φράνκο καί Ριβέρα άναφέρονται όνομαστί 9, 

16. «·Η νέα λεοπάρδαλις" 6, 20, ό Μουσολίνι, ό όποϊος άναφέρεται καί

ώς Ντούτσε 8, 86. «·ο φαιοχίτων" 5, 65 ό Χίτλερ. «·ο χωλός" 3, 73, ό

Γκαϊμπελς, «ό μέγας ίερεύς τού "Άρεως" 6, 49, ό Στάλιν. «Τά έρυθρά

καύματα" 9, 51 ό κομμουνισμός.

Οί μελετηταί έχουν έπίσης τήν γνώμην, δτι ό Νοστράδαμος προείπε, 

πέραν τών ίστορικών έξελίξεων, καί τάς περισσοτέρας έπιστημονικάς 

έφευρέσεις. 

Ίδού μία χρονολογική ταξινόμησις τών προρρήσεων τού Νοστραδά

μου: 

Ήλεκτρικόν φώς 9,9 - Άεροπορία 2,23 καί 2,75 - Ράδιον, άκτϊνες, 

άτομική θεωρία 1,87, 10,87 1 ,22 καί 2,46 - Δικτατορία του προλεταριά

του έν ΡωσσίQ (ό δελεαστικός νόμος παρά τόν Δνείπερον) 3,95 - Οί με

λανοχίτωνες τής Ίταλίας (οί υίοί τής άρχαίας Ρώμης) 1 ,9 καί 6,66 -Τό 

έθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα (έν ΓερμανίQ ίδρύονται αίρέσεις, πλησιά

ζουσαι πρός τήν είδωλολατρείαν) 3,76 - Ριβέρα καί Φράνκο (στρατιωτι

κή δικτατορία έν ΊσπανίQ) 9, 16 - Προσπάθειαι τών δικτατοριών δι' αύ

τάρκειαν 4, 15 - Στρατόπεδα συγκεντρώσεως 1 ,45 - Έγκλήματα κατά 

τού άνθρωπισμού 1 Ο, 1 - Ύδροπλάνα 3,21 - Ύποβρύχια 2,5 2,22 3, 1 3. 

1)Τ ά π ρ ό  τ ο ύ  Α·π ο λ έ μ ο υ  γ ε γ ο ν ό τ α :

Μαρόκον (1912 τελικώς έκχωρεϊται είς τήν Γαλλίαν) 6,80- Δολοφο

νία τού διαδόχου τής Αύστρουγγαρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου 2,57 -

Ό παγκόσμιος πόλεμος άρχίζει είς τά Βαλκάνια 9,60 - Ή έκρηξις τού 

πολέμου 1 ,26. 

2) Τ ό δ ράμ α: 

"Άμυνα τής Γαλλίας 4,46 - Ή Γερμανική προέλασις 10,50 - Οί σύμ

μαχοι διεξάγουν έnιτυχώς διμέτωπον πόλεμον 6,7 - Δύσκολα χρόνια διά 

τήν Γαλλίαν 9,55 - 70 - Μάχαι τού παγκοσμίου πολέμου 1, 15 -Τά ψεύ

δη περί φρικαλεοτήτων 6,90 - Ό ύnοβρύχιος πόλεμος 2,78 (2,68) καί 

3,71 - Έnιθέσεις τών Ζέnnελιν κατά τού Λονδίνου 2,68 - Άποκλεισμός 

πείνης 3,71 - Ή κόλασις τού Βερντέν 2,77 -Τά άλλα μέτωπα: Οί Ρώσσοι 

ήττώνται 2,57 - Ή Ρουμανία 8,60 - Δαλματία 9,60 - Ίταλία 6,7 βλέπουν 

Γερμανούς στρατιώτας - Οί σύμμαχοι: οί σύμμαχοι-άδελφοί 6,7 - Γερ

μανία καί Αύστροουγγαρία 5,50 - Ή συμμαχία μέ τήν Τουρκίαν 3,61 - Ή 

προδοσία τής Ίταλίας κατά τής Τριπλής συμμαχίας 1,12 - Τό νέον 

χρώμα τής στολής τής τριπλής συμμαχίας 4,5. 

3) Τ ό κ ο ρ ύ φ ω μ α τ ο ύ π ο λ έ μ ο υ : 

Ή είσοδος τής Ίταλίας είς τόν πόλεμον έλαφρύνει τήν Γαλλίαν 5,42 

- Ό άγών τής Γερμανίας έναντίον ύnερτέρων δυνάμεων 8, 15 - Έπαινος

τών Γερμανών στρατιωτών 8,60 - Ή βοήθεια έξ Άμερικής 2,100 - Αί τε-
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λευταίαι μεγάλοι προσπάθεια, τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών: Ή γερμα

νική έπίθεσις τής άνοίξεως 1918 4,8- Βομβαρδισμός τών Παρισίων ύπό 

τών Γερμανών 4,99 - 2,76 - 1,80 - 'Επίθεσις τών Αύστριακών έναντίον 

τής 'Ιταλίας 6,97 - 7,39 - 9,31 - Αί μάχαι είς τήν Μικράν Άσίαν 3,61 -

Δαρδανέλλια 8,83. 

4)Τ ό τ έ λ ο ς :

Γερμανικοί προτάσεις είρήνης 1,100 - Ή συνθήκη τού Μπρέστ-Λι

τόφσκ 4,100 - 'Επιτυχής προπαγάνδα τών άντιμοναρχικών 4,6 - Ή Γερ

μανική ύποχώρησις 4, 12 καί 6,99 - Ή ηττα τής Αύστρίας καί τής Τουρ

κίας 5,70 - Ό Χίνδενμπουργκ συμβουλεύει τόν αύτοκράτορα νά παραι

τηθή -Τό τέλος τής μοναρχίας: έν Γερμανίς� 4,22 - 5,83 - 6,25 - έν Αύ

στρίς� 8,106 -Τών Χοεντζόλερν καί τών 'Αψβούργων 5,50 - έν Τουρκίς� 

(1922) 4,38. 

5) Ή έ π α ν  ά σ τ α  σ ι  ς :

Τό τέλος τής Αύστροουγγρικής αύτοκρατορίας 1,82 - Διάσπασις τού 

Γερμανικού μετώπου καί φυγή τού αύτοκράτορος 4,13 - Ύποχώρησις 

μέχρι τού Ρήνου 4, 12 καί 4,75 - Οί έρυθροί ναύται στασιάζουν 6,91 - Ή 

Νοεμβριακή έπανάστασις έν Γερμανίς� 8,19 - Μάχαι είς Βερολίνον 8,20 

- Ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης ύπό τά χρώματα Μέλαν - Έρυθρόν -

Χρυσίζον 6,25 καί 1,61.

Ή συνθήκη τών Βερσαλλιών 1,61 - Ή Κοινωνία τών 'Εθνών (ή μεγά

λη συγκέντρωσις τών 'Εθνών) 1 ,62 - 'Εμφύλιος πόλεμος έν Ούγγαρίς� 

2,90 - Κατοχή τού Ρούρ 6,16 - Διάλυσις τής τριπλής Άντάντ 6,20 -Τό 

σύστημα τών συμφώνων άσφαλείας 5,51 - Ό "Άξων καί οί άντίπαλοί του 

3,70 - 'Αποτυχία τής Κοινωνίας τών 'Εθνών 2,39 καί 8, 1 Ο - Ή Αβησσυ

νιακή έκστρατεία τού Μουσσολίνι 5,85 - 9,80 - 9,90 - Παραίτησις τού 

'Εδουάρδου 8ου τής Άγγλίας 10,22 - Παγκόσμιος έκθεσις είς Παρι

σίους 1,34 - Κατασκευή ίσχυρού ίταλικού ύποβρυχιακού στόλου 2,5 -

Διάσκεψις τού Μονάχου 3,40 - Άγγλική έγγύησις πρός τήν Πολωνίαν 

3,57. 

Α ι  δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ι

Ρ ω σ σ ί α : Οί Ρώσσοι σοσιαλισταί έπιστρέφουν άπό τήν έξορίαν 

6, 7 4 - Ή καταπίεσις τού λαού είναι ή άφορμή τής μπολσεβικικής έπανα

στάσεως, (1917), άλλά συνεχίζεται άμείωτος (μέ άλλα πρόσωπα) 1, 14 -

Ή κυριαρχία τού Λένιν ύπό τό νέον σήμα (σφυροδρέπανον) 5,52 - Ή 

συμμετοχή τής Ρωσσίας είς δύο παγκοσμίους πολέμους 5,26 -Τό σύ

στημα τών πριμοδοτήσεων καί τής προπαγάνδας παρά τόν Δνείπερον 

3,95 -Τό κύμα άπαλλοτριώσεων 3,60 - Μερικός μετασχηματισμός τής 

Άσίας άπό τά «παιδιά τού Κρόνου» 5, 11 - Αί έκκαθαρίσεις τού Στάλιν 

3,60-Τό τρομοκρατικόν σύστημα είς τήν Άvατολήν (φόβος καί τρόμος) 

6,21 - Ό μέγας λαφυραγωγός Στάλιν 6,49. 

Ί τ α λ ί α . 'Εμφάνισις τού Φασισμού κατά τήν έποχήν τής κατοχής 

τού Ρούρ - Οί Φασίστα, ώς κληρονόμοι τής άρχαίας Ρώμης 6,66 καί 1 ,9 
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- έπιγραφή D(uce) M(ussolini) είς τήν φασιστικήν Ίταλίαν 8,66 - 'Έρις

έκκλησίας-πολιτείας μεταξύ τού Μουσσολίνι καί τού άργότερον Πάπα

Πίου 12ου (Πατσέλι) 7,9 - Ό 'Άξων 4,59 καί 5,23 - Β' Παγκ. πόλεμος. Ή

Άβησσυνιακή περιπέτεια 5,85 - 9,80 καί 9,90 - Εϊσοδος τού Μουσσολίνι

είς τόν παγκόσμιον πόλεμον 4,59 - Άποτυχίαι τών φασιστών 1 ,9 - Β'

Παγκόσμιος Πόλεμος. Αίχμαλωσία καί άπελευθέρωσις τού Μουσσολίνι

6,52 - Τό τέλος τού Μουσσολίνι 10,92 - Ή ύπερνίκησις τού Φασισμού

έν Ίταλίς� 6,38.

Γ ε ρ μ ο ν  ί ο: Ή είδωλολατρική αϊρεσις (3,76) τού Μεγάλου πού 

έγεννήθη παρά τόν Ρήνον τών νορεγικών όρέων 3,58 - Ή κατάληψις 
τής όρχής, μία όπότη 6,77 καί 7,33 - Ό άναδειχθείς (2,23) σχίζει τήν 

συνθήκη τών Βερσαλλιών (1,61) καί είναι εν ταραχοποιόν πνεύμα 

(10,38) - Αί «πέμπτοι φάλαγγες» ύποστηρίζουν τός ύποθέσεις τού φασι

σμού είς τό έξωτερικόν 7,47 - Ό «δγιος βάρβαρος» κατέχει καί πόλιν 

φρουρός (10,38) καί συνάπτει σύμφωνον μή έπιθέσεως μετά τής 
Ρωσσίας (10,38 καί 7,33)- Ό έμπρηστής τού πολέμου (Χίτλερ) 5,29 καί 

5,100 καί τό κόμμα του 3,59 εύρίσκουν τό τέλος των όπως καί ό Μουσ

σολίνι μέ τούς φασίστας του είς ένα πόλεμον ό όποίος είναι ή όρχή τε

ραστίων μεταβολών 1,51 - Καί ό χωλός (Γκαίμπελς) καί ό Νέρων (Χίμ

λερ) 3,73 καί 9,53 δέν είναι είς θέσιν νό μεταβάλουν τίποτε. Οί δύο άντί

παλοι Χίτλερ καί Στάλιν όναμετρώνται είς τόν τελικόν άγώνα (2,55 -

5,94 - Ό Χίτλερ αύτοκτονεί καί τό πτώμα του καίεται 6,65 - Ό έθνικο

σοσιαλισμός νικόται 3,76. 

Ό πόλεμος όρχίζει «μισόφαιος καί μισόμαυρος» μέ «έnίθεσιν καί όρ

παγήν» 6,65, ένεκα «ένός κράτους καί μιός πόλεως» τήν όnοίαν «τού 

όρνούνται» 1 ,92 - 'Εκστρατεία 1 /3 τού έκατομμυρίου νεκροί κατά τής 

Πολωνίας 1939 3,57, 1 ,92 - 'Εκστρατεία κατά τής Γαλλίας 1 ,20 μέχρι 

τών Πυρηναίων 3,8 - Αί Βρυξέλλαι παραδίδονται άμαχητί 4,81 - Χείμαρ
ρος προσφύγων 3,7 - Ό Χίτλερ είς Παρισίους 1,8 - Ό στρατάρχης Πε

ταίν όρχηγός της Κυβερνήσεως τού Βισύ 3, 1 4 - Λιμός είς τήν 'Ελλάδα 

5,90 - Πόλεμος άnό άέρος καί ή κατ' αύτού άμυνα 2,75 - Τό τραγούδι 

τής 'Αγγλίας 2,68 - 2,78 - 3,71 (τϊ τό ύποβρύχια) - Ό Χίτλερ διατάσσει 

κατόσχεσιν τού Νοστραδόμου 2,36 - 'Εκστρατεία κατά τής Ρωσσίας 

2,55 - 'Επεμβαίνουν αί 'Ηνωμένοι Πολιτείαι 2,100 - 7,12 - Ρούζβελτ 

5,96 - Στόλίνγκραδ 2,37 - 'Αεροπορικοί έnιθέσεις κατά τού Βερολίνου 

2,23 - Ή όπόβασις είς τήν Νορμανδίαν 3,9 - Ή 20ή 'Ιουλίου 1 944 6,34 -

Ή ήττα 2,82 - 6,77 - Πτώσις τού Βερολίνου 3, 11 - 11 ,3 - Ό θάνατος 

τού Χίτλερ 3,58 - Ή διάσκεψις τού Πότσδαμ καί ή δήθεν όνακωχή 5,94. 

Ή μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ή  ε π ο χ ή: 

Τό πρόβλημα τών προσφύγων (προρρήσεις 72) - Ή άnοναζισtικοποί
ησις 3,76 - Ή διαίρεσις τής Γερμανίας 11,3 - 'Εμφύλιος πόλεμος έν 
Ούγγαρία 2,90 - Μερικός μετασχηματισμός τής Άσίας ύπό τού Μπολ
σεβικισμού 5,11 - 'Ισραήλ 3,97 - 8,96....:. Ή όμοσπονδιακή Γερμανική 

δημοκρατία 10,51 - Ό πόλεμος τής Κορέας 3,1 - 'Ατλαντική συμμαχία, 
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ΝΑΤΟ 9,51 - Έρυθρά στρατεύματα πλησιάζουν τόν άνω Γάγγην 4,51 -

Ή σοβιετική Ρωσσία έν τc;-> παρόντι «ένας νέος έκλέγεται" καί «ό μεγά

λος τρόμος έξακολουθεί» 6,21. 

Καί τώρα άς άναφέρωμεν άναλυτικώτερον μερικός έκ τών πλέον 

έντυπωσιακών προφητειών: 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 

3,83: «Οί άνδρες τής Κελτικής Γαλλίας μέ τίς μακρυές περρούκες, 

συμμαχήσαντες μέ ένα σπάνιον, περίεργον κράτος, πιέζουν τόν Άκουϊ

τανικόν (γαλλικόν) λαόν. Μέ αύτά έτοιμάζουν τήν καταστροφήν τους". 

Οί εύγενείς Γάλλοι έφόρουν μακρυές περρούκες. Ό Λουδοβίκος 

16ος ένυμφεύθη τήν Αύστριακήν πριγκήπισσαν Μαρίαν Άντουανέττα. 

(Τήν Αύστρίαν άποκαλεί ό Νοστράδαμος «περίεργον κράτος,, ). Τελικά, η 

Γαλλική Έπανάστασις κατέρριψε τά προνόμια τών εύγενών, πολλοί τών 

όποίων έχασαν καί τήν ζωήν των. 

8, 1 7: «Οί κρατούντες θά χάσουν αίφνιδίως τάς θέσεις των. Ό κόσμος 

συγκλονίζεται μέ τούς τρείς άδελφούς. Οί έχθροί θά καταλάβουν τήν 

παράλιον πόλιν. Πείνα, φωτιά, αίμα, πανώλης, δλα τά κακά είναι διπλά". 

Οί «τρείς άδελφοί", πού θά συνταράξουν τήν άνθρωπότητα είναι τό 

τρίπτυχον τής Γαλλικής Έπαναστάσεως: Έλευθερία, ίσότης, άδελφό

της. Τά προνόμια τών εύγενών κατηργήθησαν. Ή παράλιος πόλις είναι ή 

Τουλών, οί κάτοικοι τής όποίας ύπέφεραν διπλό τήν έποχήν έκείνην: 

Άπό τούς κατέχοντες τήν πόλιν έρυθρούς (τούς 'Άγγλους) καί άπό τάς 

στερήσεις �όγ� τής πολιορκίας. 

Προέβλεψε τόν άποκεφαλισμόν τού Λουδοβίκου 16ου καίτής Μαρίας 

Άντουανέττας, άναφέρει δέ καί τήν πόλιν δπου συνελήφθησαν προσπα

θούντες νά διαφύγουν (Varennes). Είς τό τετράστιχον 9/20 λέγει: 

«Κατά τήν νύκτα δύο σύζυγοι φεύγουν άπό τήν πόρτα τής βασιλίσσης, 

άλλά χάνουν τό δρόμο. Ή βασίλισσα, ό λευκός πολύτιμος λίθος. Ό βασι

λεύς έφερε γκρίζο ένδυμα. Είσέρχονται είς τήν Varennes. Ή έκλογή 

τού βασιλέως, ύπήρξεν ή αίτία τής θυέλλης, τής φωτιάς, τού αϊματος καί 

τής λαιμητόμου». 

Πράγματι, άν έτρέποντο πρός τό Βερντέν, άντί τής Βαρέν, θά έσώζο

ντο. Ή βασίλισσα (λευκός πολύτιμος λίθος) έφερε λευκό φόρεμα. Άρ

γότερα τά μαλλιά της έλευκάνθησαν μέσα σέ μιά νύκτα άπό τήν άγωνία 

καί τότε έκλεισε μερικά μέσα είς ένα δακτυλίδι μέ τήν έπιγραφήν «blan

chis par le malheur .. (άσπρισαν άπό τήν δυστυχίαν). Είς τήν Βαρέν άνε

γνωρίσθησαν καί συνελήφθησαν. 

9,77: «'Η κυβέρνησις θά καταδικάση τόν αίχμάλωτον βασιλέα. Καί ή 

αίχμάλωτος κυρία θά καταδικασθή είς θάνατον. Οί ένορκοι διά κλήρου. 

Άρνούνται τήν ζωήν είς τόν υίόν τής βασιλίσσης, άλλά τήν ίδίαν τύχην θά 

έχη καί ή κοινή γυναίκα". 

Ό βασιλεύς Λουδοβίκος 1 6ος καταδικάζεται είς θάνατον καί άνέρχε

ται τάς βαθμίδας τής λαιμητόμου. Καί ή βασίλισσα Μαρία-Άντουανέττα 

καταδικάζεται άπό τό έπαναστατικόν δικαστήριον (τά μέλη του όρίζονται 



ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ 91 

διά κλήρου*) είς θάνατον καί έκτελείται τόν Όκτώβριον 1793. Ό υίός 

της παραδίδεται είς τόν ύποδηματοποιόν Σιμόν καί άποθνήσκει πολύ 

γρήγορα. Άλλά καί οί άνδρες τής "Επαναστάσεως (κοινής γυναίκας) πε

θαίνουν άπό βίαιον θάνατον. 

5,5: «Μέ τήν πρόφασιν, ότι θά παραμερίση τήν δουλεία, θά καταλάβη 

παρανόμως τήν άρχήν έπάνω άπό τόν λαόν καί τήν πρωτεύουσαν. Καί 

-άκόμη χειρότερα- προχωρεί μέ τάς άπάτας του περισσότερον άπό τήν

νεαρόν κοινήν γυναίκα πού κηρύσσει ψεύτικες διδασκαλίες».

Ό Ίακωβίνος Ροβεσπιέρος άποκτά δικτατορικήν δύναμιν. Άντί όμως 

νά κυβερνήση μέ σύνεσιν, μετριοπάθειαν καί ήπιότητα, ηϋξησε τήν τρο

μοκρατίαν με μαζικός εκτελέσεις διά τών όποίων έπεδίωκε νά παραμε

ρίση όλους τούς άντιπάλους του». 

4,55: «'Ο κόραξ θά καθίση είς τόν πλίνθινον πύργο. Έπί έπτά ώρας θά 

κράζη. Άγγέλει τόν θάνατον τού αίματωμένου άγάλματος. Ό τύραννος 

θανατώνεται. Ό λαός θά έξακολουθή νά λατρεύη τά εϊδωλό του. 

Ό Ροβεσπιέρος καί οί στενότεροι όπαδοί του συλλαμβάνονται. Ό 

λαός τούς έλευθερώνει καί τούς μεταφέρει είς τό Δημαρχείον όπου όρ

γανώνει άμυναν. Τό συνέδριον διατάσσει νά καταληφθή τό Δημαρχείον 

διά τών όπλων, καί τήν έπομένην (28 Ίουλίου 1794), ό Ροβεσπιέρος καί 

οί όπαδοί του έκτελούνται. Τό αίματωμένον άγαλμα είναι τής «Θεάς τής 

λογικής», ή λατρεία τής όποίας είχεν είσαχθή άντί τής χριστιανικής. 

Μετά τόν θάνατον τού Ροβεσπιέρου ήνοίχθησαν είς τήν Γαλλίαν αί 

φυλακαί, οί Ίακωβίνοι διελύθησαν καί άποκατεστάθη ή έλευθερία τής 

θρησκείας. Άλλά ό λαός έμεινε πιστός είς τούς άνδρας τής "Επαναστά

σεως (είς τά εϊδωλό του). 

1 ,81: ""Από μίαν άνθρωπίνην όμάδα, χωρίζονται έννέα. Χωρίζονται άπό 

τά δικαστήρια καί τά άλλα συμβούλια. Άλλ' ή τύχη των έκπληρούται μέ 

τήν πτώσιν των. Κόππα, Θήτα, Λάμδα: Νεκροί, έξόριστοι, άπαχθέντες». 

Είς τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν ή κυβερνητική άρχή τού έθνικού συνε

δρίου όνομάζεται «"Επιτροπή κοινής σωτηρίας». Ή έπιτροπή αύτή, άπc :: 

τελουμένη άπό 9 άτομο, έχωρίσθη τήν 6ην "Απριλίου 1793 άπό τήν έπι

τροπήν άσφαλείας, τήν άστυνομίαν. Άπό τήν 3ην Δεκεμβρίου 1 793, ή έν 

λόγ� έπιτροπή άπετέλει τήν άνωτάτην κυβερνητικήν άρχήν. Έπί κεφα

λής τής έπιτροπής αύτής ήτο ό Ροβεσπιέρος, ό όποίος άνετράπη καί 

έξετελέσθη. 
Τά "Ελληνικά γράμματα έχουν άριθμητικήν σημασίαν: Κόππα=20, 

θήτα=9, Λάμδα=30. Ό Ναπολέων πού έθεσε τέρμα είς τήν Γαλλικήν 

έπανάστασιν έγεννήθη τό 1769. "Όταν ήτο 20 έτών (Κόππα) δηλ. τό 

1789 ήρχισεν ή έπανόστασις μέ τήν πτώσιν τής Βαστίλλης. 

"Ακολουθούν 9 (θήτα) έτη έπαναστάσεως 1789-1798. ·οταν ό Ναπο

λέων ήτο 30 (Λάμδα) έτών δηλ. τό έτος 1799, άνέτρεψε τό Διευθυντή

ριον καί άνέλαβε τήν άρχήν έν ΓαλλίQ. 

• Τό σύστημα τής διό κλήρου έκλογής τών ένόρκων. είσοχθέν άπό τήν Άγγλίον (Κρόμ
βελ), δέν ύπήρχεν έπί Νοοτροδάμου. 
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

1 ,60: «'Ένας αύτοκράτωρ γεννάται κοντά στήν 'Ιταλία, πού θά στοιχίση 

άκριβά είς τό κράτος. Οί λαοί πού θά συμμαχήσουν μαζί του θά εϊπουν 

δτι περισσότερον είναι σφαγεύς, παρά ήγεμών». 

Ό Ναπολέων έγεννήθη είς Κορσικήν, πλησίον τής 'Ιταλίας, καί ή Γαλ

λία ύπέστη θυσίας είς αίμα καί άλλα άγαθά. 

8,57: «θά άνέλθη άπό άπλούς στρατιώτης είς αύτοκράτορα. Άπό τήν 

κοντή στολή (τού λοχαγού) θά φθάση είς τήν μακρυά τήβεννον (τού αύ

τοκράτορος). Είναι γενναίος ύπό τά δπλα. Είς τήν έκκλησίαν θά πιέση 

τούς ίερείς, δπως συμβαίνει μέ τόν σπόγγο καί τό νερό». 

7, 13: «Τό μέ κοντά μαλλιά ξυρισμένο κεφάλι θά άποκτήση κυριαρχίαν 

έπί τής πόλεως πού είναι φόρου ύποτελής. θά έκδιώξη τό χυδαίον πού 

θά έξακολουθεί δμως νά άνθίσταται. Έπί 1 4 χρόνια θά διατηρήση στά 

χέρια του τήν ήγεμονία». 

Είς τάς 19 Δεκεμβρίου 1793 άνακτ(J ό Ναπολέων τήν Τουλών καί έκ

διώκει τούς 'Άγγλους, πού έξακολουθούν δμως νά άνθίστανται. Ό Να

πολέων κατείχε τήν άρχήν άπό 9 Νοεμβρίου 1799 - 13 'Απριλίου 1814 

δηλ. περίπου έπί 14 1 /2 χρόνια (11 μήνες είς 'Έλβα). 

2,66: «Μέ μεγάλους κινδύνους δραπετεύει ό αίχμάλωτος. Γιά λίγο 

καιρό στρέφεται ή τύχη τού Μεγάλου. Είς τό άνάκτορον ό λαός μέ ύπο

σχέσεις καί προρρήσεις πείθεται». 

Φυγή τού Ναπολέοντος άπό τήν "Ελβα μέσe+> τών πλοίων πού τόν φυ

λάσσουν. Γιά 100 ή μέρες άλλάσσει ή τύχη τού μεγάλου Κορσικανού. 

Κερδίζει τόν λαόν είς τό Παρίσι μέ ύποσχέσεις. 

2,70: «·ο πέλεκυς τού ούρανού θά πέση. Παρά τά μεγάλα λόγια έρχε

ται ό θάνατος. Έκπληρούται τό πεπρωμένον. Ό γίγας γιά τόν όποίον 

τόσο πολύ μιλούσαν οί άνθρωποι, θά πληρώση γιά τά άμαρτήματά του». 

Είς Βατερλώ ήττάται είς τάς 18 'Ιουνίου 1815. 'Εξορίζεται είς Άγίαν 

Έλένην. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤ ΑΣΙΣ 

9,76: «Κατ' έντολήν τού άρπαγας καί αίμοβόρου βασιλέως, έμφανίζε

ται ένας διάδοχος τού άπανθρώπου Νέρωνας πού συμμαχεί μαζί του. 

Ή άριστερά πτέρυξ τών στρατευμάτων εύρίσκεται μεταξύ δύο ποτα

μών. 

Νικάται άπό τούς 'Έλληνας έθνικιστάς». 

Ό αίμοβόρος Σουλτάνος Μαχμούτ 11 άδυνατεί νά καταπνίξη τήν Έλλη

νικήν Έπανάστασιν καί συμμαχεί μέ τόν ήγεμόνα τής Αίγύπτου, ό όποίος 

στέλλει τόν υίόν του 'Ιμπραήμ, ό όποίος γίνεται δεύτερος Νέρων, 

δηώσας τήν Πελοπόννησον. Νίκαι τών 'Ελλήνων. 

5,47: «·ο ίσχυρός 'Άραψ θά είσδύση βαθειά μέσα. θά έγκαταλειφθή 

άπό τούς Βυζαντινούς. Ή άρχαία Ρόδος θά άποκτήση τήν ύπεροχήν. Με

γαλυτέραν άτυχίαν θά έχη είς τήν άλλην Παννονίαν». 
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Ό 'Ιμπραήμ άφοϋ είχεν άρκετάς έπιτυχίας, καταναυμαχείται άπό τόν 

ήνωμένον Άγγλο-Ρωσσικόν στόλον είς τό Ναυαρίνον. Δέν βοηθείται 

άπό τούς Βυζαντινούς (Τούρκους). Ή άρχαία Ρόδος ('Ελλάς) διατηρεί 

τήν ύπεροχήν. 

Είς τήν άλλην Παννονίαν (Ρωμαϊκόν όνομα διά τόν χώρον τοϋ Δουνά

βεως), κατόπιν τοϋ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου, ή Τουρκία έχει καί άλλην 

άτυχίαν. Χάνει τήν Σερβίαν, Μολδαυίαν καί τήν Βλαχίαν διά τής συνθή

κης τής Άδριανουπόλεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

1,26: «·ο Μεγάλος πίπτει κτυπημένος άπό κεραυνόν, έν πλήρει ήμέ

pQ. Αύτό προλέγει συμφοράν μέ πολλά θύματα. Σύμφωνα μέ τήν πρόρ

ρησίν μου θά είσβάλη σέ νυκτερινή ώρα ή πανώλης τοϋ πολέμου είς 

Reims (Γαλλία), Λονδίνον ('Αγγλία), Έτρουσκίαν ('Ιταλία)». 

Τόν Ίούνιον 1914 δολοφονείται είς Σεράγεβον ό διάδοχος τής Αύ

στροουγγαρίας Φερδινάνδος. 'Εκρήγνυται ό πρώτος παγκόσμιος πόλε

μος. 

1, 1 5: « Ό 'Άρης μάς άπειλεί μέ πόλεμον. 'Εβδομήντα φορές θά ρεύση 

τό αίμα. Αϋξησις καί πτώσις τής πίστεως πρός την 'Εκκλησίαν. Συνεχώς 

μεγαλώνει ό άριθμός έκείνων πού δέν θέλουν νά άκούσουν τίποτα γι' 

αύτήν». 
Διά τό δυτικόν μέτωπον (Γαλλία-Βέλγιον) προείπεν ό Νοστράδαμος 

έβδομήκοντα μάχας μέ άκρίβειαν. Κατά τόν πόλεμον ή πίστις πρός τήν 

'Εκκλησίαν έμεγάλωσε, μετά τόν πόλεμον όμως ήλαττώθη, έπεσε. 

2,68: «Αί προσπάθειαι άπό βορρά θά είναι μεγάλοι. Ή πόρτα πρός τόν 

ώκεανόν είναι άνοικτή. Τό κράτος έπί τής νήσου θά μείνη μεγάλο καί 

άκέραιον. Τό Λονδίνον τρέμει, όταν άνακαλυφθή άπό τά ίστία». 

Ή Γερμανία (βορράς) άγωνίζεται μέ όλος της τάς δυνάμεις. 'Αλλά τό 

Άγγλικόν βασίλειον παραμένει άκλόνητον. Ή βοήθεια έρχεται άπό τόν 

ώκεανόν πού μένει όνοικτός. Άφ' έτέρου τά Γερμανικά πηδαλιοχούμενα 

(Ζέππελιν) πού πετούν, βομβαρδίζουν τό Λονδίνον. 

6,7: «Τό Μαυροβούνιον, ή Ρουμανία καί οί Βρεταννικαί νήσοι πιέζονται 

πολύ άπό τούς συμμάχους άδελφούς. Τά στρατεύματα τοϋ Ρωμαίου άρ

χηγοϋ, πού είναι Γαλλικής καταγωγής, άπωθοϋνται μέσα είς τά δάση». 

Ή Ρουμανία είσέρχεται είς πόλεμον τό 1916, άλλά ύφίσταται μεγάλος 

ηττας, πιεζομένη άπό τούς Γερμανούς καί Αύστριακούς συμμάχους 

άδελφούς. 

Ό Βίκτωρ 'Εμμανουήλ τής 'Ιταλίας (Γαλλικής καταγωγής) ύφίσταται 

ηττας. 

1,100: « 'Επί μακρόν χρόνον βλέπουν στόν ούρανό ένα γκρίζο πουλί 

πού κρατεί στό ράμφος του πράσινον κλάδον. Πετ(ι πλησίον τής Dole καί 
τής Τοσκάνας. Ό πόλεμος θά τελειώση μετά τόν θάνατον ένός Μεγά

λου». 

