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ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

· Η κατάστασις

πρό τής Δημιουργίας 

Δημ. Ιωαννίδη 

(Στη Μνήμη του) 

Πώς έγινε ό Κόσμος - έχει άρχή, θά έχη τέλος, ποιά καί πόσα είναι τά 

αϊτια πού τόv δημιούργησαν; Τό αϊτιο η τά αϊτια, πού τόv έκαμαν, είναι 

μέσα στό Σύμπαν η έξω άπ' αύτό; Αύτά καί όλλα ζητήματα προβάλλονται 

γιά λύσι καί άποτελοϋv έκείvο πού λέγουμε: προβλήματα κοσμογονικά. 

Στά προβλήματα αύτά παίρνουν θέσι διάφορες φιλοσοφίες, θρη

σκείες, ή έπιστήμη, άλλά καί ή έσωτερική παράδοσις. 

Κοντά στά τόσα, όμως, κοσμογονικά προβλήματα, τό προβάδισμα, θά 

έλέγαμε, έχει τό πρόβλημα γιά τήν κατάστασι πρό τής δημιουργίας τ()ϋ 

Κόσμου. Καί ψά τό πρόβλημα, άκριβώς, αύτό είναι σήμερα τό θέμα μας. 

Στό πρόβλημα τοϋτο, όπως καί σ' όλλα κοσμογονικά προβλήματα, οί 

γνώμες διχάζονται. Προβάλλονται δύο βασικές άπόψεις. Μερικές φιλο

σοφίες καί θρησκείες πρεσβεύουν ότι ό Κόσμος έδημιουργήθη άπό τό 

Μηδέν, ότι προήλθε άπό τήv άvυπαρξία, «έ κ τ ο ϋ μ ή ό v τ ο ς "· 

Ή έπιστημοvική θεωρία δέv παίρνει θέσι στό ζήτημα αύτό. Καθώς δέ 
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έχει γράψει τώρα τελευταία καί ό Ρόμπερτ Όπενχάϊμερ, ό πυρηνικός 

φυσικός, ή έπιστήμη θεωρείτόν Κόσμο σάν ίστορικό φαινόμενο πού έχει 

άρχή. Καί προσθέτει ότι γιά τήν κατάστασι πού προηγήθηκε τής 

δημιουργίας ή έπιστήμη δέν γνωρίζει. 'Άλλα συστήματα έχουν διατυπώ

σει άντίθετη άποψι πρός τήν προηγουμένη: τήν άποψι τής άνυπαρξίας. 

'Ότι δηλαδή ή δημιουργία τού Κόσμου, ή γένεσις τού Σύμπαντος, προήλ

θε άπό κατάστασι ύπαρκτή καί όχι άπό τό Μηδέν. "Ότι ό Κόσμος έγινε 

«έ κ τ ο  ύ ό ν τ ο ς  ». Τήν άντίληψιν αύτή συμμερίζονται όλες οί έσωτε

ρικές παραδόσεις, άρχαίες καί νεώτερες, καί ή άρχαία έλληνική έσωτε

ρική παράδοσις. 

Τήν πρό τής δημιουργίας τού Κόσμου κατάστασι, οί διάφοροι 'Έλλη
νες Φιλόσοφοι, όσοι άνήκαν ο' έσωτερικές Σχολές η ήσαν έπηρεασμέ

νοι άπό τήν έσωτερική γνώσι, τήν έκφράσανε με διάφορους ό καθένας 

τους όρους η μέ συμβολικές είκόνες. Τήν έθεώρησαν δέ σάν μία κατά

στασι ύπαρκτή, μέσα στήν όποία ό,τι κατόπιν έξεδηλώθη ατή Φύσι, ατόν 
Κόσμο, ήτο άνεκδήλωτο, «λανθάνον», χωρίς μορφή, άμορφο, χωρίς ίδιό

τητες, σέ άταξία, «δυνάμει». 

Τήν έσωτερικήν αύτήν άντίληψι ότι τίποτε δέν ήμπορεί νά γεννηθή 

άπό τήν άνυπαρξία διετύπωσε γενικά ό Δημόκριτος. 'Έχει διασωθή τό 

περίφημο άπόσπασμά του: «Μηδέν έκ τού μή όντος γίνεται, μηδέ είς τό 

μή όν φθείρεται». 

Οί 'Ορφικοί, τήν πρό τής δημιουργίας ύπαρκτή καί άνεκδήλωτη κατά

στασι παρομοίωσαν μέ αύγό, μέ τήν περίφημη είκόνα τους «τό κοσμογο

νικόν ώόν». Δηλαδή, όπως μέσα ατό αύγό τό πουλί, πού θά έκκολαφθή 

κατόπιν άπό αύτό, εύρίσκεται άνεκδήλωτο, άλλά σέ κατάστασι ύπαρκτή, 

έτσι καί ό Κόσμος πρό τής δημιουργίας ήτο ύπαρκτός, άλλά άνεκδήλωτος. 

Άπό τό «κοσμογονικόν ώόν», έλεγαν, βγήκαν δύο πράγματα: «ό 
'Έρως η Φάνης» καί «ή Νύξ», δηλαδή δύο ούσίες πού έκαμαν τόν Κόσμο.
Ό νεοπλατωνικός Πρόκλος έχει γράψει σχετικά ότι «·ο 'Ορφεύς έχρη
σιμοποίησε τήν παράστασιν ταύτην, ότι έξ ώού προέκυψεν ό Κόσμος, 
όπως προκύπτει τό ζώον έκ τού ώού». Άλλού δέ λέγει ότι τό αύγό τών
'Ορφικών είναι τό ϊδιον μέ έκείνο πού ό Πλάτων έλεγε «όν» δηλαδή
ύπάρχον. «Ταύτόν τό τε Πλάτωνος όν καί τό Όρφικόν ώόν». Ό δέ έπί
σης νεοπλατωνικός Δαμάσκιος, ό τελευταίος Σχολάρχης τής Νεοπλα
τωνικής Σχολής τών 'Αθηνών, σέ σχόλιά του γιά τήν είκόνα αύτή τών 
'Ορφικών, έχει γράψει ότι μέσα ατό αύγό τών 'Ορφικών ύπήρχαν «αί φύ
σεις τού άρρενος καί τού θήλεος καί έν μέσ<!) παντοίων σπερμάτων τό 
πλήθος». Δηλαδή ότι στήν πρό τής δημιουργίας τού Κόσμου κατάστασι
ύπήρχαν άνεκδήλωτοι οί τύποι τών μορφών, ητοι ή μία ούσία άφ' ένός
καί τό πλήθος, ή άλλη ούσία άφ' έτέρου, πού συγκρότησαν ϋστερα τόν
Κόσμο. Σχολιάζοντας τούς 'Ορφικούς ό Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς λέγει
γιά τόν Όρφέα ότι παρομοιάζει τό χάος, δηλαδή τήν πρό τής δημιουρ
γίας κατάστασι, μέ αύγό μέσα στήν όποία έπικρατούσε ή άταξία, «τό
χάος ώώ παρεικάζει, έν ώ τό πρώτον στοιχείον ήν ή σύγχυσις».

Οί Πυθαγόρειοι έλεγαν πώς ή κατάστασις πού προϋπήρξε τού Κό
σμου δέν είχε άρμονία, άντίθετα μέ τόν Κόσμο πού ήταν άρμονικός. Γι'
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αύτό δέ, καθώς λέγεται, πρώτος ό Πυθαγόρας ώνόμασε τό Σύμπαν, Κό

σμο, δηλαδή τόξι, γιό τήν όρμονία πού έπικρατεί μέσα σ' αύτόν. 

Ό Κόσμος έγινε «δι' όρμογής», δηλαδή μέ τήν τακτοποίησιν ούσιών 

πού ήσαν πρώτα σέ όταξία. Έπόνω σ' αύτό έχει σωθή ένα όπόσπασμα 

τού Πυθαγορείου Φιλολόου πού δίδει τόν όρισμό τού Κόσμου σόν όρμο

νίας «έστι γόρ όρμονία πολυμιγέων ένωσις καί δίχα φρονεόντωv συμ

φρόνησις». (Γιατί όρμονία είναι ή ένωσις τών πολυποικίλων καί ή συμφω

νία έκείνων πού έχουν όντίθετες ίδιότητες). Πολυποίκιλα είναι τό άτομα, 

έκείνα δέ πού έχουν όντίθετες ίδιότητες είναι τό άτομα όφ' ένός καί ή 

άλλη ούσία, ή συνεχής, όφ' έτέρου. 

Ό 'Ησίοδος, ό θεολόγος ποιητής, στήv θεολογία του ώνόμαζε τήv 

όταξία, τήν όμορφη ούσία, πού προϋπήρξε τής δημιουργίας, χάος. Προ

σθέτει δέ ότι όπό τό χάος γεννήθηκαν ή Γαία καί ό 'Έρως. Ό Jean Ri

cheρin τής Γαλλικής 'Ακαδημίας στήv 'Ελληνική Μυθολογία πού έγραψε 

λέγει ότι Γαία είναι ή καθολική μητέρα τού Κόσμου καί 'Έρως όρχή κο

σμογονική, δύναμις έλξεως. Ρ r ί n c ί ρ ί u m , καθώς τήν όνομόζει. 

Δηλαδή καί ό 'Ησίοδος παραδέχεται ότι ό Κόσμος γεννήθηκε όπό κατό

στασι όταξίας ύπαρκτή, πού τήν τακτοποίησαν, τήν έβαλαν σέ τόξι, οί δύο 

όρχές, σόν έξεδηλώθησαν όπ' αύτή. 

Ό 'Εμπεδοκλής πόλι τήν ύπαρκτή κατόστασι πού προηγήθη τής 

δημιουργίας τήν όνομόζει «σφαίρον». Προσθέτει δέ πώς ό,τι ύπήρχε 

μέσα στό σφαίρον, δέν παρουσίαζε ποιότητα, οϋτε ύπήρχαν μέσα σ' αύτό 

εϊδη. Γι' αύτό, τήv κατόστασι τού σφαίρου όποκαλεί «όποιον» καί «όνεί

διον». Μέσα στό σφαίρον δέν ύπήρχαν οί δυνάμεις πού χαρακτηρίζουν 

τόν Κόσμο, έλξις καί άπωσις. «Φιλότης» καί «Νείκος», καθώς τίς λέγει ό 

φιλόσοφος. Δηλαδή ό,τι ύπήρχε στό σφαίροv δέν είχε ίκανότητες καί 

δυνάμεις. Ή κατάστασίς του ήτο όνεκδήλωτη. 

Ό 'Αναξαγόρας γιό τήν πρό τής δημιουργίας κατόστασι έχει γράψει 

ότι όλες οί ούσίες έκεί μέσα ήσαν όνακατεμένες καί σέ όταξία. «·ομού 

πάντα χρήματα ήν». 

Τήν κατόστασι αίιτή καί ό Ρωμαίος ποιητής 'Οβίδιος, στίς «Μεταμορ

φώσεις» του, τήν χαρακτηρίζει σόν «όδρανή καί συγκεχυμένην ϋλην». 

(Rudis indigestaque moles). 

Γιό τό ϊδιο αύτό ζήτημα ό Πλάτων έχει γράψει ότι πρό τής δημιουρ

γίας ύπήρχαν τό «όρχέτυπα», δηλαδή οί «ίδέες» όνεκδήλωτες. 

« Ίδέες» όποκαλούσε ό Πλάτων τούς τύπους πού κάνουν καί δίδουν 

τό σχήμα στίς μορφές μέσα στόν Κόσμο. Καί όφού ήλθε ό λόγος γιό τίς 

«ίδέες» τού Πλάτωνος πρέπει καί έδώ νό σημειώσουμε (ίδέ καί Ίλισόν, 

τεύχος 26ov Άπριλίου-Ίουvίου 1962, σελ. 135) ότι ή λέξις ίδέα στήν 

άρχαιότητα δέν είχε τήν σημασία τής «έννοίας» πού έχει σήμερα, όλλό 

τήν σημασία τής έξωτερικής όψεως κάθε πράγματος, ό δέ Πλάτων τήν 

χρησιμοποίησε μέ τήν σημασία τού τύπου τής μορφής τού πράγματος. 

Στίς όντιλήψεις αύτές πού έξεθέσαμε σήμερα γιό τήν κατόστασι πού 

ύπήρξε πρό τής δημιουργίας συμφωνεί καί ή 'Ινδική παράδοσις, πού τήν 

θεωρεί κι' αύτή ύπαρκτή. Καθώς είναι γνωστόν, ή 'Ινδική φιλοσοφία τήν 

ούσία τού Κόσμου όνομόζει «Βράχμα». Γιό τήν κατόστασι δέ τού Βράχμα 
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nρό τής δημιουργίας χρησιμοποιεί τόν όρο «Παραβράχμ», που σημαίνει 

το «επέκεινα του Βράχμα». Χρησιμοποιεί ακόμη και τον όρο ... «Βράχμα 

Νιργκούνα» πού θα nή «τό μή έκδηλωμένο Βράχμα». 

Μ' όλα τ' άνωτέρω συμφωνεί καί ό όρος «Φύσις» πού χρησιμοποιού

με γιά νά έκφράσουμε τόν Κόσμο, τό Σύμπαν. Ή λέξις φύσις παράγεται 

άnό τό ρήμα φύω πού θά nή φυτρώνω. "Όπως δηλαδή άnό τόν σπόρο, 

ούσία ύnαρκτή, φυτρώνει τό άνεκδήλωτο μέσα σ' αύτόν φυτό, έτσι άnό 

ύnαρκτή άλλά άνεκδήλωτη κατάστασι έφύτρωσε ή Φύσις, ό Κόσμος, τό 

Σύμπαν. Καί στήν λατινική γλώσσα ή λέξις Natura παράγεται άnό τό 

ρήμα nascor, πού σημαίνει γεννώ. 