Έπί μακρόν αί προσπάθειαι πρός είρήνευσιν, δεν έχουν έπιτυχίαν. 
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Αί Γερμανικοί προτάσεις διαβιβάζονται μέσω τής Dole ('Ελβετική πό

λις) είς τήν Τοσκάνα. Ό πόλεμος τελειώνει μετά τόν θάνατον τού Τσά

ρου τό 1918 είς τό Αίκατερίνεμπουργκ. 

2,77: «Βλέπω έμπρηστικές βόμβες νά πετούν είς τόν άέρα έδώ καί 

έκεί σάν άψίδες. Άκούονται φωνές τών πολεμιστών καί τό οϋρλιασμα 

τών όβίδων, μέρα καί νύκτα. "Άνθρωποι είναι άποκλεισμένοι μέσα στά 

κατεστραμμένα χαρακώματα. Προσπαθούν νά διαφύγουν διά στοών 

όμοίων πρός τάς τών όρυχείων». 

Τό τετράστιχον άναφέρεται είς τήν κόλασιν τού Βερντέν πού έστοίχι

σε τήν ζωήν χιλιάδων άνθρώπων. 

1,100: «Φωτιά πίπτει έξ ούρανού έπί τού «βασιλικού σπιτιού» δταν θά 

άρχίση νά σβύνη τό φώς τού πολέμου. 'Επτά μήνες άκόμη σφοδρού πο

λέμου, φοβερής δολοφονίας άνθρώπων». 

Τήν 21 Μαρτίου 1918 άρχίζει ή γερμανική έπίθεσις. Τό Παρίσι (βασι
λικό σπίτι) βομβαρδίζεται τόν Άπρίλιον 1918 μέ τό νέον τηλεβόλον πού 

έχει βεληνεκές 120 χιλιομέτρων. Μετά 7 μήνας (Νοέμβριος 1918) ή 

Γερμανία καταθέτει τά δπλα, ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει. 

4, 13: «·Αγγέλονται μεγάλοι άπώλειαι. Αί είδήσεις αύταί καταπλήσσου·✓ 

τό γενικόν έπιτελείον. Τά στρατεύματα τού μετώπου ένούνται μέ τούς 

έπαναστάτας. Ό Μεγάλος έγκαταλείπει τό διπλούν μέτωπον». 

Τούς τελευταίους μήνας τού πολέμου οί Γερμανοί ύφίστανται μεγά

λος άπωλείας. 'Εκρήγνυται έπανάστασις. Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος (ό 

Μεγάλος) έγκαταλείπει καί τό άνατολικόν καί τό δυτικόν μέτωπον καί 

παραιτείται, μεταβαίνων είς Όλλανδίαν. 

8, 1 5: « ·Εναντίον τής χώρας τού άετού άναλαμβάνονται μεγάλοι προ

σπάθειαι μέ πλήθη άνθρώπων. Σχεδόν όλόκληρος ή Εύρώπη, όλόκληρος 

ό κόσμος τόν πολεμούν. Αί δύο έκλείψεις τόν φέρουν είς φρενήρη κίνη

σιν». 

Πράγματι σχεδόν όλόκληρος ό κόσμος έπολέμησεν έναντίον τής Γερ

μανίας καί είς τόν πρώτον καί είς τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον. Αί 

δύο έκλείψεις είναι αί δύο ήτται τής Γερμανίας κατά τούς πολέμους αύ

τούς. 

8,60: «Πρώτος είς τήν Γαλλίαν, πρώτος είς τήν Ρουμανίαν, κατά ξηρόν 

καί θάλασσαν έναντίον τών ·Άγγλων καί τών Παρισίων, θά έκτελέση θαυ

μαστός πράξεις διά τής έξαιρέτου όργανώσεως καί ήγεσίας. Έν τούτοις 

θά χάση τήν Λωρραίνην παρ' δλα ταύτα». 

Ό Νοστράδαμος έπαινεί τόν Γερμανόν στρατιώτην καί τήν όργάνωσιν 

καί ήγεσίαν τού Γερμανικού στρατού. Τελικώς δμως έχασε καί κατά τόν 

πρώτον καί κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον τήν Λωρραίνην. 

6,91: ,.-ο άρχηγός τού Ναυτικού εύρίσκεται είς σοβαράν κατάστασιν, 

λόγυ,> τής έπαναστάσεως τών έρυθρών ναυτικών. Μία φοβερή γρίππη 

κυριαρχεί». 

Τόν Νοέμβριον 1918 έξερράγη στάσις είς τό Γερμανικόν Ναυτικόν. Ή 

φοβερή έπιδημία τής γρίππης τού 1918 προφητεύεται έδώ άπό τόν Νο

στράδαμον. 'Εκατομμύρια άνθρώπων άπέθανον τότε άπό τήν καλουμέ
νην «ίσπανικήν γρίππην». 
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1, 14: «'Από τόν λαόν τών Σλούων άκούοντοι τραγούδια κοί παρακλή

σεις, έφ' όσον οί πρίγκηπες κοί οί ύψηλοί κύριοι ρίπτουν άνθρώπους είς 

τάς φυλοκάς. Είς τό μέλλον τούτο θά γίνεται άπό όλλους άνοήτους 

χωρίς μυαλό, τών όποίωv οί λόγοι θά γίνονται δεκτοί σόv θείες άποκολύ

ψεις». 

Ή καταπίεσις τού λαού είναι ή άφορμή τής κομμουνιστικής έποvοστά

σεως, συνεχίζεται όμως μέ όλλο πρόσωπο. 

5,52: «θά ύπάρξη ένας κυβερνήτης, πού θά έκτελή τό άvτίθετοv άπό 

τούς προκατόχους του. Οί έξόριστοι θά γίνουν κυβερνήτοι. Ό λαός γεμί

ζει αίμα. Έπί μακρόν θά ζήση ύπό τό ϊδιο σήμα. Ή κυριαρχία τώv πρώην 

έξορίστωv ύπό τό νέον σήμα (σφυροδρέπανον). Ή μεταβολή θά είναι οί

μοτηρά». 

9, 16: «'Ένας μεγάλος φεύγει άπό τήν Ίσποvίον, ή όποίο οίμορρογεί 

έπί μακρόν. Στρατεύματα περνούν τά ύψηλά βουνά. Κατόπιν κυριαρχεί 

έv είρήνη». 

Ό βασιλεύς φεύγει, άκολουθεί ή έποvάστοσις τού Φράνκο πού έστοί

χισε πολύ αίμα είς τήv Ίσπονίον. Κατόπιν έκυβέρνησε έv είρήνη. Άκόμη 

κοί είς τόν δεύτερον πογκόσμιοv πόλεμον έμειvεv ούδέτερος. 

10,81: «Οί πολίται τώv Δυσμώv άρπάζουv τούς θησαυρούς έκκλησιώv 

κοί μοναστηριών. Πειναλέοι συμμορίοι άνοίγουv, είσέρχοvτοι κοί όρπά

ζουv τήv λείον των». 

Αί άρπογοί κοί ή άλληλοσφογή έv Ίσποvίc;ι. 

10,22: «·Επειδή ό βασιλεύς τώv νήσων δέv θέλει vά άποχωρισθή άπό 

μίαν γυναίκα ή όποίο δέν κρίνεται άξίο του, άvογκάζεται vά ποροιτηθή. 

Στήv θέσι του έρχεται κάποιος πού δέv προωρίζετο γιά βασιλεύς». 

Ή παραίτησις τού 'Εδουάρδου 8ου τής 'Αγγλίας τό 1937 διά vά νυμ

φευθή τήν Σίμσον. Ό Γεώργιος 6ος γίνεται βασιλεύς. 

3,76: «'Εν Γερμοvίc;ι ίδρύονται διάφοροι οίρέσεις, πού πλησιάζουν 

πρός τήν είδωλολοτρείοv. 'Όταν κατελήφθη ή καρδία, οί μικροί έπονήλ

θοv πάλιν». 

'Ίδρυσις τού 'Εθνικοσοσιαλισμού. Μετά τήν κοτάληψιv τής «καρδίας» 

τής Εύρώπης (Γερμανία) έγινεv ή άπονοζιστικοποίησις κοί οί μικροί έπο

vήλθοv είς τήν έκκλησίοv άπό τήν όποίον είχαν φύγει. 

1 ,61: « 'Η δημοκρατία, άτυχής κοί έλεειvή, έξοφονίζετοι άπό τήv νέον 

έξουσίον. Ή μεγάλη έκτασις τών καταστροφών, θά όδηγήση τήv χώραν 

τών Σουοβώv είς τό vά σχίση τήν μεγάλην συνθήκην». 
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ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ 

Παν. Δ. Άναγνώστου 

1.-ΨΥΧΗ 

Είναι τό άόρατον καί άτομικόν ΕΓΩ όπερ έδρεύει έν ήμίν καί τό όποίον 

έπιζή τού σώματος μεθ' έκάστην άποσάρκωσιν καί τό όποίον έξελίσσεται 

διά τών όργανισμών. Ή άποκάλυψις τού Μυστηρίου τής συστάσεως καί 

έξελίξεως τής ψυχής έγίνετο μόνον είς τούς μύστας ύπό τών μυσταγω

γών ίεροφαντών τών Μυστηρίων. 

2. - ΑΝθΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ

Ή άνθρωπίνη μορφή έπλάσθη ώς όργανον διά τήν ένσάρκωσιν τών

ψυχών καί τήν δι' αύτής περαιτέρω έξέλιξίν των, διά τάς ψυχός αί όποίαι 

έφθασαν είς τόν κατάλληλον βαθμόν έξελίξεως, έκ τού κατωτέρου τής 

άνθρωπίνης ύποστάσεως μορφικού κόσμου τής φύσεως. 

3. - ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ

Ή ένσάρκωσις λαμβάνει χώραν έν τή άνθρωπίνη μορφή λόγω ποιοτι

κής έξελίξεως τής ψυχής καί είναι πλάνη τό πιστεύειν ότι ή ψυχή δυνα

τόν νά έπιστρέψη καί ένσαρκωθή μετά τήν άνθρωπίνην είς κατωτέραν 

ζωϊκήν μορφήν. Τούτο είναι άντίθετον πρός τόν νόμον τής έξελίξεως 

τού Σύμπαντος, Φυσικού καί θείου έν ταυτQ κόσμου. 

Ή βηματοδότησις τής έξελίξεως τής ψυχής, έκ τής ζωϊκής είς τήν άν

θρωπίνην κατάστασιν, έπραγματώθη τή έπενεργείςι τού πνευματικού κό

σμου τού Ήλίου καί δέν ήκολούθησε τήν βραδυτάτην έξέλιξιν, τήν 

όποίαν άναγνωρίζομεν ώς βαίνουσαν - έπί χιλιάδας αίώνων - διά τήν 

έξέλιξιν τών ζωϊκών είδών τής Γής, ώς ή παλαιοντολογία όρίζει. 

Διά τούτο μυστικόν ύπέρτατον πασών τών Μυστηριακών έκφράσεων 

άνά τούς αίώνας ύπήρξε τό μή άποκαλυπτόμενον καί ίσχυρότατα φυλασ

σόμενον μυστηριακόν μυστικόν, τό όποίον έχει σχέσιν μέ τήν μετάβασιν 

τής ψυχής άπό τής ζωϊκής μορφής είς τήν άνθρωπίνην μορφήν καί τού

το διότι ύπάρχει ό νόμος τών άναλογιών, όστις δρά όμοιομόρφως άναλο

γικώς καί είς τήν έτέραν άνάλογον περίπτωσιν τής έξελίξεως τής άν

θρωπίνης ψυχής, άπό τήν άνθρώπινην κατάστασιν είς τήν θείον τοιαύ

την. Διά νά έπιτευχθή αϋτη, συντρέχει ή συμπαράστασις τού πνευματι

κού κόσμου τού Ήλίου καί τού πνευματικού κόσμου τής θείας ίεραρχίας 

τού πλανήτου μας. 'Όπως ή θέωσις τής άνθρωπίνης ψυχής, άπό άπόψε

ως λειτουργικότητας, παραμένει έν έκ τών μεγαλυτέρων μυστηριακών 

μυστικών, οϋτω καί ή ένανθρώπησις τής ζωϊκής μορφής, ύπό τήν αύτήν 

άναλογικώς νομοτέλειαν διέπεται. 

'Όπως δέ γνωρίζομεν, ότι ή θέωσις τής άνθρωπίνης ψυχής ταχύτατα 

έπέρχεται όταν συντρέξουν όλοι οί άνωτέρω πνευματικοί παράγοντες, 

κατά τόν ϊδιον άναλογικόν τρόπον καί ή ένανθρώπησις τής ζωϊκής μορ-
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φής λαμβάνει χώραν. Μέ μίαν μόνον διαφοράν: ότι κατά τήν θέωσιν τής 
άνθρωπίνης ψυχής αϋτη ένσυνειδήτως καί έλευθέρως μετέχει. 

4. - ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ

Αί διάφοροι μετενσαρκώσεις τής ψυχής είναι πάντοτε προοδευτικοί
καί ούδέποτε παλινδρομικοί. Ή ταχύτης δέ τής προόδου, ό βαθμός τής 
έξελίξεως, έξαρτάται έκ τών προσπαθειών τάς όποίας καταβάλλομεν, 
τής διανοητικής ύπεροχής πρός ήθικήν τελειοποίησίν μας, ην έδίδασκον 
τά καλώς λειτουργήσαντα καί ύπό θείων Μυσταγωγιών ίδρυθέντα Μυ
στήρια. 

Τοιουτοτρόπως, ό χρηστός άνθρωπος, άποδεικνύει ένσάρκωσιν 
χρηστής ψυχής, έξελιγμένης καί ό κακός άνθρωπος, ένσάρκωσιν άνεξε
λίκτου ψυχής καί τούτο διότι, ή ψυχή διατηρεί τήν άτομικότητά της καί 
τήν άνάλογον μέ τήν έξέλιξίν της ποιότητα αύτής. 

Πάθη παρακωλύοντα τήν έξέλιξιν τής ψυχής είναι ό έγωϊr,μός, ή άλα

ζονεία, τό μίσος, ο φθόνος. Ή άγάπη καί ό φωτισμός τώv ψυχών, «άνευ 
όρων καί όρίων», ήτο ή προσπάθεια τώv θείων Μυσταγωγώv διά τήν 

πρόοδοv τών ψυχών.-

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

Από τά κείμενα 

προηγηθέντων διδασκάλων 

Άντ. Άδριανόπουλος 

Ή λέξις Άλήθεια έτυμολογείται έκ τού ο-λάθος, ά-λαvθάvω καί 
σημαίνει τό μή λελαvθασμέvον, τό μή ψευδές, τό πραγματικόv. Έπομέ

vως, ή Άλήθεια δύναται vά όρισθή ώς ή γνώσις τής πραγματικότητος. Τό 

ζήτημα τής Αληθείας είναι θεμελιώδες διά πάσαν φιλοσοφίαν. Ή Άλή
θεια -. πλήv άλλων - άvαφέρεται καί είς τήν γνώσιν τής φύσεως τού 

όντως "Όντος, είς τήν φύσιν τής ούσίας τώv έv τη φύσει έκδηλωθέντωv 
πραγμάτων, είς τήv φύσιν τής περιβαλλούσης ήμάς πραγματικότητος. Ή 

κοινή λογική καί τό άνθρώπιvοv αϊσθημα πείθουσιv ήμάς ότι όντως ύπάρ

χει περί ήμάς πραγματικότης, τήν όποίαv διαγιγνώσκομεv έκ τώv ίδιοτή
τωv τώv έv τη φύσει πραγμάτων, περί τών όποίωv μάς πληροφορούν αί 

αίσθήσεις μας. Πραγματικοί γνώσεις είναι αί προερχόμενοι έκ τής άμέ
σου άντιλήψεως καί έποπτείας, έκ τής διά τώv αίσθήσεωv έμπειρίας. 

Άλλά πραγματικότης δέv είναι μόνον ό,τι συλλαμβάνομεv διά τώv αί
σθήσεωv. Δέv είναι μόνον τά φαινόμενα τής συνειδήσεως. Τούτέστιv, 

οϋτε ό έμπειρισμός, οϋτε ό όρθολογισμός λύουν τό πρόβλημα τής Άλη

θείας. Βεβαίως καί ή ήμετέρα συνείδησις έξελίσσεται έν τώ άπείρω κό-
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σμω καί αί έν αύτQ παραστάσεις άnοτελούν δι' ήμάς τό μόνον έφόδιον 

nρός σχηματισμόν κρίσεων. Άλλά πραγματικότης είναι ή όλη φύσις καί 

τά έν αύτή φαινόμενα. Αί δέ παραστάσεις τής συνειδήσεώς μας προέρ

χονται έκ τής διά τών αίσθήσεων έμnειρίας καί συνεπώς σχηματίζονται 

έκ τών ίδιοτήτων έκείνων τών έν τή φύσει πραγμάτων, περί τών όnοίων 

δύνανται νά μάς πληροφορήσουν αί αίσθήσεις τάς όnοίας διαθέτομεν 

καί αϊτινες δέν δύνανται νά συλλάβουν όλες τίς κινήσεις καί τάς ίδιότη

τας τώv όντων. 
Κατά ταύτα αί γνώσεις μας είναι nεριωρισμέναι καί έκτείνονται μέχρι 

τού όρίου έκείνου, τό όnοίον διαγράφει ή φύσις τών αίσθήσεών μας. Ή 

δέ συνείδησις ήμών δέν δύναται νά έχη όμεσον έnοnτείαν τού όντως 

·Όντος, άλλά πλησιάζει κατά τοσούτον περισσότερον nρός τήν Άλή

θειαν, καθ' όσον λαμβάνει γνώσιν έnί μάλλον καί μάλλον τών ύnό τής ού

σίας τών όντων έκδηλουμένων ίδιοτήτων καί νόμων.

Ύnάρχει όμως καί άλλη πηγή τής άνθρωnίνης γνώσεως: Ή Διαίσθη

σις. Κατά τήν γνώμην μου, είναι δυνατόν άνθρωπος, χρώμενος τών ίδιο

τήτων τάς όnοίας δύναται ή άνθρωnίνη ψηχή νά έκδηλώση καί τάς 

όnοίας έξεδήλωσαν μεγάλα τής Γης πνεύματα, νά nροσnελάση τΊν 

Άλήθειαν καί νά λάβη άμεσον γνώσιν τής ούσίας τής Φύσεως. Διάφοροι 

άνθρωποι μελετούν τάς έκδηλώσεις τούτος τής άνθρωnίνης ψυχής καί 

πιστοποιούν τήν ϋnαρξιν τοιούτων έκδηλώσεων καί ίδιοτήτων αύτής. 

Άλλά δέν έχει διευκρινισθή ή έννοια τής διαισθήσεως καί ώς έκ τούτου 

συγχέεται αϋτη μέ τήν έννοιαν τής διορατικότητας καί τής έμnνεύσεως. 

Διαίσθησις είναι μία γενική διάχυτος αϊσθησις πραγμάτων, κειμένων 

έκτός τών όρίων τών αίσθήσεών μας. Διόρασις είναι μία αϊσθησις, ώς ή 

όρασις τού σωματικού όργανισμού, δι' ης όντιλαμβάνεταί τις μετά σαφη

νείας καί έναργώς πρόσωπα καί γεγονότα λαμβάνοντα χώραν πολύ μα

κράν. Παρά τισι όμως αί ίδιότητες αίιται έκδηλούνται όκουσίως καί αύτο

μότως, κατά τρόπον άγνωστον καί καταnληκτικόν, μέ μεγαλυτέραν ή μι

κροτέραν έντασιν καί συχνότητα. Πρός έρμηνείαν τών ίδιοτήτων τούτων 

έφιστάται ή προσοχή είς τόν όρισμόν τών αίσθήσεων «ώς όργόνων τού 

σώματος καί ίδιοτήτων τής ψυχής, ης αί αίσθήσεις δέν είναι nεριωρισμέ

ναι» καί έnί τής προτροπής, όπως όρχίση ή σπουδή τού όνθρώnου διό 

τής γνώσεως τού ίδίου έαυτού του καί τής έρεύνης τών ψυχικών αύτού 

ίδιοτήτων, ητοι διά τής προτροπής τής μελέτης τών ψυχικών φαινομέ

νων, καθ' όσον ή αϊσθησις είναι ίδιότης τής ψυχής, όνόλογος μέ τήν 

ποιότητα αύτής καί τήν ίστορίαν της. Δυνάμεθα όθεν νό δώσωμεν τήν 

έξήγησιν ότι καί ή διαίσθησις καί ή διόρασις είναι φαινόμενα, καθ' ά ή 

ψυχή έκδηλοί τήν αίσθητικότητα αύτής άνευ παρεμβάσεως τών αίσθη

τηρίων όργόνων. 

Ή δέ έμπνευσις είναι έτέρα λειτουργία, καθ' ην ό άνθρωπος δέχεται 

ίδέας καί σκέψεις nροερχομένας έξ άλλων συνειδήσεων. Άλλό καί οί 

ίδιότητες αίιται δέν άγουν τήν ψυχήν είς τήν άμεσον γνώσιν τής ούσίας 

τών όντων. Παρασκευάζουν όμως ταύτην ϊνα έκδηλώση τάς άλλος ύψη

λοτέρας ψυχικός ίδιότητας, τοιούτοι δέ είναι ή "Έλλαμψις (φωτισμός), ή 
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'Ενόρασις, ή 'Έκστασις καί ή 'Ένωσις, περί τών όnοίων γράφουν ό Ποσει

δώνιος καί ό Πρόκλος. 
Κατά τόν Ποσειδώνιον θεώμεθα τό θείον διά τού έν ήμίν Λόγου, έnει

δή τό όμοιον μόνον διά τού όμοίου διαγιγνώσκεται. Διά τής θεωρίας τού

της τό πνεύμα άnαλλάσσεται τών δεσμών τοϋ σώματος καί ύψοϋται μέ

χρι τής άληθούς αύτού έν τώ ούρανώ θέσεως. Τότε ένσύται τό άνθρώnι
νον πνεύμα, διά τής φιλοσοφικής τούτης έκστάσεως nρός τήν δημιουρ

γόν άρχήν, nρός τόν πατέρα, καί τότε, διά τής έσωτερικής 'Εποπτείας, 

τής 'Ενοράσεως, λαμβάνει γνώσιν όλων τών ίδιοτήτων τής ούσίας τής 
φύσεως καί ταυτίζεται nρός τήν 'Αλήθειαν. 

Αϋτη είναι ή βάσις όλων τών Μυστηρίων. Άλλά διά τήν έκδήλωσιν 

τών ψυχικών τούτων ίδιοτήτωv, ύnάρχει μία τάξις, καθ' ην άnαραιτήτως 

δέον νά nροηγηθή ό ήθικός έξαγνισμός, ή κάθαρσις καί ή κατά σειράν 
έκδήλωσις τών λοιπών ψυχικών ίδιοτήτων, μέχρι τής τελειώσεως τού 
πνεύματος, δι' έnιμελούς, συνεχούς καί έντατικής καλλιεργείας τών ψυ
χικών δυνάμεων. 

Έάν ό άνθρωπος έnιχειρήση μόνος τό μέγα τούτο έργον διατρέχει 
μυρίους καί σοβαρωτάτους κινδύνους, σωματικούς ήθικούς καί ψυχι

κούς. Διά τούτο τό έργον τούτο τελείται έν τοίς Μυστηρίοις, ύnό τήν κα
θοδήγησιν έμnείρων Διδασκάλων. Έάν ό άνθρωπος, ώθούμενος άnό τήν 

ψυχικήν αύτού έμnνευσιν καί διάθεσιν, άκολουθήση τήν όδόν ταύτην, 

καθίσταται πραγματικός Μύστης καί έnιτυγχάνει τήν πνευματικήν αύτού 
τελειοnοίησιν. 

Ίω. Βασιλής 

Δέον νά άνακαλύψωμεν τήν μέθοδοv, μέ τήν όnοίαν θά δυνηθώμεν 

vά γνωρίσωμεν τό σύστημα τής διατυπώσεως τών άρχών καί άληθειών, 

τάς όnοίας κατέχουν τά ΜΥΣΤΗΡΙΑ καί τάς όnοίας φυλάσσουν διά τούς 
άγνούς όnαδούς των, κρυnτομένας ύnό τό Σύμβολον καί τήν Άλληγο
ρίαν. Τοιουτοτρόπως έκαστος θά άνεγείρη, θά άnοnερατώση καί θά έnι

στεγάση τό πνευματικόν του οίκοδόμημα ύnό ίδίαν εύθύνην καί μέ τήν 
άτομικήν του άξίαν καί ίκανοnοίησιν. 

Ό συμβολικός καί άλληγορικός τρόπος διατυπώσεως άληθειών είναι 
ίδιότυπος καί ούχί άμοιρος δυσκολιών. Οί ζηλωταί οί έγκύnτοντες μετά 

σταθερότητος είς τήν έρευναν καί τήν μελέτην καταλήγουν νά σχηματί
σουν τήν άκλόνητον nεnοίθησιν ότι είς τό Σύμβολον καί τήν Άλληγορίαν 
τών Μυστηρίων κρύπτεται ή Γνώσις, έnί τής όnοίας έχει άnοθέσει ή Μυ

σταγωγική Φιλοσοφία, άνεξίτηλα τήν σφραγίδα της. Πιστεύουν ότι nρός 
τά έκεί πρέπει νά στροφή ή προσοχή τών μελετητών, διότι άnό έκεί θ' 

άναβλύση ή πραγματική Γνώσις. Ό Συμβολισμός καί ή 'Αλληγορία ύnήρ
ξαν άνέκαθεν ή γλώσσα μέ τήν όnοίαν διετυnώθησαν αί ύψηλότεραι καί 
αί βαθύτεροι συλλήψεις τής άνθρωnίνης έnοnτείας καί τού καθαρού Λό

γου. Ή γλώσσα αϋτη έχει κανόνας, Νόμους, λογικόν είρμόν. 'Επομένως 
είναι άπαράδεκτος ή άντίληψις ότι ό καθείς δύναται νά έρμηνεύση τό 

Σύμβολον κατά τήν ίδίαν ύnοκειμενικήν έμnνευσιν καί τάς ίδίας ροnάς. 
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Έάν τούτο έπικρατήση, θά άναπηδήση μιά πνευματική άναρχία. Ναί μέν, 

τά Μυστήρια θεωρούν ώς ϋπατον άγαθόν τήν έλευθερίαν τής σκέψεως 

καί τής συνειδήσεως καί ούδέν θέτουν δριον είς τήν έρευναν τής 'Αλη

θείας, ναί μέν τά Μυστήρια δέν είναι όργανισμός στατικός, άλλά προο

δευτικός, ποτέ δμως άς μή μάς διαφύγη δτι ταύτα έχουν πείραν αίώνων,

ή όποία έχει γνωρίσει, τή συνεργασία ύπερτέρων συνειδήσεων, τήν 

'Αλήθειαν τήν φυσικήν, τήν 'Αλήθειαν τήν πνευματικήν καί θέλει νά τήν 

μεταδώση μεθοδικώς διά διαδοχικών Μυήσεων. 
Τά Μυστήρια κατέχουν τήν 'Αλήθειαν. Πολλοί όπαδοί των τήν άγνο

ούν, ένώ έμυήθησαν διά νά τήν γνωρίσουν. θά ήτο αύτόχρημα βεβήλω
σις, έάν μή όντες ίκανοί πρός κατανόησιν τού νοήματος τών κειμένων, 
άλλοιώνουν ταύτα η τά νοθεύουν μέ τάς ύποκειμενικάς άντιλήψεις των, 
εϊτε φιλοσοφικός εϊτε έπιστημονικάς. Μακράν άφ' ήμών ό δογματισμός, 
ή προσωπική αύθεντία, τά δύο αύτά βαρειά σκέλη τής πνευματικής δε
σποτείας, πού συνθλίβουν καί καθιστούν άτονον τήν ήθικήν καί πνευμα
τικήν ένόρμησιν κάθε έλευθέρου έρευνητού. Μακράν άπό κάθε μελετη
τήν ή άκινησία, ή ραθυμία, τά σταματήματα τής σκέψεως πρό τών έμπο
δίων τών όρθουμένων ένώπιόν του διά τήν κατάκτησιν τής 'Αληθείας. 

Ή 'Αλήθεια άποκαλύπτεται πλήρως πρό τών όμμάτων τού τολμηρού 
καί άγνού άγωνιστού, τού σταθερού καί άκάμπτου ηρωος-μύστου, όταν 
ούτος είλικρινά τήν ποθήση, σταθερά τήν άναζητήση. Ό άδολος πόθος 
ήταν μεγίστη δύναμις, τήν όποίαν έγκλείει έντός του ό άνθρωπος, τής 
όποίας δμως άγνοεί τήν ίσχύν καί τήν άποτελεσματικότητα. "Ας μή 
λησμονώμεν ποτέ δτι τόν πέπλον τής 'Ίσιδας μόνον χείρες άκηλίδωτοι 
καί στιβαροί είναι ίκαναί νά τόν σύρουν. Μόνον σκέψις ρωμαλέα καί άτά
ραχος θά δυνηθή νά άντιληφθή τά ύπό τού πέπλου τούτου καλυπτόμενα. 

Άλλ' ένώ δέον νά θέσωμεν έκποδών πάσαν δεσποτείαν καί πάν 
έμπόδιον, όθενδήποτε προερχόμενον, δέον ταύτοχρόνως νά έπιδοθώ
μεν μετά ζήλου, δπως γνωρίσωμεν τήν μέθοδον καί τό σύστημα, πού θά 
μάς όδηγήσουν νά είσέλθωμεν είς τόν δρόμον δστις θά φέρη έκαστον 
έξ ήμών πλησίον ή πλησιέστερον πρός τήν 'Αλήθειαν. 

Τό ϋπατον τούτο έπίτευγμα κατορθούται ένίοτε, ούχί μέ ίσοδύναμα 
δι' δλους άποτελέσματα, άλλ' άνάλογα μέ τήν ψυχικήν ώριμότητα καί 
πνευματικήν ίκανότητα ένός έκάστου. 'Απαιτείται άγνότης προθέσεων, 
έλευθερία καί δύναμις σκέψεως, καρτερία, άδιάλειπτος καί σταθερά 
προσπάθεια. 

Δημ. Ίωαννίδης 

'Άλλο είναι άλήθεια καί άλλο πραγματικότης. Πραγματικότης είναι ό 
άντικειμενικός κόσμος, δηλαδη, τό πώς έχουν τά πράγματα, ή ούσία 
τους, οί ίδιότητές τους, οί σχέσεις τους, οί μεταβολές τους. Ή πραγματι
κότης λοιπόν ύπάρχει άντικειμενικά, εϊτε τό θέλομε, εϊτε όχι. Εϊτε τήν 
γνωρίζομε, εϊτε δέν τήν γνωρίζομε. Ένώ, άντιθέτως, άλήθεια είναι δ,τι 
γνωρίζομε άπό τήν πραγματικότητα καί τό γνωρίζομε χωρίς νά σφάλωμε, 
μέ πλήρη βεβαιότητα. Καί ή άλήθεια έπομένως είναι κι' αύτή άντικειμε-
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νική σάν τήν πραγματικότητα. Άκόμη δέ καί τούτο: Σέ κάθε περίπτωσι 
είναι καί ή άλήθεια μία, όπως καί ή πραγματικότης είναι μία καί όχι πολ

λές._ Ό Άριστοτέλης είχε καθορίσει: «άλήθεια σημαίνει τήν περί τά 

πράγματα γνώσιν μας», δηλαδή άλήθεια είναι ή συμφωνία τού νού πρός 
τά πράγματα. 

Ήμπορεί ό άνθρωπος νά γνωρίση τήν πραγματικότητα τού σύμπα

ντος καί νά μάθη έτσι τήν άλήθεια; Καθώς νομίζω, ή άπάντησι πού δύνα

ται νά δοθή στό έρώτημα τούτο είναι μέν καταφατική, άλλά κατ' άνάγκην 
περιορισμένη. Ήμπορεί βέβαια ό άνθρωπος νά γvωρίση μέρος τής 
πραγματικότητος τού Σύμπαντος, τό μέρος έκείνο πού τού έπιτρέπουν 

οί δυνατότητες πού έχει. Ή πραγματικότης τού Σύμπαντος είναι άπειρη 

κι' αύτή όπως είναι καί τό Σύμπαν, ή Φύσις άπειρη. Τό Σύμπαν, ή Φύσις 

είναι μάλιστα άπειρη «έν τώ γίγνεσθαι», άπειρη σέ έκτασι καί σέ έξελί

ξεις δυναμικές. Πολύ σωστά λοιπόν οί Πυθαγόρειοι ώριζαν τήν Φύσι σάν 
«άριθμόν παμμέγιστον άεί συντελούμενον». 