Ή είκόνα τού σπόρου άnό τόν όnοίο φυτρώνει ή Φύσις όμοιάζει· μέ 

τήν είκόνα τών Όρφικών, πού εϊnαμε, τό «κοσμογονικόν ώόν», άnό τό 

όnοίο γεννάται τό Σύμπαν. 

Καθώς λοιπόν καταφαίνεται, άnό όσα έκθέσαμε, ή Έσωτερική παρά

δοσις δίδει λύσι στό κοσμογονικό πρόβλημα γιά τήν κατάστασι πού 

προϋπήρξε τής δημιουργίας καί άnό τήν όnοία έγινε ό Κόσμος. Ήτο κα

τάστασις ύnαρκτή καί άνεκδήλωτη, λανθάνουσα. Μιά κατάστασις πού 
τήν χαρακτήριζε ή άταξία, στήν όnοία δέν ύnήρχε ή άρμονία, αύτό τό χα

ρακτηριστικό τού Σύμπαντος, τού Κόσμου. 

Οί λατινομαθείς φιλόσοφοι τής Δύσεως τού 18ου αίώνος τήν άλή

θεια αύτή τήν έκφράσανε καί τήν έβαλαν σάν προμετωπίδα στήν κοσμο

θεωρία τους μέ τό γνωστόν έnίγραμμά τους ότι άnό τό άνεκδήλωτο, τό 

άτακτο προήλθε ή τάξις, ό Κόσμος. «Ordo ab Chao» έλεγαν, δηλαδή, «ή 

τάξις έκ τού χάους». 

Τα αϊτια τής Δημιουργίας 

Τό θέμα τούτο ή μπορεί νά χωρισθή σέ δύο μέρη. Τό ένα είναι άν ή αί

τία τής Δημιουργίας είναι μία η πολλές, καί τό άλλο άν ή αίτία αύτή εύρί
σκεται μέσα η έξω άnό τό Σύμπαν. 

Θά nάρωμε λοιπόν καί έμείς τό θέμα χωρισμένο. Καί πρώτα θά έξε

τάσωμε άν τά αϊτια τής Δημιουργίας τού Κόσμου είναι ένα η πολλά. 

Οί δογματικές άντιλήψεις καί οί γνώμες πολλών φιλοσοφικών σχο

λών, πού είναι έnηρεασμένες άnό τίς πρώτες, ειναι μοναρχικές. Δηλαδή 

δέχονται μία μόνον αίτία τής Δημιουργίας. Οί έnιστημονικές άπόψεις εί

ναι μάλλον δυαρχικές. Όμιλούν γιά τήν ϋλη καί γιά τήν ένέργεια, άν καί 

τόν τελευταίο καιρό θεωρούν τά δύο αύτά στοιχεία τής Δημιουργίας 

άντιστρεnτά. Ή έσωτερική παράδοσις είναι δυαρχική. Έδέχετο ότι αί 

Άρχαί τής Δημιουργίας είναι δύο καί τίς ώνόμαζε θείες, γιατί τίς θεω

ρούσε αύθύπαρκτες καί αύτενεργούς. Τούτο φαίνεται καθαρά στά άnο

σnάσματα άπό έργα τών άρχαίων έλλήνων συγγραφέων. Έκείνο όμως 

πού θά δούμε πάρα κάτω σέ διάφορα τέτοια άποσπάσματα, τά όnοία θά 

παραθέσωμε, ειναι ότι οί διάφοροι συγγραφείς χρησιμοποιούν διαφό

ρους όρους γιά νά έκφράσουν τίς δύο αύτές Άρχές τής Δημιουργίας, 

τήν συνεχή καί τήν άτομική (τήν Μονάδα καί τήν Δυάδα τών Πυθαγο

ρείων). "Έτσι λοιπόν ό Πυθαγόρειος Φιλόλαος, σέ άπόσnασμά του πού 
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διεσώθη, λέγει: «Είς Κόσμος ύnάρχει συνηρμοσμένος έκ nεραινόντων 

τε καί άnείρων». Ό ϊδιος πάλι σέ άλλο άnόσnασμα άnό τό βιβλίο του 

«περί Φύσεως» γράφει: «·Η Φύσις έν τQ κόσμ� άρμόχθη έξ άnείρων καί 

nεραινόντων καί δλος κόσμος καί τά έν αύτώ πάντα», δηλαδή δτι ή Φύσις 

είς τήν κοσμικήν της τάξιν συνηρμόσθη άnό άπειρα καί nερατούντα καί 

τό κοσμικόν σύστημα ώς σύνολον καί πάντα τά έντός αύτού ύnάρχοντα 

πράγματα. 'Άπειρα όνομάζει τή μία Άρχή τής Δημιουργίας, τήν άτομική, 

πού άnοτελείται άnό άπειρα στό πλήθος άτομα, nερατούντα δέ τήν άλλη 

Άρχή, τήν συνεχή, πού δίδει στίς μορφές πέρας. 

'Αλλος Πυθαγόρειος, ό Τίμαιος ό Λοκρός, σέ βιβλίο πού άnοδίδεται 

σ' αύτόν καί έnιγράφεται «περί ψυχός κόσμου καί φύσιος» γράφει σχετι

κά: «Δύο ών ήνδε άρχαί έναντίαν, ών τό μέν είδος λόγος έχει άρρενός τε 

καί πατρός, ά δ' ϋλα θήλεός τε καί ματέρος. Τρίτα δέ ή μεν τά έκ τούτων 

έκγονα». (Δύο είναι αί άρχαί τής Φύσεως, άντίθετοι ώς nρός τάς ίδιότη

τας αύτών, έξ ών ή τού εϊδους παίζει τόν ρόλον τού πατρός, ή δέ ϋλη τόν 

τής μητρός. Έκ τής ένώσεως δέ αύτών προκύπτει ή τρίτη φάσις τής δημιουρ

γίας, δηλαδή τά έγκονα αύτών, τά έν τη Φύσει πράγματα, ό Κόσμος). 

Ό Πλάτων στό βιβλίο του «Φίληβος» αναφέρει σάν γνώσι πού προέρ

χεται άnό τήν έσωτερική Παράδοσι δτι ή δημιουργία τού Κόσμου όφεί

λεται σέ δύο Άρχές (16-C). 

«Είναι ένα δώρον τών θεών nρός τούς άνθρώnους, δnως καταλήγω 

νά πιστεύω καί έρρίφθη άnό κανένα θεόν, διά μέσου κάποιου Προμηθέ

ως, μαζί μέ έκθαμβωτική φλόγα- καί οί μέν παλαιότεροι πού ήσαν καλύ

τεροί μας καί ζούσαν πλησιέστερα πρός τούς θεούς, μός παρέδωσαν 

αύτήν τήν φήμην, δτι δλα δι' δσα λέγομεν έκάστοτε δτι ύnάρχουν, άnο

τελούνται άnό ένα καί άnό πολλά, περιέχουν δέ μέσα τους ήνωμένα μαζί 

τό πέρας καί τήν άnειρίαν». Τό «ένα» καί τό «πέρας» είναι ή συνεχής 

Άρχή, τά δέ «πολλά» καί ή «άnειρία» είναι ή άλλη Άρχή, ή άτομική, πού 

άnοτελείται άnό άπειρα στό πλήθος άτομα. 

Καί ό Παρμενίδης στό ποιητικό του έργο «περί Φύσεως», πού γράφει 

στόν πρόλογό του, δτι τούτο ύnηγόρευσε ή Δαίμων 'Ημέρα, γιά νά δείξη 

δτι μεταφέρει άλήθειες έσωτερικές, δύο παρουσιάζει Άρχές πού 

δημιούργησαν καί συντηρούν τόν Κόσμο: Τό όν θεωρεί άραιόν, nύρ, 

φώς, τό δέ μή όν nυκνόν, βαρύ, νύκτα. Τό όν θεωρεί συνεχές, άναρχον 

καί άnαυστον. «Δέν είναι τό όν διαιρετόν, διότι δλα του τά μέρη έχουν 

διανεμηθεί έξ ϊσου, ούδέ είναι είς αύτό τό μέρος κάπως περισσότερον 

καί είς έκείνο κάπως όλιγώτερον, πράγμα πού θά ήμnόδιζε τήν συνοχήν 

του, είναι δέ έξ όλοκλήρου τό όν γεμάτο άnό ον καί διά τούτο είναι έξ 

όλοκλήρου συνεχές». Καί σέ άλλο άnόσnασμα: 

«·Επειδή δέν έχει γένεσιν τό όν δέν έχει έξολοθρευμόν, ύnάρχει ώς 

όλότης, χωρίς νά διασπάται είς γένη, χωρίς νά συνταράσσεται καί χωρίς 

νά nαραχθή κατόπιν κατασκευής». Σέ άλλα άnοσnάσματα ό ϊδιος ό Παρ

μενίδης άλλάσσει τούς δρους τών δύο Άρχών: «Αϊται έκρίναντο δέμας 

καί σήματ' έθεντο χωρίς άn' άλλήλων, τώ μέν φλογός αίθέριον nύρ, λε

πτόν, άραιόν, έωυτού πάντοτε τωύτόν, τώ δ' έτέρ� μή τωύτόν». «'Έκρι

ναν ώς αίτια δομής (τού κόσμου καί διεχώρισαν (διέκριναν) άn' άλλήλων, 
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τό μέν αίθέριον ώς ή φλόξ τού πυρός, τό δέ έτερον ούχί τό αύτό (τό 

ϊδιον). 

Καί άλλού: «Κατά δόξαν δέ τώv πολλών είς τό γένεσιν άποδούναι τών 

φαινομένων δύο ποιών τάς άρχάς, πύρ καί γην, τό μέν ώς ϋλην, τό δέ ώς 

αϊτιο καί ποιούν». (Κατά τήν γνώμην δέ τών πολλών, ή γένεσις τών φαι

νομένων άποδίδεται είς άρχάς δύο ποιοτήτων, τό πύρ καί τήν γην, δηλα

δή τήν ϋλην καί τό ποιητικόν αϊτιον). 
Ό Δημόκριτος, έπίσης, δύο έδέχετο κοσμικός άρχάς. Τό «πλήρες» 

καί τό «κενόν». Τό πλήρες θεωρούσε ότι είναι διηρημένο σέ άπειρα τό 

πλήθος, πολύ μικρά σωματίδια, τούς «άτόμους» ή «ναστά» (πυκνά), πού 

είναι χωρισμένα μεταξύ τους άπό τό κενό. Τά άτομα είναι άγέννητα, 
άδιαίρετα καί δέν καταστρέφονται ποτέ. Στά άτομα έδιδε τρείς βασικές 

ίδιότητες: «ρυσμόν, τροπήν καί διαθιγήν», δηλαδή έκτασι, κίνησι καί τήν 

δύναμι νά έπιδρούν τό ένα τό άλλο (διαθιγή, άπό τό διαθιγγάνω, πού 

σημαίνει έπιδρώ). Κενόν θεωρούσε τόν χώρο, άπειρον σέ έκτασι, πού 
περιέχει τά άτομα καί τά χωρίζει μεταξύ τους. 

Τό κενόν καί τά άτομα ύπάρχουν μέσα σέ όλα τά πράγματα. Τά πράγ
ματα άπό τά άτομα καί άπό τό κενό άποτελούνται. Τό κενόν καί τά άτομα 

είναι πραγματικά, ένώ αί ίδιότητες τών πραγμάτων, όπως είναι τό χρώμα 

καί ή γεύσις, είναι φαινομενικά. «Νόμeμ χροιή, νόμeμ γλυκύ, νόμeμ πικρόν· 

έτεή δέ άτομα καί κενόν». Καί ένα σχετικό άπόσπασμα άπό τόν Σέξτον 

τόν Έμπειρικόν φιλόσοφον τού 3ου αίώvος μ.Χ., πού έγραψε ίστορία τής 

φιλοσοφίας: «Λεύκιππος καί ό έταίρος αύτού Δημόκριτος, στοιχεία μέν 
τό πλήρες καί τό κενόν είναι φασί, λέγοντες οίον τό μέν όν, τό δέ μή όν, 

τούτων τό μέν πλήρες καί στερεόν τό όν, τό δέ κενόν γε καί μανόν (ά
ραιόν) τό μή όν, αϊτια δέ τών όντων ταύτα ώς ϋλην». 

Έδώ πρέπει νά σημειωθή, γιά νά μή γίνη σύγχυσι, ότι οί όρολογίες 

τού Παρμενίδου καί τού Δημοκρίτου γιά τό όν καί τό μή όν είναι άvτί

στροφοι. Ό Παρμενίδης, όν όνομάζει τήν συνεχή Άρχήν, ένώ άντίθετα ό 

Δημόκριτος τήv Άτομικήν Άρχήv. Μή·όv δέ, ό Παρμενίδης τήν άτομικήν 

Άρχή, ένώ ό Δημόκριτος τήv συνεχή Άρχήν. 
Δύο έδέχετο Άρχάς τής Δημιουργίας καί ό Έμπεδοκλής. Τά «ριζώ

ματα πάντων» (τίς βάσεις πού κάνουν όλα τά πράγματα) καί τήν «φιλότη
τα καί vείκος». 

Τά ριζώματα τά χώριζε σέ τέσσαρα εϊδη, άπό τά άδρανή στά ένεργό
τερα, καί τά ώνόμαζε: γη, ϋδωρ, άήρ καί πύρ. Οί όροι αύτοί δέν έχουν βέ
βαια καμμία σχέσι μέ έκείνα πού λέγουμε γη, νερό, άέρα καί φωτιά. Είναι 
είκόνες οί όποίες συμβολίζουν τίς δυνάμεις πού έχει κάθε μία άπό τίς 
τέσσαρες αύτές καταστάσεις τώv άτόμωv, οί όποίες όλες μαζί συνθέ
τουν τήν άτομική Άρχή τού Κόσμου. Τήν άλλη Άρχή, τήν συνεχή, τήν
ώνόμαζε φιλότητα καί νείκος, άπό τίς δύο ίδιότητες πού έχει ή Άρχή
αύτή νά συνθέτη καί νά άποσυνθέτη τίς ύλικές μορφές, πού τίς άποτε
λούν τά ριζώματα, δηλαδή τά διάφορα άτομα. Καθώς δέ έλεγε ό φιλόσο
φος αύτός «ή άρμονία έκ νείκους καί φιλίας γίνεται», δηλαδή ό Κόσμος
λειτουργεί μέ τίς διαδοχικές συνθέσεις καί άποσυνθέσεις τών μορφών.
Άλλού πάλι έχει γράψει πώς αί δύο κοσμικοί Άρχαί είναι άφθαρτες καί
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αίώνιες. Ή γέννησις καί ή φθορά γίνεται στά ύλικά πράγματα καί όχι στίς 

κοσμικές Άρχές. Δηλαδή οί σύνθετες μορφές τού Κόσμου έχουν άρχή 

καί τέλος καί όχι οί δύο Άρχές πού συγκροτούν τόν Κόσμο. Ό Πλούταρ

χος στό βιβλίο του «περί τού μή χρόγ έμμετρα τήν Πυθίαν» γράφει οτι ό 

Έμnεδοκλής έλεγε γιά τά ριζώματα: «έκ τούτων γάρ nάνθ' 600 τ' ήv, 600 

τ' έστί καί έσται» (Γιατί άnό αύτά προέρχονται ολα 600 ύnήρξαν, ύnάρ

χουν καί θά ύnάρχουν). 

Καί ό Άριστοτέλης παραδέχεται δύο Άρχές τής Δημιουργίας, χρησι

μοποιεί δέ τούς ορους τού Τιμαίου τού Λοκρού, τού Άρχύτα τού Πυθα

γορείου καί άλλων, δηλαδή «είδος» καί «ϋλη». Τίς δύο αύτές Άρχές ό 

Άριστοτέλης τίς θεωρεί οτι εύρίσκονται σέ ολα τά πράγματα. Τήν ϋλη τή 

δέχεται σάν ούσία άδρανή, τό δέ είδος ούσία πλαστική πού δίδει στά 

πράγματα τή μορφή καί προσδιορίζει τή λειτουργία τους. 

Οί Στωϊκοί φιλόσοφοι παρουσιάζουν τάς δύο Άρχάς τού Κόσμου μέ 

τούς ορους «ποιούν» καί «πάσχον»: «Τό μέν συν πάσχον είναι τήν όποιον 

ούσίαν, τήν ϋλην, τό δέ ποιούν τόν έν αύτή λόγον, τόν θεόν. Τούτον γάρ 

άίδιον όντα διά πάσης αύτής δημιουργεί έκαστα». Έδώ θά πρέπει νά 

σημειωθή οτι οί Στωϊκοί τήν ένεργητική Άρχή, τήν άρρενα, τήν ώνόμα

ζαν καί «λόγον», δηλαδή αίτία, πού δημιούργησε καί συγκροτεί τόν Κό

σμο. Τόν όρο αύτό, τόν ϊδιο, χρησιμοποιούσε άnό nρίν ό Ήράκλειτος γιά 

νά δηλώση τό αϊτιο τής Δημιουργίας. Τόν ϊδιον ορο χρησιμοποίησε καί ό 

Εύαγγελιστής Ίωάννης. Άλλά καί ϋστερα άnό αύτόν τόν έχρησιμοnοίη

σαν καί άλλα νεώτερα φιλοσοφικά συστήματα. 

Τήν λέξι λόγος τήν χρησιμοποιούν στήν φιλοσοφία μέ τήν σημασία 

«αϊτιον», αίτία. Τήν χρησιμοποιούν ομως πολλές φορές σάν παράγωγο 

τού ρήματος «λέγω», έnειδή ή Άρχή αύτή λέγει, συλλέγει, πλάθει τά 

άτομα τής άλλης Άρχής σέ μορφές. 

Καθώς λοιπόν καί στήν άρχή άναφέρουμε, άλλά καί άnό τά διάφορα 

άnοσnάσματα πού παραθέτουμε φαίνεται καθαρά, ή έσωτερική Παράδο

σις δύο έδέχετο Άρχάς κοσμογονικός καί κοσμικός. Τάς θεωρούσε δέ 

Άρχάς θείας, Γο'✓είς τού Κόσμου. Τήν άρρενα Άρχήν, τήν γονιμοnοιό, 

τόν Πατέρα, τή συνεχή, τόv Πλάστη πού πλάθει τά άτομα τής άλλης Άρ

χής σέ μορφές. Καί τήν θηλεία Άρχή, τήν γοvιμοnοιουμένη, τήν Μητέ
ρα, τήν άτομική. Δυαρχική λοιπόν είναι ή έσωτερική Παράδοσις. 

Τώρα καί γιά τό άλλο ζητημα, πού ξεχωρίσαμε άnό τήν άρχή καί είναι 

σχετικό μ' αύτό πού έξετάσαμε, άφού άναφέρεται καί αύτό στά αϊτια τής 

Δημιουργίας: Τά αϊτια η τό αϊτιο τής δημιουργίας είναι μέσα η έξω άnό 

τόν Κόσμο; Δύο ύnάρχουν κι' έδώ άnόψεις: ή έξωκοσμική καί ή άντίθετη 

ο' αύτή, ή ένδοκοσμική. 

Δογματικές καί φιλοσοφικές άnόψεις είναι συνήθως έξωκοσμικές, 

δηλαδή θεωρούν τό αϊτιο τής Δημιουργίας έκτός τού Κόσμου. Άντίθετα 

ή έσωτερική Παράδοσις, δυαρχική καθώς εϊδαμε, δέχεται οτι τά αϊτια 

τής δημιουργίας εύρίσκοvται μέσα στόν Κόσμο. "Όλοι αύτοί οί φιλόσο

φοι, πού παραθέσαμε άnοσnάσματά τους, τίς δυό κοσμογονικές Άρχές 

τίς θεωρούν καί σάν κοσμικές, δηλαδή δέχονται οτι αύτές οί ϊδιες ύnάρ

χουν καί δρούν μέσα στόν Κόσμο πού δημιούργησαν. Τούτο φαίνεται κα-
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θαρά άnό τ' άποσnάσματά τους αύτά. Ή Φύσις, λέγει ό Φιλόλαος, έγινε 
άπό άπειρα καί περατούντα, άπό τά όποία άποτελούνται όλα τά πράγμα
τα τού Κόσμου. Άπό τήν tνωσι τών δύο κοσμογονικών Άρχών άnοτε
λούνται όλα τά πράγματα τής Φύσεως, λέγει Τίμαιος ό Λοκρός, καθώς 
είδαμε. Καί ό Πλάτων τά ϊδια λέγει όταν γράφει πώς ό,τι ύπάρχει μέσα 
στόν Κόσμο άnοτελείται άπό τό ένα καί άπό τά πολλά πού τόν δημιούρ
γησαν. Κατά τόν ϊδιο δέ τρόπο έκφράζονται όλοι οί φιλόσοφοι πού άνα
φέραμε. Καί σάν γενικό συμπέρασμα ήμnορούμε νά πούμε ότι κατά τήν 
έσωτερική Παράδοσι, πού κατά καιρούς διετύπωσαν όλοι οί «όρθώς φι
λοσοφήσαντες» κατά Πλάτωνα, τοποθετούνται μέσα στή Φύσι. Γιατί, ώς 
έλεγαν, έάν τά αϊτια αύτά ήσαν έξω άπό τή Φύσι δέν θά ήμnορούσε νά τά 
έρευνήση ό άνθρωπος. Άλλά καί κάτι άλλο θά συνέβαινε: τά αϊτια τής 
Δημιουργίας θά ήσαν έτσι χωρισμένα καί ξένα άπό τά δημιουργήματά τους. 

Καί γιά νά συνοψίσωμε: κατά τίς έσωτερικές αντιλήψεις, πού έκθέ

σαμε, τά αϊτια τής Δημιουργίας είναι δυό, εύρίσκονται δέ μέσα στήν Φύσι 

καί τήν κυβερνούν. 

Άπό τόν Έπίκτητον 

"Έχεις μέσα σου ένα κομμάτι άnό τό Θεό. 

Γιατί λοιπόν άγνοείς αύτήν τήν συγγένεια; 

ΕΠΙΜ. Π.Δ.Α. 

Τόν έχεις μέσα σου καί δέν αίσθάνεσαι ότι Τόν μολύνεις μέ άκάθαρ
τα διανοήματα καί μέ ρυπαρές πράξεις; 

.. Αν ήταν μπροστά σου ένα άγαλμα τού Θεού, δέν θά τολμούσες νά 
κάνης τίποτα άπ' όσα κάνεις τώρα. 

Καί ένώ είναι ό ϊδιος ό θεός παρών μέσα σου καί τά βλέπει όλα καί τ' 
άκούει, δέν ντρέπεσαι νά κάνης τό κακό, μήν έχοντας συναίσθηση τού τί 
είναι ή φύσις σου! 

Έσύ, πού είσαι τό κατασκεύασμα αύτού τού Δημιουργού, θέλεις νά 
τό καταισχύνης; Καί δμως ό θεός δχι μόνο σέ κατεσκεύασε, άλλά καί 
έμπιστεύτηκε καί παρέδωσε σέ σένα τόν έαυτό σου. Καί έσύ δέν θά τό 
θυμηθής αύτό, άλλά θά ντροπιάσης τήν κηδεμονία σου; 

"Άν ό θεός σού παρέδιδε ένα όρφανό, έτσι θά τό παραμελούσες; 

Έκείνος σού παρέδωσε τόν έαυτό σου καί είπε: «Δέν είχα άλλον, πού 
νά τόν έμnιστεύομαι περισσότερο άπό σένα- φύλαγέ μου αύτόν τόν άν
θρωπο, όπως είναι ή φύσις του: 

Ταnεινόν, nιστόν, ύψηλόφρονα, άτρόμητον, χωρίς πάθη, άτάραχον». 

Καί έσύ δέν θά Τού τόν φυλάξης; 
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'Επιστήμη τής 'Ύλης καί τού Πνεύματος 

Ποιά ύπήρξε στήν πραγματικότητα ή 'Αλχημεία, ποιά ήταν ή άληθινή 
φύση της, θρησκεία; φιλοσοφία η έπιστήμη; Θά μπορούσε νά πεί κανείς 
ότι ή Βασιλική Τέχνη -όπως ήταν γνωστή, κατά τόν Μεσαίωνα- ήταν λίγο 
άπ' όλα αύτά. θά ήταν όμως κανείς πιό κοντά πρός τήν άλήθεια δηλώνο
ντας ότι ή 'Αλχημεία ήταν πάνω άπ' όλα 'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός. 

Ό 'Αλχημιστής, όπως είναι γνωστό, έπεδίωκε νά έπιτύχει κάποια με
ταστοιχείωση. Τά σύμβολα έν τούτοις πού έχρησιμοποιούντο ώς πρός 
τήν τεχνική, όπως μός έχουν δοθή, θά μπορούσαν νά προσαρμοσθούν 
σέ διάφορες έρμηνείες, έτσι ώστε τό πρόβλημα τής άληθινής φύσεως 
τής 'Αλχημείας νά λύνεται μόνον μέ τήν έξακρίβωση τού εϊδους τής με
ταστοιχείωσης πού έπεδιώκετο. Έπρόκειτο πράγματι γιά τή μεταστοι
χείωση τών μετάλλων η γιά μιά πνευματική μεταστοιχείωση, μιά πνευμα
τική πραγμάτωση ώς πρός τήν τελειοποίηση αύτού τού ϊδιου τού Άλχη
μιστού, ii άκόμη γιά ένα είδος 'Αποκρυφισμού γιά τήν άνακάλυψη τών 
μυστικών τής φύσεως καί τόν χειρισμό τών κοσμικών δυνάμεων; Γιά τήν 
'Έλενα Μπλαβάτσκυ ή 'Αλχημεία περιελάμβανε καί τίς τρείς αύτές 
όψεις, όντας ταυτόχρονα γήϊνη, άνθρώπινη καί κοσμική, σύμφωνα μέ τή 
διατύπωσή της. Δέν άμφέβαλε ότι όρισμένοι άλχημιστές είχαν έπιτύχει 
τήν κατασκευή χρυσού, ήταν όμως πεπεισμένη ότι ό κλάδος αύτός τής 
Βασιλικής Τέχνης δέν ήταν ή άληθινή της όψη. 

Ή 'Αλχημεία είχε άσκηθεί σέ διάφορες χώρες καί ή άρχή της χάνεται 
μέσα στή νύχτα τού χρόνου. Λέγεται ότι κάποιος ·Άραβας, ό σουφί Djabir 
ίbn Hayyan, μαθητής τού Σιίτου, ίμάμ Djafar as-Sadiq, είχε φέρει 
πρώτος τή Βασιλική Τέχνη στόν Δυτικό κόσμο, όπου έμεινε γνωστός μέ 
τό όνομα Geber. Συγγραφεύς μιός περίφημης άλχημιστικής πραγμα
τείας ό Geber, φέρεται σάν ό ίδρυτής μιός σχολής μυστικών άπό τούς 
όποίους έχουν προέλθει πολλά άλχημιστικά χειρόγραφα. 

Ή 'Αλχημεία δέν άργησε νά γνωρίσει μιά λαμπρή άνάπτυξη στόν μου
σουλμανικό κόσμο. Τό πράγμα αύτό δέν πρέπει νά μός έκπλήσσει, γιατί 
τό Ίσλάμ ήταν πάντα διατεθειμένο νά δεχθή καί νά άφομοιώσει κάθε 
πνευματική διδασκαλία πού είχε διατυπωθεί πρίν άπό τήν ϊδρυσή του, 
θεωρώντας την σάν μιά κληρονομιά τών πρίv άπό τόν Μωάμεθ προφη
τών, σέ άντίθεση πρός τόν Χριστιανισμό πού ύπήρξε ώς πρός τό θέμα 
αύτό πολύ φειδωλός. 'Έτσι κατά τόν 150 αίώνα ό Πάπας Ίωάννης ΧΧΙΙ 
δέν έδίστασε νά άφορίσει όλους τούς άλχημιστές, ένώ ή Ίερά Έξέτασις 
έστελνε δεκάδες άπό αύτούς στήν πυρά της. 