Καί ένα άλλο έρώτημα: Μέ ποιόν τρόπο η μέ ποίους τρόπους ή μπορεί 

ό άνθρωπος νά γνωρίση μέρος τής πραγματικότητος τού Σύμπαντος καί 

νά γίνη έτσι κάτοχος άληθειών; Ή άπάντησι στό έρώτημα αύτό είναι εύ

κολη: Ήμπορεί ό άνθρωπος νά γνωρίση τό μέρος έκείνο τής πραγματι

κότητος τού Σύμπαντος, τό όποίον τού έπιτρέπουν τά μέσα πού διαθέτει 

γι' αύτόν τό σκοπό. Τά μέσα δέ αύτά είναι: οί αίσθήσεις καί ή διάνοια, μέ 

τή θαυμάσια λειτουργία της, τό λογικό. Έδώ όμως χρειάζεται προσοχή. 

Έάν τά δύο αύτά μέσα πού διαθέτει ό άνθρωπος, τήν άπό τίς αίσθήσεις 

έμπειρία καί τό λογικό, τά χρησιμοποιήση χωριστά άποτυγχάνει. Χρειά

ζεται νά τά χρησιμοποιή καί τά δύο μαζί. Τήν έμπειρία πού άποκομίζει μέ 
τίς αίσθήσεις πρέπει νά τήν έπεξεργάζεται μέ τό λογικό. Τά φιλοσοφικά 

συστήματα πού στηρίχθηκαν κατά τρόπο μονομερή, εϊτε στήν έμπειρία, 

εϊτε στό λογικό άπέτυχαν, γιατί ώδήγησαν σέ πλάνες. Τά ύπό τήν έμπει

ρία δεδομένα πρέπει νά έλέγχωνται άπό τό λογικό, τό δέ λογικό δέν 

πρέπει νά άπομακρύνεται άπό τήν έμπειρία. Στόν κανόνα αύτό κατέλη

ξαν καί οί έπιστήμονες καί οί πραγματικοί φιλόσοφοι. 

Λύεται τό ζήτημα τής καθολικής γνώσεως τής πραγματικότητος τού 

Σύμπαντος; Ή άπάντησις είναι κατηγορηματική: "Όχι, δέν λύεται! Τούτο 

δέ διότι ή έρευνα περιορίζεται στά ύλικά πράγματα. Ό νούς τού άνθρώ

που έπεξεργάζεται ό,τι άντιλαμβανόμεθα μέ τίς αίσθήσεις, έξοπλισμέ

νες μάλιστα γιά τόν έπιστήμονα μέ τόσες καί τόσες θαυμάσιες έπινοή

σεις τής τεχνολογίας. Ίσχύει παντού καί πάντοτε τό ότι: «τίποτε είς τόν 

νούν, άν μή πρότερον είς τάς αίσθήσεις». Ή έπιστημονική λοιπόν προ

σπάθεια είναι άπό τή φύσι της περιορισμένη στήν έρευνα τής ύλικής 

πραγματικότητος. Μόνον ύλικές άλήθειες κατακτά. Τούτο παραδέχονται 

όλοι οί σοβαροί έπιστήμονες. 

Κατά γνώμη πολύ παλαιά, πού είναι καί πολύ διαδεδομένη, γνώμη άό

ριστη η καί αίτιολογημένη, ύπάρχει καί άντικειμενικός κόσμος, πραγμα

τικότης πού δέν είναι ύλική καί έτσι δέν ή μπορεί νά συλλαμβάνεται άπό 

τίς άνθρώπινες αίσθήσεις. Στόν κόσμον αύτόν εύρίσκονται τά αϊτια τών 

πραγμάτων. Ό κόσμος αύτός έκφεύγει τού άνθρωπίνου έπιστητού. Ή 
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έρευνα και η γνώσις τού κόσμου αύτού άπετέλεσε πάντοτε καί τώρα 

άποτελεί ζωηρό αϊτημα κάθε άνθρώπου καί τού πλέον άκόμη άπλοϊκού. 

Στόν κόσμον αύτόν πρέπει ν' άναζητηθή ή ούσία καί οί νόμοι τού αίτίου 

τής Δημιουργίας, τό «όντως όν» τών φιλοσόφων, καθώς καί τά μή ύλικά 

στοιχεία τού άνθρώπου (ή ψυχή, ό νούς, τό πνεύμα). Ν' άναζητηθή ή ού

σία τους, οί νόμοι τους, ή προέλευσίς τους, καί ή τύχη τους. Πρέπει ατόν 

κόσμον αύτόν ν' άναζητηθή ή κατάστασις τών ψυχών μετά τόν θάνατο. 

Ν' άναζητηθή άκόμη καί κάτι μεγάλο: ή κατάστασις τού θείου πνεύματος. 

Ή κατάστασις αύτή έκεί πρέπει ν' άναζητηθή, ατόν κόσμον αύτόν πού εί

ναι βέβαια ούσιαστικός, άντικειμενικός, άλλά όχι ύλικός! Ή πραγματικό

της τού κόσμου έκείνου δέν είναι ύλική, είναι πνευματική, ή δέ γνώσις 

αύτού προσπορίζει άλήθειες πνευματικές. 

Ή πνευματική αύτή πραγματικότης είναι όμως ύπέρ τήν άνθρωπίνην 

αϊσθησιν καί ύπέρ τίς άνθρώπινες δυνάμεις. Προβάλλει λοιπόν έδώ τό 

έρώτημα έάν ήμπόρεσε ό άνθρωπος νά γνωρίση τήν πραγματικότητα 

αύτή έξ αύτοψίας. Ναί, είναι ή άπάντησι, ήμπόρεσε, άλλά μόνον ό άν

θρωπος τών Μυστηρίων, τών πραγματικών Μυστηρίων, πού έλειτούργη

σαν κατά τό παρελθόν. Τήν άπάντησι αύτή τήν έπιβεβαιώνουν διάφοροι 

συγγραφείς καί τή δικαιώνει ή Παράδοσις τών Μυστηρίων. 

Αύτήν τήν ύπερ-αϊσθησιν πραγματικότητα ήρεύνησαν προσωπικότη

τες ύπέροχοι τής άρχαιότητος, Μύσται καί Μυσταγωγοί, σοφοί καί ένά

ρετοι. Πρέπει καί έδώ νά τονισθή καί πάντοτε νά ύπογραμμίζεται ότι ή 

άρετή καί τό άνώτερο ήθος άποτελούν τήν άπαραίτητη προϋπόθεσι γιά 

κάθε πνευματική προσπάθεια. 

θείοι άνδρες τών Μυστηρίων έδιδάχθησαν πνευματικές άλήθειες 

διά τής κοινωνίας αύτών μετά Μεγάλων Πνευματικών Συνειδήσεων. Ώς 

έκ τούτου δέ άπεκλήθησαν θεοδίδακτοι. 'Επάνω ο' αύτό, είναι πολύ χα

ρακτηριστικό έκείνο πού μός έχει κληροδοτήσει ή Χριστιανική Παράδο

σις, ότι δηλαδή, τό ·Άγιον Πνεύμα έλάλησε διά τών Προφητών. Άκόμη 

δέ καί τό ότι οί Μαθηταί τού Ίησού είχαν τήν κοινωνία μετά τού Άγίου 

Πνεύματος. 

'Όλες οί 'Εσωτερικές Παραδόσεις άναφέρουν γιά κοινωνίες πνευμα

τικές τών Μεγάλων Μυσταγωγών. Ή 'Ελληνική μάλιστα Παράδοσις, 

ατούς Μεγάλους Μυσταγωγούς, δίδει τόν τίτλο τού «Υίού θεού», γιά νά 

δείξη τήν πνευματική σχέσι αύτών πρός Πνευματικές Συνειδήσεις. Είναι 

δέ γνωστόν ότι ό Όρφεύς καί ό Πυθαγόρας άπεκαλούντο Υίοί τού θεού 

Άπόλλωνος, ό δέ Μίνως (κάθε Μίνως) υίός τού θεού Διός. Διά τόν Πυ

θαγόρα έλέγετο «ότι παρά τών θεών έδιδάχθη πάν ό,τι έγνώριζε περί 

τής φύσεως», καθώς άναφέρει ό Φιλόστρατος. Διά τόν Όρφέα ότι 

«παρά τής μητρός του, τής Μούσης Καλλιόπης, έλαβε τήν θείον 

γνώσιν». Ό Ίάμβλιχος γράφει ότι ό Πυθαγόρας καί οί μαθηταί του είχον 

«έξαίρετον καί άκριβεστέραν διάγνωσιν περί τού νοείν, όρόν καί άκού

ειν». Ό δέ Πρόκλος ατά σχόλιά του στήν Πολιτεία τού Πλάτωνος γράφει 

διά τάς Πυθαγορίδας Θεανώ, Τιμόχα, Διοτίμα καί Περικτιόνη ότι: «·Ετύγ

χανον θείων μέν όψενω, θείων δέ έπιπνοιών» (έμπνεύσεων). 

Στήν άρχαία Ρώμη τό άνώτατο Ίερατείον άποτελούσαν οί Ποντίφη-
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κες (Pons-Facio), δηλαδή οί Γεφυροποιοί. Ή όvομοοίο ούτή έσήμοιvε 

ότι οί Μυστογωγοί έκείvοι είχαν τήv ίκοvότητο vό κατασκευάζουν γέφυ

ρες πνευματικές μεταξύ τώv Μυστηρίων τής Ρώμης (όταν εύρίσκοvτο έv 

άκμή) κοί τώv Πνευματικών Συνειδήσεων τοϋ Ούροvοϋ, δηλαδή ότι εί

χαν κοινωνία μέ ούτές. 

Γιό όμοιες πνευματικές κοινωνίες όvοφέρει κοί ή 'Ιουδαϊκή Παράδο

σις: γιό τόv Μωυσέο, τόv Έvώχ, τόv Δουϊδ κοί τόv Σολομώντα. 

Άπό όλο ούτό φαίνεται καθαρό ότι οί όρχοίες Παραδόσεις όμιλοϋv 

γιό ύπέροχες προσωπικότητες τώv Μυστηρίων, όvδρώv κοί γυναικών, οί 

όποίες μέ τό έφόδιο τής όρετής κοί τής πραγματικής μυήσεως, ή μπόρε

σαν vό έρευvήσουv τήv πνευματική πραγματικότητα κοί vό γνωρίσουν 

όλήθειες πνευματικές. 

Καθώς δέ είναι γνωστό, όπό τίς πνευματικές αύτές όλήθειες, οί έξω

τερικώτερες ηλθοv μέ τόv καιρό στή δημοσιότητα καί τίς γνωρίζομε όπό 

όποσπόσμοτο όρχοίωv φιλοσόφων, Έλλήvωv καί Λατίνων. Περιλαμβά

νουν δέ θέματα κοσμογονικό, κοσμολογικό, θέματα γιό τήv ψυχή καί γιό 

τό πvεϋμο κοί γιό νόμους πνευματικούς, όπως είναι ή μεη:vσόρκωσις 

κοί τό όvτιπεποvθός. Άποτελοϋv δέ οί όλήθειες ούτές γιό κάθε πvευμο

τόδοξο έρευvητή πολύτιμη πηγή γνώσεως, πού λέγεται 'Εσωτερική Πα

ράδοσις. Τήv Πορόδοσι ούτή έπικολείτοι πολλές φορές κοί ό Πλάτων, 

όταν όμιλή γιό θέματα πού εύρίσκοvται πέραν τοϋ όvθρωπίvου έπιστη

τοϋ. 

'Όσον δ' άφορά τίς έvδότερες όλιiθειες τώv Μυστηρίων, ούτές βέ

βαιο δέv διέρρευσαν. 'Ετηρήθη γι' αύτές όξιοθούμοστη σιγή εύλαβική. 

Μερικές διετυπώθησοv κρυπτογραφικό. μέ σύμβολο, όλληγορίες, παρα

βολές κοί μέ μύθους. 

ΕΠΙΜ. Π.Δ. ΑΝΑΓΩΣΤΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΦΟΥΚ/O 

Δέv έχει σημασία τί μαθαίvεις άλλά δταv μιά φορά μάθης 

κάτι, μήv τό άφήσης ποτέ ώσπου vά γίvη κτήμα σου. 

Δέv έχει σημασία ποιό πράγμα μελετάς, άλλά δταv μελε
τάς κάτι, ποτέ μήv τό έγκαταλείπης, ώσπου vά τό καταλάβης 

καλά. 

Δέv έχει σημασία τί προσπαθείς vά σκεφθής, άλλά δταv 

μιά φορά σκεφθής κάτι, μήv τό έγκαταλείπης ποτέ ώσπου vά 

έπιτύχης αύτό πού θέλεις. 

Δέv έχει σημασία τί έχεις άvαλάβει vά έκτελέσης, άλλά 

μιά καί άvαλάβεις καί έκτελέσης κάτι, πρέπει vά μήv τό άφή

σης ποτέ ώσπου vά τό όλοκληρώσης στήv έvτέλεια. Ά v κά

ποιος πετυχαίvη μέ μιά προσπάθεια, έσύ βάλε έκατό προσπά

θειες. Άv κάποιος dλλος πετυχαίvη μέ δέκα προσπάθειες, 

έσύ βάλε χίλιες προσπάθειες. 

Άv εvας dvθρωπος προχωρήση μ' αύτή τή μέθοδο, άκόμα 

καί dv δέv είvαι έξυπvος, άσφαλώς θά γίvη έξυπvος dv είvαι 

άδύvατος, άσφαλώς θά γίvη δυvατός. 
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τού Κυριάκου Ήλιάδη 

Ώ Έπτά Πνεύματα, μεταδώσατέ μου 
τήv δύvαμιv τής Ζωής η τις έvυπάρχει 
έvτός τώv χειρών σας, μεταδώσατέ 
μου τήv ζωήv, διά τώv λόγωv 
σας ... άποδώσατέ μοι μακροβιότητα 
μεγαλυτέραv τής γήϊvης. 

- Βίβλος τώv Νεκρών
- Έρμης Τρισμέγιστος

«Πάντα κατ' άριθμόν γίγνονται». Σύμφωνα μέ τίς διδασκαλίες τώv 

Πυθαγορείων οί άριθμοί, άποτελούν τό θεμέλιο κάθε γνώσης γιά τή γέ

νεση καί άνάπτυξη τών όντων, καθώς καί τό κλειδί γιά τήv κατανόηση 

τού Κοσμικού, πού «έγένετο κατ' άριθμόν» καί όχι «ύπό τών άριθμών». 

Ό Πλάτωνας άναφέρει, ότι ό άριθμός είναι τό αϊτιο τής Παγκόσμιας 
Άρμοvίας καί τής παραγωγής τώv Πάντων. 

Ό Όρφέας στάθηκε τό έμψυχο πνεύμα τής ίερής Έλλάδας, ό άφυ

πνιστής τής Ψυχής. Ή Έπτάχορδη λύρα του άγκαλιάζει όλόκληρο τό 

Κοσμικό. 

Μπροστά στό ίερό μυστήριο τού άριθμού Έπτά, μέ σεβασμό ύποκλί

νονται οί χιλιετίες, καθώς καί όλες οί έκδηλώσεις τού Κοσμικού πού 

μέσα τους περιέχουν τήν Έπτάρυθμη Μητρότητά του. 

Χαλδαίοι, Άσσύριοι, Βαβυλώνιοι, Φοίνικες, Αίγύπτιοι, "Έλληνες, 

Έβραίοι, Σάξωνες, 'Ινδοί καί Κινέζοι, είχαν άποδώσει ίερατικό καί μυστι

κιστικό δέος στόν άριθμό έπτά, άφού έβλεπαν νά έκφράζει άρμονικές 

δονήσεις ιϊ θείες δυνάμεις στό Νόμο τής Πανδημιουργίας. 

Ό άνθρωπος σέ σχέση μέ τήν ούσία του είναι τριπλός, άλλά έπτα

πλός ώς πρός τήν έξέλιξή του. 

Ό άριθμός έπτά συντίθεται άπό τόν τρία καί τόν τέσσερα, συμβολίζο

ντας τήν ένωση τού άνθρώπου καί τού θεού. 

Έντός τής δεκάδας ό άριθμός έπτά οϋτε γεννά άλλον άριθμό (διά 

τού πολλαπλασιασμού), οϋτε γεννάται (διά τής διαίρεσης). Γι' αύτό λέγε

ται 'Άμήτωρ' καί 'θεός'. 

Ή έπταδική δοξασία άπό τήν άρχαιότητα έχει λάβει πλήθος άλλων 

όνομάτων - έννοιών, όπως: 'MINERVA', 'Τύχη', 'Φωνή', 'Τριτογένεια', 

'Άγέλεια', 'Φυλακικός ιϊ Φρουρός', Άίγίς', 'Τελεσφόρος', 'Παρθενογέv

νητος', 'Κρίση', 'Όβριμοπάρτη' καί 'Λαφυραγωγός'. 

Ή δέ φράση 'αύτός ό άνθρωπος είναι έπταμόναχος', σημαίνει, είναι 

θεομόναχος. 

Ή ίδέα περί έπτάψυχης γάτας έχει τίς ρίζες της στήv άρχαία Αϊγυ

πτο, όπου τίς προσδίδανε οί ίερείς θεϊκές ίδιότητες. Ήταν τό φυσικό 

σύμβολο πού έξέφραζε τό θείο άριθμό Έπτά. 
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Γιά τήν ίδέα τής έπταπλής ψυχής μός μιλάει καί ό Πλάτωνας στόν 'Τί
μαιο'. 

"Όλα τά Κοσμικά γεγονότα γίνονται σύμφωνα μέ τήν 'Εβδομάδα, μέ 
τά μυστήρια τού Έπτά ή Σεπτά. "Άς λεχθεί σ' αύτό τό Σημείο, δτι Σεπτός 
σημαίνει Σεβαστός. 

Άπό τό βιβλίο τής 'Γένεσης' τής Παλαιός Διαθήκης μαθαίνουμε, δτι 
σ' έπτά μέρες-περιόδους συντελέστηκε ή δημιουργία τού Κόσμου. 

Παρόμοια είναι ή κοσμογονία τής Ήσιοδιακής θεογονίας: Χάος, 
Γαία, Έρωτας, Έρεβος, Νύκτα, Αίθέρας, 'Ημέρα. 

Έπτά είναι οί ήμέρες τής έβδομάδας, δπου έχουν λάβει τά όνόματά 
τους στίς Λατινο-ιαπετικές γλώσσες άπό τούς έπτά Χαλδαϊκούς Πλανή
τες: Κυριακή - "Ήλιος, Δευτέρα - Σελήνη, Τρίτη - "Αρης, Τετάρτη -
'Ερμής, Πέμπτη - Δίας, Παρασκευή - Άφροδίτη, Σάββατο - Κρόνος. 

Οί έπτά πλανήτες άντιστοιχούν σέ πλήθη έπτάδων. Γιά παράδειγμα 

στά έπτά φωνήεντα Σελήνη - Α, 'Ερμής - Ε, Άφροδίτη - Η, "Ήλιος - 1, 

"Αρης - Ο, Δίας - Υ, Κρόνος - Ω. 

"Ως πρός τά έπτά Μέταλλα: Σελήνη - "Άργυρος, 'Ερμής -

'Υδράργυρος, Άφροδίτη - Χαλκός, "Ήλιος - Χρυσός, "Άρης - Σίδηρος, 

Δίας - Κασσίτερος, Κρόνος - Μόλυβδος. 

"Ως nρός τά έπτά Χρώματα τής ίριδας: Σελήνη - Γαλαζοπράσινο, 'Ερ

μής - Κιτρινοπράσινο, Άφροδίτη - Κίτρινο, 'Ήλιος - Πορτοκαλοκκόκινο, 

Άρης - Βαθυκόκκινο, Δίας - Ίώδες, Κρόνος - Μπλε Ίώδες. 

"Ως nρός τίς έπτά Νότες: Σελήνη - ΡΕ, 'Ερμής - ΝΤΟ, Άφροδίτη - ΣΙ, 

'Ήλιος - ΛΑ, Άρης - ΣΟΛ, Δίας - ΦΑ, Κρόνος - ΜΙ. 

'Ώς nρός τί έπτά 'Εποχές ή 'Ηλικίες τής ζωής τού άνθρώπου, δπως 

έχουμε άπό τό Σόλωνα: Σελήνη - (1-7), 'Ερμής - (7-14), Άφροδίτη -

(14-21 ), 'Ήλιος - (21-28), "Αρης - (28-35), Δίας - (35-42), Κρόνος -

(42-49). 
Ώς πρός τούς έπτά κύριους άδένες - ψυχικά κέντρα τού άνθρώπινου 

σώματος: Σελήνη - Γονίδια, 'Ερμής - 'Επινεφρίδια, Άφροδίτη - Πα

Ύκρεας, 'Ήλιος - θύμος, "Άρης - θυμοειδής, Δίας - Μυξαδήν, Κρόνος -

Κωνοαδήν. 

Ό Ίπποκράτης μός πληροφορεί, δτι τό σώμα έκβάλλει, έπτά είδών 

Ούσίες: Δάκρυα άπό τά μάτια, Βλέννα άπό τά ρουθούνια, Σάλιο άπό τό 

στόμα, Σπέρμα άπό τά γεννητικά όργανα, Ίδρώτα καί δύο είδών Άπεκρί

σεις. 
Στό «Ποίμανδpη», πού είναι τό πρώτο βιβλίο τού Έρμή Τρισμέγιστου, 

. άναφέρεται, δτι ό δεύτερος Νούς δημιούργησε έπτά Διαχειριστές πού 

περιβάλλουν τόν αίσθητό ή ύλικό κόσμο καί ή διαχείρηση αύτή όνομάζε

ται πεπρωμένο (Κάρμα). 

Άναφέρεται, άκόμη, πώς άπό τήν ένωση τού άνθρώπου μέ τή φύση 

προέρχονται έπτά Άνθρωποι ή έπτά Άρχετυπικοί "Ανθρωποι. 

Τά έπτά Πνεύματα κατά τόν Έρμή Τρισμέγιστο είναι οί έπτά Κοσμι

κές Άκτίνες τού Λόγου - Φωτός, πού ή κάθε μιά άπό αύτές κυβερνά μιά 

σφαίρα τού Πνεύματος σέ μιά φάση τής ζωής τών ψυχών: Σελήνη -

Γεννήσεις, θανάτους, 'Ερμής - 'Επιστήμη, Άτραπός, Άφροδίτη -
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'Αγάπη, 'Έρωτας, 'Ήλιος - 'Ομορφιά, Λαμπρότητα, 'Άρης - Δικαιοσύνη, 

Δίας - θεία Διάνοια, Κρόνος - Παγκόσμια Σοφία.

Στήν Παλαιά Διαθήκη ό ΉσαΤας λέει πώς ύπάρχουν τά έπτά Δώρα

τού 'Αγίου Πνεύματος: Σοφίας, Συναίνεσης, Βουλής, Δύναμης, Εύσέ

βειας, Γνώσης καί τού Φόβου τού θεού. 

Ή Καββαλά, άντιστοιχεί τούς έπτά πλανήτες μέ τούς έπτά 'Αγγέλους:

Σελήνη - Γαβριήλ, 'Ερμής - Ραφαήλ, 'Αφροδίτη - Άναήλ, 'Ήλιος -

Μιχαήλ, 'Άρης - Σαμαήλ, Δίας - Ζαντκιήλ, Κρόνος - Ζαμπκιήλ. 

Οί μεμυημένοι στά Μιθραϊκά μυστήρια τού Ζωροαστρισμού είχαν 

έπτά βαθμούς - 'Επίπεδα Φώτισης: Κόραξ, Κρύφιος, Στρατιώτης, Λέων, 

Πέρσης, Ήλιοδρόμος, Πατήρ. 
Οί άρχαίοι Σαμάνοι πίστευαν σέ έπτά θεούς μοιρασμένους σέ έπτά 

Ούρανούς: στόν πιό ψηλό βρίσκεται ό Νούμ-Ταρέμ, οί δέ άλλοι έξη θεοί 

όνομάζονται Όί φύλακες τού ούρανού' (Τορέμ-Καρεβέλ). 

Στήν Κίνα, ό άριθμός έπτά ήταν, γιά τό Ταό, τό σύμβολο τού Γίν. 
Οί Ίνδοί Βραχμάνοι πίστευαν πώς τό σώμα, ό νούς καί τό πνεύμα, 

άναπτύσσονται σέ μιά διαδοχή έπτά Κοσμικών 'Ακτίνων, πού είσέρχονται 

στό σώμα, άπό τά έπτά ένεργειακά κέντρα (ψυχικοί συσσωρευτές) καί 

προσφέρουν τήν άπαραίτητη ζωτική ένέργεια (πράνα) στό σώμα. Ό δέ 
θεός Βισνού είκονίζεται μέ έπτά φίδια πάνω στό κεφάλι του. 

Οί Σούφοι θεωρούν, δτι ύπάρχουν έπτά στάδια Μετουσίωσης τής Συ
νείδησης: 'Εξαχρειωμένο - Αύταρχικό, 'Αξιόμεμπτο, 'Εμπνευσμένο, Γα
λήνιο, 'Ικανοποιημένο, 'Ικανοποιητικό, 'Εξαγνισμένο ιϊ Τέλειο. 'Επίσης, οί 
Ίμάμιδες - μουσουλμάνοι ίερείς - βγαίνουν κάθε μέρα στό Μιναρέ καί 
προσεύχονται έπτά φορές. 

Στό Βουδδιστικό μυστικισμό ύπάρχουν τά έπτά στοιχεία τής Φώτισης, 
πού παράγουν τή Σοφία καί τήν 'Απελευθέρωση: Προσοχή, 'Ενδιαφέρον, 
'Ενέργεια, 'Αναζήτηση, 'Εξέταση τής 'Αλήθειας, Συγκέντρωση καί Γαλή
νη τού Πνεύματος. Λέγεται δέ, πώς δταν γεννήθηκε ό Βούδδας έκανε 
έπτά βήματα μπροστά καί έπτά πίσω, σέ κάθε μία άπό τίς τέσσερις διευ
θύνσεις τού όρίζοντα καί έλεγε μιά θεϊκή προφητική πρόταση στό τέλος 
κάθε δεκατεσσάρων βημάτων. 

Οί Καθολικοί Χριστιανοί πιστεύουν δτι ύπάρχουν έπτά θανάσιμα 
'Αμαρτήματα: 'Υπερηφάνεια, Πλεονεξία, Λαγνεία, Όργή, Λαιμαργία, 
Μνησικακία, 'Οκνηρία. 

Στήν 'Αποκάλυψη τού 'Ιωάννη ή σπουδαιότητα τού άριθμού έπτά 
ύπερτονίζεται άπό τήν έπανάληψή του: έπτά 'Εκκλησίες, έπτά Πνεύμα
τα, έπτά Λυχνίες, έπτά 'Αστέρια, έπτά 'Άγγελοι, έπτά Λαμπάδες, έπτά 
Σφραγίδες, έπτά Κέρατα καί έπτά 'Οφθαλμοί, έπτά Σάλπιγγες, έπτά 
Βροντές, έπτά Κεφαλές, έπτά Πληγές, έπτά Βασιλιάδες, έπτά Φιάλες. 

Τά μυστήρια στήν 'Ορθόδοξη Χριστιανική 'Εκκλησία είναι έπτά: Βά
πτισμα, 'Εξομολόγηση, Χρίσμα, θεία Εύχαριστεία, Γάμος, Εύχέλαιο, Ίε
ρωσύνη. 

Οί Κοπτικοί Γνωστικοί παρίσταναν τόν 'Ιεχωβά μέ μία σειρά τών έπτά 
Φωνηέντων χωρίς κανένα σύμφωνο, δηλαδή ΙΕΗΩΟΥΑ. 

Κατά τόν Παράκελσο ύπάρχουν έπτά στάδια τής διαδικασίας τής Με-
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ταστοιχείωσης: Φρύξη, Έξάχνωση, Διάλυση, Σήψη, Άπόσταξη, Πήξη, 
Βάμμα. 

Ή άρχαιοελληνική έσωτερική παράδοση μός κληροδότησε τή σχέση 
τών έπτά πλανητών καί τών έπτά Δέντρων: Σελήνη - Φοίνικας, Έρμής -
Κέδρος, 'Αφροδίτη - Κυπαρίσσι, 'Ήλιος - Δάφνη, 'Άρης - "Αψινθος, Δίας 

- 'Ιτιά, Κρόνος - Βελανιδιά.
Οί ίερείς τού 'Ασκληπιού στό ναό τής Έπιδαύρου θεωρούσαν, δτι

έπτά πολύτιμες Πέτρες ήταν άποτελεσματικά φάρμακα σέ έπτά συγκε
κριμένες άσθένειες: Ρουμπίνι-Πανούκλα, Διαμάντι-Τ ρέλλα Χρυσόλι
θος - Παραλήρημα, 'Αμέθυστος - 'Αλκοολισμός, Κοράλι - Δηλητηριά

σεις, Νεφρίτης - Νεφρικές παθήσεις, Άχάτης - Δαγκώματα άπό φίδια. 

Ό Έσωτερισμός πιστεύει δτι ύπάρχουν έπτά πρακτικές Άρετές: 

Ρώμη, Έγκράτεια, Σωφροσύνη, Έλπίδα, Δικαιοσύνη, Άγάπη, Πίστη. 

Ή Χειρογvωσία δέχεται τήν ϋπαρξη τώv έπτά 'Ορέων στό χέρι τού 

άνθρώπου, πού άντιστοιχούν ατούς έπτά πλανήτες: 'Αφροδίτης -

'Αντίχειρα, Δία - Δείκτη, Κρόνου - Μέσου, 'Ήλιου - Παράμωου, Έρμής -

Μικρού, 'Άρη - Κόψης, Σελήνης - Κάτω Κόψης. 

Έπτά είναι τά Θαύματα τού κόσμου: Πυραμίδα τής Αίγύπτου, Χρυσε
λεφάντινο άγαλμα τού Δία, Κρεμαστοί Κήποι τής Βαβυλώνας, Κολοσσός 

τής Ρόδου, Ναός τής 'Άρτεμης στήν "Εφεσσο, Μαυσωλείο τής Άλικαρ

vασσού, Φάρος τής 'Αλεξάνδρειας. Άπ' δλα μόνο ή πυραμίδα διασώζε

ται. 

Ό Ντάνκαν άποδίδει έπτά Ζώα σέ σχέση μέ τά έπτά ούράνια σώματα 

Σελήνη - Ταύρος, Έρμής - 'Όφις, 'Αφροδίτη - Περιστέρι, 'Ήλιος - Λέων, 

'Άρης - Λύκος, Δίας - Άετός, Κρόνος - 'Όνος. 

Οί Βυζαντινές νότες είναι έπτά: ΠΑ, ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΙ, ΚΕ, ΖΟ, ΝΙ. Οί άντί

στοιχες Πυθαγόρειες πού ήταν έπτά, είναι: ΤΗ, ΤΑ, ΤΕ, ΤΩ, ΤΗ, ΤΑ ΤΩ. 

Τό άνθρώπινο χέρι κάνει έπτά κινήσεις: Πάνω, Κάτω, Έμπρός, Πίσω, 

Δεξιά, 'Αριστερά, Κυκλικά. 

Οί έπτά Σεφιρώθ πού άντιστοιχούν ατούς έπτά πλανήτες είναι: Σελή

νη - Γεσόντ, Έρμής - Χόντ, 'Αφροδίτη - Νετσάχ, 'Ήλιος - Τιφερέτ, 'Άρης 

- Γκεμπουρά, Δίας - Χέσεντ, Κρόνος - Μπινάχ.

Έπίσης, ή Καββαλά μός κληροδότησε τίς άντιστοιχίες τών έπτά πλα

νητών καί τών έπτά Ταγμάτων τών Άγγέλων, πού είναι: Σελήνη -

'Άγγελοι, Έρμής - 'Αρχάγγελοι, 'Αφροδίτη - Άρχές, 'Ήλιος - Άρετές, 

'Άρης - Ίσχείς, Δίας - Κυριαρχίες, Κρόνος - θρόνοι. 

Ό 'Ιησουίτης 'Αθανάσιος Κίρχερ μός πληροφορεί, δτι οί άρχαίοι Αί

γύπτιοι συνδέανε τούς άριθμούς μέ τους πλανήτες ώς έξής: Σελήνη - 9, 

81,369, 3321. Έρμής - 8, 64,260, 2080. Άφροδίτη - 7, 49, 175, 1225. 