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ίδρυτής τής 'Αλχημείας θεωρείται ό Έρ

μής ό Τρισμέγιστος, γιά τόν λόγο αύτόν καί Έρμητική Τέχνη έχει άπο

κληθεί,. 'Υπάρχει κάποιο κείμενο, άποδιδόμενο στόν ϊδιο τόν Έρμή, πού 

μέσα σέ έλάχιστα παραγγέλματα συμπυκνώνει όλη τή μυστική διδασκα

λία. Πρόκειται γιά τόν περίφημο Σμαράγδινο Πίνακα, πού σύμφωνα μέ 
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τόν καββαλιστή Eliphas Levi περιελάμβανε όλη τή μαγεία μέσα σέ μιά 

καί μόνη σελίδα. Ό πίνακας αύτός φέρεται νά είχε άνακαλυφθή άπό τόν

Μέγα Άλέξαvδρο μέσα στόν ϊδιο τόν τάφο τού 'Ερμή, σύμφωνα όμως μέ 

κάποιαν άλλη παράδοση τόν είχε άνακαλύψει ή Σάρα, ή σύζυγος τού 

Άβραάμ, έπάνω στό πτώμα τού 'Ερμή μέσα σέ μιά σπηλιά στή Χεβρώνα. 

Πρόκειται άσφαλώς γιά μιάν άλληγορία, μάς βεβαιώνει καί πάλι ή "Έλ. 

Μπλαβάτσκυ, καί ή Σάρα θά έσυμβόλιζε τή μυστική διδασκαλία πού είχε 

λάβει ό Άβραάμ. Δέν κατέχομε τό πρωτότυπο τού πίνακα αύτού, πού 

ήταν χαραγμένος έπάvω σέ μία πλάκα άπό σμαράγδι. Δέν γνωρίζομε 

άκόμη τό άκριβές περιεχόμενό του παρά μόνον άπό αντίγραφα, πού τό 

πιό αρχαίο είναι μιά μεταφορά στήν Άραβική, άποδιδόμενη στόν ϊδιο τόν 

Geber. 

Ή 'Ερμητική Τέχνη μεταδιδόταν τόσο γραπτώς όσο καί προφορικώς. 

Ό νεόφυτος αναζητούσε tva διδάσκαλο, μή διστάζοντας νά έπιχειρήσει 

tva μακρόχρονο ταξίδι γιά τή συνάντησή του. Ή προφορική διδασκαλία 
πού έλάμβανε άπό αύτόν συνοδευόταν συχνά άπό τήν αποστήθιση όλό

κληρων πραγματειών, πολλές άπό τίς όποίες έχουν περισωθεί. 

θά αναφερθούμε σέ μερικούς άπό τούς μεγάλους διδασκάλους τής 
'Ερμητικής Τέχνης, άρχίζοντας άπό τόν Άλβέρτο τόν Μέγα. Γεννημένοc; 
στή Σουηβία γύρω στό 1193 (1280) μέ τό πραγματικό του όνομα Albert 

de Groot (ιϊ Albert de Cologne) ύπήρξε ό τύπος τού σχολαστικού διδα

σκάλου καί σοφού. Είχε είσέλθει στό τάγμα τών Δομινικανών καί έδίδα

σκε τήν Άριστοτελική φιλοσοφία μέ τόση έπιτυχία, ώστε στό Παρίσι, 

λόγω τού πολύ μεγάλου ακροατηρίου του, ήταν άναγκασμένος νά διδά
σκει στό ϋπαιθρο, στήν πλατεία πού διατήρησε τό όνομά του, τήν σημερι

νή πλατεία Maubert (άπό τό Magister Albert). Άποδίδεται σ' αύτόν ή κα

τασκευή ένός «άνθρωποειδούς», ένός άνθρωπαρίου προικισμένου μέ 
λόγο καί κίνηση. Ύπήρξε ό διδάσκαλος τού Θωμά τού Άκυινάτου καί τό 

έργο του είναι στενά συνδεδεμένο μέ τό έργο τού διάσημου μαθητού 

του. Λέγεται μάλιστα ότι ό Θωμάς ό Άκυινάτος, ό έπονομαζόμενος « Άγ

γελικός διδάσκαλος» ήταν έκείνος πού συνέτριψε κάποτε τό άνθρωπό-· 
ριο, όχι έπειδή τό θεωρούσε σάν έργο σατανικό, άλλά γιατί ή όντότης 

πού ό Άλβέρτος είχε μαγνητικά έγκλείσει μέσα σ' αύτό δέν έπαυε vά μι

λάει καί ή φλυαρία του αύτή τόν ένοχλούσε στό έργο του. 
Διδάσκαλος τής 'Ερμητικής Τέχνης ό Arnaud de Vίlleneure, γεννη

μένος στήν Καταλάνια τό 1235 (1313), συγγραφεύς πολλών αλχημιστι

κών πραγματειών, άνάμεσα στίς όποίες «ό θησαυρός τών θησαυρών» ιϊ 
τό «Φιλοσοφικό Ροζάριο». Άσκούσε μέ έπιτυχία τήν ίατρική, πρεσβεύο

ντας ότι ό ίατρός-μαθητής τής μυστικής έπιστήμης, θά έπρεπε vά όνο
τρέχει στήν άστρολογία γιά τήν όρθή διάγνωση κάθε ασθενείας. Κι' άκό

μη ότι θά έπρεπε νά χρησιμοποιεί τίς άστρικές έπιδράσεις όταν αύτές 

είναι εύνοϊκές καί νά τίς καταπολεμά μέ τά κατάλληλα φάρμακα όταν εί

ναι κακές. Λέγεται γι' αύτόν ότι είχε έπιτύχει στή Ρώμη τό 1288 μιά θαυ
μαστή μεταστοιχείωση. 

Ό Raymond Lulle, γεννημένος τό 1234 στήν Πάλμα τής Μαγιόρκα, ό 

έπονομαζόμενος «Docteur lllumine» (φωτισμένος διδάσκαλος), θεω-
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ρείται γενικά σάν ό μαθητής τού Arnaud de Villeneuve, τόν όποίο είχε 
γνωρίσει στή Ρώμη τό 1 288. Οί άλχημιστικές πραγματείες του, άνάμεσα 
στίς όποίες, ή περίφημη «Διαθήκη» του, είχαν μεγάλη διάδοση κατά τόν 
Μεσαίωνα, καί άπό αύτές είχαν άντλήσει τίς γνώσεις τους πολλοί μετα
γενέστεροι, άνάμεσα στούς όποίους οί Jean Tzitheme καί Cornelius 
Agrippa. 

Μεγάλο καί αύθεντικό όνομα τής Βασιλικής Τέχνης ό Nicolas Flamel 
( 1330-141 7). 'Ένα παράξενο όνειρο έπρόκειτο νά καθορίσει τή μοίρα 
τού άπλού αύτού «γραφέα τού Δημοσίου». 'Ένας 6.γγελος -έλεγε- είχε 
παρουσιαστή στό όνειρό του, δείχνοντάς του ένα βιβλίο κλεισμένο μέ 
μιά πόρπη άπό χαλκό. Τ ά φύλλα τού βιβλίου ήταν άπό πεπιεσμένο φλοιό 
καί τά γράμματά του χαραγμένα μέ μιά αίχμή μεταλλική. Ήταν τό βιβλίο 
τού 'Αβραάμ τού 'Ιουδαίου, όπως τού έδηλώθηκε. Τό βιβλίο αύτό ό Fla
mel κατόρθωσε νά τό άνακαλύψει, ϋστερα άπό μακρές άναζητήσεις σέ 
κάποιο βιβλιοπωλείο καί νά τό άγοράσει μέ τό άντίτιμο τών δύο φλορι
νίων. 

'Όλη ή διδασκαλία τής μεταστοιχειώσεως τών μετάλλων ήταν κατα
χωρημένη μέσα στίς είκοσι μία σελίδες τού βιβλίου αύτού, σύμφωνα μέ 
τά λεγόμενα τού Flamel, έκτός άπό τόν «πρώτο παράγοντα» μέ τόν 
όποίον θά έπρεπε νά άρχίσει κανείς τίς άλχημιστικές έργασίες, καί ό 
όποίος ήταν καταχωρημένος στό βιβλίο μόνο μέ ένα άλληγορικό σχέδιο. 
Ό Nicolas Flamel βρέθηκε γιά καιρό σέ μεγάλη άμηχανία ώς πρός τήν 
σημασία τού σχεδίου αύτού. Έπί 21 χρόνια, όπως βεβαιώνει ό 'ίδιος, βοη
θούμενος καί άπό τή σύζυγό του, τήν Dame Pernelle, μάταια άναζητούσε 
τήν έρμηνεία τού άλληγορικού σχεδίου. 'Έχοντας συμβουλευθή τούς πιό 
έμπειρους είδικούς τού Παρισιού χωρίς άποτέλεσμα, άποφασίζει τελικά 
νά ταξιδέψει πρός τήν 'Ισπανία, όπου άφθονούσαν τήν έποχή έκείνη οί 
καββαλιστές, μέ τήν έλπίδα ότι θά συναντούσε κάποιον έκεί πού θά μπο
ρούσε νά τόν βοηθήσει στίς έρευνές του. 

Ξεκίνησε έτσι τό ταξίδι του κατευθυνόμενος πρός τήν St. Jacques 
de Compostelle. Φθάνοντας στή Leon, έκανε τή γνωριμία ένός έβραίου 
γιατρού καββαλιστού μέ τό όνομα Sancher. 'Ενθουσιασμένος άπό τήν 
άνάγνωση τών άντιγράφων μερικών σελίδων τού βιβλίου τού 'Αβραάμ 
τού 'Ιουδαίου ό Sancher, δέχθηκε πρόθυμα νά συνεργασθεί μέ τόν Fla
mel. Πήραν έτσι καί οί δύο τόν δρόμο πρός τή Γαλλία, προκειμένου νά 
έμβαθύνουν μαζί στή μελέτη τού πολυτίμου βιβλίου. Στό δρόμο τής έπι
στροφής ώστόσο, ό Sancher έπεσε 6.ρρωστος στήν 'Ορλεάνη, όπου καί 
άπέθανε. Μόνος του πλέον ό Flamel, άκολουθώντας τίς έξηγήσεις πού 
τού είχε προμηθεύσει ό έμπειρος καββαλιστής, κατόρθωσε τέλος νά 
άνακαλύψει τό μυστικό πού άναζητούσε. 'Έτσι, κατά τό 1382 φέρεται νά 
έχει έπιτύχει -σύμφωνα μέ τίς διαβεβαιώσεις του- τή μεταστοιχείωση 
τού ύδραργύρου πρώτα σέ 6.ργυρο καί στή συνέχεια σέ χρυσό. Τό πράγ
μα αύτό θά πρέπει νά άληθεύει, 'γιατί πώς θά μπορούσε άλλοιώς νά έξη
γηθή - παρά μόνον μέ τίς μεταστοιχειώσεις - ό τεράστιος πλούτος πού 
έπέτρεψε στόν ταπεινό έκείνον «γραφέα τού Δημοσίου» νά άνεγείρει τά 
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περίφημο οίκοδομήμοτά του στό Παρίσι, άνάμεσο στά όποίο ό Πύργος 
τού 'Αγίου 'Ιακώβου, μοναδικό κατάλοιπο τής έκκλησίος Saίnt Jacques
-la-Boucherie, 6 κοντά τήν όποίο κατοικούσε ό ϊδιος. 

Ό Φίλιππος Αύρήλιος Θεόφραστος φόν Χοχενχάϊμ, γνωστός μέ τό 
όνομα Παράκελσος, γεννημένος τό 1493 κοντά στή Ζυρίχη, ύπήρξε ό 
πατέρας μιάς ίδιάζουσος ίοτρικής, πού εΤχε πηγάσει άπό τήν Έρμητική 
Τέχνη, κοί πού ό ϊδιος εΤχε όνομάσει «Spagyrique» άπό τό έλληνικό 
«σπάζω» διαλύω κοί τό «έγείρω» ίδρύω-κτίζω. Μιά έννοια άντίστοιχη μέ 
έκείνην τής περίφημης άλχημιστικής φόρμουλας «Solve & Coagula» 
(Διάλυε κοί πήζε). 

Διδάσκαλος τής Έρμητικής Τέχνης κατά τόν 150 οίώνο ό Basίle Va

lentin (όνομα πού σημαίνει ό Ίσχυρός Βασιλεύς), ένας μοναχός βενεδι_

κτίνος τής Erfurt, πού άποτελεί ένα πρόσωπο σχεδόν μυθικό. Λέγεται ότι 
τά χειρόγραφά του εΤχον άνοκολυφθή στό έσωτερικό· μιάς στήλης σπα
σμένης άπό κεραυνό μέσο στήν έκκλησίο τής Erfurt. Οί πραγματείες 
του, διατυπωμένες στήν καθαρή γερμανική, όπως κοί έκείνες τού Πορο
κέλσου, δέν μπόρεσαν νά έκδοθούν παρά μόνον κατά τόν 17ον οίώνο. 

Κατά τούς 160 κοί 170 οίώνο οί άλχημιστές άφθονούσον στήν Εύρώ
πη, πολλοί άπό ούτούς διαφημιζόμενοι σάν όποδοί τού Ποράκελσου κοί 
«φιλόσοφοι τού πυρός». Οί πιό διάσημοι άνάμεσά τους οί τρείς γιατροί, ό 

Γερμανός Henri Khunrath, ό Βέλγος Van Helmont κοί ό Άγγλος Robert 
Fludd. Τήν ϊδιο ούτή έποχή ή μυστική έτοιρείο τών Ροδοστούρων άρχίζει 
νά κυκλοφορεί άνώνυμο τά μανιφέστο της, τήν Fama Fraternitatίs 
(1614) κοί τήν Congressio Fraternitatis (1615). Άπό τούς άδελφούς 
Ροδοστούρους - έκτός άπό τόν μυθικό ίδρυτή Christian Rosenkreutz -
οί πιό διάσημοι ύπήρξον ό Johan Valentin Andraee, συγγραφεύς των 
«χημικών γάμων τού Christian Rosenkreutz», ό Mίchael Maier κοί ό σο
φός Thomas Vaughan (1612), πού μέ τό ψευδώνυμο Eugenius Philale
thes (Εύγένιος Φιλαλήθης) φέρεται σάν ό συγγραφεύς μιάς πραγμα
τείας μέ τόν τίτλο «Τά πράγματα τά πιό πρακτικά ώς πρός τόν 'Αποκρυ
φισμό». Κατά τήν "Έλ. Μπλοβάτσκυ ό Thomas Vaughan είχε λάβει τή δι
δασκαλία του άπ' εύθείος άπό τούς Μεμυημένους, πράγμα πού τόν διευ
κόλυνε στίς μελέτες του ώς πρός τήν άποκάλυψη τών μυστικών τής φύ

σεως. 

Ό Καρτεσιανισμός ήλθε νά φέρει ένα μεγάλο πλήγμα στήν 'Αλχη

μεία, έτσι ώστε ή τελευταίο ούτή νά πέσει σέ παρακμή. Έν τούτοις, κατά 
τόν 180 οίώνο έμφονίζετοι ό οίνιγμοτικός Κόμης τού 'Αγίου Γερμανού, 

ένα πρόσωπο ώς πρός τό όποίο έλέγετο ότι έγνώριζε τά πάντα κοί ήταν 
άθάνοτος. Κάτοχος μιάς μεγάλης φυσικής όμορφιάς κοί προσωπικής 
άκτινοβολίος, έδήλωνε ότι έγνώριζε ένα έλιξήριο μακροζωίας, άφήνο

ντος νά έννοηθή ότι ή ήλικίο του ήταν περίπου 2000 έτών. Λίγο άργότε
ρο ό έξ ϊσου διάσημος Καλιόστρο, φερόμενος σάν μαθητής τού 'Αγίου 

Γερμανού, ό όποίος είχε προκαλέσει μεγάλο θόρυβο στήν Εύρώπη γύρω 
άπό τό όνομά του μέ τή γνωστή ύπόθεση τού Περιδεραίου τής Βοσιλίσ

σης, έξεδήλωνε κοί ούτός ότι κατείχε τό μυστικό ένός Έλιξηρίου Νεό
τητος, καθώς κοί τής κατασκευής χρυσού κοί πολυτίμων λίθων. 
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Στήν έnοχή μας θά ήταν δύσκολο νά διακρίνει κανείς τούς άληθινούς 

άλχημιστές άnό τούς τσαρλατάνους. Ή διδασκαλία τους δέν είναι πλέον 

παρά μιά παραποίηση τής πραγματικής 'Αλχημείας, τής όnοίος ό έσωτε

ρικός χαρακτήρος έχει χοθή. Πρόκειται συνεπώς γιά μιά 'Αλχημεία κενή 

άnό τό πνευματικό της περιεχόμενο, άnό τήν ϊδιο δηλ. τήν ούσίο της. Ό 

άληθινός άλχημιστής δέν ύnήρξε ποτέ ένας άnλός κατασκευαστής χρυ

σού. Ήταν στήν πραγματικότητα ένας μαθητής τών Άnοκρύφων 'Επι

στημών, πού έnεδίωκε πάνω άn' bλο τόν άτομικό του έξογνισμό, τήν 

έσωτερική του δηλ. μεταμόρφωση, προκειμένου νά άνοnτύξει τίς πνευ

ματικές του δυνάμεις κοί ίκονότητες. Κοί τό πράγμα ούτό έnοληθεύετοι 

άnό τό γεγονός ότι τό Προσευχητάριο βρίσκεται πάντοτε μαζί μέ τό 

Χημείο ατό 'Εργαστήριο τού άλχημιστού. Σ' έναν πίνακα άνοφερόμενον 

ατό έργο τού Henri Khunrath, μέ τόν τίτλο «Τό 'Αμφιθέατρο τής Αίωνίος 

Σοφίας», βλέπει κανείς μέσο σέ μιά μεγάλη οϊθουσο δεξιά τό Χημικό 

'Εργαστήριο κοί άριστερά τό Προσευχητάριο, bnou ό άλχημιστής προ

σεύχεται η διαλογίζεται. 

Ό Μόλυβδος τών άλχημιστών δέν είναι, άnό τήν έσωτερική όnοψη 

παρά ένας συμβολισμός ώς nρός τήν κατώτερη άνθρώnινη φύση, σέ 

άντίθεση nρός τόν χρυσό, πού έσυμβόλιζε πάντα τήν άνώτερη φύση. Μέ 

τόv τρόπο ούτόν ή 'Ερμητική Τέχνη παρουσιάζεται σάν μιά ούθεντική 

μυστική τέχνη πολύ άnέχουσο άnό έκείνην τής κατασκευής εύγενών 

μετάλλων κοί λίθων, μέ μοναδική έnιδίωξη τήν άnόκτηση ύλικού πλουτι

σμού. Κι' άκόμη όπως κάθε γνώση μυητική, ή άληθινή 'Αλχημεία είχε συ

γκολυφθή μέ φόρμουλες άδιοnέροστες γιά τόν άμύητο, προκειμένου νά 

διοφυλοχθή τό μυστικό της άνέnοφο άnό τούς μή όξιους νά τή δεχθούν. 

Γιά τόν λόγο ούτόν όλες οί σχετικές πραγματείες είναι διατυπωμένες σέ 

μιά γλώσσα νεφελώδη, όπου άφθονούν τά σύμβολο, οί σκοτεινές άλλη

γορίες, οί άnρόσιτες είκονογροφήσεις. Πολλοί ήταν έξ' όλλου οί άλχημι

στές πού δέν άnέκρυnτον τή μέριμνά τους γιά τη διαφύλαξη τής διδα

σκαλίας τους άnό κάθε βεβήλωση. Ό Geber έnί παραδείγματι έδήλωνε 

bτι έγραφε μόνον γιά τούς έλάχιστους, γιατί ή διδασκαλία του ήταν προ

ορισμένη νά κοτονοηθή μόνον άnό τούς σοφούς, παραμένοντος άnρόσι

τη γιά όλους τούς όλλους. Ό Raymond Lulle όρκιζότον bτι «έκείvος πού 

θά αποκάλυπτε τά άλχημιστικά μυστικά θά κοτεδικάζετο», ένώ ό Basile 

Valentin έγραφε: «Τό νά άnοκολύψει κανείς περισσότερο, θά έσήμοινε 

άληθινό βούλιαγμα στήν κόλαση». 

Ό έρευνητής πού έκρινότον όξιος έδέχετο τή διδασκαλία άnό τόν 

άρμόδιο διδάσκαλο. Δέν έnρόκειτο έnομένως γιά ενον άnλό κατα

σκευαστή χρυσού, πού έρευνούσε στήν τύχη. Στήν πραγματικότητα οί 

τελευταίοι ούτοί, έστω κοί χωρίς νά έχουν κατασκευάσει χρυσό η όρψ.ι

ρο, είχαν συντελέσει ώστόσο μέ τίς ερευνές τους ατό νά nροοχθή έκεί

νο πού άργότερο έnρόκειτο νά άnοτελέσει τή βιομηχανική χημείο, άνο

κολύnτοντος κατά τήν πρόοδο τών έργοσιών τους, διάφορο φάρμακο, 

λάδια, σαπούνια, δηλητήρια, έκκρηκτικές ϋλες κ.λn. 

Σύμφωνα μέ τή Βασιλική Τέχνη δύο άρχές ύnάρχουν ατή βάση όλων 

μέσο ατό σύμπαν: Τό Θείον κοί ό Ύδοάργυρος, άnοκαλούμενα έnίσης, 
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τό πρώτο ό Βασιλεύς η ό 'Ήλιος καί τό δεύτερο ή Βασίλισσα η ή Σελήνη. 

Δέν πρόκειται βέβαια, όπως είναι εύνόητο, γιά τά γνωστά χημικά στοι
χεία θείον καί ύδράργυρος. Ό Παράκελσος πρώτος είχε άποκαλέσει 

ενα τρίτο στοιχείο «'Άλας», βεβαιώνοντας ότι τό στοιχείο αύτό ύπάρχει 

σ' όλα τά σώματα. Στή συνέχεια ό Basile Valentin καί ό Khunrath άνέφε

ραν καί αύτοί τήν τριάδα «θείον-Ύδράργυρος-"Αλας», ή όποία άντιστοι

χούσε στήν άνθρώπινη τριάδα «Πνεύμα-Ψυχή-Σώμα». Φαίνεται ότι τό 

«άλας» δέν έσυμβόλιζε μόνον τό φυσικό σώμα τού άνθρώπου, άλλά τό 

ύλικό σύμπαν όλόκληρο. 

Οί θεόσοφοι μπορούν v' άναγνωρίσουν στό «θείον» καί τόν «Ύδράρ

γυρο» τών άλχημιστών τά δύο πρωταρχικά κοσμικά στοιχεία, Pourouch_a 

& Prakriti, τόν Λόγο δηλ. σάν στοιχείο άρρεν καί τήν ένέργειά του, τήν 

Shakti, τήν ψυχή τού κόσμου, τών άρχαίων φιλοσόφων, σάν στοιχείο 

θήλυ. Άκόμη ό Ύδράργυρος, ήταν γιά τούς Άλχημιστές τό Κοσμικό 

'Ύδωρ, πού παρήγετο άπό τήν «Materίa Prima», τήν πρωταρχική όμογε

νή ϋλη, άρχή ύλική όλων τών πραγμάτων συμπεριλαμβανομένου καί τού 

Ύδραργύρου. 

Ή πρωταρχική αύτή ϋλη άποκαλείται έπίσης «Λίθος» διάφορος βέ
βαια άπό τήν «Λίθο τών φιλοσόφων» πού είναι τό προϊόν τού έρμητικού 

έργου. Λέγεται έπίσης καί «·Αντιμόνιον», «Γή τού Άδάμ» καί «Μαύρη 

Γή», μέσα στήν όποία ήταν σπαρμένος ό χρυσός, όπως ό σπόρος τής 
ζωής είναι φυτεμένος σ' ένα άγρό. Ή ϊδια αύτή Materίa Prima είναι άκό

μη ό Μόλυβδος τών φιλοσόφων. Ό Μόλυβδος αύτός φέρεται νά περι

κλείνει μέσα του «μιάν άκτινοβόλα άσπρη περιστερά» ένας συμβολισμός 

ταυτόσημος μέ έκείνον τής άγνής καί πλούσιας βασίλισσας τού Σαβά, 
τής καλυμμένης στά λευκά, πού δέν έπιθυμούσε νά δοθή παρά μόνο 

στόν βασιληά Σολομώντα». Έκείνο πού ύποδηλώνεται μέ τίς δύο αύτές 
άλληγορίες είναι ή ψυχή τοϋ Κόσμου, η μάλλον ή άπόρροιά της, τό Bou
ddhi, ή θεία Σοφία, πού δέν έχει άκόμη άποκαλυφθή καί πού ή δύναμίς 

του δέν προσφέρεται παρά μόνο στόν Μεμυημένον, συμβολιζόμενον μέ 

τόν βασιλέα Σολομώντα. 
Γιά τούς ίνδούς άλχημιστές ό Ύδράργυρος είναι ή «σπορά τού Σίβα» 

ταυτόσημη μέ τό «ϋδωρ τής ζωής» τών άλλων άλχημιστών, πού σύμφωνα 

μέ τόν Jacob Boehme «ύπάρχει πρό πάσης αίωνιότητος», διαπερνά τά 

πάντα καί βρίσκεται έπομένως καί μέσα στόν άνθρωπο. 'Όταν αύτός 

διψά καί πίνει άπό αύτό, τότε «τό φώς τής ζωής άνάβει μέσα του».'Ο Bo
ehme ύπαινισσόταν άσφαλώς τή Kundalini, πού σύμφωνα μέ τήν Μπλα

βάτσκυ είναι ή άκατανίκητη δύναμη τής ψυχής τού Κόσμου. 
Ή ϊδια αύτή ένέργεια είχε έπίσης συμβολιστή μέ τό μοναδικό κέρατο 

τού μυθικού ζώου Μονόκερως, τού όποίου τό σώμα έσυμβόλιζε τό σώμα 
τού μεμυημένου, πού είχε άποκτήσει τήν ύπερανθρώπινη αύτή δύναμη. 
Βλέπει κανείς συχνά σέ είκονογραφήσεις άλχημιστικών πραγματειών τό 
μυθικό αύτό ζώο συνοδευόμενο άπό μιά γυναίκα. Ή κυρία αύτή μέ τόν 
Μονόκερω θά πρέπει νά συμβολίζει τήν Κοσμική Παρθένο, τήν ψυχή τοϋ 
Κόσμου. Μέ τόν τρόπο αύτόν γινόταν άναφορά στή στενή σχέση τού Με
μυημένου μέ τόν πανκόσμιο αύτό παράγοντα, άπ' όπου άντλούσε τόν 
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φωτισμό καί τή δύναμή του. Μέ τήν προϋπόθεση ότι ό Μεμυημένος, 
ώφειλε νά είναι άπόλυτα άγνός, μπορεί νά έννοήσει κανείς γιατί ό Μονό
κερως ύπήρξε κατά τόν Μεσαίωνα, τόσο γιά τούς Χριστιανούς όσο καί 
γιά τούς Μουσουλμάνους, τό σύμβολο τής άκαταμάχητης δύναμης καί 
τής άγνότητας, ένώ :τό κέρας του έθεωρείτο προικισμένο μέ ύπερφυσι
κές ίδιότητες. 