'Ήλιος - 6, 36, 111, 666. 'Άρης - 5, 25, 65, 325. Δίας 4, 16, 34, 136. 

Κρόνος - 3, 9, 1 5, 45. 

Στά δέ γεωμετρικά σχήματα είναι άνάλογη έκφραση τών άριθμών 

τους, δηλαδή: Σελήνη - ένvεάγωνο, Έρμής - 'Οκτάγωνο, 'Αφροδίτη -

Έπτάγωνο, 'Ήλιος - Έξάγωνο, 'Άρης - Πεντάγωνο, Δίας - Τετράγωνο, 

Κρόνος - Τρίγωνο. 

Νά λοιπόν τό ίεpό Έπτά, νά ή μεγάλη έκτίμηση τών Πυθαγορείων. Ώ! 
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'Άμμωμη καί Παρθένα Προστάτρια τών Κόσμων, 'Αθηνά! 
«Κύριε, ποσάκις άμαρτήσει είς έμέ ό άδελφός μου καί άφήσω αύτώ; 

'Έως έπτάκις; Λέγει αύτώ ό Ίησοϋς: «Ού λέγω σοι έως έπτάκις άλλ' έως 
έβδομηντάκις έπτά». (Ματθ. 18, 22). 

ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 

Διδώς Καλλέργη 

'Όλοι ξεύρουμε τήν άξία πού έχει γιά μάς ό "Ηλιός μας, τό μεγάλο πυ
ρακτωμένο σώμα πού μάς φωτίζει καί μάς θερμαίνει. 'Όλοι ξεύρουμε ότι 
τίποτα δέν μπορεί νά ζήση καί νά προκόψη πραγματικά στόν ώμορφο 
παρ' όλη του τή μιζέρια πλανήτη μας, τήν Γή μας, άπό τά έμψυχα μέχρι 
καί τά άψυχα άκόμη, έάν δέν τό τυλίξουν οί θερμές ζωοδότηρες άχτίνες 
του. 

Ή έπιστήμη μέ τήν εύγενική της προσπάθεια μάς βεβαίωσε κι' αύτή 
γιά τό ζήτημα τούτο μέ πολλές άποδείξεις πού είχαν πάντοτε πηγήν τήν 
πρακτική έφαρμογή τών θεωριών της. 'Έτσι μάς άπέδειξε πειραματικώς 
καί πρακτικώς τήν έπίδρασι τοϋ 'Ήλιου στά φυτά, στά ζώα, στούς άνθρώ
πους καί έφήρμοσε στήν θεραπευτική τίς έπιδράσεις αύτές. 'Επάνω στό 
ϊδιο ζήτημα όμως δέν ύστέρησε νά μάς πή τήν γνώμη της καί ή περισσό
τερο μάλιστα γιά τοϋτο είδική, ή άστρονομία, ή όποία έξήγησε πολλά πε
ρίεργα φαινόμενα τοϋ πλανήτη μας, μέ τίς έπιδράσεις πού άσκοϋν σ' αύ
τόν συνδυασμένες οί 'Ηλιακές καί Σεληνιακές έπιδράσεις μέ τίς ϊδιες 
τών άλλων πλανητών καί άστερισμών τοϋ άπείρου. 

Ή παλίρροια, οί άτμοσφαιρικές μεταβολές, οί θερμές καί ψυχρές 
έποχές τού χρόνου κι' άλλα φαινόμενα άκόμη, μάς λέγουν οί άστρονό
μοι, δέν είναι άσχετα μέ τήν άρμονική κίνησι όλων αύτών τών Ούρανίων 
σωμάτων. 

'Αλλά αν όλοι, λίγο ιϊ πολύ, κάτι ξεύρουμε άπ' αύτά, έκείνο πού άσφα
λώς λίγοι έχουν προσέξει είναι ή σημασία καί ή σχέσις τών ήλιακών αύ
τών έπιδράσεων μέ τίς θρησκείες τών διαφόρων λαών, φυσικά δέ καί μέ 
τήν Χριστιανική θρησκεία. 'Ακόμη δέ πιό λίγοι πιστεύω νά είναι έκείνοι 
πού πρόσεξαν γιατί τό Πάσχα πού κανονίζει τίς ήμερομηνίες καί γιά τίς 
άλλες κινητές γιορτές, γιορτάζεται πάντοτε τήν πρώτην Κυριακήν τής 
Πανσελήνου μετά τήν Έαρινήν Ίσημερίαν. Δέν θέλω βέβαια μ' αύτό πού 
λέγω νά ύποστηρίξω ότι ή Χριστιανική θρησκεία είναι μιά λατρεία πού 
στηρίζεται στήν άναγνώρισι ώς θεοϋ μιάς όποιαδήποτε φωτεινής πηγής, 
όπως είναι ό 'Ήλιος, πράγμα πού γινότανε στίς παληές λατρείες τών άρ
χαίων λαών· άλλά έκείνο πού είναι φανερό, όχι μόνο άπό τήν βασική της 
διδασκαλία, άλλά καί άπό τόν κανονισμό τοϋ έορτολογίου της, είναι ότι 
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καί αύτή δπως δλες οί άλλες δέν ξεφεύγει άπό τόν θαυμασμό καί άπό 
τήν άπόδοσι τής πραγματικής των σημασίας τών φυσικών γεγονότων καί 
συνεπώς καί τών γεγονότων τής γής πού έχουν άφορμή τίς ήλιακές έπι
δράσεις. 

Ή 21 η Μαρτίου, ή μέρα τής 'Εαρινής 'Ισημερίας, είναι στήν πραγματι
κότητα καί ή πρώτη ήμέρα τής Ήλιακής χορός, γιατί ό ·Ήλιος στέλνει τό 
φώς του άπό τό σημείον πού βρίσκεται τήν έποχή ούτή, τόσο εύνοϊκό γιά 
τήν Γή, πού δλα ο' αύτήν μοιάζει νά ξυπνούν άπό τόν χειμερινό λήθαργό 
τους μύριες μεταβολές γίνονται, κι' ή φύσι όλόκληρη άνοστατώνεται 
κάτω άπό τά θερμά φ\λήματά του. 

Μυριόχρωμα λουλούδια γεμίζουν τήν γήν, τά δένδρα μπουμπουκιά
ζουν, μέ καινούρια δύναμι, οί χυμοί τους γίνονται σέ λίγο λουλούδια, 
φύλλα καί καρποί άργότερα. 'Όλα τα δντα, σπρωγμένα λές άπό άγνω
στες δυνάμεις καί τά ένστικτά τους άνοίγοντοι σέ καινούρια ζωή καί μιά 
άνησυχία πληρώνει τήν άτμόσφαιρα σάν τήν άνομονή κάποιου μεγάλου 
γεγονότος. Οί άνθρωποι δέν ξεφεύγουν άπό τήν γενική οίιτή άναστάτω
σι, τά αίσθήματά τους, οί ίδέες τους, όρμητικές ξεδιπλώνονται σάν εύλο
γία ατόν Δημιουργό καί έλεύθερος άνοίγεται μπροστά τους ό φωτεινός 
δρόμος τής έπικοινωνίας μαζί του. Καί τό μεγάλο, τό οίώνιο θαύμα, ή 
άνάστασι δλων συντελείται. Πώς θά μπορούσε δμως νά ξεφύγη άπό τόν 
ύπέρτατο αύτόν νόμο τής άνάγκης τού φωτός κάθε πνευματική ϋπαρξι 
καί ποιά άλλη άνάστασι θά είχε περισσότερη άνάγκη άπό τήν άνοιξιάτικη 
λαμπάδα τού 'Ήλιου, δσο αύτή ή πνευματική πού πλησιάζει τίς ψυχές 
στήν θεότητα; Πώς θά μπορούσε νά γίνη διαφορετικά τήν έποχή τούτη 
πού οί άκτίνες τού 'Ήλιου είναι άπεριόριστα εύνοϊκές γιά δλη τήν φύσι, 
χάρις στήν θέσι του ατό στερέωμα; Πώς λοιπόν θά μπορούσε νά γίνη 
διαφορετικά καί γιά τόν Σωτήρα τών ψυχών, πού ό ίδιος πραγματικά καί 
συμβολικά είναι πηγή φωτός, ένός ξεχωριστού λαμπριάτικου φωτός κοί 
έχει περισσότερο άπό κάθε άλλον δικαίωμα νά άναστηθή στίς πρώτες 
αύτές άνοιξιάτικες ήλιακές έπιδράσεις καί μέσα σέ μιά χρυσή άκτίνα νά 
φύγη πρός τόν Δημιουργό Πατέρα Του, γιά νά δείξη άπό έκεί άλλη μιά 
φορά ατούς άνθρώπους, πώς καί ό ϊδιος ό θεός δέν ξεφεύγει άπό τούς 
αίωνίους νόμους τής Φύσεως, πού είναι παντού οί ϊδιοι ο' όλους τούς 
κόσμους τού άπείρου. 

Ό Χριστός γνώστης τού μυστηρίου τής Φύσεως καί τής Ζωής, δέν 
βρέθηκε έξω άπό αύτά πού συμβαίνουν στήν φύσι, δχι μόνον ατά θαύμα
τά του, στίς πράξεις του, άλλά οϋτε καί στήν διδασκαλία του άκόμη. 

Ή πίστι Του στήν παντοδυναμία τού Πατέρα Του καί ή συνειδητή ύπο
ταγή Του ατό μαρτυρικό πεπρωμένο Του, δείχνουν τή σταθερή έμπιστο
σύνη πού είχε ατή δύναμι τού Κυβερνήτου τών κόσμων καί ατούς αίω
νίους νόμους πού τούς κυβερνούν. Δέν δείλιασε ατόν θάνατο, ατόν πα
γκόσμιο τούτο νόμο πού κυβερνά τίς μορφές. 'Ήξευρε πώς μέσα σέ μιά 
τού άνοιξιάτικου 'Ήλιου άκτίνα θά άναστηθή καί θά ξαναγυρίση ατόν 
φωτεινό δρόμο τού Ούρανού, άπό τόν όποίο θεληματικά ξεκίνησε γιά νά 
μός μιλήση άπό κοντά γιά τόν άλλο πιό τρανό καί ύπέροχο νόμο τής φύ
σης καί τού θεού, τήν άγάπη! 
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'Όλη ή διδασκαλία Του εΤναι μιά σειρά συμβολισμών καί ποτέ ό ϊδιος 

δέν μίλησε άπροκάλυπτα παρά μόνον μέ παραβολές, γιατί ζητούσε άπό 

τήν άνθρωπίνη σκέψι νά κινηθή λιγο γιά νά τόν νοιώση. 

Ό ϊδιος ύπήρξε ένα θαυμαστό σύμβολο ύπεροχής καί άγάπης. Ή 

γέννησί Του, ή ζωή, ή βάπτισι καί ή σύλληψί Του άπό τούς έχθρούς Του, 

ή διαδικασία τέλος τών ήμερών πού προηγήθηκαν άπό τόν μαρτυρικό 

θάνατό Του, ή άνάστασί Του έπειτα κοντά στήν 'Εαρινή 'Ισημερία, εΤvαι 

όλα όχι μόνον γεγονότα ίστορικά, άλλά μαζύ καί μιά ίστορία γεμάτη συμ

βολικές άλήθειες. 

Τό μυστήριο καί ή άλήθεια εΤvαι άπλό, άλλ' όμως πάντα τά καλύπτουν 

πυκνοί πέπλοι πού δύσκολα πολύ άνασύρονται έμπρός στά περίεργα 

βλέμματά μας, καί πρέπει ό vού μας καί ή ψυχή μας νά έξαρθή ώς τήv 

Θεότητα, γιά νά πλησιάση καί νά νοιώση όλο τούτο τό τέλεια άπλό μυ

στήριο. 

ΤΑ ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ 

(ΠΑΡΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥ ΛΛΟΓΗΝ ΤΩΝ ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΙΚΤΟΡΙΟΥΣJ 

1. NOVEM SUM HIERARCHIAE. 'Εννέα εΤναι ό άριθμός τής ίεραρχίας.

'Υπάρχουν πνεύματα έξυψωμέvα, ύπάρχουν τοιαύτα κατώτερα καί

ύπάρχουν έπίσης μέτρια. Μεταξύ τών έξυψωμένων πνευμάτων, δυνάμε

θα νά διακρίνωμεν έπίσης τά πλέον έξυψωμένα, τά όλιγώτερον έξυψω

μένα καί έκείvα πού εύρίσκονται είς τό μέσον. Τό αύτό καί γιά τά μέτρια

πνεύματα καί έκείvα πού εύρίσκοvται είς τό μέσον. Τό αύτό καί γιά τά

μέτρια πνεύματα καί διά τά κατώτερα. Αύτό μός δίδει τρείς τάξεις πνευ

μάτων καί έννέα κατηγορίας. Αύτή ή φυσική ίεραρχία τών άνθρώπων

έχει κάμει νά ύποθέσωμεν διά τής άναλογίας τάς τρείς γραμμάς καί τάς

έννέα άδελφότητας τώv άγγέλων, κατ' άντιστροφήν δέ τούς τρείς κύ

κλους καί τούς έννέα βαθμούς τού σκότους.

2. SCHEMA MIS ERICORDIAM DICIT, SED ΕΤ JUDICIUM. Τό θείον όνο

μα σημαίνει εύσπλαχνία, διότι θέλει νά πή δικαιοσύνη.

Τό άπειρον έξασκεί τήν δύναμίν του έπί τού περατού καί όφείλει άνα

γκαίως νά τιμωρή διά νά διορθώνη καί όχι διά νά έκδικείται. Αί δυνάμεις 

τής άμαρτίας δέν ξεπερνούν αύτάς τού άμαρτωλού καί έάν ή τιμωρία ητο 

πλέον μεγάλη άπό τήν προσβολήν ό τιμωρός άποβαίνων δήμιος θά ητο ό 

άληθής έγκληματίας, έντελώς άσυγχώρητος καί άξιος μόνον ό ϊδιος 

μιός αίωvίας καταδίκης. Ό βασανισμένος ύπερμέτρως, μεγαλωμένος 

άπό τό άπειρον τής βασάνου, θά άπέβαιvε θεός, καί αύτό οί άρχαίοι τό 

έχουν άπεικονίσει μέ τόν Προμηθέα τόν όποίον άποθανατίζουν τά δα

γκώματα τού γυπός του καί όστις όφείλει vά έκθρονίση τόν Δία.-
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3. PECCATUM ADA FUIT TRUCATIO MALCHUTH AL ARBORE SEPHI

ROTICA. Ή άμαρτία τού Άδάμ είναι βασιλεία πού έπεσε άπό τό «Σεφι

ροτικόν» δένδρον. Διά νά έχη μίαν ϋπαρξιν προσωπικήν καί άνεξάρτητον

ό άνθρωπος ώφειλε ν' άποσπασθή τού θεού. Τούτο συμβαίνει στήν γέν

νησιν. 'Ένα παιδί πού έρχεται είς τόν κόσμον είναι ένα πνεύμα πού άπε

σπάσθη άπό τά σπλάχνα τού θεού διά νά έλθη νά γευθή τόν καρπόν τού

δένδρου τής έπιστήμης καί νά χαρή τήν έλευθερίαν. Διά τούτο ό θεός

τού δίδει ένα σαρκικόν ένδυμα. Είναι τιμωρημένος είς θάνατον διά τής

ίδίας του γεννήσεως ή όποία είναι τό άμάρτημά του, όλλό μέ αύτό τό

άμάρτημα πού τόν χειραφετεί ύποχρεώνει τόν θεόν νά τό έξαγοράση

καί όποβαίνει ό κατακτητής τής όληθούς ζωής ή όποία δέν ύπάρχει

χωρίς έλευθερίαν.-

4. CUM ARBORE PECCATI DEUS CREAVIT SECNLUM. Τό δένδρον

τής όμαρτίας, έχει γίνει τό μέσον (έργαλείον) τής δημιουργίας τού κό

σμου. Τά πάθη τού όνθρώπου τόν έξασκούν είς τόν όγώνα τής ζωής

όλλά θά τόν έσυρον είς τήν όπώλειαν έάν δέν ύπήρχε ή λογική διά νά τό

νικά καί νά τά ύποτάσση. Τοιουτοτρόπως δημιουργείται μέσα του ή άρε

τή ή όποία είναι ή ήθική δύναμις καί οί πειρασμοί είναι όναγκαίοι δι' αύτό.

Διότι ή δύναμις παράγεται άναλόγως μέ τήν άντίστασιν. Τοιουτοτρόπως

κατά τό SOHAR, ό θεός διά νά δημιουργήση τό σχετικόν έχει κάμει μία

όπήν μέσα είς τό όπόλυτον. Ό χρόνος όμοιόζει πρός ένα κοίλωμα μέσα

στήν αίωνιότητα καί έχει λεχθή μέσα στήν Βίβλον ότι ό θεός, μετενόησε

πού έκαμε τόν άνθρωπον. Λοιπόν ένας δέν μετανοεί παρά δι' ένα λάθος,

καί ή δημιουργίά, διά νά πούμε έτσι, είναι ή άμαρτία του ϊδιου τού θεού.-

5. MAGNUS AQUILO FONS EST ANIMARUM. Ό μέγας βορράς είναι ή

πηγή τών ψυχών. Ή ζωή έχει όνάγκην τής θερμότητας. Οί λαοί μετανα

στεύουν άπό τόν βορράν πρός τήν μεσημβρίαν καί αί άδρανείς ψυχαί

έχουν δίψαν δραστηριότητος. Διό νά εϋρουν αύτήν τήν ένεργητικότητα

έρχονται είς τόν κόσμον. Αυται κρυώνουν είς τήν πρωταρχικήν των

άπραξίαν, διότι ή δημιουργία των δέν είναι όποτελειωμένη. Ό άνθρωπος

όφείλει νά συνενεργήση είς τήν δημιουργίαν των. Ό θεός τήν όρχίζει,

όλλ' ό ϊδιος όφείλει ν' όποτελειωθή. Έόν δέν έγεννάτο οϋτε όπέθνησκε,

θά έκοιμάτο άπορροφημένος είς τήν αίωνιότητα τού θεού, καί δέν θά

ητο ποτέ ό κατακτητής τής άτομικής του όθανασίας.-

6. COELUM EST KETER. Ό ούρανός είναι τό Στέμμα. Οί Καββαλισταί

δέν έχουν όνομα διά νό όρίσουν τόν ύπέρτατον μονόρχην, δέν όμιλούν

παρά μόνον διά τό στέμμα τό όποίον όποδεικνύει τήν ϋπαρξιν τού βασι

λέως καί λέγουν δτι αύτό τό στέμμα είναι ό ούρανός.-

7. ΑΝΙΜΑΕ Α TERTIO DUMINE AD QUATRTUM DESCENDUNT, INDE

AD QUINTAM ASCENDUNT DISS UNUS. POST MORTEM NOCTEM

SUBINTRANT. Αί ψυχαί θυγατέρες τού τρίτου φωτός κατέρχονται μέχρι

τού τετάρτου, κατόπιν αυται όνυψώνται είς τό πέμπτον καί αύτό είναι μία

ή μέρα. 'Όταν φθάνη ό θάνατος είναι ή νύκτα.-
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Είς τόν θεόν, δnως στήν άνθρωnότητα, ό άριθμός τρία έκφράζει τήν 
γονιμότητα, τόν έρωτα- είναι τό τρίτον πρόσωπον ή θεία σύλληψις, αύτό 
είναι πού ό Καββαλιστής θέλει νά έκφράση μέ αύτό τό τρίτο φώς, άn' 
δnου κατέρχονται, αί ψυχαί διά νά φθάσουν είς τό τέταρτον, πού είναι ή 
φυσική καί στοιχειώδης ζωή. Έκείθεν αύται όφείλουν ν' άνυψωθούν είς 
τό πέμπτον πού είναι ό nενταγράμματος άστήρ, τό σύμβολον τής πεμ
πτουσίας, τό σύμβολον τής θελήσεως πού διευθύνει τά στοιχεία. Κατό
πιν συγκρίνει μίαν ϋnαρξιν nρός μίαν ήμέραν άκολουθημένην άnό μίαν 
νύκτα διά νά δώση νά nροαισθανθώμεν ένα ξύπνημα άκολουθούμενον 
άnό μίαν νέον ϋnαρξιν.-

8. SEX DIES GENESEOS SUNT SEX LITTERAE BERESCHITH. Αί εξ
ήμέραι τής Γενέσεως είναι τά εξ γράμματα τής λέξεως ...... . 

9. PARADISUS EST ARBOR SEPHIRICUS. IN MEDIO MAGNUS ADAM

EST TIPHERETH. Ό παράδεισος είναι τό σεφιρικόν δένδρον· ό μέγας
'Αδάμ δστις είναι είς τό μέσον είναι TIPHERETH. (Σημ. ίδική μου: τό
Ύnέρτατον κάλλος).-

1 Ο. QUATUOR FLUMINA ΕΧ UNO FONTE. ΙΝ MEDIO UNIUS SUNT SEX 
ΕΤ DAT DECEM. Αί τέσσαρες nηγαί τού παραδείσου έξέρχονται άnό 
μίαν nηγήν είς τό μέσον τής όnοίας ύnάρχουν εξ καί τό δλον άριθμεί 
δέκα. 

Αύτά τά τρία άρθρα σημαίνουν δτι ή ίστορία τού γηίνου παραδείσου 
είναι μία άλληγορία. Ό παράδεισος ό γήϊνος είναι ή άλήθεια έnί τής γής. 
Ή περιγραφή τήν όnοίαν δίδει ή Βίβλος αύτού τού κήπου περιέχει τούς 
ίερούς άριθμούς τής Καββάλας. Ή ίστορία τής δημιουργίας τού κόσμου, 
ή όnοία προηγείται τής περιγραφής τού παραδείσου, είναι όλιγότερον 
μία διήγησις παρά ένα σύμβολον έκφράζον τούς αίωνίους νόμους τής 
δημιουργίας τών όnοίων ή έnιτομη3 (RESUME) περιλαμβάνεται μέσα 
στά εξ ίερογλυφικά τής λέξεως ..... .. 
(Σημ. ίδική μου. Τό ύn' άριθ. 8 δόγμα σημαίνει τάς γεωλογικός περιό
δους είς τάς όnοίας κατά εξ στάδια έξελίσσεται ή ζωή. 1 η Μαλάκια καί 
όστρακόδερμα, 2α Ίχθείς, 3η Έρnετά, 4η Μικρά θηλαστικά καί πτηνά, 
5η θηλαστικά μέ πλακούντα καί άνώτερα θηλαστικά, 6η ·Άνθρωπος). Ή 
δέ έnιτομή τών αίωνίων νόμων τής δημιουργίας κατά τήν ίερογλυφικήν 
τών γραμμάτων τής ίεράς λέξεως τής προτάσεως 8 δύναται νά έκφρα
σθή άμυδρότατα ώς έξής: έκ τού τέλους nρός τήν άρχήν. CAPH = ή δύ
ναμις ή όργώσα είς δλα τά κοσμικά πεδία, διά τής όnοίας αύτά έχουν 
σχηματισθή καί έλαβαν ύλικήν ύnόστασιν ή όnοία τά ζωογονεί. Είναι τό 
nαγκόσμιον δημιουργικόν μέσον καί ό μέγας μαγικός παράγων.- DALE
TH = Ή πραγματοποίησις, ό κόσμος τών μορφών πού παρουσιάζουν τά 
τέσσαρα στοιχεία τών άρχαίων σοφών: Πύρ, άήρ, ϋδωρ καί γή.-ΑLΕΡΗ = 
ό μέγας έξουσιαστής ο χειριστής τών δυνάμεων (CAPH) σύμφωνα μέ τά 
θεία άρχέτυnα. Ό έναρμονίζων τήν nορείαν τών δυνάμεων, ή nαγκοσμία 

έντελέχεια - ψυχή.- SCHIN. Ή αίωνία πείρα τής έμψυχούσης άρχής έκ

φραζομένη διά τών αίωνίως άνανεουμένων άρχετύnων, τό άnοτέλεσμα 
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τής έξελίξεως καί τό κίνητρον τής έξελίξεως. Ή τελειοποίησις τών 

όντων καί ό έξαγνισμός τών άνθpώπων διά τών δοκιμασιών. JOD. Ή κο

σμική τάξις έκφpάζουσα τήν μεγαλειώδη πραγματοποίησιν τής μεγάλης 

άpμονίας τών άρχετύπωv πού κρατούνται είς τήν πηγήν τών φυσικών δυ

νάμεων.- ΗΕ ή πνοή, ή διαμορφουμένη καί γονιμοποιουμένη πρωθύλη, 

τό μέρος, τής παγκοσμίου δυνάμεως τό όποίον παίζει παθητικόν ρόλον ό 

άποτυπωτής καί ό έκτροφεύς τών έμβρύων καί τών στοιχειωδών ζωών.-

Τό ύπ' άριθ. 9 δόγμα σημαίνει ότι ό Παράδεισος είναι τό Σεφιρικόν 

δένδρον πού έκφράζεται διά τής άναπτύξεως τής σημασίας τώv 1 Ο 

άριθμών έκ τώv δέκα σεφιρώθ. Ό είς τό μέσον του εύρισκόμενος μέγας 

Άδάμ είναι ή ζώσα φύσις, ή δραστηρία καί αίωνία κίνησις καί ζωή τοϋ σύ

μπαντος. Αύτή ή δύναμις ή ζωογονούσα τό Πάν τής όποίας τά έργα γίνο

νται άντιληπτά είς τήν ύπερτάτην άρμονίαν καί τό υπέροχον κάλλος τής 

δημιουργίας. Ό άνθρωπος ό όποίος θά ίσορροπήσει είς τό μέσον τής 

διασταυρώσεως τώv άντιθέτων δυνάμεων καί θ' άποκτήση έξωτερικόν 

καί ψυχικόν κάλλος, αύτός θά έχη μεταφερθή είς τό μέσον rοϋ παραδεί

σου, δηλαδή είς τήν εύζωίαν, είς τήv ψυχικήν γαλήνη καί τήν σοφίαν τοϋ 

πνεύματος.-

Τό ύπ' άριθ. 1 Ο δόγμα έρμηνεύεται ώς έξής: Αί τέσσαρες πηγαί τοϋ 

Παραδείσου EDEM είναι ό ύλικός κόσμος είς κάθε του έκδήλωσιν, ό 

άπτός κόσμος αύτός έξέρχεται άπό μίαν πηγήν, δηλ. άπό τήν παγκο

σμίαν ένέργειαν τής όποίας άποτελεί ένα άποτέλεσμα τής έκδηλώσεώς 

της. Είς τό μέσον αύτοϋ ύπάρχουν έξ, τουτέστι διά τήν ϋπαρξιν καί έξέλι

ξιν τώv μορφών άπαιτείται ή άρμονία τής ροής τών δυνάμεων τής παγκο

σμίου ένεργείας. Τό όλον γίνεται δέκα, διότι τά 1 Ο σεφιρώθ είναι οί πα

ράγοντες τής αίωνίας τάξεως. Ύπό άλλην έννοιαν άληθεύει έπίσης ότι 

είς τήν Παγκοσμίαν δύναμιν - ένέργειαν έγκλείεται τό θείον σχέδιον, 

κοσμικόν έμβρυον μέ τάς ίδιότητας τών όποίων ή έπιτομή ύπάρχει είς 

τήν συμβολικήν σημασίαν τών γραμμάτων τής ίεράς λέξεως τοϋ δόγμα

τος ύπ' άριθ. 8.-
11. FACTUM FATUM QUIA FATUM VERBUM EST. "Ένα πράγμα είναι

ένα πεπρωμένον, διότι ένα πεπρωμένον είναι ένας λόγος (αίτία).- "Ένας

ύπέρτατος νοϋς διευθύνει όλα καί δέν ύπάρχει ποσώς τυχαίον, κάθε τι 

πού ύπάρχει ώφειλε νά ύπάρχη. Κάθε τί πού έρχεται, συμβαίνει, ώφειλε

vά έλθη. "Ένα πράγμα έκπληρωθέν είναι άμετάκλητοv, όπως ό προορι

σμός- άλλά ό προορισμός είναι λόγος τής ύπερτάτης διανοίας.-

12. PORT ΑΕ JUBILXUM SUNT. Αί θύραι είναι ένας ίωβιλαίος.- Ύπάρ

χουν κατά τούς Καββαλιστάς πεντήκοντα θύραι τής έπιστήμης, τουτέστι

μία ταξινόμησις γενική άπό πέντε σειρές τών δέκα ίδιαίτερων έπιστημών

πού σχηματίζουν όλοι όμοϋ τήν γενικήν καί παγκοσμίαν έπιστήμην. "Όταν

κανείς έχει διατρέξη όλος αύτάς τάς σειράς, είσέρχεται είς τόν ίωβι

λαίον τής άληθοϋς γνώσεως είκονιζόμενον άπό τόν μεγάλον ίωβιλαίον

πού λαμβάνει χώραν κάθε πενήντα έτη.-

13. ABRAHAM SEMPER VERTIUR AD AUSTRUM. Ό Άβραάμ στρέφε
ται πάντοτε είς τόν άνεμον τοϋ βορρά.- Τουτέστι πρός τόν άνεμον όστις
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φέρει τήν βροχήν. 

Αί έπιστήμαι τού "Αβραάμ, τουτέστιν τής Καββάλας, είναι έπιστήμαι 

πάντοτε γόνιμοι. Ό "Ισραήλ είναι ό λαός τών πραγματικών ίδεών καί τής 

παραγωγικής έργασίας. Διατηρών τήν άποθήκην τής άληθείας ύποφέ

ρων μέ μίαν θαυμασίαν ύπομονήν, έργαζόμενος μέ μίαν σπανίαν όξύ

νοιαν καί μίαν άκούραστον έπιδεξιότητα, ό λαός τού θεού όφείλει νά κα

τακτήση τόν κόσμον.-

14. PER ADDITIONEM ΗΕ ABRAHAM GENUIT. Μέ τήν πρόθεσιν τού ΗΕ

ό ABRAHAM άπέβη πατήρ. Ό "Αβραάμ ώνομάζετο κατ' άρχάς ABRAM.

Ό θεός έπρόσθεσε, λέγει ή Βίβλος ένα ΗΕ είς τό όνομα τού άγγέλο

ντός του ότι θά ήτο ό πατήρ τού πλήθους. Τό ΗΕ είναι τό θηλυκόν γράμ

μα τού θείου τετραγραμμάτου. "Αναπαριστά τόν λόγον καί τήν γονιμότη

τά του, είναι τό ίερογλυφικόν σημείον τής πραγματοποιήσεως. Τό δόγμα

τού Άβραάμ είναι άπόλυτον καί ή άρχή του ούσιωδώς σημαντική. Οί "Ιου

δαίοι είς τήν θρησκείαν δέν όνειρεύονται, σκέπτονται καί ή δράσις των

τείνει διαρκώς είς τόν πολλαπλασιασμόν, τόσον τής οίκογενείας όσο καί

τών άγαθών τά όποία διατηρούν είς τήν οίκογένειαν καί τής έπιτρέπουν

νά αύξάνη.-

15. OMNES ΑΝΤΕ MOSEM PER UNICORNEM PROPHETAVERUNT.

'Όλοι οί προφήται πού ήλθαν πρό τού Μωϋσέως έχουν κρίνει μέ τό «μο

νοκέρατον».- Τουτέστιν είδαν μόνον μίαν πλευρόν τής άληθείας. Τό κέ

ρατον, είς τόν έβραϊκόν συμβολισμόν σημαίνει τήν δύναμιν καί προπα

ντός τήν δύναμιν τής σκέψεως.

Τό μονοκέρατον, ζώον μυθολογικόν πού έχει ένα μόνον κέρατον είς 

τό μέσον τού μετώπου, είναι ή είκών τού ίδεώδους- ό ταύρος άπεναντίας 

η τό χερουβείμ (CHEROB) είναι τό σύμβολον τής δυνάμεως πού βρίσκε

ται μέσα στήν πραγματικότητα. Διά τούτο άκριβώς ό Ζεύς, ό "Άμμων, ό 

'Όσιρις, ή "Ίσις, άναπαρίστανται μέ δύο κέρατα είς τό μέτωπον· διά τούτο 

καί ό Μωϋσής έπίσης είκονίζεται μέ δύο κέρατα, έκ τών όποίων τό έν εί

ναι ή σάλπιγξ τού Λόγου καί τό άλλον τό κέρατον τής άφθονίας.-

16. MAS ΕΤ FEMINA SUNT TIPHERETH ΕΤ MALCHUTH. Ό άνδρας καί

ή γυναίκα είναι τό κάλλος τού θεού καί τό βασίλειόν του.- Τό κάλλος

άποκαλύπτει τόν θεόν. Ή φύσις άποδεικνύεται κόρη τού θεού, διότι εί

ναι ώραία. Λέγουν ότι τό ώραίον είναι ή λάμψις τού άληθούς καί αύτή ή

λάμψις φωτίζει τόν κόσμον, αύτή είναι ό λόγος τής ύπάρξεώς του. Αύτό

τό ώραίον είναι τό ίδεώδες, άλλ' αύτό τό ίδεώδες δέν είναι άληθές παρά

είς τόν βαθμόν πού πραγματοποιείται. Τό θείον ίδεώδες είναι ώσάν ό σύ

ζυγος τής φύσεως, είναι αύτό πού τήν καθιστά έρωτευμένην καί τήν κά
μνει ν' άποβή μητέρα.-

1 7. COPULA CUM TIPHERETH ΕΤ GENERA ΤΙΟ TUA BENEDICETEUR. 