Προκειμένου νά τονιστεί περισσότερο ή άντιστοιχία τών δύο διδα
σκαλιών, τής θεοσοφικής δηλ. καί έκείνης τών Άλχημιστών, θά πρέπει 
νά πούμε ότι τόσο γιά τούς άλχημιστές όσο καί γιά τούς σπουδαστές τής 
θεοσοφίας, τό Σύμπαν άποτελείται άπό 7 στοιχεία: Τήν πρωταρχική 
όμογενή ούσία (Materia Prima), γνωστή έπίσης σάν «Χάος», τόν Ύδράρ
γυρο καί τά 4 κατώτερα η πυκνότερα στοιχεία, Άήρ-Πύρ-Ύδωρ καί Γή, 
τά όποία άπορρέουν άπό μία πέμπτη λεπτότερη ούσία(1) πού καί αύτή 
έπίσης θεωρείται σάν άπόρροια τής Materia Prima καί τού Ύδραργύρου. 

Τό έργαστήριο τού Άλχημιστού περιελάμβανε τήν κάμινο (φούρνο) 
άποκαλούμενη Athanor, τή φωτιά καί ένα δοχείο γυάλινο η κρυστάλλινο, 
γνωστό σάν «φιλοσοφικό ώόν». Το Athanor έκλαμβάνεται γενικά σάν τό 
σύμβολο τού φυσικού σώματος τού άλχημιστού. Σύμφωνα μέ τήν Μπλα
βάτσκυ είναι ό «μοχλός τού Άρχιμήδους» τών άλχημιστών, τό άστρικό 
δηλ. ρευστό, ή πνοή τής ύλικής ζωής τής χωρίς πνευματικότητα, τό Ka
ma-Prana τής θεοσοφικής όρολογίας(2). "Όσο γιά τή χρησιμοποιούμενη 
φωτιά γιά τή θέρμανση τού Athanor θά πρέπει αύτή νά συμβολίζει τό 
Νοητικό (Manas) τού άλχημιστού, πού ό τελευταίος αύτός θά έπρεπε 
συνεχώς νά έλέγχει. Γιά τόν λόγο αύτόν τά άλχημιστικά κείμενα συνι

στούν τήν άποφυγή μιας φωτιάς «άκανόνιστης, άτίθασης η πολύ δυνατής». 

Στήν πραγματεία τού Basile Valentin μέ τόν τίτλο «Azoth» δηλώνεται 
ότι ή φωτιά καί τό Azoth είναι άρκετά γιά νά πραγματοποιήσουν τό άλχη
μιστικό έργο. Ή λέξις Azoth είναι σύνθετη άπό τά δύο γράμματα Α καί Ζ, 
η "Άλφα καί 'Ωμέγα, "Άλευ καί Τού, πρώτο καί τελευταίο γράμμα τών άλ
φαβήτων λατινικού, έλληνικού καί έβραϊκού. Ό όρος αύτός είχε χρησι
μοποιηθή άπό τούς άλχημιστές γιά νά δηλωθή ή παγκόσμια όρχή όπό τήν 
όποία τά πάντα έχουν όπορρεύσει καί στήν όποία τά πάντα θά έπιστρέ
ψουν, στήν Κοσμική δηλ. Ψυχή, τήν Ούράνια Παρθένο, όρχή καί τέλος 
όλων. Ή "Έλ. Μπλαβάτσκυ τήν όνόμαζε «παγκόσμιο μαγικό παράγοντα» 
(ό ϊδιος αύτός όρος είχε χρησιμοποιηθή καί άπό τόν Eliρhas Levi) τό 
όστρικό δηλ. φώς πού ατούς συσχετισμούς τών δυνάμεών του παράγει 
τό «Alkahest»(3) τήν φιλοσοφική Λίθο καί τό Έλιξήριο τής ζωής. Μέσα 
στήν όνθρώπινη ύπόσταση το Azoth θά πρέπει να είναι ή πνευματική 

(1) Ό Αίθήp σάν 5η σύσία, ένδιάμεση τής Materia Prima καί τού Ύδpαpγύpου καί τών 4 κα
τωτέρω στοιχείων. 

(2) Στίς Έnιστολές τών Διδασκάλων (Mahatmas Letters) γίνεται έnίσης λόγος γιά ένα μο
χλό φυσικό-πνευματικόν, πού ύnόpχει ατόν άνθρωπο καί είναι .. πολύ nιό ίσχυpός άnό 

έκείνον τού Άpχιμήδους". 

(3) Alkahest: Κατά τόν Παpάκελσο ύγpό ή διαλυτικό γιό τή θεραπεία άσθενειών-έλιξήpιον 

πού παρέχει ζωή στά σώματα. 
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ψυχή, τό Bouddhi. ·Έτι ή διαβεβαίωσις τού Basile Valentin σημαίνει ότι 
τό Bouddhi μαζί μέ τό Manas άρκούν στόν άλχημιστή γιά νά φέρει σέ 
πέρας τό έργο του τής πνευματικής έξαύλωσης η έκπνευμάτωσης. 

Τό φιλοσοφικό Ώόν φέρεται άvαπαυόμενο έπάνω σ' ένα κρεββάτι 
ό.πό άμμο η άπό στάχτη, ύλικά καί τά δύο άφλεκτα, πού έσυμβόλιζαν τήν 
κατώτερη φύση τού άλχημιστού, τήν όποία ό τελευταίος αύτός έπρεπε 
vά είχε ύποτάξει, έτσι ώστε νά μήν διεγείρεται πλέον άπό τή φωτιά τών 
παθών. Τό φιλοσοφικό Ώόν έπρεπε νά είναι έρμητικά σφραγισμένο 
κατά τή διάρκεια τοϋ ψησίματος(1 ), μιά συμβολική άναφορά στό ότι ό 
άλχημιστής κατά τούς διαλογισμούς του θά έπρεπε, σάν τοποθετημένος 
μέσα σέ μιά σφαίρα κλειστή, νά έχει άποκοπεί έντελώς άπό τόν έξωτερι
κό κόσμο, βυθιζόμενος όλοένα καί περισσότερο στόν έσωτερικό έαυτό του. 

Τό κρυστάλλινο δοχείο είχε άποκληθεί «ώόν» έπειδή, έπρόκειτο νά 
δώσει γέννηση σ' ένα νέο, όν, τόν έσωτερικό άνθρωπο, πού σύμφωνα μέ 
τή θεοσοφική διδασκαλία είναι ό άληθινός μεμυημένος μέσα στόν Τέ
λειο άνθρωπο. Είναι τό νέο αύτό όν πού οί άλχημιστές όνόμαζαν «Filius 
Philosoρhorum», «Φιλοσοφική Λίθο» ή «Homunculus» (άνθρωπάριον). 

Σέ μερικές γκραβούρες άλχημιστικών πραγματειών τό άνθρωπάριο 
αύτό παριστάνεται μέ τή μορφή ένός «Manneken-Pis». Ή λέξη Mane
quin προέρχεται άπό τό φλαμανδικό «Maeneken» η τό γερμανικό «man
nchen» λέξεις πού σημαίνουν «μικρός άνθρωπος». Ή ούρήθρα τού άν
θρωπαρίου αύτού έσυμβόλιζε τό Διαρκές "Ύδωρ (l'acqua perπ1anens) 
τόν -Υδράργυρο δηλαδή, σύμβολο τής έσωτερικής Σοφίας. Σέ κάποια 
άλλη άλληγορία πιό ποιητικό τό προϊόν τού φιλοσοφικού ώού, παριστά
νεται άπό μιά λευκή περιστερά, πού είκονίζεται στό έσωτερικό τού ώού 
έπάνω άπό τά τέσσερα κατώτερα στοιχεία, προκειμένου νά δηλωθή ότι 
τό φωτισμένο πνεύμα τού άλχημιστού είχε ξεφύγει άπό τόν εναγκαλισμό 
τού ύλικού κόσμου. 

Άλλά καί ό Υίός τού Βασιλέως, πού όνομαζόταν Thabritius η Ga
bricus, ήταν έπίσης ένας συμβολισμός ώς πρός τό ϊδιο αύτό προϊόν τού 
«·Ωού». Ή ζc.'ή τού υίού αύτού τού Βασιλέως τερματίζεται τραγικά, έφό
σον ό Thabritius φέρεται νά καταβροχθίζεται ζωντανός άπό τόν ϊδιο τόν 
πατέρα του. Μιά πιθανή έρμηνεία τής άλληγορίας αύτής είναι ή ταύτιση 
τού «Υίού» μέ τό άνθρώπινο πνεύμα καί τού «Πατέρα» μέ τή φυσική ύπό
σταση τού άνθρώπου. Ό θάνατος τού Υίού φέρεται έτσι σάν ένας ύπαι
νιγμός ώς πρός τήν κάθοδο τού πνεύματος μέσα στήν ϋλη, τόν προσωρι
νό άφανισμό του έκεί καί τήν έπαvοδό του καί πάλι στή ζωή μέ τό άλχη
μιστικό έργο, έφόσον ό θάνατος αύτός δέν είναι παρά μιά κατάστασις 
ϋπνωσης η συσκότισης. Ή πιό άληθοφανής ώστόσο έρμηνεία είναι έκεί
νη πού μάς έχει δοθή άπό τήν "Έλ. Μπλαβάτσκυ, ότι δηλ. ό Υίός, είναι τό 
άνθρώπινο Νοητικό, τό Manas, καί ό Πατέρας τό θείο πνεύμα, τό Atma
-Bouddhi. Λέγοντας λοιπόν δτι ό Υίός καταβροχθίζεται άπό τόν Πατέρα, 
σημαίνει ότι τό άνθρώπινο Manas φθάνοντας στήν τελειοποίησή του, 

(1) Τό TAPAS 1ώv Ίνδώv.
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βυθίζεται μέσα στό Atma, ένώνεται δηλ. μέ το υπερτατο πνεύμα καί 
άπορροφαται άπό αύτό. Μέ τήν άπορρόφηση αύτή τό άνθρώπινο νοητικό 

δέχεται τόν φωτισμό τού «θείου Διδασκάλου» τού Atma-Bouddhi. "Έτσι ή 

άλχημιστική τριάς «Πατήρ-Ύδράργυρος-Υίός» πού βλέπουμε συχνά νά 

παριστάνεται στίς είκονογραφήσεις άλχημιστικών πραγματειών, θά πρέ

πει νά άντιστοιχή πρός τήν άνώτερη τριάδα τού άνθρώπου «Atma-Bou
ddhe-Manas». 

Ή "Έλ. Μπλαβάτσκυ, στήν προσπάθειά της νά ρίξει φώς στό έρμητικό 

κείμενο τού Σμαραγδίνου Πίνακα, μας λέγει ότι ώς πρός τήν άνθρώπινη 

ύπόσταση τό Atma-Bouddhi άντιστοιχεί πρός τόν "Ήλιο καί τήν Σελήνη 

τών άλχημιστών, πού φέρονται σάν ό Πατέρας καί ή Μητέρα τού πνεύ

ματος, ένώ τό Νοητικό (Manas) η ή άνθρώπινη ψυχή έχει συμβολιστεί 

μέ τόν ·Άνεμο η τόν Άέρα. 

Χάρις στίς πιό πάνω διευκρινίσεις θά μπορούσε νά προσεγγίσει κα

νείς μιάν άπό τίς πολλαπλές έρμηνείες (έπτά κατά τήν Μπλαβάτσκυ) 

πού ύποκρύπτονται στό κείμενο τού Σμαραγδίνου Πίνακα. Έκείνο πού 

κατ' άρχήν προβληματίζει τον αναγνώστη του κειμένου αύτού είναι τό 

«πράγμα» γιά τό όποίο γίνεται λόγος, τού όποίου ό "Ήλιος είναι ό Πατέ
ρας, Μητέρα του ή Σελήνη, πού φέρεται στό στήθος τού Άέρα καί πού 

τροφός του είναι ή Γή. Τό «πράγμα» αύτό δέν μπορεί νά είναι όλλο άπό 

τόν όνθρωπο, βεβαιώνει ή "Έλ. Μπλαβάτσκυ, έάν ταυτίσουμε τήν Τριάδα 
«Πατήρ-Μήτηρ---Ανεμος» μέ τήν πνευματική τριάδα «Atma-Bouddhi
-Manas» καί τή Γή μέ τά κατώτερα στοιχεία τού άνθρώπου. Σύμφωνα μέ 

όλλες άλχημιστικές έρμηνείες, ώς πρός τό κείμενο τού περίφημου αύ

τού πίνακα, τό «πράγμα» γιά τό όποίο γίνεται λόγος σ' αύτό δέν είναι 

όλλο άπό τήν φωτισμένη ψυχή τού μεμυημένου στήν άλχημιστική η έρ

μητική τέχνη. Καί ειναι αύτή ή φωτισμένη ψυχή πού είναι «ή πηγή όλων 

τών μυστικών καί όλων τών θησαυρών τού κόσμου». 

Σύμφωνα μέ όλα αύτά ή Άλχημεία έμφανίζει τόν χαρακτήρα μιας Τέ

χνης καθαρά μυητικής, έντελώς παρεξηγημένης. Έν τούτοις, όπως εϊ

παμε, ή όψις αύτή δέν ήταν ή μοναδική. Τό άλχημιστικό έργο μπορούσε 

νά άποβλέπει άκόμη καί στή μεταστοιχείωση τών μετάλλων γιά σκοπούς 

ύλικού πλουτισμού. Οί άλχημιστές έδήλωναν ότι ή θεωρία τους μπορού

σε νά έχει έφαρμογή τόσο στό άνθρώπινο, όσο καί στό φυσικό καί τό 

ζωϊκό βασίλειο. Ό Παράκελσος ίδιαίτερα τήν είχε χρησιμοποιήσει τόσο 

γιά τήν τεχνική παραγωγή καρπών όσο καί γιά τήν ώρίμανση όρυκτών. 