Νυμφεύσου τό ύπέρτατον κάλλος καί ή παραγωγή θά είναι εύλογημένη. 

'Όταν ό γάμος είναι αγιος, οί άπόγοvοι θά είναι αγιοι. Τά τέκνα γεννώνται 

ίδιότροπα, όταν έχουν συλληφθή είς τήν άμαρτίαν. Πρέπει v' άνυψώνο

μεν καί νά έξευμενίζωμεν τόν έρωτα διά νά καθαγιάζωμεν τόν γάμον. 
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'Όταν τά άνθρώπινα όντα πλησιάζουν τό εν τό άλλον μέ ένα ένστικτον 

κοινόν μέ τά ζώα, θά γεννήσουν ζώα ύπό μορφήν άνθρωπίνη. Ό άληθής 

γάμος ένώνει ταυτοχρόνως τάς ψυχός, τά πνεύματα καί τά σώματα, καί 

τά παιδιά πού θά προέλθουν έκ τούτου θά είναι εύλογη μένα. 

18. ΟΑΕΜΟΝ EST DEUS INVERSUS. Ό διάβολος είναι θεός άναποδο

γυρισμένος. Ό διάβολος δέν είναι παρά ή άντίθεσις τού θεού, καί άν

ήδύνατο νά έχη μίαν πραγματικήν ϋπαρξιν, ό θεός άσφαλώς δέν θά

ύπήρχε. Ό διάβολος είναι ψεύστης καθώς ό πατέρας του, είπεν ό 'Ιη

σούς. Λοιπόν ποίος είναι ό πατέρας τού διαβόλου; Ό πατήρ τού διαβό

λου είναι τό ψεύδος. Ό διάβολος άρνείται έκείνο πού ό θεός βεβαιώνει.

Ή συνέπεια τούτου είναι ότι ό θεός άρνείται ό,τι τολμά νά βεβαιώνη ό

διάβολος. Ό διάβολος βεβαιώνει τήν ίδίαν του ϋπαρξιν, ό θεός κάμνων

πάντοτε νά θριαμβεύη τό καλόν δίδει είς τόν Σατανάν μίαν αίωνίαν διά

ψευσιν.

19. ουο ERUNT UNUM. QUOOB INTRA EST FIET EXTRA ΕΤ ΝΟΧ

SICUT DIES ILLUMINOBITUR. Τά δύο κάμνουν μόνον ένα. Αύτό πού εί

ναι έσωθεν θά παραχθή έξωθεν καί ή νύκτα θά φωτισθή καθώς καί ή

ήμέρα. Ό θεός καί ή φύσις, ή έξουσία καί ή έλευθερία, ή πίστις καί ή λο

γική, ή θρησκεία καί ή έπιστήμη είναι άρχαί αίώνιαι τών όποίων δέν έπε

τεύχθη ή συμφιλίωσις. 'Υπάρχουν έν τούτοις καί έφ' όσον δέν δύνανται

νά αύτοκαταστρέφονται, πρέπει καί καλά νά συμφιλιώνονται. Τό μέσον

νά τάς συμφιλιώνομεν είναι νά τάς διακρίνωμεν καλά καί νά τάς ίσορρο

πώμεν τήν μίαν διά τής άλλης. Τό σκότος είναι άναγκαίον είς τό φώς. Αί

νύκτες καθορίζουν καί μετρούν τάς ήμέρας. Ή γυναίκα νά μή ζητά νά

γίνη άνδρας καί ό άνδρας νά μή ύπεισέρχεται ποτέ είς τήν δικαιοδοσίαν

τής γυναικός, καί οί δύο νά ένώνονται διά νά συμπληρώνονται.

'Όσον περισσότερον ή γυναίκα παραμένει γυναίκα, τόσον περισσότε

ρον άξίζει τόν έρωτα τής γυναίκας όσον περισσότερον ό άνδρας είναι 

άνδρας, τόσον περισσότερον έμπνέει έμπιστοσύνην είς τήν γυναίκα. Ή 

λογική είναι ό άνδρας, ή πίστις είναι ή γυναίκα. Ό άνδρας όφείλει ν' 

άφήνη είς τήν γυναίκα τά μυστήριά της, ή γυναίκα όφείλει ν' άφήνη είς 

τόν άνδρα αύτήν τήν άνεξαρτησίαν πού άγαπό νά τού καθιερώνη. Νά μή 

έξετάζη ό πατέρας ποτέ τά δικαιώματα τής γυναίκας είς τήν μητρικήν 

της δικαιοδοσίαν, άλλά καί ή μητέρα νά μή έπιβουλεύεται ποτέ τήν πα

τρικήν κυριαρχίαν τού άνδρός. 'Όσον περισσότερον σέβονται ό ένας-τόν 

άλλον, τόσον περισσότερον στενώς ένώνονται. 'Ιδού ή λύσις τού προ

βλήματος. 

20. ΡΟΕΝΙΤΕΝΤΙΑ ΝΟΝ EST VERBUM. Μετανοώ δέν θά πή ένεργώ.- Ή

άληθής μετάνοια δέν συνίσταται οϋτε είς τήν μεταμέλειαν οϋτε είς τά
δάκρυα. 'Όταν παρατηρούμεν ότι κακοποιούμεν, πρέπει νά μεταστρε
φώμεθα άμέσως καί νά εύεργετούμεν. Πρός τί καλόν, έάν έχω πάρη ένα
ψευδή δρόμον, νά κτυπώ τό στήθος μου καί νά κάθωμαι νά κλαίω καθώς
ένα παιδί καί καθώς ένας δειλός; Πρέπει νά ξαναγυρίσω όπίσω καί νά

τρέχω νά ξανακερδίσω τόν καιρόν πού έχασα.-
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21. EXCELCI SUNT AQUA AUSTRALIS ΕΤ IQNIS SEPTEMTRIONALIS
ΕΤ PRAEFECTI CORUM SILE. Τό νερό είναι ή βασίλισσα στήν Μεσημ

βρίαν καί τό πύρ στόν Βορράν. Φύλαξε σιωπήν έπί τού μυστικού τούτου.
"'Ας φυλάξωμεν σιωπήν έφόσον οί διδάσκαλοι τό διατάσσουν. "Άς προ

σθέσωμεν μόνον είς τόν τύπον των αύτά έδώ τά όποία δύνανται νά
χρησιμεύσουν είς τήν έξήγησίν του. Ή άρμονία προέρχεται έκ τής άνα
λογίας τών άντιθέτων. Τά ένάντια κυβερνώνται διά τών έναντίων διά μέ
σου τής άρμονίας. Ό βασιλεύς τών άρμονιών είναι ό κύριος τής φύσε

ως.-

22. ΙΝ PRINCIPIO, 1D EST ΙΝ CHOCMACH. Είς τήν άρχήν τουτέστι διά
τής σοφίας. Ή σοφία είναι ή άρχή παντός πού ύπάρχει αίωνίως, τό κάθε
τί άρχίζει καί τελειώνει δι' αύτής, καί δταν ή Ίερά γραφή όμιλεί περί μιάς
άρχής, αύτή σημαίνει τήν αίωνίαν σοφίαν. Είς τήν άρχήν ήτο ό Λόγος,

τουτέστι στήν αίωνία σοφίαν ητο ό Λόγος. Τό νά ύποθέσωμεν δτι ό θεός
έπειτα άπό μίαν αίωνιότητα άδρανείας άπεφάσισε νά δημιουργήση, είναι
τό αύτό μέ τό νά ύποθέσωμεν δύο παμμεγίστους παραλογισμούς: 1 ον.

Μίαν αίωνιότητα πού τελειώνει. 2ον. "Ένα θεόν πού άλλάσσει. Ή λέξις
BERESCHITH ή όποία άρχίζει τήν Γένεσιν σημαίνει γραμματικώς έντός
τής κεφαλής ή διά τής κεφαλής, τουτέστιν μέσα είς τήν σκέψιν ή διά τής

σκέψεως, τό όποίον είς τόν θεόν είναι ή αίωνία σοφία.

23. VIAE AETERNIT Α TIS SUNT TRIGINT Α DUO. Ύπάρχουν τριάκοντα -
δύο δρόμοι που όδηγούν είς τό Αίώνιον. Αύτοί οί τριανταδύο δρόμοι είναι
οί δέκα άριθμοί καί τά 22 γράμματα. Είς τούς δέκα άριθμούς ταιριάζουν
(SERATTACHENT) ίδέαι άπόλυτοι δπως ή ένότης τού όντος είς τό δύο,
ή ίσορροπία είς τό τρία, ή παραγωγικότης κ.λπ. Τά γράμματα άναπαρι

στούν τούς άριθμούς είς τούς Έβραίους, καί αί συνθέσεις τών γραμμά
των δίδουν συνθέσεις άριθμών, έπίσης δέ ίδεών αί όποίαι άκολουθούν

μέ άκρίβειαν τάς έξελίξεις τών άριθμών· αύτό κάμνει τήν άπόκρυφον
έπιστήμην άκριβή, πού θά μπορούσαμε νά τήν καλέσωμεν άριθμητικήν
τής σκέψεως. Τό άπόκρυφον βιβλίον πού χρησιμεύει είς τάς συνθέσεις
αύτάς είναι τό Ταρώ, άποτελούμενον άπό 22 είκόνας άλληγορικάς τών

γραμμάτων καί τών άριθμών καί άπό τέσσαρες σειρές άπό δέκα φερού
σας τά άνάλογα σύμβολα μέ τά τέσσερα γράμματα τού θείου όνόματος,
τό τετραγραμματικόν σχέδιον (σχήμα). Αύται αί σειραί δύνανται νά κα
ταρτιστούν καθεμία είς έννέα έφ' δσον δέν ύπάρχουν πράγματι, παρά
έννέα άριθμοί, καί ή δεκάς είναι ή έπανάληψις τής μονάδος. Τέσσαρες

φορές έννέα δίδουν τριάντα εξ, άριθμός τών φυλακτών τού Σολομώ
ντος, καί έπί έκάστου φυλακτού ύπήρχαν δύο μυστηριώδη όνόματα,
αύτό πού δίδει τά έβδομήντα δύο όνόματα τού SHEMA HUMPHORAS
CH.

Ό Μ. ΟΕ MIRVILLE έρωτά έάν πιστεύωμεν δτι τό TAROT μέ τάς εί
δωλολατρικάς είκόνας είναι τό SHEMA HUMPHORASCH τών ραββίνων. 

Δέν θέλομεν νά τό βεβαιώσομεν είς κανένα. Εϊμεθα είς θέσιν νά τό άπο

δείξωμεν είς έκείνον πού θά θελήση νά κόμη τόν κόπον νά σπουδάση 
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μαζί μας. Είναι άληθές δέ ότι οί είκόνες αί είδωλολατρικαί (PAIENNES), 

αίγυπτιακά κ.λπ. δέν άνήκουν είς τήν ίουδαϊκήν όρθοδοξίαν. Τό TAROT 

ύφίσταται είς τάς 'Ινδίας, είς τήν Αϊγυπτον τό αύτό καί στήν Κίνα τόν 

ϊδιον καιρόν πού ύπάρχει είς τούς 'Εβραίους. 'Εκείνο πού έφθασε μέχρις 

ήμών είναι τό TAROT τών Σαμαριτών. Αί ίδέαι είναι ίουδαϊκαί, άλλά τά 

σύμβολα είναι βεβηλωμένα καί ταιριάζουν περισσότερον είς τά ίερόγλυ

φα τής Αίγύπτου καί τού μυστικισμού τών 'Ινδιών. 

24. JUSTI AQUAE, DEUS MARE. Οί δίκαιοι είναι τά ϋδατα, ό θεός είναι

ή θάλασσα. 'Όλα τά νερά πηγαίνουν είς τήν θάλασσαν καί ολα έρχονται

άπ' αύτήν, άλλ' όλα τά νερά δέν είναι ή θάλασσα. Τοιουτοτρόπως, τά

πνεύματα έρχονται άπό τόν θεόν καί έπιστρέφουν είς τόν θεόν, άλλά

δέν είναι θεός. Τό παγκόσμιον πνεύμα, τό ζών σύμπαν, τό εϊδωλον τού

πανθεϊσμού δέν είναι θεός. Τό άπειρον έμψυχον όν άπό μίαν ζωήν όπει

ρον άποκαλύπτει τόν θεόν καί δέν εΤναι θεός. Ώς άρχή τού όντος καί
τών όντων, ό θεός δέν θά ήδύνατο ν' άφομοιωθή οϋτε μέ τό όν οϋτε μέ

κανέν άπό τά όντα. Τί είναι λοιπόν ό θεός; Είναι τό άκατάληπτοv όνευ
τού όποίου κανένας δέν έννοεί ούδέv. ΕΊναι έκείvο τό όποίον ή πίστις

βεβαιώνει χωρίς νά τό βλέπη, διά vά δώση μίαν βάσιν είς τήν έπιστήμην.

Είναι τό άόρατον φώς τού όποίου είναι σκιά κάθε φώς όρατόv. Είναι

έκείvο πού τό άνθρώπιvοv πνεύμα όνειρεύεται αίωvίως αίσθανόμεvος (ό

άνθρωπος) ότι ό ίδιος είναι τό όνειρον τού όvείρου του. Ό όνθρωπος

κάμνει τόν θεόν κατ' είκόνα του καί καθ' όμοίωσίν του καί έγγράφει:

'Έτσι μέ είχε κάμει ό θεός. 'Έτσι ό θεός γίνεται άνθρωπος. 'Έτσι ό άν

θρωπος γίνεται θεός·. "Ας ζητώ μεν τόv θεόν μέσα είς τήν άvθρωπότητα,

καί θά εϋρωμεν τήν άνθρωπότητα μέσα είς τόv θεόv.

25. ANGELI APPURENTIARUM SUNT VOLATILES COELI ΕΤ ΑΝΙΜΑ

ΝΤΙΑ. Τά πτηνά τού ούραvού καί τά ζώα τής γής είναι οί όγγελοι τής έξω

τερικής μορφής.

Τά ζώα είναι άπλοϊκά (είς τήv νόησιν) καί ζούv μίαν ζωήν μοιραίαν· εί

ναι οί σκλάβοι τής έξωτερικής καί κατωτέρας φύσεως, καθώς οί όγγελοι 

είναι οί ύπηρέται τής θείας καί ύπερτέρας φύσεως φέρουν τάς άvαλυτι
κάς είκόνας τής σκέψεως ή όποία συντίθεται είς τόv όνθρωπον· άvαπα

ριστούν τάς είδικοποιημένας δυνάμεις τής φύσεως έχουν έλθει είς τόv 
κόσμον διά v' άναγγείλουν είς τόν κόσμον τήν προσεχή έλευσιν τού άν

θρώπου, καί είναι οί βοηθητικοί τού σώματός του καθώς οί όγγελοι τού 

ούρανού είναι οί βοηθητικοί τής ψυχής του. 'Ό,τι είναι όνω είναι καθώς 

έκείνο πού είναι κάτω καί έκείνο πού είναι κάτω είναι καθώς έκείνο πού 

είναι όνω. Ή άκολουθία διαθέτει τήν άρμονίαv καί ή άρμονία προέρχεται 

έκ τής άναλογίας τώv άvτιθέτων. 

26. LITTERAE NOMINIS SUNT DANIELIS REGNA. Τά γράμματα τού τε
τραγραμμάτου είναι τά βασίλεια τού Δανιήλ. Τά ζώα τού 'Ιεζεκιήλ είκοvί
ζουν τάς ούραvίους δυνάμεις καί έκείνα τού Δανιήλ άναπαριστούv τάς
γηίνους δυνάμεις. Είναι τέσσαρα σύμφωνα μέ τόν άριθμόv τώv στοιχείων
τής φύσεως καί τών σημείων τού όρίζοντος. Ό Παράδεισος τού Μωϋσέ-
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ως, κήπος κυκλικός διηρημένος είς τέσσαρα παρά τεσσάρων ποταμών 
πού τρέχουν άπό κεντρικήν πηγήν· ή κυκλική πεδιάς τού 'Ιεζεκιήλ 
(CIRCUM DUXIT ΜΕ ΙΝ GORO) ζωογονουμένη άπό τούς τέσσαρας άνέ
μους, καί ό ώκεανός τού Δανιήλ τού όποίου ό κυκλικός όρίζων διαχωρί
ζεται άπό τέσσαρα ζώα, είναι σύμβολα άνάλογα τά μέν μέ τά δέ καί πε
ριεχόμενα μέσα είς τά τέσσαρα ίερογλυφικά τά όποία άποτελούν τό 
όνομα τού 'Ιεχωβά. 

27. ANGELUS SEX ALAS HABENS ΝΟΝ TRANSFORMATUR. Ό άγγε
λος όστις έχει έξ πτέρυγας δέν μεταμορφώνεται ποτέ. Τό τελείως ίσορ
ροπημένον πνεύμα δέν άλλάζει πλέον. Οί συμβολικοί ούρανοί είναι τρείς
τόν άριθμόν: Ό θείος ούρανός, ό φιλοσοφικός ούρανός καί ό φυσικός
ούρανός. Αί πτέρυγες τής άληθούς θεωρίας, αύταί τής φωτισμένης σκέ
ψεως καί αί τής έπιστήμης πού είναι σύμφωνος μέ τό όν, ίδού αί έξ πτέ
ρυγες πού δίδουν τήν σταθερότητα είς τά πνεύματα καί τά έμποδίζουν
νά μετατρέπονται.

28. LITTERAE SUNT HIEROGLUFHICAE ΙΝ OMNIBUS. Τά ίερά γράμμα
τα είναι πλήρη ίερογλυφικά, πού έκφράζουν όλος τάς ίδέας. Κατά τρό
πον ώστε μέ τούς συνδυασμούς αύτών τών γραμμάτων, τά όποία είναι
έπίσης άριθμοί, νά έπιτυγχάνονται συνδυασμοί ίδεών πάντοτε νέων καί
κανονικώς άκριβείς καθώς αί άριθμητικαί πράξεις, πράγμα πού είναι τό
μεγαλύτερον θαύμα καί ή ύπερτάτη δύναμις τής Καββαλιστικής έπιστή
μης.

29. ABSCONDE FACIEM TUAM ΕΤ ORA. VOILE ΤΑ FACE PONR
PRIER. Είναι ή χρήσις τών 'Ιουδαίων, οί όποίοι διά νά προσευχηθούν μέ
μεγαλυτέραν περισυλλογήν, περικαλύπτουν τήν κεφαλήν των μ' ένα πέ
πλον πού τόν λέγουν τάλιθ. Αύτό τό πέπλον έχει τήν καταγωγήν του έξ
Αίγύπτου καί όμοιάζει μέ τό τής "Ίσιδος. Σημαίνει ότι τά άγια πρέπει ν'
άποκρύπτωνται άπό τούς βεβήλους καί ότι έκαστος δέν πρέπει παρά μό
νον είς τόν θεόν νά έμπιστεύεται τάς μυστικός σκέψεις τής καρδίας

του.

30. NULLA RES SPIRITUALIS DESCENDIT SINE INDUMENTO. Τό
πνεύμα δέν κατέρχεται ποτέ χωρίς ένδυμα. Τά ένδύματα τού πνεύματος
είναι άνάλογα πρός τό μέσον τό όποίον διασχίζει. Καθώς ή έλαφρότης η
ή βαρύτης τών σωμάτων τά κάμνει ν' άνέρχονται η νά κατέρχωνται, έτσι
τό πνεύμα ένδύεται διά νά κατέλθη καί έκδύεται διά ν' άνέλθη. Δέν θά
ήδυνάμεθα νά ζήσωμεν μέσα είς τό νερό, καί τά πνεύματα άπηλλαγμένα
γήϊνων σωμάτων δέν θά ήδύναντQ νά ζήσουν μέσα είς τήν άτμόσφαιράν
μας, καθώς τό έχομεν άλλού έπαναλάβει.

31. EXTRINSEONS TIMOR EST INFERIOR AMORE, SED INTRIN
SECUS SUPERIOR. Έξωτερικώς ό φόβος είναι κατώτερος τής άγάπης,
άλλά έσωτερικώς ή άγάπη είναι άνωτέρα τού φόβου. Ύπάρχουν δύο φό
βοι, ό φιλοκερδής φόβος καί ό άφιλοκερδής, ό φόβος τής τιμωρίας καί
ό φόβος τού κακού. Λοιπόν ό φόβος τού κακού ό όποίος είναι ή άγάπη
τής δικαιοσύνης, έντελώς καθαρός καί άνιδιοτελής, είναι περισσότερον
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εύγενής άπό τήν ίδιοτελη άγάπη έκείνων πού κάμνουν τό καλόν διά τήν 
προσέλκυσιν τών άνταμοιβών. 

32. NASUS DISCERNIT PROPRIETATES. Ή μύτη διαγιγνώσκει τάς

ίδιότητας. Είς τόν συμβολισμόν τού Ζοχάρ ή θεία μεγαλοψυχία είκονίζε

ται άπό τό μήκος τής ρινός τό όποίον δίδει είς τήν άλληγορικήν τού

θεού είκόνα. Ή άνθρωπότης άπεναντίας παρίσταται μέ μίαν βραχείαν

μύτην, διότι έννοεί όλίγον καί έρεθίζεται εύκόλως. Σέ στύλ κοινόν νά

έχη κανείς μύτη σημαίνει ίκανότητα είς τήν κρίσιν καί εύκοσμίαν είς τήν

άγωγήν τού βίου. Ή όσφρησις τού κυνός είναι ένα είδος μαντείας. Πρ�

αισθάνομαι σημαίνει κατά τινα τρόπον όσφραίνομαι.

33. ΑΝΙΜΑ ΒΟΝΑ, ΑΝΙΜΑ NOVA FILIA ORIENTIS. Ή 1<αλή ψυχή είναι

μία νέα ψυχή που έρχεται έξ άνατολών. 'Υπάρχουν δύο καλωσύνες: Ή

έμφυτη καλωσύνη πού είναι ή άθωότης καί ή έπίκτητος πού είναι ή άρε

τή. Ή νέα ψυχή, κόρη της 'Ανατολής, είναι καθαρά καθώς ή ήμέρα πού

έγείρεται, άλλ' αϋτη όφείλει νά διασχίση τήν δοκιμασίαν όπου τό άδολον

αύτης θά τελειώση, κατόπιν αϋτη θά ώφειλε νά καθαρισθη διά της θυ

σίας. Τούτο θά γίνη μέσα είς μίαν ή είς πολλάς ένσαρκώσεις: Αύτό μάς

είναι δύσκολον νά τό γνωρίζομεν· προσθέτομεν ότι οί Καββαλισταί της

πρώτης τάξεως δέν τάς έχουν ποτέ ύποθέσει. Είς τήν θέσιν τών μετεν

σαρκώσεων ύποθέτουν τήν έμβρύωσιν, τουτέστι τήν έσωτερικήν ένωσιν

δύο ψυχών, έκ τών όποίων ή μία άφησε τόν κόσμον αύτόν (άπέθανε) καί

ή άλλη (ζεί) άκόμη έπί της γης: έκείνος όστις είναι νεκρός έχει άκόμη νά

έκπληρώση καθήκοντα έπί της γης καί κάμνει τούτο μέ τήν μεσολάβησιν

τού ζώντος. Κατ' αύτόν τόν τρόπον αί προσωπικότητες μένουν άθικτες,

καί ό Ήλίας χωρίς νά πάυση νά είναι Ήλίας, δύναται νά ξαναζήση μέσα

στόν Ίωάννην τόν βαπτιστήν. Διά τούτο ό Μωϋσής καί ό Ήλίας έμφανί

ζονται είς τό Θαβώρ (THABOR) ώς πάρεδροι τού 'Ιησού Χριστού· άλλά

νά πούμε ότι ό 'Ιησούς ητο μία ένσάρκωσις τού Μωϋσέως, θά ήτο νά

έκμηδενίσωμεν ή τήν προσωπικότητα τού Μωϋσέως ή τήν προσωπικότη

τα τού 'Ιησού.

34. ΑΝΙΜΑ PLENA SUPERIORI CONJUNJITUR. 'Όταν μία ψυχή είναι

πλήρης ένούται μέ μίαν ψυχήν άνωτέραν. Αί ψυχαί ένούνται διά της σκέ

ψεως καί διά της άγάπης χωρίς νά τάς έμποδίζουν διαστήματα. Άπό

ηλιον είς ήλιον, άπό σύμπαν είς σύμπαν, αύται δύνανται όχι μόνον νά έπι

κοινωνούν άλλά νά παρουσιάζωνται αί μέν είς τάς δέ. Τοιουτοτρόπως

έκπληρούνται κατά τούς ραββίνους τά δύο φαινόμενα τής έμβρυώσεως

(EMBRIONNAT) καί της προστασίας. 'Έχομεν είπή τί έννοούμεν διά της

έμβρυώσεως. Ή προστασία (PROTECTORAT) είναι ή συνδρομή μίας

ψυχής άπολυτρωμένης, ή όποία βοηθεί μίαν ψυχήν πού εύρίσκεται είς

θλίψιν, ή κοίμησις ένός πνεύματος μαχητικού άπό ένα πνεύμα ένδοξον

καί θριαμβεύον· μέ άλλους λόγους ή συνδρομή ένός άγίου ό όποίος γί

νεται ό φύλαξ άγγελος ένός δικαίου. Αύταί αί ύποθέσεις είναι παρηγο

ρητικοί καί ώραίαι· αύτό δυνάμεθα νά πούμε, ότι προκύπτουν άπό τό δόγ

μα τής άλληλεγγύης τών ψυχών έξαγόμενον έκ της δημιουργίας των καί

της όμαδικης των ύπάρξεως.-
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35. POST DEOS REX VERUS REGNABIT SUPER TERRAM. ··στον δέν
θά ύπάρχουν πλέον ψευδείς θεοί ένας άληθής βασιλεύς θά βασιλεύση
έπί τής γής.-

"Η είδωλολατρεία είναι ή θρησκεία τού αύθαιρέτου δεσποτισμού, καί 
οί βασιλείς αύτού τού κόσμου έχουν γίνει κατ' είκόνα τών θεών πού λα
τρεύει ή γη. "Ένας θεός πού τιμωρεί αίωνίως όντα πού τελειώνουν άφού 
τά έχει δημιουργήσει εύθραυστα καί τούς έχει έπιβάλει έναν νόμον πού 
έρχεται άντίθετος πρός όλος τάς ροπάς τής φύσεώς των, χωρίς αύτός ό 
νόμος μάλιστα νά είναι φωτεινά δημοσιευμένος δι' όλους, αύτός ό θεός 
έπιτρέπει όλος τάς βαρβαρότητας τών αύτοκρατόρων. ··οταν οί άνθρω
ποι θ' άποδεχθούν ένα θεόν δίκαιον θα έχουν βασιλείς δικαίους. Αί πί
στεις κάμνουν τήν γνώμην καί ή γνώμη καθιερώνει τάς έξουσίας (δυνά
μεις). Τό θείον δίκαιον τού LUIS ΧΙ ήτο καλόν έν_ σχέσει μέ τόν θεόν τού 
DOMINIQUE καί τού ΡΙΕ Υ. Είς τόν θεόν τqύ FENELON καί τού άγίου 
VINCENT ΟΕ PAUL όφείλομε τήν φιλανθρωπίαν, τόν μοντέρνον πολιτι
σμόν. '"Οταν ό άνθρωπος προοδεύει ό θεός βαδίζει, όταν έγείρεται ό 
θεός μεγαλώνει, κατόπιν τό ίδεώδες όπου ό κόσμος κάμνει έπενεργεί 
έπί τού κόσμου. "Η άκτινοβολία τής άνθρωπίνης σκέψεως σταματώσα 
έπί τού θείου άντικειμένου, άντανακλάται έπί τής άνθρωπότητος, διότι 
αύτό τό άντικείμενον δέν είναι παρά ένα κάτοπτρον. Αύτή ή άντανάκλα
σις τού ίδεώδους κόσμου άποβαίνει τό φώς τού πραγματικού κόσμου. Τά 
έθιμα σχηματίζονται κατά τάς πίστεις καί ή πολιτική είναι τό άποτέλεσμα 
τών έθίμων.-

36. LINEA VIRIDIS GURET UNIVERSA. "Η πρασίνη γραμμή κυκλοφορεί
πέριξ όλων τών πραγμάτων.- Οί Καββαλισταί είς τά έμβλήματά των παρι
στούν τό θείον στέμμα μέ μίαν πρασίνην γραμμήν ητις περιβάλλει όλος
τάς άλλος είκόνας. Τό πράσινον είναι ή συμμαχία τών δύο κυρίων
χρωμάτων τού πρίσματος τού κιτρίνου καί τού κυανού· είκόνες τών
"Ελοίμ ιϊ μεγάλων δυνάμεων πού συνοψίζονται καί ένώνονται είς (τόν)
θεόν.

37. ΑΜΕΝ EST INFLUXUS NUMERA TIONUM. "Αμήν είναι ή έπίδρασις
τών άριθμών. Ή λέξις άμήν, ή όποία τελειώνει τάς προσευχάς είναι μία
πιστοποίησις τού πνεύματος καί μία συγκατάθεσις τής καρδίας. Πρέπει
λοιπόν διά νά μή είναι αύτή ή λέξις μία βλασφημία νά είναι ή προσευχή
λογική. Αύτή ή λέξις είναι σάν μιά ύπογραφή νοερά, μέ αύτήν τήν λέξιν ό
πιστός βεβαιούται καί καθίσταται ό ϊδιος καθ' όμοιότητα τής προσευχής
του. "Αμήν είναι ή άποδοχή ένός άνοικτού λογαριασμού μεταξύ θεού καί
άνθρώπων. Δυστυχία είς έκείνον όστις ύπολογίζει κακώς διότι θά τόν
μεταχειρισθή ώς ένα πλαστογράφον. Νά πής άμήν άφού διατυπώσης τήν
πλάνην, είναι ν' άφιερώσης τήν ψυχήν σου είς τό ψεύδος προσωποποιη
μένον άπό τόν Σατανά. Νά πής άμήν, άφού διατυπώσης τήν άλήθειαν εί
ναι νά κόμης συμμαχίαν μέ τόν θεόν.

Ν. Παπαγεωργάκης 
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Γεωπόνος, νομικός, δημοσιογράφος 

καίσυγγραφεύς,συνταγματάρχης 

τούΆμερ.Στρατού,κατηχητήςτού 

Βουδισμού, θεραπευτής, ασκητής 

«- Μού έπιτρέπετε, Μαντάμ;». 

Καί τής προσέφερε φωτιά γιά τό σιγαρέττο της. 

121 

Μέ ένα σπίρτο καί μιά τολύπη καπνού, άρχισε ή γνωριμία τους, άλλά 

είχε ήδη άνάψει μιά μεγάλη φωτιά, πού δέν έσβησε άκόμη ... 

Μέ αύτό τό πεζό περιστατικό άρχισε ή γνωριμία τής Ρωσσίδος άπο

κρυφιστρίας "Έλενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ καί τού Άμερικανού συ

νταγματάρχου Χένρυ Στήηλ "Όλκοττ, πού έπρόκειτο νό γίνουν οί συνι

δρυταί τής παγκοσμίου άδελφότητος μέσα στήν άνθρωπότητα χωρίς 

διάκρισι φυλής, πίστεως, τάξεως, γένους ή χρώματος, άλλά καί σημαντι

κός μοχλός, γιά τήν μελέτη τών άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί 

τών λανθανουσών δυνάμεων τού άνθρώπου ... 

"Ένα βράδυ τού Σεπτεμβρίου τού 187 4, σ' ένα άγρόκτημα τού Βέρ

μοντ στήν Άμερική, όπου συνέβαιναν περίεργα πνευματιστικά φαινόμε

να, είχαν συναντηθή ... Έκείνη, κατά παρότρυνσι τού πνευματικού της Δι

δασκάλου. Έκείνος, μέ έντολή τού άρχισυντάκτου τού « 'Ηλίου» τής 

Νέας 'Υόρκης. 

Άπλή σύμπτωσις, πού συνέδεσε τόσο στενά δύο ζωές; 

Στή γή τής Άτλαντίδος 

Ό 'Άγγλος έπίσκοπος Λεντμπήτερ, στό σύγγραμμά του «·ο Άποκρυ

φισμός είς τήν Φύσιν», ύποστηρίζει ότι ή Μπλαβάτσκυ καί ό Όλκοττ εί

χαν όρίσει τήν συνάντησί τους άπό προηγούμενη ένσάρκωσί τους καί 

δέν ήταν ή «δεύτερη» φορά πού συνηντώντο, άλλά πολλοστή ... Γυρίζο

ντας πίσω στήν ίστορία τής γής, μέ τίς δυνάμεις τής διοράσεως, είδε όλη 

τήν άλυσίδα τών ένσαρκώσεων αύτών τών δύο ψυχών καί τήν περιγρά

φει μ' ένα τρόπο παραμυθένιο. 

Άρχίζει άπό τήν βυθισμένη Άτλαντίδα τού Πλάτωνος ... Ό βασιληάς 

τού "Αστεος μέ τήν Χρυσή Πύλη είχε γιά τήν φρούρησι τού διαδόχου 

έναν άφοσιωμένο άξιωματικό, άρχηγό τής σωματοφυλακής. Μιά ήμέρα, 

συνωμόται έπετέθησαν κατά τού πρίγκηπος καί ό λοχαγός μπόρεσε, 

προτάσσοντας τό στήθος του νά τούς έξουδετερώση. Άλλά τραυματί

σθηκε θανάσιμα. «Τί μπορώ νά κάμω γιά σένα, πού έδωσες γιά μένα τή 

ζωή σου;» ρώτησε ό βασιληάς συγκινημένος. Καί ό λοχαγός, ψυχορρα

γώντας, είπε: «Δώστε μου τή χάρι νά σάς ύπηρετώ πάντοτε, σάς καί τό 

τέκνον σας, σέ όλες τίς ζωές πού θά έπακολουθήσουν, γιατί άνάμεσά 

μας τώρα ύπάρχει, ό δεσμός τού αϊματος». Μέ μιά τελευταία προσπά-
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θεια, βυθίζοντας τά δάκτυλά του στήν άνοικτή πληγή του, έβαψε τά πό

δια τού ήγεμόνος καί τό μέτωπο τού νεαρού nρίγκηπος, πού άκόμη έκει

το άναίσθητος δίπλα του. Ό βασιληάς ϋψωσε τό χέρι του σ' εύλογία καί 

άπάντησε: «'Εν όνόματι τού αϊματος πού έχύθηκε γιά μένα καί τό τέκνον 

μου, όρκίζομαι δτι άμφότεροι θά μέ ύπηρετείτε μέχρι τέλους» ... Καί 

άφού πέρασαν πολλές φορές άπό τόν τροχό τών γεννήσεων καί τών 

θνάτων, ό βασιληάς έγινε τώρα ό Διδάσκαλος Μ., ό πρίγκηπας διάδοχος 

είναι ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ καί ό άρχηγός τής σωματοφυλα

κής ό συνταγματάρχης Χένρυ Στήηλ 'Όλκοττ. Ό δεσμός έμεινε άδιά

σπαστος ... 

Τ ό πρώτα χρόνια 

Γιά τήν έκπληκτική ζωή τής Μπλαβάτσκυ, έδημοσίευσε πολλά ό "Ίλι
σός» στό τεύχος τού Μαρτίου 1 955. 

Ό "Ολκοττ έγεννήθη τήν 2 Αύγούστου 1832, στήν 'Οράγγη τής Νέας 

Ύερσέης (ΗΠΑ). Ή καταγωγή του ήταν άπό παλιά άγγλική πουριτανική 

οίκογένεια, άπό τίς πρώτες πού εγκατεστάθησαν στόν κόλπο τής Μασ

σαχουσέτης. 
'Έδειξε κλίσι στήν γεωπονία καί διεκρίθη πολύ νωρίς. Σέ ήλικία 23 

έτών έλαβε nρόσκλησι τής έλληνικής κυβερνήσεως γιά νά διευθύνη τό 
ύπουργείο Γεωργίας, άλλά ήρνήθη. 'Επίσης ήρνήθη δμοια nρότασι γιά 
τήν Ούάσιγκτων. Προτιμούσε νά έργάζεται ώς πρόσκοπος γιά τήν γεωρ
γική άναγέννησι τού τόπου του. Έδημοσίευσε πολλά συγγράμματα καί 

άρθρα, έπίσης ίδρυσε γεωπονική σχολή. 
Παράλληλα μέ τήν έπαγγελματική του έκστρατεία, άρχισε μιά πνευ

ματική γιά τήν διάδοσι τής έλευθερίας τής σκέψεως καί «έκρουσε τήν 
θύραν» τών Τεκτόνων. Ή άκριβής χρονολογία δέν είναι γνωστή, άλλά 

άπό εύρεθέντα διπλώματα, προέκυψε δτι ήταν μέλος τής Στοάς τών Ού
γενότων ύπ' άριθ. 448 καί δτι τόν Δεκέμβριο 1861 ήταν s· Έπ. 'Επίσης 
άπό τό 1860 ήταν μέλος τής Βασιλικής Άψίδος. 

Σώζεται όπό Τέκτονας 

Ή συμμετοχή του στόν Έλευθεροτεκτονισμό έμελλε νά τού σώση τή 

ζωή, δταν ένεπλάκη στίς έξελίξεις τής ύποθέσεως Τζών Μπράουν. 
Ό Τζών Μπράουν ήταν άρχηγός τού «ύπογείου σιδηροδρόμου», μιάς 

όργανώσεως πού διέσωζε μαύρους τών νοτίων φυτειών άπό τήν δουλεία 
καί τούς μετέφερε σ' έλεύθερες πολιτείες. Πιστεύοντας δτι μόνο μέ τά 
δπλα θά έτερματίζετο τό καθεστώς τής δουλείας, ώργάvωνε έπιδρομές 
έναντίον τώv δουλοκτητόρων καί τούς έπέβαλλε σκληρά άντίnοtνα γιά 

τίς άπανθρωπίες των. Τή νύχτα τής 17 'Οκτωβρίου 1859, ό Τζών 
Μπράουν, ϋστερα άπό μάχη, συνελήφθη τραυματισμένος, άφού δύο άπό 
τά τέσσαρα παιδιά του, πού δλα πολεμούσαν δίπλα του, σκοτώθηκαν· 
Τόν κατεδίκασαν είς θάνατον δι' άπαγχονισμού. 'Άκουσε άτάραχος τήν 
καταδίκη του. Τό μόνο πού είπε στούς δικαστάς του, ήταν: «Μέ στέλνετε 
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στήν κρεμάλα, ένώ έπρεπε σείς νά παραπεμφθήτε είς αύτήν. Διότι, σείς 

παραβιάζετε τόν ίερό καί άκατάλυτο νόμο τού θεού, πού δλους τούς άν

θρώπους τούς έπλασε ϊσους καί γιά νά ζήσουν έλεύθεροι, ένώ έγώ δέν 

έκανα τίποτε άλλο παρά νά ύπενθυμίζω τόν νόμο τού θεού καί νά τόν 
ύπερασπίζομαι». 

Στίς 2 Δεκεμβρίου 1859, χωρίς νά λυγίση, βάδισε στό μαρτύριο. Πα

ρίστατο στήν έκτέλεσι ό "Όλκοττ, ώς άπεσταλμένος τής έφημερίδος 

«Νιού Γιόρκ Τρίμπιουν». Τόν είχαν διαλέξει, έξ αίτίας τών άγώνων του γιά 

τήν κατάργησι τών φυλετικών διακρίσεων. "Ανάμεσα στό φανατικό 

πλήθος, τόν άνεγνώρισαν καί τόν συνέλαβαν. Τόν κατεδίκασαν διά βοής 

είς θάνατον καί πήγαιναν νά τόν τουφεκίσουν ... Σ' έκείνη τή στιγμή τής 

άπελπισίας, ό "Όλκοττ θυμήθηκε τόν Τεκτονισμό. "Αμέσως, δσο έπιδει

κτικά μπορούσε, έκαμε τό μυστικό «σημείον» καί φώναξε τήν «έπίκλησιν 

κινδύνου». Δέν άργησαν νά σπεύσουν είς βοήθειάν του άγνωστοι άδελ

φοί καί τόν άφήρεσαν άπό τά χέρια τών δημίων του ... 

Στόν tμφύλιο πόλεμο 

"Οδηγημένος άπό τό πάθος τής έλευθερίας, δταv ξέσπασε ό έμφύ

λιος πόλεμος, έσπευσε νά καταταγή στούς Βορείους καί διέτρεξε δλη 

τήν βόρειο Καρολίνα ύπό τάς διαταγάς τού στρατηγού Μπάρvσαϊντ. "Αρ

ρώστησε καί ένοσηλεύθη στό νοσοκομείο τής Νέας "Υόρκης. "Έγινε 

καλά καί έτοιμαζόταv νά πάη καί πάλι στό μέτωπο, δταν ή κυβέρνησις, 

έχοντας ξεχωρίσει τήv άκεραιότητά του καί τό θάρρος του, τού άνέθεσε 

τήν διεξαγωγή έλέγχου στό Γραφείο Στρατολογίας καί "Επιμελητείας. Ή 

άποστολή του αύτή άπεδείχθη περισσότερο έπικίνδυνη άπό τήν σύ

γκρουσι μέ τούς Νοτίους, διότι δλα τά πλοκάμια τής διαφθοράς έκινήθη

σαν έναντίον του, μέ άπόπειρα δωροδοκίας στήv άρχή, μέ άπειλές έπει

τα. "Εφερε τό έργον του είς πέρας καί ξεκαθάρισε τή σαπίλα. Ή έκδο

θείσα ήμερη σία διαταγή τού ύπουργοϋ Στρατιωτικών άνέφερε δτι τό έπί

τευγμά του ήταν «τόσο σημαντικό δσο καί μιά νίκη έπί τοϋ πεδίου τής μά

χης». "Έγινε συνταγματάρχης καί είδικός πληρεξούσιος τοϋ ύπουργείου 

Στρατιωτικών. Δύο χρόνια άργότερα, τοϋ άνέθεσε δμοια άποστολή τό 

ύπουργείο Ναυτικών καί τήν έφερε έπίσης είς πέρας. Ό ύπουργός έδή

λωσε στήv έγγραφη εϋφημη μνεία του: «Ούδέποτε άλλοτε συνήντησα 

άνδρα μέ τόσην ίκανότητα, δεξιοτεχvίαν, ταχύτητα καί άκεραιότητα». 

Mt τήν Μπλαβάτσκυ 

Αύτόν τόν άνδρα, έστειλε τήν "Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ ό Διδά

σκαλός της νά γνωρίση στό «άγρόκτημα "Έντυ, δπου συνεκεντρώθησαν, 

τόν Σεπτέμβριο τοϋ 187 4, έπιστήμοvες, διανοούμενοι καί δημοσιογρά

φοι, γιά vά παρακολουθήσουν καί έλέγξουν τά περίεργα φαινόμενα. 

Άπό έκείνη τήν δημοσιογραφική άποστολή ξεκίνησε τό ένδιαφέρον τοϋ 

"Ολκοττ γιά τόν άποκρυφισμό. Έδημοσίευσε τό έργον του «·Άνθρωποι 

άπό άλλους κόσμους» καί οί περιγραφές του στίς έφημερίδες «"Ήλιος» 

καί «Νιοϋ Γιόρκ Γκράφικ» έδίχασαν τό ένδιαφέpον τοϋ άναγνωστικοϋ 
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κοινού γιά τήν έπανεκλογή τού στρατηγού Γκράντ ώς προέδρου τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. 
Ό "Όλκοττ είχε παραιτηθή άπό τό στρατό καί άσκούσε τή δικηγορία. 

Τήν έγκατέλειψε κι' αύτήν, γιά νά άφοσιωθή στό πνευματικό έργο, πού 

τό διέκρινε σ' ένα ύπέροχο λυκαυγές, άπό τήν πρώτη στιγμή πού γνώρι

σε τήν Μπλαβάτσκυ καί τής προσέφερε φωτιά γιά τό σιγαρέττο της ... 

Ή θεοσοφική Έταιρία 

Τόν έπόμενο χρόνο, ϊδρυαν τήν θεοσοφική Έταιρία μαζί μέ άλλα 12 

πρόσωπα: Άκριβώς, στίς 8 Σεπτεμβρίου 1875. Ό σκοπός καθωρίσθηκε 

τότε περιεκτικά: Μελέτη τού άποκρυφισμού. 

Ό "Όλκοττ, έκλεγείς ίσόβιος πρόεδρος τής Έταιρίας, έξεφώνησε 
τόν έναρκτήριο λόγο στήν πρώτη τακτική συγκέντρωσι τών μελών καί 

μεγάλου πλήθους άνθρώπων μέ πνευματικά ένδιαφέροντα, στίς 17 Νο

εμβρίου 1875, στό Μεμόριαλ Χώλλ τής Νέας Ύόρκης. 
Εϊμαστε λίγοι, είπε ... Άφήστε νά μιλήση τό μέλλον ... Ξεκινάμε γιά τήν 

Άλήθεια' θά έλθη καιρός, πού θά γίνη λόγος γι' αύτό τό ταπεινό ξεκίνη

μά μας. Άλλά καί άν πρόκειται ή Έταιρία μας νά διαλυθή τού χρόνου, 
δέν θά έχωμε έργασθή έπί ματαί�. Τό σήμερα είναι δικό μας, τό αύριο 

πιθανόν, τό χθές έφυγε γιά πάντα. Στήν οίκονομία τής φύσεως, μιά ώθη

σις, όσο καί νάνοι έλαφριά, στήν ϋλη είναι αίώνια. Μιά πράξις θά φέρη 

άποτελέσματα, γρήγορα η άργά. Τό καπρίτσιο μιάς γυναίκας συνέβη ν' 

άλλάξη τό πεπρωμένον έθνών. Ή προφορά μιάς λέξεως έπάνω στά βου

νά μπορεί νά ρίξη μιά τρομερή χιονοστιβάδα πάνω στό χωριουδάκι πού 

άνύποπτο κοιμάται στούς πρόποδές των. "Ένα βήμα πρός τά δεξιά ή τά 

άριστερά, μπορεί ν' άλλάξη όλάκερη τή ζωή ένός άνθρώπου ... 

Φωτισμένα πνεύματα, όπως ό Θωμάς "Έντισον, άρχισαν νά προσχω

ρούν στήν Έταιρία. "Όταν έγινε άρκετά δυνατή, ώστε νά προχωρήση 

μόνη της, οί ίδρυταί της άνεχώρησαν γιά τήν Ίνδία, μέ τήν προτροπή τών 
Διδασκάλων τους. 

Σέ μιά όμιλία του, στήν Βομβάη, στίς 23 Μαρτίου 1879, ό Όλκοττ 

έδωσε περισσότερες πληροφορίες γιά τήν Έταιρία. Είχαν ήδη ίδρυθή 
τμήματα στή Ρωσσία, Γαλλία, Κωνσταντινούπολι καί Έλλάδα. (Ή Ίόνιος 

Στοά τής Κερκύρας). Τήν είρωνία, είχε διαδεχθή ή περιέργεια καί έκεί

νην τό ένδιαφέρον. Ό "Όλκοττ θ' άπαvτούσε σε όλα τά έρωτήματα. 

Ό ίνδικός τύπος είχεν έπιτεθή κατά τής Έταιρίας. Έπρεπε, είπε, νά 

έλθουν στήν Ίνδία, γιά νά μάθουν, όχι νά διδάξουν. Ό "Όλκοττ άπήντησε: 

«Εϊμεθα άπλώς έρευνηταί σοβαρών προθέσεων. Ζητούμε, έρευνούμε. 
Δέν άπορρίπτομε τίποτε δίχως αίτιολογία, δέν άποδεχόμεθα τίποτε 

χωρίς άπόδειξι. Εϊμεθα σπουδασταί, όχι διδάσκαλοι». 

Σημεία καί συνθήματα 

Έδωσε τήν πληροφορία ότι ή Έταιρία είχε ώρισμένα μυστικά, άλλά 
τελείως άβλαβή. Έπειδή άπετελείτο άπό άνθρώπους σκορπισμένους σ' 
όλον τόν κόσμο, πού μιλούν διάφορες γλώσσες, αίσθάνθηκε τήν άνάγκη, 
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καθώς καί οί Έλευθεροτέκτονες, ώρισμένων μέσων έλέγχου τής ταυτό
τητος. Έχρησιμοποιούσε, λοιπόν ή θεοσοφική 'Εταιρία έκείνη τήν πε
ρίοδο σημεία καί συνθήματα, πού άλλαζαν συχνά. Ή δράσις τής 'Εται
ρίας δέν άπειλούσε τήν πολιτική η κοινωνική τάξι, ούτε άνεμιγνύετο σέ 
ζητήματα οίκογενείας. 

Μέλη χρηστών ήθών 

Έπί πλέον άνέφερε τούς θεμελιώδεις δρους είσδοχής μελών: 
Δέν δεχόμεθα είς τήν άδελφότητά μας -είπε- άτομα έπιδείξαντα 

άσέβειαν πρός γονείς η άνηθικότητα πρός συζύγους. Ούτε έχομεν 

χώραν διά τόν μέθυσον η τόν άκόλαστον ... 'Εγκαρδίως ύποδεχόμεθα είς 

τό κατώφλι μας κάθε άνδρα η γυναίκα βεβαιωμένου άξιοσεβάστου χα

ρακτήρος καί δεδηλωμένης είλικρινείας προθέσεων, πού έπιθυμούν νά 

μελετήσουν τήν άρχαία σοφία. Μένουν ύπό δοκιμασίαν. Έάν είναι άλη

θείς θεοσοφισταί, θά τό δείξουν μέ έργα, δχι μέ λόγια. Έόv δχι, θά στα

λούν πίσω είς τούς παλαιούς των φίλους καί τό περιβάλλον των καί άς 

τούς ζητήσουν συγγνώμην, διότι έσκέφθησαν ν' άπομακρυvθούv άπό 

έκείνους. Καί εϊχομεv τοιαύτηv πείραv, άκόμη καί έδώ είς τήv 'Ινδία, άv

θρώπωv, οί όποίοι ήλθαν μέ προσφορά είρήνης άνά χείρας, άλλά έδοκί

μασαv vά διαπράξουν κάτι τό φαύλοv, κατά τήv ίδικήv μας κρίσιν, οί 

όποίοι τούς έδέχθημεv μόνον βάσει τού λόγου των καί έσκεφθήκαμε δτι 

ήσαν καλύτεροι άνθρωποι άπό δ,τι άπέδειξαv ... ». 

Τό έπίσημο δργαvο τής 'Εταιρίας, μέ τήν εύκαιρία τής έκατοvταετη

ρίδος τής γεννήσεως τού 'Όλκοττ, ετόvιζε τόv Αύγουστο τού 1932: 

«·Η άvτίληψις τώv ήθικώv άξιώv πού έδέσποζε στό πνεύμα τού 'Όλ

κοττ, θά είναι έσαεί άvαγκαία στούς άvά τόν κόσμο θεοσοφιστάς, διότι ή 

ήθική ζωή καί μόνον είναι πρακτικός Άποκρυφισμός». 

'Ατομική βελτίωσις 

Ό ϊδιος ό ·Όλκοττ έδωσε δείγματα τής σωστής θεοσοφικής διαγω

γής. 'Όχι μόνον δέv πρέπtι vά πράξη τι τό φαύλοv -διότι θά άποπεμφθή

άλλά πρέπει καί vά βελτιωθεί περισσότερο, ώστε ή ίδιότης τού μέλους 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας, v' άποτελή αύτομάτως ένα πτυχίον. ·Όλοι 

έλεγε, έχομε έλαττώματα καί άσχημους τρόπους ζωής η σκέψεως. Πρέ

πει δμως, vά μεταμορφωθούμε. Κρασί έπινε λίγο καί τό έκοψε τελείως. 

Έσύχναζε σέ θέατρα, λέσχες καί άγώvες, καί σέ άλλους τόπους δπου οί 

άνθρωποι ζητούν εύχαρίστησι. Τά έκοψε δλα, χωρίς vά τά άvαπολή μέ 

λύπη. Ό καθένας κάτι μπορεί vά κόμη γιά τόv έαυτό του. 

Σεβασμός τών θρησκειών 

'Επίσης έτόvισε δτι ή 'Εταιρία σέβεται δλες τίς θρησκείες καί άvαζη

. τεί τήν κοινή πηγή των, άφού παραδέχεται τήv ϋπαρξι θείας Δυνάμεως. 

'Εμπνεόμενος άπό αύτήv τήν άρχή, ό 'Όλκοττ έργάσθηκε γιά τήv 

άvαγvώρισι ϊσων δικαιωμάτων στούς πιστούc κάθε θρησκείας. 'Ύστερα 
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ano αίματηρή σύγκρουσι μεταξύ χριστιανών καί βουδδιστών κατά τή 
διάρκεια μιάς λιτανείας τών δευτέρων, ό "Όλκοττ έκαμε διαβήματα ατόν 

"Άγγλο διοικητή, πήγε καί ατό Λονδίνον, καί έnέτυχε νά άναγνωρισθούν 
ώς άργίαι ή ήμέρα γεννήσεως τού Βούδδα, καθώ καί τού Μωάμεθ. 

Έφθασε άκόμη νά βοηθήση τούς Βουδδιστάς, συντάσσοντας μιά σύγ

χρονη «Κατήχησι». Οί Βουδδισταί τού έδωσαν δίπλωμα έξουσιοδοτήσε
ως νά δέχεται πιστούς ατόν Βουδδισμό, προνόμιο πού δέν είχε ποτέ άλ

λοτε δοθή σέ λαϊκόν, οϋτε Ίνδόν άκόμη. Σέ μιά συγκέντρωσι Μουσουλ

μάνων, τόν έξέλεξαν διά βοής nρόεδρον. 

Οί Διδάσκαλοι 

Στό έργον του, ό "Όλκοττ είχε τήν συνδρομή μερικών άnό τούς Διδα

σκάλους, οί όnοίοι καθώς έχει άφηγηθή, τόν έnεσκέnτοντο. "Έχει περι

γράψει ύnό nοιές συνθήκες τόν έnεσκέφθησαν ό Διδάσκαλος Κ.Χ. ό Δι

δάσκαλος Ιλ. καί ό Διδάσκαλος Μ. Ό τελευταίος, nρός ύλικήν άnόδειξιν 

τής έnικοινωνίας των, τού άφήκε τό τουρμπάνι του (0,65χ2,24μ.) μέ διά

φορα κεντήματα καί τό μονόγραμμά του. "Όταν ξαφνικά, ό Διδάσκαλος 

χάθηκε άnό τά μάτια του, έμεινε στό τραπέζι του τό τουρμπάνι. .. "Άλλες 

φορές, τού άφήκαν έnιστολάς. Δέν κρίνομε χρήσιμο νά έnεκταθούμε σέ 

λεπτομέρειες, διότι τό θέμα τής ύnάρξεως καί τής έμφανίσεως Διδα
σκάλων, άνωτέρων όντοτήτων πάνω στή γή, είναι πολύ βαρύ καί ξεφεύ

γει άnό τά πλαίσια τού όρθρου. 

θεραπευτής 

Τό γεγονός είναι ότι ό "Όλκοττ έnίστευε πώς εύρίσκεται στήν ύnηρε
σία τών Διδασκάλων. 

Καί μέ τήν βοήθεια τών Διδασκάλων, έβεβαίωνε ότι άnέκτησε τίς δυ

νάμεις τού θεραnευτού, μέ τίς όnοίες προκάλεσε δυνατή έντύnωσι στήν 
Ίνδία. Στό «θεόζοφιστ» τού Ίουνίου 1883 άναφέρεται ότι σ' ένα ταξίδι 

57 ήμερών διέτρεξε 7.000 μίλια στήν Ίνδία καί έθεράnευσε 2.812 άτο
μα. 

Πολλές φορές άnασχολήθηκε ό τύπος μαζί του. Στίς 11 Ίουλίου 

1883 έδημοσιεύθη μακρά άνακοίνωσίς του, μέ τήν όnοία προειδοποιού
σε τίς λεγεώνες τών δυστυχισμένων, πού έτρεχαν παντού όπου περνού

σε, ότι: πρώτον, δέν έχει τήν ίκανότητα νά θαυματουργή, δέν άναnληρώ

νει μάτια, αύτιά ή άλλα όργανα πού λείπουν· δεύτερον δέν θεραπεύει μέ 

ζωογόνα ύγρά ή μέ έnιθέσεις χειρών όγκους ή άλλα νοσήματα όργανικά· 

τρίτον, ότι δέν μπορεί, ένας άνθρωπος αύτός, όση δύναμι κι' όν είχε, νά 

έnαρκέση στίς άνάγκες όλς τής Ίνδίας- τέταρτον, ότι σκοπός του δέν εί

ναι ή θεραπευτική, άλλά μόνον ένα μέσον, άφ' ένός γιά τήν άνακούφισι 
τής δυστυχίας καί άφ' έτέρου γιά τήν παροχή άnοδείξεως ότι πρεσβύτε
ροι άδελφοί μέ άνώτερες δυνάμεις ϊστανται όπισθεν τής θεοσοφικής 
Έταιρίας. 

Άργότερα διέκοψε τελείως τίς θεραπείες, έπειδή, καθώς είπε, δέν 
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διέκρινε νά προέρχεται καμμιά ήθική βελτίωσις ατούς άνθρώπους, εϊτε 
ατούς άσθενείς τούς ϊδιους. 

Ένώ έξακολουθούσε τήν δραστηριότητά του, γιά τήν όργάνωσι καί 
έξάπλωσι τής θεοσοφικής Έταιρίας, έργαζόταν παράλληλα, άπό άλλους 
τομείς, ύπέρ τών λαϊκών τάξεων. Ύπήρξεν έκ τών πρώτων, πού άσχολή

θηκαν μέ τό πρόβλημα τών «άθίκτων», τών παριών τής Ίνδικής ζωής, πού 

«έμολύνοντο» όσοι τούς έπλησίαζαν: Ώργάνωσε τό πρώτο σχολείο 

δωρεάν στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καί χωρίς κανενός εϊδους προση

λυτισμό. Μέσα σέ 1 Ο χρόνια ίδρύθηκαν άλλα τέσσαρα σχολεία. 

Ή ϊδρυσις τού Άντυαρ 

Τό μεγάλο όνειρο τού "Όλκοττ ήταν ή Παγκόσμιος Άδελφότης, μέσ4> 

τής συγκριτικής μελέτης όλων τών θρησκειών. Άρχικά, συνεκέντρωνε 

παλιά χειρόγραφα καί βιβλία. Τελικά έδημιούργησε αύτό τό παγκοσμίου 

άκτινοβολίας έργον, πού όνομάζεται Ά ν τ υ α ρ .  Μέ χρήματά τους ή 

Μπλαβάτσκυ καί ό "Όλκοττ, άγόρασαν μιά έκτασι στό Μαδράς καί έγκα

τέστησαν τήν έδρα τής θεοσοφικής Έταιρίας, τήν Βιβλιοθήκη τών θρη

σκειών καί τού άποκρυφισμού, άνήγειραν δέ καί έκκλησίες όλων τών 

θρησκειών. Ύπάρχουν σήμερα στό "Άντυαρ έκκλησίες τού Χριστιανι

σμού, τού Βουδδισμού, τού Μωαμεθανισμού, τού Έβραϊσμού κ.λπ. Έπί

σης ύπάρχει ή μεγάλη αϊθουσα διαλέξεων τής Έταιρίας, ή όποία περι

λαμβάνει τούς άνδριάντας τού Σρί Κρισνά, τού Βούδδα, τού Ζωροά

στρου, καί τού Χριστού. Δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρξη άνδριάς τού Μωά

μεθ, έπειδή κάθε είδους άπεικονίσεις άπαγορεύονται άπό τήν θρησκεία 

του· γι' αύτό, τόν άνδριάντα άναπληρώνει μιά άραβική έπιγραφή έκθειά

ζουσα τό Κοράνιον. 

"Όταν έγιναν τά έγκαίνια τής Βιβλιοθήκης τού Άντυαρ, διαβάσθηκαν 

εύχές διαδοχικά άπό 8 ίερείς διαφόρων θρησκειών καί δογμάτων (άπό 

Ίνδουϊστήν, Πάρσην, Βουδδιστήν, Μωαμεθανόν καί τρία άλλα δόγματα 

άνατολικά). -Εκτοτε τηρείται τό έθιμον αύτό. Καί στό θεοσοφικόν συνέ

δριον τών Παρισίων (1949), στήν έναρκτήριο λειτουργία οί παρευρισκό

μενοι όπαδοί τής Χριστιανικής, Έβραϊκής, Ίνδουϊστικής καί Βουδδιστι

κής θρησκείας άπήγγειλαν προσευχάς τής ίδιαιτέρας θρησκείας των, 

είς τό τέλος δέ συνενώθηκαν, σέ μιά κοινή έπίκλησι πρός τήν Μίαν 

Ζωήν, ή όποία ύπάρχει όπισθεν όλων τών μορφών. 

«Μιά φωτεινή όκτίνα» 

Έταξίδευε στήν Ίνδία, στήν άνατολή καί τήν Εύρώπη, προσπαθώντας 

νά διαδώση τήν θεοσοφία, γιά νά έξωραϊση τήν ζωή τών άνθρώπων. 

Ή θεοσοφία -συνήθιζε νά λέγη- δέν είναι ένα είδος μιός μακρινής 

άνατολής ήλίου, πού πρέπει νά προσπαθήσουμε νά φθάσουμε· είναι μιά 

φωτεινή άκτίνα πού πέφτει στά πόδια μας, στό σπίτι μας, ατόν καθημερι

νό μας περίπατο. Τό νά κάνουμε κουβάρια μέ λέξεις, δέν άξίζει τίποτε. 

Τό νά άποκτήσουμε ένα ίδανικό ζωής, είναι πράγμα άνεκτίμητο. Ή θρη

σκεία μός χρειάζεται γιά νά ζήσουμε κοντά της, μέρα μέ τήν ήμέpα, όχι 
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νά πεθάνουμε κοντά της. Καί ή θεοσοφία είναι ή θεία ψυχή τής θρη

σκείας, τό ένα κλειδί γιά όλες τίς Βίβλους, ή λύσις τού αίνίγματος όλων 

τών μυστηρίων, ή παρηγοριά στίς βαρειέ καρδιές, ή γλύκα στή θλίψη, ή 

άνακούφισι κάθε κοινωνικού πόνου .
.
. Ας θελήσουμε νά έξελιχθούμε, 

βήμα μέ βήμα, χωρίς ύποκρισία, χωρίς έγωϊσμό ... 
Σέ ήλικία 75 έτών, ένας άσκητής πιά, άφησε τόν κόσμο μας, σβήνο

ντας ησυχα, στίς 7 .17 τό πρωί τής 17 Φεβρουαρίου 1907. 

Προαισθανόμενος τόν θάνατό του, ύπαγόρευσε τό τελευταίο του 

μήνυμα πρός τά μέλη καί τό ύπέγραψε μέ τό χέρι του -στίς 2 Φεβρουα

ρίου- μέ τήν παράκλησι νά διαβασθή έπάνω άπό τό νεκρό κορμί του. 
Πρό τής σορού του έτοποθετήθησαν αί Βέδαι, ή Ζένδ-Άβέστα, τά 

Πιτάκια, ή Βίβλος, τό Κοράνιον καί χειρόγραφον τού Ζαϊνισμού- άντι

προσωπεύοντα όλες τίς θρησκείες τού κόσμου. Τό σώμα του έκαλύφθη 
άπό λουλούδια, πού έκόμισαν πλήθη λαού όλων τών πίστεων- έκτός άπό 

τό όλόλευκο πρόσωπό του μέ τήν μακρυά γενειάδα. Οί έκπρόσωποι τών 

θρησκειών έδιάβασαν διαδοχικά τήν νεκρώσιμη άκολουθία. 