Τό άλχημιστικό έργο ήταν χωρισμένο σέ δύο κύρια τμήματα: Στό Μι

κρό ·Έργο (Petit Magistere) η Δένδρο Σεληνιακό καί στό Μέγα "Έργο 

(Grand Magistere) η Δένδρο Ήλιακό. Τό Μικρό ·Έργο άπέβλεπε στήν 

άπόκτηση τής Λευκής Λίθου, χάρις στήν όποία έπετυγχάνετο ή μετα

στοιχείωσις τών μετάλλων σέ όργυρο, καί τό Μέγα "Έργο στήν άπόκτηση 

τής Έρυθρας Λίθου, χάρις στήν όποία ό μόλυβδος μπορούσε νά μετα

στοιχειωθή σέ Χρυσό. Μία καί ή αύτή διαδικασία έχρησίμευε γιά τήν 

πραγμάτωση καί τών δύο έργων, μέ τή διαφορά ότι οί έργασίες έπρεπε 

νά άχθούν περαιτέρω ώς πρός τό Μέγα ·Έργο. 

Σύμφωνα μέ τήν άλχημιστική θεωρία, ό όνθρωπος είναι μία σύμπηξις 
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άτελής, πού έχει προκύψει άnό τήv ένωση τώv δύο πρωταρχικών άρχώv, 

τού θείου καί τού 'Υδραργύρου. Τό έρμητικό έργο άρχίζει έnομέvως μέ 

τή διάλυση rϊ έξάχvωση τού άτελούς αύτού προϊόντος, προκειμένου vά 
nαραχθή μία νέα πήξις καλύτερη άnό τήv προηγούμενη. Άn' όπου καί ή 
περίφημη άλχημιστική έκφραση «Solve & Coagula» (Διάλυε καί πήζε). 

Ή πρώτη έnομέvως φάσις τού άλχημιστικού έργου είναι ή Διάλυσις, 
πού λέγεται έnίσης «σήψις» καί «νέκρωσις». Ό άλχημιστής έπρεπε κατ' 
άρχήv vά φονεύσει μέσα του τόv παλαιό άνθρωπο, vά άφαvίσει δηλ. 
κάθε έnιθυμία συνυφασμένη μέ τήv κατώτερη φύση του, πού έστεκε 
έμnόδιο στήv έπικοιvωvία του μέ τό πνεύμα καί τόv φωτισμό του. Έnειδή 
όμως ή μεταστροφή αύτή είναι έργο δυσεπίτευκτο καί μακροχρόνιο, με
σολαβεί κατ' άvάγκηv ένα διάστημα μεταβατικό, πού ό ϊδιος αίσθάvεται 
σάv μιά νύχτα βαθειά. Είναι τό λεγόμενο «έργο σέ μαύρο», πρωταρχική 
φάσις τού Μικρού ·Έργου, πού άnοκαλείται έnίσης «Nigredo», «Melano
sis» καί «Πέταγμα τού Κόρακα», καί πού ό Nicolas Flamel στό έργο του 
«"Ιερογλυφικές φιγούρες» περιέγραφε ώς έξής: «Τό όv έλευθερώvεται 
άnό τόv θάνατο μέ μιά τρομερή άγωvία, μέσα σέ μιάv άnέραvτη αϊσθηση 
άnόγvωσης, πού είναι ή όδός τού 'Υδραργύρου». Ό θάνατος αύτός, άnό 
τόv όnοίοv πρέπει vά έλευθερωθή ό άλχημιστής είναι ή συνήθης ζωή 
τού άvθρώnου, ή περιορισμένη μέσα στά σύνορα τώv αίσθήσεωv, κατά 
τήv όnοία τό «'Ύδωρ τής Ζωής» βρίσκεται σέ πήξη μέσα σ' αύτόv. Πρό
κειται γιά τή ζωή καί τήv ύnόσταση» τού κοινού άvθρώnου, πού δέv έχει 
άκόμη φωτιστή άnό τή Σοφία, τό Bouddhί, τήv Πνευματική του Ψυχή. 

Κατά τό κοπιαστικό αύτό διάστημα, πού λέγεται έnίσης «φάσις τού 
χωρισμού καί τής διαιρέσεως», ό άλχημιστής όφειλε vά μάθει τόv τρόπο 
τής άnοσnάσεως άnό τήv άκατάnαυστη ταραχή τής ύλικής του ύnόστα
σης καί τής μοναχικής του συγκέντρωσης στά βάθη τού έαυτού του. Για
τί κατά γενικό κανόνα ό άλχημιστής έργάζεται μόνος, μή δεχόμενος, 
παρά σnαvιώτατα μαθητές. 

Προκειμένου vά διαλύσει τήv ατελή. πήξη του καταφεύγει στόv έξα-· 

γvιστικό «"Υδράργυρο», μέ τήv σφοδρά έnιθυμία vά έnιστρέψει μέσα στή 
μήτρα άn' όπου είχε έξέλθει. Είναι αύτό πού τά άλχημιστικά κείμενα θέ
λουν vά έκφράσουv λέγοντας ότι κατά τό στάδιο αύτό τού έργου ή Ψυχή 

τού Κόσμου καταβροχθίζει τόv υίό της, τήv άτελή άvθρώnιvη ϋnαρξη, 

προκειμένου vά τήv έξαγvίσει. Είναι ή φάσις τής κυριαρχίας τής Γυναί

κας έnάvω στόv "Άνδρα, κατά τό τέλος τής όnοίας αύτός, άnαλλαγμέvος 
άnό κάθε ρύπο καί άvαγεvvημέvος, άvαnηδά μέσα άnό αύτή τήv πηγή 
τής νεότητας, πού είναι ή Ψυχή τού Κόσμου, πηγή Ζωής, Δυνάμεως καί 
Σοφίας. 

Είναι άσφαλώς ώς nρός τή φάση αύτού τού "Έργου σέ Μαύρο, όπου 

άvαφέρεται ό Basile Valentin, μέ τή γνωστή άκροστοιχίδα τή διατυπω
μένη στή λατινική, πού περιέβαλε τόv άλχημιστικό κύκλο του: «Visita 

lnteriore Terrae Rectificando lnvenies Occultum Lapidem» ( 1 ). Τά όρχι-

( 1) Έξερεύνησε τό Έσωτερικό τής Γής. άnοκσθσίροντας θά άνσκσλύψεις τήν Μυστική 
Λίθο. 
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κά τών 7 αύτών λέξεων συνθέτουν πράγματι τόν δρο «VITRIOL» πού 
προσδιορίζει τήν κοπιαστική αύτή διαδικασία τής κάθαρσης, ύπενθυμί
ζοντας έπίσης τό συμβολικό ταξίδι τού Ίωνά μέσα στά έντόσθια τού θα
λασσίου κήτους. 

Τό πέταγμα τού Κόρακα διαδεχόταν τό έργο «σέ λευκό», πού όνομα
ζόταν έπίσης Leukosis (Λεύκωσις) η Albedo καθώς καί «ξετύλιγμα τής 
ούράς τού παγωνιού». Ή τελειωτική φάσις τού έργου αύτού έχει συμβο
λιστή μέ ένα Κύκνο πού έπλεε πάνω σέ μιά θάλασσα άπό άσήμι. Ή θά
λασσα αύτή θά πρέπει άσφαλώς νά συμβολίζει τό Κοσμικό "Ύδωρ, τήν 
Μητέρα τού Κόσμου. "Όσο γιά τόν κύκνο μέ τήν άσπρη λευκότητά του εί
ναι μία άναφορά ώς πρός τήν ήθική καθαρότητα τού άλχημιστού, πού 
έχοντας άποκτήσει τόν φωτισμό, χάρις στήν ένωσή του μέ τήν πνευματι
κή ψυχή, τό Bouddhi, έχει πραγματοποιήσει τό Μικρό "Έργο. 

Τό Μέγα ·Έργο σημαδευόταν μέ τήν έμφάνιση τού Χρυσού, γνωστή 
σάν «Xanthosis», γιά νά όλοκληρωθή μέ τό «έργο σέ έρυθρό» rϊ «έργο 
σέ πορφυρό» καί «Rubedo». Είναι κατά τό τελειωτικό αύτο στάδιο πού 
έλάμβανε χώρα ή μεγάλη Ίερογαμία, οί «χημικοί» λεγόμενοι γάμοι, rϊ ή 
ένωσις τού έρυθρού Βασιλέως (Atma) μέ τή λευκή Βασίλισσα (Bouddhi) 
μέσα στή συνείδηση τού άλχημιστού, πού άποκτούσε μιά νέα έπέκταση 
δυνάμεων καί ίκανοτήτων. 

·Έχοντας γίνει ό Filius Philosophorum(2) ό Μύστης τής Βασιλικής
Τέχνης συνενώνει έκτοτε μέσα του τόν ούρανό καί τή γή. Κατατρώγει 
τόν «φιλοσοφικό αίμομίκτη» ένούμενος μέ τήν μητέρα του, τήν Ψυχή 
τού Κόσμου, άπ' δπου άντλεί τή Σοφία καί τή Δύναμη. "Έτσι πραγματο
ποιείται έκείνο ώς πρός τό όποίο ό Nicolas Flamel έλεγε: «"Όταν τό μι
κρό παιδί γίνει δυνατό καί ρωμαλέο τόσο ώστε νά μπορεί νά καταπολεμά 
τό 'Ύδωρ καί τό Πύρ, τότε θά καταβροχθίσει τή Μητέρα πού τό είχε γεννήσει. 

Ένώ τό Μικρό ·Έργο άφορούσε τόν φωτισμό μέ τήν έπικοινωνία τού 
πνευματικού στοιχείου Bouddhi, τό Μέγα "Έργο άπέβλεπε στήν ένωση 
τής άνθρώπινης ψυχής, τού Manas, μέ τό Θείο Πνεύμα, τό Atma. Τό 
έργο έπομένως «σέ έρυθρό» έδινε γέννηση στόν τέλειο Μύστη, πού οί 
έρμητικές πραγματείες άποκαλούν REBIS (πράγμα διπλό). 'Όπως τό 
δηλώνει ή όνομασία αύτή ό Μύστης θεωρείται σάν Έρμαφρόδιτος, έχει 
πραγματώσει δηλ. μέσα του καί ένώσει τόν Βασιλέα καί τή Βασίλισσα, τή 
θεότητα σάν στοιχείσ άρρεν καί τήν σύζυγό του τήν Shakti, σάν στοιχείο θήλυ. 

Ή συνειδησιακή έπέκτασις πού συνεπάγεται ό χημικός αύτός γάμος 
- γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν έκφραση τού Johann Valentin Andrae
δέν θά πρέπει νά έκλαμβάνεται σάν άποτέλεσμα άναπτύξεως τών δυνά
μεων καί τών ίκανοηiτων τής συνήθους άνθρώπινης πραγματικότητας rϊ
τού άνθρώπινου Έγώ, έφόσον ή προσωπικότης αύτή έχει θεωρηθή άπό
δλες τίς έσωτερικές παραδόσει_ς σάν τό κύριο έμπόδιο, γιά τήν έπικοι
νωνία μέ τό φώς τού πνεύματος. Καί είναι αύτό άκριβώς πού έννοεί ή
Θεοσοφική Διδασκαλία λέγοντας δτι ό Νούς, τό άτομικό δηλ. Manas, εί
ναι ό καταστροφεύς τού ΆληθινοΟ. Ή συνείδησις διευρύνεται, άλλά ή

(2) Υίός τώv Φ1λοοόφωv 
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διεύρυνσις αύτή άφορά τήν έκδήλωση στόν Μεμυημένο νέων πνευματι

κών δυνάμεων, πού ύπνώττουν στόν συνήθη άνθρωπο καί πού έχουν τήν

έδρα τους σ' ένα πεδίο πολύ πιό ύψηλό άπό έκείνο όπου κινείται καί ζεί

ό κοινός άνθρωπος. 
Οί έρμητικές διαδικασίες πού άναφέρθηκαν άποτελούσαν τήν 

«'Υγρά όδό». Οί άλχημιστές όμως μιλούσαν έλάχιστα καί μέ λόγια άκόμη 
nιό συγκαλυμμένα γιά μιάν άλλη μέθοδο, γνωστή σάν «Ξηρά όδός» ώς 

/ 
πρός τήν όποία έλάχιστα μάς είναι γνωστά. 'Ένας διδάσκαλος τής 'Αλχη
μιστικής Τέχνης θά ηταν άναγκαίος γιά τήν έρμηνεία τών σκοτεινών 
συμβολισμών πού άναφέρονται στήν τραχειά καί διαβρωτική αύτή όδό, 
κατά τήν όnοία τό χρησιμοποιούμενο δοχείο δέν είναι άπό γυαλί rϊ άπό 
κρύσταλλο, όπως τό φιλοσοφικό Ώόν, άλλά άπό πηλό. Ή Ξηρά αύτή 
όδός άπέκλειε, καθώς φαίνεται, τήν προσφυγή στό έξαγνιστικό καί 
σωτήριο «'Ύδωρ», πού συμβολίζεται μέ τή μορφή μιάς άσπρης περιστε
ράς στό έσωτερικό τού Ώού. Ή σκληρή αύτή όδός πιθανόν νά άντιστοι
χεί πρός τήν ίνδική Jnana Yoga, πνευματική τεχνική τόσο δύσκολη, πού 
κατά τόν Ramakrishna, γεννιέται μόνον ένας άνθρωπος κάθε αίώνα ίκα
νός νά τήν χρησιμοποιεί μέ έπιτυχία. Ή δυσκολία αύτή προέρχεται άπό 
τό γεγονός ότι κατά τήν Yoga αύτή ό μαθητής δέν θά πρέπει νά στηρίζc;
ται παρά μόνον στή δική του λογική, χωρίς νά έπικαλείται καμμιάν άλλη 
έξωτερική βοήθεια καί είδικά έκείνην τής θείας Μητέρας, τού έρμητι� 
κού δηλ. 'Υδραργύρου rϊ τού «ϋδατος πού δέν βρέχει τά χέρια». 