Τελευταία μίλησε ή "Άννα Μπέζαντ, πού έπρόκειτο νά τόν διαδεχθή 

στά καθήκοντά του: 
- Καί τώρα άγαπημένε μας φίλε, άποδίδομε τό σώμα σου, πού τόσο τό

άγαπήσαμε είς τά στοιχεία έξ ών προήλθε. Δέν σού άπευθύνομεν άπο

χαιρετισμόν, διότι ή ψυχή είναι άγέννητη, άπέθαντη, διαρκής, αίωνία καί
δέν ύπάρχει θάνατος. Γενναίε Στρατιώτη τής Άληθείας, μαχητή τού Κα
λού, σού εύχόμεθα Φώς καί Είρήνη. Τήν σημαία τής θεοσοφίας πού

έπεσε άπό τό ψυχρό σου χέρι, όρκίζομαι νά τήν κρατήσω ύψηλά, έάν ή

έκλογή σου περί τής διαδοχής έπιβεβαιωθή άπό τήν Έταιρία, καί νά ύπη

ρετήσω τήν θεοσοφία έφ' όρου ζωής, καθώς έσύ, μέχρι θανάτου, καθώς
έσύ ...

Κατόπιν τό σώμα μετεφέρθη πρός άποτέφρωσιν έπάνω σέ άρωματι

κά ξύλα. 

Τό πρωί τής έπομένης συνελέγη ή τέφρα καί έσκορπίσθηκε είς τά 
κύματα πρό τού 'Άντυαρ· ένα μέρος μετεφέρθη είς τό Μπενάρες καί έρ
ρίφθη στόν ίερό ποταμό Γκάνγκα, όπου είχε ριφθή καί μέρος τής τέ
φρας τής Μπλαβάτσκυ. 

Στό Άντυαρ, τό δημιούργημα τού Χένρυ Στήηλ "Ολκοττ, άνηγέρθη 

ένα «τρίλιθον» πρός τιμήν του, άποτελεσθέν άπό τμήματα άρχαίων ίνδι
κών ναών. 

Ή δέ ήμέρα τού θανάτου του, ή 17η Φεβρουαρίου - ή όποία συμπί

πτει νά είναι καί ή έπέτειος τής γεννήσεως ένός άλλου άγωνιστού τής 
θεοσοφίας, τού Καρόλου Λεντμπήτερ (17 Φεβρουαρίου 1847), καθώς 

καί ή έπέτειος τού μαρτυρικού έπί τής πυρός θανάτου τού Τζιορντάνο 

Μπρούνο (17 Φεβρουαρίου 1600)- καθωρίσθη νά έορτάζεται κάθε χρό

νο άπό τούς θεοσόφους όλου τού κόσμου, ώς «'Ημέρα τού 
.
. Αντυαρ». 
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Τό τελευταίο μήνυμα 

Πρός τούς πολυαγαπημένους μου είς φυσικόν σώμα άδελφούς: 
Σάς άποχαιρετώ όλους. Είς μνήμην μου, συνεχίσετε τό μεγάλο έργον 
τής διακηρύξεως καί τής βιώσεως της 'Αδελφότητος τών θρησκευμά
των. 

Πρός τούς πολυαγαπημένους μου είς άνώτερα πεδία άδελφούς: 
Σάς χαιρετώ καί έρχομαι πρός σάς, σάς ίκετεύω δέ νά μέ βοηθήσετε 
ώστε νά έγχαράξω είς όλους τούς άνθρώπους έπί της γης ότι «Ούδε
μία θρησκεία ύπερτέρα της 'Αληθείας», καί ότι είς τήν 'Αδελφότητα 
τών θρησκευμάτων κείνται ή είρήνη καί ή πρόοδος της άνθρωπότη
τος. 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΣΤ ΑΓΩΓΟΙ 

ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΝ

Ύπό Παν. Δ. Άναγνώστου 

Εύρισκόμεθα είς τό ίεροθεραπευτήριον τού Άμφιαράου. Τούτο, κατά 

πάσαν πιθανότητα, έλειτούργει άπό τού 5ου π.Χ. αίώνος μέχρι καί πέραν 

τού 3ου αίώνος μ.Χ., είς τόν χώρον πού εύρισκόμεθα καί όνομάζεται 

Μακροδήλεσι ιϊ Ψωφίδα τών άρχαίων καί έλειτούργει ώς όνειρομα

ντείον καί ώς ίεροθεραπευτήριον, παρέχον χρησμούς καί θεραπεύον 

άσθενείς δι' όνείρων κατά τάς έγκοιμήσεις. 

'Ανώτατος όρχων τού ίερού ήτο ό ίερεύς τού Άμφιαραείου 'Αμφιά

ραος όστις έκτός τών θρησκευτικών καί διοικητικών καθηκόντων έν τώ 

ίερQ είχε καί δικαστικήν τινα έξουσίαν. Έγνώριζε τήν μαντικήν καί τήν 

θεραπευτικήν ού μόνον τών σωμάτων, άλλά καί τών ψυχών, ιϊσκει τήν 

ψυχουργίαν ώς κάτοχος τής Βασιλικής Τέχνης τών Μυστηρίων. 

Τό όνομά του παράγεται άπό τό άμφί (ύπεράνω) καί άράομαι (δέομαι, 

κοινωνώ). Τουτέστιν ό έπικοινωνών μετά τού ούρανού (κατά τόν Δημ. 

Ίωαννίδην) καί είναι άμφισβητήτως ή είκών τού θείου Μυσταγωγού. 

Πέραν όμως τού Άμφιαράου ύπήρχεν ή άπαραίτητος ύπηρεσία τού 

ίερού, έν τώ όποί4> έκτός τών λογικών όντων, δτινα συνήργουν είς τήν δι' 

όνείρων χρησμοδοσίαν καί θεραπείαν τών έπιδεών, ύπήρχον καί οί ίεροί 

οφεις, γνωστοί είς τά ίερά θεραπευτήρια, ώς καί ύπεργήϊνοι πνευματικοί 

δυνάμεις συλλειτουργούσαι μετά τού Μυσταγωγού Άμφιαράου καί τών 

μυστών συνεργατών του, αί όποίαι καί ταύτην τήν στιγμήν δίδουν τό σήμα 

τής παρουσίας των δι' ύπερκοσμίων ήλεκτρικών έκκενώσεων πρός τάς 

εύαισθήτους καί έξαγνισμέvας ψυχός, τάς έχούσας σχέσιν καί προδιά-
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θεσιν μέ τό μακρυνόν παρελθόν τής άκμής τών ίερών τής άρχαίας 'Ελ

λάδος. 
Έν αύτ4) τήν βάσιν διά τήν χρησμοδοσίαν ή τήν θεραπείαν τών άσθε

νών άπετέλει τό όνειρον κατά τάς έγκοιμήσεις, δι' ου άπεκαλύπτετο ού 

μόνον ή νόσος άλλά καί ή ένδεδειγμένη θεραπεία, ύπό τοϋ έχοντος τήν 

δύναμιν ταύτην Άμφιαράου, κατά τόν Φιλόστρατον. 
Προηγείτο προπαρασκευή καθάρσεως διά νηστείας κ.λπ. καί μετά 

τήν προπαρασκευήν ταύτην έθυσίαζον κριόν είς τόν Άμφιάραον καί 

έκοιμώντο έπί τοϋ δέρματος τοϋ ίερείου έν 14> έγκοιμητηρί4), όπερ έκει
το, άνατολικώς μέν τοϋ βωμοϋ διά τούς άνδρας, δυτικώς δέ διά τάς γυ

ναίκας καί άνέμενον τήν παροχήν τοϋ μαντεύματος δι' όνείρου. 

Αί άνασκαφαί είς τόν χώρον αύτόν άπέδειξαν ότι οί ίαθέντες ηύχαρί

στουν τόν θεόν καί δι' άναθημάτων. 

Τά προεκτεθέντα έν συνδυασμώ μέ τό ότι ό Άμφιάραος ήτο άπόγο
νος τοϋ Μελάμποδος, τοϋ πρώτου ψυχοθεραπευτοϋ τοϋ άρχαίου Έλλη

νικοϋ κόσμου, μαρτυρούν ότι οί ίερείς ίατροί τοϋ Άμφιαραείου, όντες 
άνδρες μυσταγωγημένοι, έγνώριζον τό ύπό τοϋ Πλάτωνος λεγόμενον έν 

Χαρμίδη 156 Ε « ... ώσπερ όφθαλμός άνευ κεφαλής ού δεί έπιχειρείν ίά
σθαι ούδέ κεφαλήν άνευ σώματος, οϋτως ούδέ σώμα άνευ ψυχής» καί 

έπεδίωκον τήν ψυχοσωματικήν θεραπείαν έφαρμόζοντες όχι μόνον πά

ντα τά τότε γνωστά μέσα φυσιοθεραπείας καί διαίτης μετά βοτανοθερα

πείας, άλλά καί εϊδους τινος ψυχοθεραπείας διά μουσικής καί λοιπών 

ψυχοθεραπευτικών μεθόδων, χωρίς νά παραλείπουν καί τήν διά τής 

ύποβολής κατά τάς έγκοιμήσεις τόνωσιν τής είς τήν θείον βοήθειαν, πί
στεως τών άσθενών. 

Ή καταστροφή τοϋ Άμφιαραείου είκάζεται κατά τήν έποχήν τοϋ Θε
οδοσίου ή τοϋ Ίουστινιανοϋ ότε διετάχθη ή καταστροφή τών μεγάλων ίε

ρών τής άρχαίας 'Ελλάδος καί έκλείσθησαν καί αί φιλοσοφικοί σχολαί 

τών Άθηνών. 

"Όταν τά Μυστήρια έσίγησαν ή τελική έπικράτησις τής Χριστιανικής 

θρησκείας έπέβαλε σιγήν καί είς τό όνειρομαντείον τοϋ Άμφιαράου 

μετά τοϋ τελευταίου χρησμού τοϋ Μαντείου τών Δελφών «Είπατε 14> βα

σιλεί, χαμοί πέσε δαίδαλος αύλά, ούκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ού μάντι

δα δάφνην, ού παγάν λαλέουσαν. Άπέσβετο καί λάλον ϋδωρ. 

Ό φανατισμός τών όπαδών τής νέας θρησκείας άμα τη έπικρατήσει 

της, ή άμάθεια τών χωρικών καί τά στοιχεία τής φύσεως μετέβαλαν είς 

έρείπια τά μνημεία καί τοϋ όνομαστοϋ τούτου ίεροϋ τής άρχαίας 'Ελληνι
κής θρησκείας. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ Α ΥΡΗΛ/O 

Τό πρωί, δταv σηκώvεσαι μέ δυσκολία, vά σκέπτεσαι αύτό: · 
Σηκώvομαι γιά vά κάμω τή δουλειά έvός άvθρώπου. Γιατί λοι
πόv vά τεμπελιάζω άφού πορεύομαι vά κάμω αύτά γιά τά 
όποία γεvvήθηκα καί πού γι' αύτά άκριβώς ήρθα ατόν κόσμο; 
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·Η_ μήπως ?ημ
_ιουργήθηκα γιά vά ξαπλώvομαι μέσα στίς κου

βερτες και στη ζεστασιά; 
- Όπωσδήποτε, αύτό είvαι πιό εύχάριστο.
- Ώστε γιά τήv εύχαρίστηση γεvvήθηκες; γιά τήv άδρά-

vεια; ή γιά τή δράση; 

. •� Δ� βλέπει� τ? μι�ρά φυτά καί τά πουλάκια, τά μυρμήγκια,
τις ?Ραχvες .και �ις μελισσες, πού κάvουv τό καθέvα τή δου
λεια του κι αγωvιζοvται v ι ά v ά τ α  κ τ ο  π ο ι ή σ ο υ v τ ή
� ι κ Ρ ή_ � ω v ι � τ ο υ ς ;  Κι έσύ δέv θέλεις vά κόμης τό
εργο του α v θ Ρ ω π ο υ ;  Δέv τρέχεις τόv άγώvα πού σού πα
ραγγέλλει ή φύση; 

Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 
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Από τό «Κλειδί τής Θεοσοφίας» 

Έρώτησις: Έχετε μιλήσει γιά τό Κάμα - Λάκα. Τ' είv' αύτό; 
'Απάντησις: 'Όταν ό άνθρωπος πεθάνει, τά τρία κατώτερα στοιχεία του 

τόv έγκαταλείπουv γιά πάντα, δηλαδή τό σώμα, ή ζωή, κι ό φορέας της, 

τό άστρικό σώμα η τό αίθερικό σώμα (τό Διπλό) τού ζωντανού άvθρώπου. 

Τότε, τό τέταρτο, έvδιάμεσο η κεντρικό στοιχείο (ή ζωϊκή ψυχή η Κάμα 

Ρούπα) μαζί μ' δ,τι άφομοίωσε άπ' τό κατώτερο Μάνας καί τήv άvώτερη 

Τριάδα, πηγαίνουν στό Κάμα - Λόκα. Αύτό είναι ένας άστρικός τόπος, τό 

1 ί m b υ s • τής Σχολαστικής θεολογίας, ό Άδης τώv άρχαίωv. Γιά vά 

μιλήσουμε άκριβέστερα, ή έννοια τού τόπου είναι πολύ σχετικιi. Δέv κα

θορίζεται άπό ώρισμένη έκταση η όρια, ύπάρχει μές στόv ύποκειμεvικό 

χώρο, δηλαδή έξω άπ' τόv κόσμο τώv αίσθήσεώv μας. 'Όμως ύπάρχει, κι 

έκεί τά άστρικά εϊδωλα δλωv δσωv έχουν ύπάρξει, άκόμη καί τώv ζώων, 

περιμένουν τό δ ε ύ τ ε ρ ο θ ά v α τ ο . Στά ζώα συμβαίνει μέ τήv άπο

σύvθεση κι όλοκληρωτική έξαφάvιση δλωv τώv άστρικώv μορίων τους. 

Γιά τό άvθρώπιvο άστρικό εϊδωλο άρχίζει, όταν ή Τριάδα Μάνας - Μπού

vτι - Άτμα «χωρίζεται» άπ' τά κατώτερα στοιχεία της, άπ' τήv άvάκλαση 

δηλαδή τής περασμένης προσωπικότητας, καί πορεύεται στό Ντεχαβάv. 

Έρώτ. - Καί τί συμβαίvει ύστερα; 
Άπάvτ. - Χωρίς έγκέφαλο γιά vά έκδηλωθεί, χωρίς άvώτερο σκεπτό-

• Τόπος όπου πηγαίνανε, κατά τήν θεολογία, oi ψυχές τών δικαίων npίν έρθει ό Χριστός, 

κι' όπου τώρα κατοικούνε οί ψυχές άπό τά άβάπτιστα παιδιά. (Σημ. Μετaφp.). 
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μενο στοιχείο, δηλαδή χωρίς άνώτερο Μάνας κι οϋτε κατώτερο Μάνας, 

άφού αύτό φωτίζεται άπ' τό προηγούμενο, τό Κάμα - ρουπικό φάσμα 

έξαφανίζεται. 

Έρώτ. -Μέ ποιό τρόπο; 
Άπάντ. - Ή όvτότητα αύτή γίνεται ό,τι κι ό βάτραχος άπ' τόν όποίο ό 

άνατόμος άφαιρεί ώρισμέvα τμήματα τού έγκεφάλου. Δέν μπορεί πιά νά 

σκεφτεί, οϋτε κατά τόν πιό κατώτερο ζωώδικο τρόπο. Δέν είναι πιά οϋτε 

καν κατώτερο Μάνας, άφού τό τελευταίο δέν είναι τίποτε χωρίς τό άνώ
τερο Μάνας. 

Έρώτ. - Κι αύτή ή μή - όvτότητα εΤvαι πού ύλοποιείται στίς συγκεντρώ
σεις τώv πνευματιστών μέ τή βοήθεια τού μέντιουμ; 

Άπάντ. - Μάλιστα, αύτή ή μή -όντότητα. Μή - όντότητα ο' ό,τι άφορά 

τήν ίκαvότητα σκέψης καί λογίκευσης. Δέν παύει όμως νά είναι μιά ρευ

στή άστρική 'Οντότητα, όπως άποδεικνύουνε μερικά παραδείγματα. "Αν 

άσυνείδητα τήν έλκύσει μέ τό μαγνητισμό του ένα μέvτιούμ, τότε ή όvτό

τητα αύτή ξαναζεί γιά λίγο καιρό, ξαναζεί μέσα του δανεική ζωή, σάν νά 

πούμε. Μπορούμε νά συγκρίνουμε αύτό τό Κάμα - ρουπικό φάσμα μέ τή 

Μέδουσα, πού όσο βρίσκεται ατό νερό, τό στοιχείο της, (γιά τό φάσμα εί

ναι ή ίδιαίτερη αϋρα τού μέντιουμ), μοιάζει νά έχει ένα σώμα άπό διάφα

νη πηκτιvική ούσία. "Αν τήv βγάλετε άπό τό νερό καί τήv κρατήσετε ατό 
χέρι, η τήν άφίσετε στήν άμμο, διαλύεται άμέσως μέ τό φώς τού ηλιου. 

Αύτή λοιπόν ή όντότητα ζεί μέσα στήv αϋρα τού μέντιουμ τή δανεική 

ζωή, μιλεί καί λογικεύεται διά μέσου τού έγκέφαλου τού μέντιουμ η τώv 

άλλων γύρω. Τό θέμα όμως αύτό μάς τραβάει πολύ μακρυά σέ περιοχές 

άνθρώπων, πού κατ' ούδέvα λόγο θέλω νά πειράξω. "Ας περιοριστούμε 

ατή Μετενσάρκωση. 

Έρώτ. Τί έχετε vά μας πείτε γι' αύτήv; Πόσον καιρό τό έvσαρκωvόμεvο 
Έγώ μένει ατό Ντεβαχάv; 

Άπάντ. -Αύτό έξαρτάται άπ' τό βαθμό πνευματικότητας, άπ' τήν άξία η 

άναξιότητα τής τελευταίας ένσάρκωσης. Ό συνηθισμένος χρόνος είναι 

δέκα έως δεκαπέντε αίώνες. 

Έρώτ. - Γιατί όμως αύτό τό Έγώ δέv μπορεί vά φανερωθεί ατούς κοι
νούς θνητούς, δέv μπορεί vά έπικοιvωvήσει μαζί τους, όπως ίσχυρίζοvται οί 
Πνευματιστές; Τί εΤvαι έκείvο πού θά έμποδίσει μιά μητέρα vά έπικοιvωvετ 
μέ τά παιδιά της, πού άφησε ατή γή, ένα σύζυγο μέ τή γυναίκα του κ.ο.κ.; 
Σας όμολογώ ότι αύτό εΤvαι γιά μένα μιά παρήγορη σκέψη, καί πιστεύω, ότι 
κι όσοι πιστεύουν σ' αύτή τήv άποψη δέv έχουνε καμμιά διάθεση vά τήv 
έγκαταλείψουvε. 

Άπάντ. - Κανείς δέν τούς ύποχρεώνει, έκτός όν οί ϊδιοι προτιμήσουνε 

τήν 'Αλήθεια άπό μιά όσοδήποτε παρήγορη φαντασιοπληξία. Οί θεωρίες 

μας δέν γίνονται δεκτές μέ συμπάθεια άπ' τούς πνευματιστές, ·κι' όμως 

ό,τι πιστεύουμε καί διδάσκουμε, είναι πολύ λιγώτερο σκληρό, πολύ λιγώ

τερο έγωϊστικό άπό τίς δικές τους δοξασίες. 

Έρώτ. - Δέv σας καταλαβαίνω. Τί εΤvαι έγωίστικό; 
Άπάvτ. - Ή θεωρία τους γιά τήν έπάνοδο τώv πνευμάτων, πού κατά 

τήν άvτίληψή τους είναι πραγματικές προσωπικότητες. Νά σάς έξηγήσω 
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τό γιατί. "Αν ύπάρχει τό Ντεχαβάν - ό παράδεισος, άν προτιμάτε - ένας 

τόπος ύπέρτατης εύτυχίας, εύδαιμονίας, άν ύπάρχει κάτι τέτοιο, μιά 

θέση, η μάλλον μιά κατάσταση τέτοια, ή λογική έπιβάλλει νά σκεφτούμε, 

πώς έκεί δέν μπορεί νά ύπάρχει διόλου πόνος, οϋτε ϊχνος λύπης. Ό 

«θεός θά σφουγγίσει όλα τά δάκρυα άπό τά μάτια», όσων βρίσκονται 

ατόν Παράδεισο, ·αύτό, γράφει τό βιβλίο τών πολλών ύποσχέσεων. "Αν 

όμως τά πνεύματα τών νεκρών έχουν τή δυνατότητα νά έπιστρέψουν καί 

νά δούνε ό,τι γίνεται ατή γή καί προπαντός ατό σπίτι τους, τί εϊδους εύ

δαιμονία δοκιμάζουν; 
Έρώτ. - Τί έvvοεϊτε; Σέ τί θά έζημιώvετο ή εύτυχία τους; 

Άπάντ. - Νά σάς δώσω ένα άπλό παράδειγμα. Μιά μητέρα πεθαίνει 

άφίνοντας πίσω της άπροστάτευτα τά μικρά της παιδιά, πού λατρεύει, κι 

ίσως άκόμη ένα πολυαγαπημένο σύζυγο. Έμείς πρεσβεύουμε, ότι τό 

πνεύμα της η τό Έγώ της, ή άτομικότητα πού σ' όλη τή Ντεβαχανική πε

ρίοδο διαπνέεται άπ' τά πιό εύγενικά αίσθήματα πού δόνησαν τήν τελευ

ταία της προσωπικότητα (δηλαδή άγάπη γιά τά παιδιά της, οίκτος γι' αύ

τούς, πού πονούνε κ.λπ. κ.λπ.), βρίσκεται τώρα έντελώς χωρισμένη άπ' 

τήν «κοιλάδα τών δακρύων». Ή μελλοντική της εύδαιμονία συνίσταται 

στήν εύτυχισμένη άγνοια όλης τής δυστυχίας, πού άφησε πίσω της. Οί 

πνευματιστές, άντίθετα, θεωρούνε ότι έχει ζωηρή συναίσθηση όλων αύ

τών κι άλλων περισσότερων άκόμη πραγμάτων, γιατί τά «πνεύματα βλέ

πουν πολύ περισσότερα άπ' τούς ένσαρκωμένους θνητούς». Σύμφωνα

μέ τήν άποψή μας, ή εύδαιμονία τού Ντεχαβάν στηρίζεται στήν πλήρη

πεποίθηση ότι ποτέ δέν έφυγε άπ' τή γή καί στήν άπόλυτη άγνοια ότι

ύπάρχει κάτι, πού λέγεται θάνατος. Ή μεταθανάτια πνευματική συνείδη

ση τής μητέρας θά τήν κάνει νά πιστεύει ότι έξακολουθεί νά ζεί τριγυρι

σμένη άπ' τά παιδιά της κι όλους τούς άλλους άγαπημένους της. Δέν

ύπάρχει κανένα κενό, κανένας δεσμός δέν λείπει, γιά νά μειώσει καί

κατά τό έλάχιστον τήν μεταθανάτια κατάσταση τής πιό άπόλυτης εύτυ

χίας. Αύτό οί πνευματιστές τό άρνούνται έντελώς. Σύμφωνα μέ τήν άπο

ψή τους, οϋτε ό θάνατος δέν λυτρώνει τόν άνθρωπο άπ' τίς λύπες τής

ζωής. Καμμιά σταγόνα άπ' τά βάσανα καί τίς κακομοιριές δέν θά τού χα

ρισθεί άπ' τό ποτήρι τής Ζωής- «έκών άκων», άφού τά βλέπει όλα τώρα,

θά πιεί μέχρι τέλους όλες τίς πικρίες. Κι έτσι ή στοργική γυναίκα, ή έτοι

μη, όσο ζούσε, νά γλυτώσει μέ τό αίμα τής καρδιάς της άπό κάθε θλίψη

τόν άνδρα της, είναι τώρα καταδικασμένη νά στέκει μάρτυς άνίσχυρος

τής άπελπισίας του, νά μετράει κάθε φλογερό δάκρυ, πού χύνει γιατί τήν

έχασε. 'Ή, άκόμη χειρότερα, ϊσως ίδεί τά δάκρυά του νά στεγνώνουνε σέ

λίγο κι ένα άλλο άγαπημένο πρόσωπο νά χαμογελάει τώρα ατόν πατέρα

τών παιδιών της, μιά άλλη γυναίκα νά τήν άντικαθιστάει. Θά είναι ύπο

χρεωμένη ν' άκούει τά παιδιά της νά δίνουν τό άγιο όνομα τής μάννας σέ

κάποια, πού τούς είναι όλωσδιόλου άδιάφορη, καί νά βλέπει νά τά παρα

μελούν, η καί νά τά κακομεταχειρίζονται. Σύμφωνα μ' αύτή τή θεωρία τό

«άνάλαφρο φτερούγισμα πρός τήν άθάνατη ζωή» γίνεται ένα άπ' εύ

θείας καινούργιο μονοπάτι πνευματικής όδύνης. Κι όμως οί στήλες τών

έφημερίδων τών πνευματιστών είναι γεμάτες άπό έπικοινωνίες μέ τούς
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νεκρούς, «τούς προσφιλείς άποβιώσαντες», πού δλοι δηλώνουνε πώς εί

ναι άπόλυτα εύτυχείς. Πώς μπορεί μιά τέτοια γνώση νά συνδυασθεί μέ 

τήν εύτυχία; Στ' άλήθεια μιά τέτοια εύδαιμονία ίσοδυναμεί μέ τήν πιό με

γάλη κατάρα, πού πορεί κανείς νά φαντασθεί, κι ή όρθόδοξη κόλαση εί

ναι, σέ σύγκριση, μιά πραγματική άνεση. 

Έρώτ. - Πώς ή δική σας θεωρία άποφεύγει αύτή τήv περιπλοκή; Πώς 

μπορείτε vά συμβιβάσετε τήv παvτογvωσία τής ψυχής μέ τήv άγvοιά της

σχετικά μ' δσα συμβαίvουvε ατή γή;
Άπάντ. - Γιατί αύτός είναι ό Νόμος τής Άγάπης καί τής Εύσπλαγ

χνίας. Τό Έγώ, πού «έν έαυτώ» είναι παντογνώστης, περιβάλλεται σ' δλη 

τή Ντεβαχανική περίοδο μέ τήν άνάκλαση τής προσωπικότητας, πού δέν 

ύπάρχει πιά. Σάς έχω σέ προηγούμενη συζήτηση έξηγήσει, δτι ή ίδανική 

άνθηση, ή πεμπτουσία άπ' δλες τίς ίδιότητες, άπ' δλα τ' άφηρημένα κι 

έπομένως αίώνια προτερήματα, πού εϊχανε κάποια άπήχηση μές τήν 

καρδιά τής ζωντανής προσωπικότητας δπως ή Άγάπη, ή Εύσπλαγχνία, ή 

άγάπη τού καλού, τού άληθινού, τού ώραίου, συνδέεται μέ τό Έγώ, καί 

μετά θάνατον τό άκολουθεί στό Ντεβαχάν. "Έτσι γιά ένα χρονικό διάστη

μα τό Έγώ γίνεται ή ίδανική προβολή τής προηγούμενης άνθρώπινης 
ϋπαρξης, δπως ητανε δταν ζούσε πάνω στή γή. Κι αύτή, καταλαβαίνετε, 

δέν μπορεί νά είναι παντογνώστης, γιατί άλλοιώς ποτέ δέν θά μπορούσε 

νά βρεθεί στήν κατάσταση, πού όνομάζουμε Ντεβαχάν. 

Έρώτ. - Γιά ποιό λόγο; 
Άπάντ. - "Άν έπιθυμείτε μιά άπάντηση, πού νά είναι αύστηρά συντονι

σμένη μέ τή φιλοσοφία μας, θά σάς πώ, γιατί δλα είναι πλάνη, Μάγια, 

έκτός άπ' τήν αίώνια Άλήθεια, πού δέν έχει μορφή, οϋτε χρώμα, οϋτε 

δρια. ·Όποιος βρίσκεται έξω άπ' τόν πέπλο τής Μάγια - δπως οί μεγάλοι 

Διδάσκαλοι κι οί πιό προχωρημένοι Μύστες - δέν μπορεί νά ζήσει τό 

Ντεβαχάν. Γιά τόν κοινό θνητό στό Ντεβαχάν ή μακαριότητά του είναι 

άπόλυτη. Πέφτει σέ μιά άπόλυτη λήθη δλων δσων τού δώσανε θλίψη καί 

πόνο στήν τελευταία του ένσάρκωση. Ξεχνάει άκόμη καί τό δτι ύπάρχει 

αυτό, πού λέγεται λύπη η όδύνη. Έκείνος πού βρίσκεται στό Ντεβαχάν, 

στόν ένδιάμεσο κύκλο μεταξύ δύο ένσαρκώσεων, είναι τριγυρισμένος μ' 

δ,τι μάταια πόθησε, μαζί μ' δσους άγάπησε πάνω στή γή. Βλέπει τήν έκ

πλήρωση δλων τών πόθων τής ψυχής του. Κι έτσι περνάει αίώνες όλό

κληρους μιά ζωή γνήσιας εύτυχίας, πού άντισταθμίζει πραγματικά δλες 

τίς ταλαιπωρίες τής γήϊνης ζωής του. Μέ λίγα λόγια βρίσκεται βυθισμέ

νος μέσα σ' ένα ώκεανό άδιατάρακτης εύδαιμονίας, δπου ένCiλλάσσο
νται γεγονότα άκόμη μεγαλείτερης εύφροσύνης. 

Έρώτ. - Μ' αύτό δέv είvαι κάτι χειρότερο άπό μιά άπλή πλάvη; Δέv πρό
κειται γιά μιά κατάσταση άπό τρελλές φαvτασιώσεις;

Άπάντ. - Ίσως, άπ' τή δική σας, δχι δμως άπ' τήν δική μας φιλοσοφι
κή άποψη. Μήπως έξ άλλου όλόκληρη ή γήϊνη ζωή μας δέν είναι γεμάτη 
άπό τέτοιου εϊδους ψευδαπάτες; Δέν συναντήσατε ποτέ άνδρες καί γυ
ναίκες, πού ζήσανε γιά χρόνια χίμαιρες; Άν ποτέ μαθαίνατε, δτι κάποιος 
σύζυγος, πού ή γυναίκα του λατρεύει, καί πού νομίζει δτι κι έκείνος τής 
άνταποδίδει τήν άγάπη της, είναι άπιστος θά πηγαίνατε νά διακόψετε τ' 
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ώραίο της όνειρο, νά τής συντρίψετε τήν καρδιά της, άnοκαλύnτοντας 
τήν άλήθεια; Δέν πιστεύω; Σάς έnαναλαμβάνω, μιά τέτοια λήθη, ιϊ φα
ντασίωση, (άν προτιμάτε τή λέξη), είναι ένας αύστηρά δίκαιος κι εύ
σnλαγχνικός νόμος τής φύσης. Κι αύτή ή προοπτική είναι όnωσδήnοτε 
nιό γοητευτική άπ' τήν όρθόδοξη χρυσή άρπα μέ δυό φτερά. Πιθανόν σέ 
μερικούς νά φαίνεται nιό εύλαβική ή βεβαιότητα, πώς «ή ψυχή πού ζεί, 
συχνά άνεβαίνει καί περιφέρεται μ' οίκειότητα στούς δρόμους τής Ού
ράνιας 'Ιερουσαλήμ» είναι πολύ nιό άμφισβητήσιμης ύnόστασης. Ώστό
σο, βρίσκω πολύ προτιμότερη τή «Νέα 'Ιερουσαλήμ» μέ τούς δρόμ�υς 
της στολισμένους σάν βιτρίνα κοσμηματοπωλείου, άπ' τήν άσπλαχνη θε
ωρία τών Πνευματιστών. Κι' ή σκέψη μόνο, ότι πνευματικές ένσυνείδη
τες ψυχές ένός πατέρα, μιάς μητέρας, μιάς κόρης ιϊ ένός άδελφού, 
μπορούν νά βρούν τήν εύτυχία τους σ' ένα Σάμμερλαντ, πού ή περιγρα
φή του άν καί nιό φυσική, δέν παύει νό.ναι έξ ίσου γελοία μέτής «Νέας 
"Ιερουσαλήμ», θ' άρκούσε γιά νά χάσουμε κάθε ϊχνος σεβασμού πρός 
τούς «νεκρούς μας». Είναι πραγματική τρέλλα, νά σκεφτεί κανείς, πώς 
ένα γνήσιο Πνεύμα μπορεί νά νοιώθει εύτυχία, όντας κατ'.:ίδικασμένο νά 
γίνεται μάρτυς κάθε άμαρτίας, κάθε πλάνης, κάθε προδοσίας καί προπα
ντός κάθε πόνου τών άνθρώnων, άn' τούς όnοίους τόν έχώρισε ό θάνα
τος, καί πού είναι γι' αύτόν, ό,τι προσφιλέστερο έχει στόν κόσμο, κι όλα 
αύτά χωρίς νά μπορεί νά κάνει τίποτε, γιά νά τούς βοηθήσει. 

Έρώτ. - 'Υπάρχει κάποια άλήθεια ατό έπιχείρημά σας. 'Ομολογώ, δτι 
ποτέ ώς τώρα δέν είχα άντιμετωπίσει τό ζήτημα άπ' αύτή τήν πλευρά. 

Άnάντ. - Τό πράγμα είναι φανερό. Πρέπει κανείς νά είναι ριζικά έγω
ϊστής, νά τού λείπει κάθε ϊχνος ίσορροnημένης δικαιοσύνης μέσα στήν 
ψυχή του, γιά νά μπορέσει νά έφεύρει μιά τέτοια κατάσταση. Εϊμαστε 
μαζί μ' έκείνους, πού χάσαμε στό φυσικό πεδίο, καί πολύ nιό κοντά μάλι
στα, παρά όταν ζούσανε στό σώμα τους. Κι αύτό δέν είναι φαντασιοπλη
ξία κανενός κατοίκου τού Ντεβαχάν, όπως μπορεί νά πιστέψουν μερικοί, 
άλλά είναι μιά πραγματικότητα. Ή γνήσια θεία άγάnη δέν άνθίζει μόνο 
μέσα στήν άνθρώnινη καρδιά, έχει τίς ρίζες της βαθειά μές στήν αiωνιό
τητα. Ή άγια πνευματική άγάnη είναι άθάνατη, καί τό Κάρμα άργά τϊ 
γρήγορα ένώνει όλους όσους άγαnήθηκαν μέ μιά τέτοια πνευματική 
άγάnη, τούς ένσαρκώνει άλλη μιά φορά στήν ϊδια οίκογενειακή όμάδα. 
Σάς έnαναλαμβάνουμε, ότι ή πέρα άπ' τόν τάφο άγάnη, όσο κι άν τήν θε
ωρείτε ϊσως ψευδαnάτη, έχει μιά θεία μαγική δύναμη, πού έnιδρά έnάνω 
στό ζωντανό άνθρωπο. Τό Έγώ μιάς μητέρας γεμάτης άγάnης γιά τά 
παιδιά της, πού ή ϊδια νομίζει κοντά της ζώντας τή ζωή τής εύδαιμονiας 
της - τόσο πραγματικής, όσο κι ή γήϊνη ζωή της - θά κάνει αίσθητή τήν 
έnιρροή αύτής τής άγάnης πάνω στά ένσαρκωμένα παιδιά της. Θά έκδη
λώνεται σ' όνειρα καί συχνά σέ διάφορα γεγονότα, σέ προστασίες «θείας 
πρόνοιας», σέ διαφυγές, σάν άnό θαύμα, γιατί ή άγάnη είναι μιά ίσχυρή 
άσnίδα, πού δέν περιορίζει οϋτε ό χώρος, οϋτε ό χρόνος. "Ό,τι γίνεται μέ 
τή «Ντεβαχανική» μητέρα, τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τούς άνθρώnινους 
δεσμούς καί σχέσεις, έκτός άπ' τίς καθαρά ύλικές, έγωϊστικές. Άνάλογα 
μπορείτε νά φαντασθείτε καί τ' άλλα. 
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Έρώτ. - Έπομέvως, σέ καμμιά περίπτωση δέv παραδέχεστε τή δυvατό

τητα έπικοιvωvίας άvάμεσα ατούς ζωvταvούς καί τ' άσαρκα πvεύματα; 

Άπάντ. - Ναί, ύπάρχουν όμως δυό έξαιρέσεις στόν καvόvα."Η πρώτη 
περίπτωση είναι οί πρώτες μέρες μετά τό θάνατο καί πρίν τό Έγώ περά
σει στό Ντεβαχανικό πεδίο. Τό κατά πόσον όμως έχει τίποτε νά κερδίσει 
ένας κοινός θνητός άπ' τήν έπιστροφή ένός Πνεύματος, στό άντικειμε
νικό πεδίο, μένει άμφίβολο. Μόνο σέ μερικές, πολύ σπάνιες, περιπτώ
σεις, όταν ή ένταση τής έπιθυμίας αύτού πού πεθαίνει είναι τόσο μεγάλη 
σχετικά μέ τήν έπιστροφή του στή γη γιά κάποιο σκοπό, ώστε νά σ υ -
γ κ ρ α τ ε ί  ξ ύ π ν ι α τήν άνώτερη συνείδηση. Τότε πρόκειται πραγμα
τικά γιά ά τ ο  μ ι κ ό τ η  τ α ,  συμβαίνει δηλαδή έπικοινωνία μέ «πνεύ
μα ... Γενικά, μετά θάνατον τό Πνεύμα πέφτει σέ μιά κατάσταση λήθαρ
γου, σ' αύτό πού όνομάζουμε «προντεβαχανική έλλειψη συνείδησης». 

Ή δεύτερη έξαίρεση άφορά τούς Νιρμανακάγια. 
Έρώτ. - Ποιοί είvαι αύτοί; Τί σημαίvει αύτό τ' όvομα;

Άπάντ. - Είναι τ' όνομα έκείvων πού κέρδισαν τό Νιρβάνα, καί τήν κυ
κλική άνάπαυση* καί πού παραιτούνται άπ' αύτό άπό συμπόνια γιά τήν 
άνθρωπότητα καί γιά όσους δικούς τους άφησαν πάνω στή γή. "Ένας τέ
τοιος μύστης, ii αγιος, ii όπως άλλοιώς θέλετε νά τόv όvομάσετε, πι
στεύοντας, ότι είναι πολύ έγωϊστικό v' άπολαύσει τήν άνάπαυση τής μα
καριότητας, όταν ή άνθρωπότητα βογγάει κάτω άπ' τό βάρος τής δυστυ
χίας της, πού δημιουργεί ή άγνοια, παραιτείται άπ' τό Νιρβάνα, κι άποφα
σίζει νά μείνει στή γή άόρατο πνεύμα. Οί Νιρμανακάγια δέν έχουν ύλικό 
σώμα, τό έχουν έγκαταλείψει γιά πάντα. Έξω άπ' αύτό διατηρούνε όλα 
τους τά στοιχεία, άκόμη καί στό άστρικό πεδίο τής σφαίρας μας. Τέτοια 
όντα μπορούν κι έπικοινωνούνε μόνο όμως μέ μερικούς έκλεκτούς, κι 
όχι βέβαια μέ τά συνηθισμένα μέντιουμ. 

Έρώτ. - Σας έρώτησα γιά τούς Νιρμαvακάγια, γιατί διάβασα σέ μερικά

γερμαvικά κι άλλα βιβλία, δτι τ' όvομα αύτό δίvει ή βουδδική διδασκαλία τού 

Βορρά στίς γήϊvες έμφαvίσεις, ή στά σώμα τού Βούδδα. 

Άπάντ. - Κι αύτό είναι πραγματικά, μόνο πού οί Άνατολιστές έχουν 
κάμει σύγχυση μέ τό «γήϊνο σώμα», νομίζοντας ότι πρόκειται γιά τό φυσι
κό, άντικειμενικό σώμα, άντί τό καθαρά άστρικό κι ύποκειμεvικό. 

Έρώτ. - Καί ποιό είvαι τό καλό, πού κάvουv οί Νιρμαvακάγια στή γή;

Άπάντ. - "Όχι τόσο μεγάλο, όσον άφορά τά άτομα, γιατί δέv έχουνε 
δικαίωμα νά έπέμβουν στόν καρμικό νόμο· μπορούνε μόνο νά συμβου
λεύουν καί νά έμπνέουν τούς θνητούς πρός τό γενικό καλό. Ώστόσο ή 
εύεργετική τους δράση είναι πολύ πιό μεγάλη, άπ' ό,τι μπορείτε νά φα
ντασθείτε. 

Έρώτ. - Στό Ντεβαχάv κατέχουμε περισσότερες γvώσεις άπ' δσες εί
χαμε ατή γή; 

• _Δέν �ρόκειτ_αι γιά τ? Ντεβαχάν. παύναι μιά ψεuδαίαθηση τής συνείδησής μας, ένα εύτu
χισμενσ _ανειρα. Οσσι ειναι έτοιμοι γιά τό Νιρβάνα έχουν χάσει έντελώς τήν έπιθuμiα τής
ψεuδαπατης αύτοϋ τού κόσμου. καi δέν έχουν καμμιά δυνατότητα νά τήν άπολαύσοuν. 
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Άπάvτ. - Κατά ένα τρόπο, μπορούμε vά πλουτίσουμε τή γνώση μας. 

Μπορούμε δηλαδή v' άvαπτύξουμε περισσότερο κάθε ίδιότητα πού άγα

πούμε καί πού καλλιεργήσαμε ατή γή καί πού άφορά, βέβαια, άφηρημέ

vα ίδαvικά θέματα, δπως μουσική, ζωγραφική, ποίηση κ.λπ. Τό Ντεβαχάv 

είναι ή έξιδαvικευμέvη ύποκειμεvική συνέχιση τής γήϊvης ζωής. 

Έρώτ. - Άv ατό Ντεβαχάv τό πνεύμα είναι λυτρωμένο άπό κάθε ϋλη, 

γιατί τότε δέv είναι πάνσοφο; 

Άπάvτ. - 'Επειδή, δπως σάς είπα, τό Έγώ είναι σάv vά πούμε, αίχμα

λωτισμέvο άπ' τήv άvάμvηση τής τελευταίας έvσάρκωσης. ·Άv λοιπόν 

σκεφθείτε όσα σάς είπα καί συνδέσετε τά γεγονότα μεταξύ τους, θά κα

τανοήσετε, δτι ή Ντεβαχαvική κατάσταση δέv είναι κατάσταση πανσο

φίας, άλλά μιά ύπερβατική συνέχιση τής προσωπικής ζωής, πού τέλειω

σε. Είναι ή άvάπαυση τής ψυχής άπό τίς ταλαιπωρίες τής ζωής. 

Έρώτ. - Οί έπιστήμοvες ματεριαλιστές βεβαιούvε, δτι μετά τό θάνατο 

δέ μένει τίποτε. Τό σώμα διαλύεται ατά συστατικά του στοιχεία. Αύτό πού 
όvομάζουμε ψυχή, είναι μονάχα μιά πρόσκαιρη συνείδηση τού έαυτού μας, 

παραπροϊόν όργαvικής λειτουργίας πού έξατμίζεται σάv τόv άτμό. Δέv είναι 

περίεργη αύτή ή νοοτροπία; 

Άπάvτ. - ·-οχι καί τόσο. ·Άv δηλώνουν, δτι ή συνείδηση τού έαυτού 

σταματάει μαζί μέ τό σώμα, άσυvείδητα κάνουν μιά προφητεία σ' δ,τι 

τούς άφορά. Έφ' όσον είναι βαθειά πεπεισμένοι, γι' αύτό πού λένε, καμ

μιά συνειδητή μεταθανάτια ζωή δέv τούς είναι δυνατή. Γιατί ύπάρχουvε 

έξαιρέσεις σέ κάθε κανόνα. 

Έρώτ. - Άv γενικός κανόνας είναι vά έπιζεί ή συνείδηση τού έαυτού 

μας μετά τό θάνατο, γιατί vά ύπάρχουv κι έξαιρέσεις; 

Άπάvτ. - Καμμιά έξαίρεση δέv είναι δυνατή στίς βασικές άρχές τού 

πνευματικού κόσμου. Ύπάρχουv δμως κανόνες, πού άφορούvε έκεί

vους, πού βλέπουνε, καί κανόνες γιά έκείvους πού προτιμούvε vά μεί

νουνε τυφλοί. 

Έρώτ. - Πολύ καλά, τό καταλαβαίνω. Είναι ή πλάνη τού τυφλού, πού άp

vιέται τήv ϋπαρξη τού ηλιου, γιατί δέv τόv βλέπει. Άμα πεθάνει δμως, ή 

πνευματική του δραση θά τόv ύποχρεώσει δίχως dλλο vά τόv δεί. Αύτό δέv 

θέλετε vά πείτε; 

Άπάvτ. - Κανείς δέ θά τόv ύποχρεώσει vά ίδεί, καί δέv θά ίδεί τίποτε. 

'Αφού ο' δλη του τή ζωή καλλιέργησε μ' έπιμοvή, τήv ίδέα δτι δέv ύπάρ

χει μετά τό θάνατο έπιβίωση, έγινε άvίκαvος vά τήv δεί, οί πνευματικές 

του ίκαvότητες πάθανε άτροφία. ·Έπειτα άπ' τό θάνατο δέv μπορούνε πιά 

v' άvαπτυχθούvε, κι έτσι θά μείνει τυφλός. ·Άv έπιμέvετε, δτι «πρέπει» vά 

ίδεί, έvvοείτε κάτι άλλο άπό έμέvα. θά μιλάτε γιά τό «Πνεύμα τού πνεύ

ματος», γιά τή «φλόγα τής φλόγας», γιά τό ·Άτμα, μέ μιά λέξη, πού μπερ

δεύετε μέ τήv άvθρώπιvη ψυχή, μέ τό Μάνας ... Δέv μέ καταλαβαίνετε, 

θά προσπαθήσω vά σάς ξεκαθαρίσω τή σκέψη μου. "Όλος ό σκοπός αύ

τής τής συζήτησης είναι vά ίδούμε, όv ο' ένα τέλειο ματεριαλιστή είναι 

δυνατή ή συνολική άπώλεια τής συνείδησης τού Έαυτού, τής άvτίληψης 

τού έαυτού του μετά τό θάνατο. "Έτσι δέv είναι; Σάς άπαvτώ: Είναι δυνα

τή. Πιστεύοντας σταθερά στήv Έσωτερική μας Διδασκαλία, πού θεωρεί 
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ότι ή μετά τό θάνατο περίοδος, τό διάστημα δηλαδή άνάμεσα σέ δύο 
βίους, ή δυό γεννήσεις, είναι μεταβατικό, σάς λέγω ότι: είτε αύτό τό διά

στημα άνάμεσα σέ δυό πράξεις τού όλο ψευδαίσθηση δράματος τής 

ζωής διαρκέσει ένα χρόνο, εϊτε διαρκέσει ένα έκατομμύριο χρόνια, μπο

ρεί νά μήν είναι τίποτε άλλο άπ' τήν κατάσταση ένός άνθρώπου, πού έχει 

πάθει βαθειά λιποθυμία. Τίποτε έτσι δέν άλλάζει τό νόμο. 
Έρώτ. - Πώς γίνεται αύτό, άφού πρό όλίγου τονίσατε δτι καμμιά έξαίρε

ση δέv είναι δυνατή ατούς βασικούς νόμους τής μεταθανάτιας ζωής; 

Άπάντ. - Ούτε καί τώρα άναφέρω καμμιά έξαίρεση. Ό πνευματικός 

νόμος τής συνέχειας έφαρμόζεται μόνο σέ ό,τι είναι άληθινό, πραγματι

κό. 'Αρκεί νά κατανοήσετε τό δυαδισμό τού Μάνας καί τό τί σημαίνει 

Μπούντι, γιά ν' άντιληφθείτε τό λόγο, γιά τόν όποίο ό ματεριαλιστής δέν 

συνειδητοποιεί τήν έπιβίωσή του μετά τό θάνατο. Έφ' όσον τό Μάνας 

στήν κατώτερή του όψη είναι ή έδρα τής γήϊνης νοημοσύνης, δέν μπορεί 

νά δώσει άλλη άντίληψη τού σύμπαντος, έξω άπ' έκείνην, πού βασίζεται 

στήν διαπίστωση αύτής τής νοημοσύνης. Δέν μπορεί ν' άναπτύξει τήν 

πνευματική ένόραση. Ή Σχολή τής 'Ανατολής μός λέει ότι στήν πραγμα

τικότητα ή διαφορά άνάμεσα στό Μπούντι καί τό Μάνας τό Έγώ, η τήν 

"Ισβαρα* καί τήν Πράζνα, δέν είναι άλλη άπ' έκείνη πού ύπάρχει άνάμεσα 

στό δάσος καί τά δέντρα του, τή λίμνη καί τά νερά της. 'Ένα η έκατό 
ξερά, μή ξερριζωμένα δέντρα δέν έμποδίζουνε, τό δάσος νά είναι δά
σος. 

Έρώτ. - Ά v, άφού διαλυθεί τό σώμα μου, τό Έγώ μου μπορεί vά βυθι

σθεί σέ μιά κατάσταση όλικής άvαισθησίας, πώς τότε θά τιμωρηθούvε οί 

άμαρτίες τής περασμένης ζωής; 

Άπάντ. - Ή φιλοσοφία μας διδάσκει ότι τό Έγώ θά ύποστεί τήν καρ

μική τιμωρία μόνο στήν έπόμενη ένσάρκωση. Μετά τό θάνατο δέχεται 

τήν άμοιβή του γιά όσες άδικες ταλαιπωρίες πέρασε στήν περασμένη 
του ένσάρκωση. Καί γιά τό ματεριαλιστή έπομένως ή μόνη τιμωρία, πού 

θά ύποστεί άμα πεθάνει, είναι νά μή γευτεί καμμιά άνταμοιβή, νά μήν 

έχει συνείδηση τής εύδαιμονίας καί τής άνάπαυσης τού Ντεβαχάν. Τό 
Κάρμα είναι τό παιδί τού γήϊνου Έγώ, καρπός τού δέντρου τής άντικει

μενικής, όρατής προσωπικότητας, καθώς κι όλων τών σκέψεων καί τών 

κίνητρων τού πνευματικού «'Εγώ». Είναι έπίσης τό Κάρμα ή στοργική 

μητέρα, πού θεραπεύει τίς πληγές, πού δημιούργησε ή ϊδια στήν προη

γούμενη ζωή, πρίν άρχίσει νά βασανίζει τό Έγώ έπιβάλλοντάς του άλ
λες. "Αν άπ' τή μιά μεριά μπορούμε νά πούμε, πώς δέν ύπάρχει πόνος 

σωματικός η ψυχικός, στή ζωή τού άνθρώπου, πού νά μήν είναι άμεσος 
καρπός, άμεση συνέπεια κάποιας άμαρτίας τής προηγούμενης ϋπαρξης· 

άπ' τήν άλλη μεριά εφ' όσον ό άνθρωπος δέν συγκρατεί τήν παραμικρό

τερη άνάμνηση στήν τωρινή του ζωή, μένει μέ τό αϊσθημα πώς δέν είναι 

• Ίσβαρα είναι ή όμαδική συνείδηση τής έκδηλωμένης θεότητας, Βράχμα, δηλαδή ή άμα

δική συνείδηση τής στρατιάς τών Ντύαν Τσόχαν (Μυστική Διδασκαλία). Πράζνα είναι ή άτομι

κή τους σοφία. 



Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 139 

άξιος μιάς τέτοιας τιμωρίας, πώς ύποφέρει όχι έξ αίτίας του. Αύτό είναι
άρκετό γιά νά έχει δικαίωμα νά δοκιμάσει στή μεταθανάτια ϋπαρξη άπό
λυτη παρηγοριά, άνάπαυση καί μακαριότητα. Γιά τόν πνευματικό έαυτό
μας ο θάνατος είναι πάντα φίλος καί λυτρωτής. Γιά τό ματεριαλιστή, πού
άνεξάρτητα άπ' τό ματεριαλισμό του δέν είναι κακός άνθρωπος, τό διά
στημα άνάμεσαΌέ δύο ζωές κυλάει σάν ένας άδιατάρακτος κι ησυχος
ϋπνος ένός παιδιού, χωρίς όνειρα, γεμάτος άκαθόριστες είκόνες. Γιά
τούς συνηθισμένους άνθρώπους είναι ένα όνειρο πολύ ζωντανό, όσο κι 
ή ζωή, γεμάτο όράματα καί πραγματική εύτυχία. 

Έρώτ. - Κι ετσι ό προσωπικός άνθρωπος είναι ύποχρεωμέvος vά ύπο

μέvει τυφλά τίς καρμικές ποινές, πού βαρύνουν τό Έγώ; 

· Απάντ. - "Όχι άκριβώς. Στήν έπίσημη στιγμή τοϋ θανάτου, άκόμη καί
τοϋ αίφνιδίου, κάθε άνθρωπος βλέπει νά περνάει έμπρός του, όλη ή πε
ρασμένη του ζωή καί στίς μικρότερες λεπτομέρειες. Γιά μιά σύντομη 
στιγμή ή προσωπικότητα γίνεται ένα μέ τήν άτομικότητα, τό πάνσοφο 
Έγώ. Είναι άρκετή όμως γιά νά δείξει στόν άνθρωπο όλη τήν άλυσσίδα 
άπό τίς αίτίες, πού τίς συνέπειές τους δέχτηκε σ' όλο του τό βιό. Βλέπει 
τώρα καί καταλαβαίνει τόν έαυτό του, όπως είναι χωρίς κολακείες κι αύ
ταπάτες. Διαβάζει τή ζωή του, σάν τό θεατή, πού άγναντεύει τό στίβο, 
πού έγκαταλείπει. Αίσθάνεται καί γνωρίζει, ότι δίκαια ύπέφερε όλα τά 
βάσανα, πού πέρασε. 

Έρώτ. -Αύτό συμβαίνει σ' όλους; 

Άπάντ. - Σ' όλους χωρίς έξαίρεση. Μάς διδάσκουν ότι πολλοί καλοί 

κι' αγιοι άνθρωποι βλέπουν όχι μόνο τή ζωή πού άφίνουν, άλλά καί άρκε
τές προηγούμενες, στίς όποίες δημιουργήθηκαν οί αίτίες τής τωρινής 

τους διαμόρφωσης στόν τελευταίο αύτό ένσαρκο βίο. Άναγνωρίζουν τό 
νόμο τοϋ Κάρμα σ' όλη του τή μεγαλοπρέπεια καί τή δικαιοσύνη. 

Έρώτ. -Συμβαίνει τίποτε άvάλογο πρίv άπό τή γέννηση; 

Άπάντ. - Ναί. "Όπως τήν ώρα τοϋ θανάτου ό άνθρωπος ρίχνει μιά σύ

ντομη ματιά στή ζωή πού πέρασε, έτσι κι όταν ξαναγεννιέται στή γή, τό 

Έγώ, ξυπνώντας άπό τό Ντεβαχάν, βλέπει μπροστά του τό προφητικό 
όραμα τής ζωής, πού τόν περιμένει καί κατανοεί όλες τίς αίτίες, πού τόν 
όδήγησαν σ' αύτή. Τίς βλέπει καί προβλέπει τό μέλλον, γιατί τό Έγώ ξα

ναβρίσκει όλόκληρη τή Μανασική του συνείδηση μεταξύ τοϋ Ντεβαχάν 

καί τής στιγμής τής ξαναγέννησης. Γίνεται πάλι γιά λίγο ό θεός, πού ητα
νε πρίν ό καρμικός νόμος τόν κατεβάσει στήν ϋλη γιά νά ένσαρκωθεί 
στόν πρώτο ένσαρκο άνθρωπο. Τό «χρυσό νήμα» βλέπει όλα τά μαργαρι

τάρια, χωρίς νά παραλείπει ούτε ένα. 

(Μετάφρ. Μαρίκας Σακελλαρίου - Κανδήλη) 
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«Χωρίς άρχή καί δίχως τέλος ... »

Φτάνουμε στή ζωή κάποιων άνθρώπων 

σέ κάποιο χώρο 

σέ κάποιο χρόνο 

κι έρχονται στή ζωή μας άλλοι. .. 

γονείς παιδιά και σύζυγοι συγχρόνως 

άγαπημένοι κι έραστές .. 

έχθροί καί φίλοι 

θύτες καί θύματα μαζί ... 

μιά πρόφαση συνάντησης θά έλεγες 

σέ χώρο καί σέ χρόνο ... 

καί φεύγουμε ώς ηρθαμε 

άγνωστοι 

ξένοι 

μακρινοί 

χαμένοι σέ άγνοια και θλίψη ... 

σελίδες άπό κάποιο μυθιστόρημα 

χωρίς άρχή καί δίχως τέλος ... 

Αύτός είναι ό πρόλογος τού πολύ ένδιαφέροντος μυθιστορήματος 

τής Μαργαρίτας Λαμπρινού «Χωρίς άρχή καί δίχως τέλος ... », πού άξίζει 

νά διαβασθεί. 

Ή Μαργαρίτα Λαμπρινού γεννήθηκε και σπούδασε στήν Άθήνα. Τε

λείωσε τή Δραματική Σχολή τού Έθνικού θεάτρου καί έργάσθηκε στό 

Έλεύθερος θέατρο γιά πολλά χρόνια. Άπό τό 1974 είναι στό Έθνικό 

θέατρο. 

Άπό τό 1 979 είναι ένεργό μέλος τής θεοσοφικής Έταιρίας έν Έλ

λάδι. 

Πρόκειται νά έκδοθούν τά έργα της: «'Η Μάννα μου ή Γή» καί «·ο 

ηλιος τού μεσονυχτίου» (θέατρο), «Σκόρπια φύλλα» (ποιήματα) καί 

«'Όταν άνθίσουν οί κέδροι» (μυθιστόρημα). 



Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 1 06 71 'Αθήνα 

ΜΑΪΟΣ 

2 Τρίτη 

4 Πέμπτη 

5 Παρασκευή 

8 Δευτέρα 

9 Τρίτη 

11 Πέμπτη 

15 Δευτέρα 

16 Τρίτη 

18 Πέμπτη 

19 Παρασκευή 

23 Τρίτη 

25 Πέμπτη 

29 Δευτέρα 

30 Τρίτη 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Πέμπτη 

2 Παρασκευή 

6 Τρίτη 

Συνεδριάσεις Στοών 
Μάϊος - Ίούνιος 1989 (ώρα 8 μ.μ.) 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΗΛΙΟΣ 

Π. Ποποσλιώτης - Μυστική Διδασκαλία της 

Ε.Π. Μπλοβάτσκυ 

Ή .  Κίμσς - Ή σπουδαιότητα τσϋ θείου θελή-

μοτος 

Π. "Αντζοκος- «Κρισναμούρτι» 

ΕΟΡΤΗ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

θ. Κοφετζόπουλος - Κίνδυνοι τοϋ Άστρικοϋ 

πεδίου. (Διδασκαλία ναού "f.ρτιζον) 

Χορ. Κοτσορδης - Κάρμα: Ό νόμος της οίτίος 

κοί τοϋ άποτελέσμοτος. Μέρος s· 

Π. Άνογνώστου - Άρχοίο 'Ελληνική Φιλοσο-

φίο κοί θεοσοφία 

Ν. Ποπογεωργάκης - Ό Μυστικισμός διά μέ-

σου τών οίώνων. Α
. 

Άν. Τριανταφυλλόπουλος- Τό 'Εσωτερικό 

στοιχείο στή θείο Κωμωδία τοϋ Δάντη. Γ 

Π. "Αντζοκος- Κρισναμούρτι 

Ν. Ποπογεωργάκης - Ό Μυστικισμός διά μέ-

σου τών οίώνων. s· 

Ίφιον. Χοτζηδημητρίου - Άπό τό βιβλίο - Χί-

λιες κοί μία νύχτες 

Π. Άνογνώστου - Άρχοίο 'Ελληνική Φιλοσο-

φίο κοί θεοσοφία. 

Π. Ποποσλιώτης - Μυστική Διδασκαλία της 

Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 

Κ. Άντωνίου - 'Εσωτερικές άπόψεις έπί της 

Κοσμογονίας 

Π. "Αντζακος- Κρισναμούρτι 

Π. Ποπασλιώτης- Μυστική Διδασκαλία της 

Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 

Ή Στοά «'Ελευθερία» τού ΒΟΛΟΥ θά συνεδριάσει τίς ήμερομηνίες: 6 

Μαίου, 20 Μαίου καί 3 'Ιουνίου μέ θέμα: «Τό κλειδί τής θεοσοφίας». 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Βουκου

ρεστίου 25, α· όροφος, Κωδ. 106 71, 

είναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαβ

βάτου 1 Ο - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν ii τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Άποστο

λαί με τραπεζικός έντολάς μάς δυσκο

λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω

σιν: «μετώκησε» ii «άγνωστος». Παρα

καλούνται όσοι τούς γνωρίζουν να 

τούς είδοποιήσουν ii νά μας δώσουν 

τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Φωτ. Άφεντάκην 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Ήλ. Ζήτην Βόλος 

Στεφ. Άνεμογιάννην Κέρκυρα 

'Άγης Σουρούβαλην θεσ/νίκη 

Γεωργ. Χωριατέλλην Μυτιλήνη 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Παναγιώτη Βλαχοπούλου: «Οί 'Αντιθέ

σεις» 

Μαρία Χόγκαν: Έπιμ. Λούλα Κωνστα

ντινίδου 

Δημοσθένη Ζαδέ: «Πάνω άπ' τόν ξένο 

μόχθο» Τόμος Γ 

Δημήτρη Σταμέλου: .. ·ο θάνατος τού 

Καραϊσκάκη» 

Χριστίνα Καρυδογιάννη: «20ός αίών. 

Τό λυκόφως τού Τιτάνα» 

Λούλα Κωνσταντινίδου: «Τιμητική έκ

δήλωση Κ. Κάλλια στίς 12-3-85 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: «Τό κρά

σπεδο» 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: «θρησκευ

τική ποίηση» Β' έκδοση 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδσυ: «Καλιρόη 

Παρρέν» 

Σπανόπουλος: «Homo res» 

Τάκη Εύθ. Δημητρόπουλου: «Σκαλίζο

ντας τίς ρίζες μας» Σέρβου 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«Εύφορίων» (Ίούλ.-Δεκ.). 

«'Ισραηλινά Νέα» (Δεκέμ.) 

« 'Ηπειρωτική 'Εστία» (Όκτώβ.-Νοέμ.

Δεκ.) 

«Περιοδικό 'Ελληνίδων της Βόρειας 

'Ελλάδας ('Έτος 37 - Άρ. 172) 

ΔΩΡΕΕΣ 

Ή 'Αρετή Τζουλάτη κατέθεσε εiς 

μνήμην τού ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ 

1 0.000 δρχ. καί είς μνήμην τού ΝΙ

ΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ 5.000 δρχ. 

ύπέρ τού «ΙΛΙΣΟΥ». 

'Επίσης ό Κων/νος Μπερεδίμας κατέ

θεσε 1.000 δρχ. εiς μνήμην τού 

ΒΑΣΟΥ ΚΡΙΜΠΑ ύπέρ του «ΙΛΙ

ΣΟΥ». 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 
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 Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ" 
τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 
Βουκουρεστίου 25- Άθήναι 1 06 71 

'Εκδότης-Διευθυντής: 
Πολυδεύκης 'Άντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Μαρτ. - Άπριλ. 1989 

C. W. LEADBEATER

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Θεμιστοκλέους 38 (2ος ορ.) - Τηλ. 36.30.824 

(Πωλείται και στα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ» 
Βουκουρεστίου 25, 1ος ορ. - Τηλ. 36.20.702) 



«Κάρμα» 
Βιβλία Έσωτερικοϋ 

Έμ. Μπενάκη 79 - Τηλ. 364.1137 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομή 1989 Δρχ. 1.200 

Έξωτερικοϋ Δρχ. 2.000, άεροπορικώς Δρχ. 2.500 

Έγγράψατε νέους συνδρομητές 





• 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

R. Burnier: Θέματα θεοσοφίας 73 

1. Βασιλη: Τά λυτρωτικά φτερά της άνθρώnινης ψυχής 78 

Μ. Λογοθέτη: Νοστράδαμος (Μέρος Β') 86 

Π. Άναγνώστου: Μυστηριακοί δοξασίαι περί ψυχής 96 

Ά. Άδριανόnουλος - 1. Βασιλης - Δ. Ίωαννίδης: Περί της 'Αλη-

θείας 97 

Κ. Ήλιάδη: Ό άριθμός 7 104 

Δ. Καλλέργη: Πάσχα καί έαρινή ίσημερία 108 

Ν. Παnαγεωργάκη: Καββαλιστικά Δόγματα 11 Ο 

Χένρυ Στήηλ 'Όλκοττ 121 

Π. Άναγνώστου: Άμφιαράειον 129 

Ε.Π. Μnλαβάτσκυ: Ή τύχη τής ψυχής 131 

«Χωρίς άρχή καί δίχως τέλος» (Μ. Λαμnρινοϋ) 140 

Πρόγραμμα όμιλιών 141 

Μεταξύ μας 142 

Στό προσεχές τεύχος 

Ή έορτή τού Λευκού Λωτού 

Αίμ. lβου: Σρί Σότνα Σόϊ-Μπόμπα 
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