Οί άλχημιστές είχαν τήν ίκανότητα, τή δύναμη καί τό θάρρος νά με
ταφέρουν μέσα άπό τόν θρησκόληπτο καί φανατισμένο Μεσαίωνα μιά 
σκέψη έλεύθερη, άνεξάρτητη καί βαθύτατα μυστικιστική, παρά τούς 
άφορισμούς καί τήν πυρά τής Ίεράς 'Εξετάσεως, στό πείσμα τών κατα
διώξεων, τής φυλακής καί τών βασανιστηρίων, πού άπέβλεπαν συχνά 
στήν άnόσπαση άπό αύτούς τού μυστικού τής κατασκευής χρυσού. 

Οί άλχημιστικές θεωρίες, οί μέθοδοι, τά στάδια καί οί φάσεις τού 'Έρ
γου παραμένουν άμετάβλητα μέσα στό χρόνο. Πρόκειται γιά μιάν 'Επι
στήμη τέλεια, πού δέν έπιδέχεται καμμιά μεταβολή rϊ περαιτέρω άνά·
πτυξη άπό έκείνους πού έχουν τό προνόμιο νά τή δεχθούν. Πρέπει νά 
σπουδάζεται μέ ένθερμο ζήλο, έφόσον ό σκοπός της είναι ή τελειοποίη
ση τού άνθρώπου. Τό άλχημιστικό έργο συνίσταται, κατά τόν Eliphas 
Levi, στή δημιουργία τού άνθρώnου άπό τόν ϊδιο τόν έαυτό του, στήν αύ
τοπραγμάτωσή του, τήν πλήρη καί όλοκληρωτική κατάκτηση άnό τόν 
ϊδιον τών πνευματικών δυνατοτήτων του καί τού μέλλοντός του. Είναι 
πρό πάντων ή τέλεια άπελευθέρωσις τής βουλήσεώς του, πού τού έξα
σφαλίζει τό βασίλειο τού «Azoth» καί τήν έπικράτεια τής «Μαγνησίας», 
μιά πλήρη δηλ. ίσχύ έπάνω στόν παγκόσμιο μαγικό παράγοντα. 

Συνοψίζοντας τά όσα εϊnαμε, θά μπορούσαμε τέλος νά όρίσουμε ότι 
ή 'Αλχημεία ύπήρξε 'Αποκρυφισμός μαζί καί Μυστικισμός, ή Θεοσοφία 
δηλαδή τού Μεσαίωνα. 

'Απόδοση Αίμιλίας 'Ίβου 

(Άπό τό γαλλικό θεοσοφικό περιοδικό «Le Lotus bleu»). 
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Ή Γνώση, ώς μεταμορφωτική δύναμη 

Διδώς Καλλέργη 

Γιά τήν έξήγηση τής Δημιουργίας οί φυσικοί έχουν διατυπώσει διά
φορες θεωρίες. 'Όλες βέβαιο βασίζονται στά μαθηματικά κοί στή μαθη
ματική έπονάστοση, πού άρχισε μέ τή θεωρία τής Σχετικότητας κοί μέ τή 
θεωρία τών Κβάντα. 

Χωρίς δμως νά άρνηθή κανείς τήν άξίο των κοί τή σημαντική συμβολή 
των στίς σύγχρονες μεγάλες έπιστημονικές κοί μηχανικές έπιτυχίες, 
μπορεί νά ίσχυρισθή, δτι σχετικά μέ τήν έξήγηση τής Δημιουργίας, δλες 
είναι άτελείς. Κοί τούτο γιατί δλες σχεδόν άγνόησον κοί πεισματικά θέ
λουν νά άγνοούν τίς προσπάθειες κοί τίς έρευνες τής Φιλοσοφίας, πού 
κατάκτησε τή γνώση ούτή άλλά κοί γενικά τήν κάθε γνώση, φυσική κοί 
πνευματική, πρίν άκόμη τήν άποκτήση ή πειραματική 'Επιστήμη. 

Ή γνώμη άλλωστε ούτή δέν είναι ίδική μας. 'Αρκετοί νεώτεροι έπι

στήμονες, μεταξύ τών όποίων κοί ό καθηγητής Hideki Yukava, πού όμι

λώντος στήν Α' «Συνάντηση τών 'Αθηνών» τού 1 964 κοί άνοφέροντος τή 

δύναμη τής προβλέψεως στή Φυσική, είπε: «'Αντίθετο τό οϊσθημα ούτό 

δέν παρέχεται άπό τή σύγχρονη στό άκρο μαθηματική μορφή τής Φυσι

κής κοί τούτο γιατί κατά τά τελευταίο τριάντα χρόνιο δέν έμφονίσθηκε 

άληθινή έπανάστοση στόν τρόπο τής σκέψεως. Μέ τή συνεχή άφοίρεση, 

άντίθετο, ή δύναμη τής προβλέψεως έχει σχεδόν άλλάξει σέ μία άφηρη

μένη έκφραση τών δσων έμπειρικά πλέον γνωρίζομε». 
« ... Μιλώντας κατά τόν τρόπο τούτο», είπε άκόμο ό Ίάπων καθηγητής, 

«δέν μπορώ παρά νά έποναπλεύσω τόν ρού τής ίστορίος τής 'Επιστήμης 

πρός τά πίσω, πρός τούς άρχοίους 'Έλληνες. Σέ έκείνους ύπήρχε 

πλήρης άρμονίο καί ίσορροπίο μεταξύ έποπτείος κοί άφοιρέσεως. Κοί 

όχι μόνον αύτό. Στούς 'Έλληνες δέν ύπήρχε ή άποξένωση τής Έ π ι -

σ τ ή μ η  ς άπό τή Φ ι λ  ο σ ο φ ί ο ,  τή Φιλολογία κοί τίς Τέχνες». 

Ή γνώση λοιπόν στήν κυριολεξία της, δέν είναι προνόμιο τής έπιστη

μονικής μόνον έργοσίος, άλλά είναι προνόμιο συνάμα κοί τών διανοιών 

έκείνων - εϊτε είναι έπιστήμονες, εϊτε όχι - πού έχουν συνειδητοποιήσει 

όλοκληρωτικά τούς φυσικούς καί τούς πνευματικούς νόμους. Είναι 

δηλαδή προνόμιο κοί έκείνων, πού έχουν καθαρθή όλοκληρωτικά άπό 

σφαλερές κι' άφύσικες ίδέες, φωτισμένοι άπό τό φώς τής άληθινής 

γνώσεως. 

Τό τί σημαίνει γνώση, τό άναλύσαμε δσο μάς ητο δυνατό στήν προη

γουμένη φιλοσοφική μελέτη «'Η ψυχή καί τό πνεύμα». Γιά νά γίνη δμως 

καταληπτή ή λειτουργία της καί ή μεταμορφωτική συμβολή της στήν ψυ

χοπνευματική έξέλιξη, πρέπει νά προηγηθή κατά κάποιον τρόπο ή άνο

τομία τής λειτουργίας της άπ' τήν άρχή καί συγχρόνως μία λεπτομερεια

κή άνάπτυξη όλόκληρης τής φιλοσοφικής αύτής θεωρίας. 

Κατ' αύτή λοιπόν, ή ϋπαρξη τής ούσίας τού αίθέρα, μέ τήν ίδιότητά 

του, τήv τριδύναμη ένέργεια, θεωρείται βάση καί αίτιολογικός παράγων 
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τής Δημιουργίας, πού έnάνω του στηρίζονται όλοι οί νόμοι καί οί δυνά

μεις τής Φύσεως. 
Άλλά τριδύναμη ένέργεια λέγοντες, έννοούμε α) τή ν ο η τ ι κ ή , β) 

τή γ ο ν ι μ ο n ο ι ό καί γ) τή φ ω τ ο γ ό ν ο δύναμη τής ούσίας, πού εί
ναι ένωμένες σέ μία ίδιότητα, τήν α ί θ ε ρ ι κ ή ν έ ν έ ρ γ ε ι α . Χαρα
κτηριστική διαφορά μεταξύ των ύnάρχει μόνο ατόν άριθμό δονήσεων 

. τής ούσίας των. Π.χ. αν σέ ένα μήκος κύματος αίθέρος, ή νοητική ένέρ
γεια έχει πιθανή ταχύτητα δονήσεων 200.000 κατά δευτερόλεπτο, ή γο
νιμοποιός θά πρέπει τότε νά έχη 230.000 καί ή φωτογόνος 250.000 
παίρνοντας φυσικά ώς βάση τή γνωστή όριακή ταχύτητα δονήσεων τού 
άnλού φυσικού φωτός τών 300.000 κατά δευτερόλεπτο. 

Οί τρείς αύτές δυνάμεις τής μιάς ίδιότητος τής ούσίας τού αίθέρος 
σέ ένα όρισμένο μήκος κύματος, ένεργούν πάντοτε μαζύ ή καί χωριστά, 
άναλόγως μέ τίς άνάγκες καί τίς φυσικές συνθήκες τού περιβάλλοντός 
των καί μέ τήν μορφή τής ύλικής ούσίας μέ τήν όnοία συνεργάζονται. Γιά 
τούτο, σέ διαφορετικούς βαθμούς ένεργείας των συναντάμε ατή Φύση, 
τή μέν νοητική δύναμη ώς ένεργητικό νού, πού σχηματίζει μέ τήν ϋλη 
άnλώς τά nρωτοζωϊκά κ ύ τ τ α ρ α ,  δηλαδή τίς βιολογικές μονάδες, η 
ώς δημιουργικό νού πού σχηματίζει τή νοητική μονάδα, ή όnοία μαζύ μέ 
ζωντανό άτομο ϋλης δημιουργεί τήν ψυχή, ή καί ώς κυρίως μ ε τ  α -
μ ο ρ φ ω τ ι κ  ή ν ό η ο η , άnό τήν όnοία δημιουργείται στήν ψυχή
-πνεύμα ή γ ν ώ ο η . Τή δέ γονιμοnοιό δύναμη συναντάμε ώς έ ρ ω τ α ,
διαφόρων έnίσης διαβαθμίσεων καί τή φωτογόνο ώς φ ώ ς στίς διάφο
ρες έκδηλώσεις του. Τό φώς δηλαδή πού στίς έκδηλώσεις του αύτές 
διακρίνεται: ατό άnλό φυσικό φώς, ατό ζωϊκό, ατό ζωντανό ή ένσώματο 
γιά τούς άνθρωnίνους όργανισμούς, ατό ζωντανό νοητικό ή ψυχικό γιά 
τίς άνθρώnινες ψυχές καί τό όnοίο έξελίσσεται δυναμικά ατό πνευματι
κό φώς καί ατό φώς τής γνώσεως. 

Συμπέρασμα όμως τών άνωτέρω είναι ότι, τά πάντα ατή Φύση είναι 
άριθμός καί γίνονται μέ άριθμητική τάξη καί σειρά, ώσάν κάθε τί νά έχη 
ατόν κόσμο άντί όνομα ένα δικό του άριθμό, δικαιώνοντας τόν μεγάλο 
φιλόσοφο Πυθαγόρα ατή διδασκαλία του, ότι: «ή ούσία τών πάντων είναι 
άριθμός». 

Σχετικά μάλιστα μέ τή σημασία πού καί οί έnιστήμονες πιστεύουν ότι 
έχουν οί άριθμοί άκόμη καί ατή ζωή μας, είναι τά όσα άναφέρει ό Σοβιε
τικός καθηγητής Πανεπιστημίου Π. Τερέντιεφ. Στήν πραγματεία του «Οί 
άριθμοί θά έnιλύσουν όλα τά προβλήματα τής βιολογίας» γράφει: 
«Πραγματικά τά πρώτα κιόλας βήματα τών μαθηματικών μεθόδων ατή 
βιολογία άnέδωσαν πολλά πολύτιμα πράγματα γιά τήν έξέλιξή της. Οί 
έρευνητές άρχισαν νά συμnεριφέρωνται nιό κριτικά καί στοχαστικά άnέ
ναντι ατά πειραματικά δεδομένα, νά τά έκφράζουν μέ άριθμούς - ποσο
τικά - καί νά τά έκτιμούν στατιστικά μέ τίς μαθηματικές έξισώσεις. Οί 
βιολόγοι άnόκτησαν τώρα τή δυνατότητα νά έχουν μπροστά τους τήν εί
κόνα όλης τής σύνθετης πορείας τού ζωντανού όργανισμού ... Ή χρησι
μοποίηση τών μαθηματικών άνοίγει μπροστά ατούς βιολόγους εύρύτα-
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τες προοπτικές γιά τήν περαιτέρω έξέλιξη καί άνάπτυξη τής έπιστήμης 
τους ... Παράλληλα πλησιάζομε στήν έπίλυση ένός ζητήματος πού πα

ρουσιάζει πολύ μεγάλο ένδιαφέρον καί άφορά τά «κύματα ζωής» - τίς 

περιοδικές δηλαδή ταλαντεύσεις τών ζώων καί τών φυτών ... Ή συνει
σφορά τών μαθηματικών μεθόδων στή βιολογία άποτελεϊ ένα έντελώς 

άπαραίτητο όρο γιά τή γρήγορη άνάπτυξη αύτής τής σοβαρής έπιστή
μης ... ». 

'Αλλά τώρα όφείλομε νά έξετάσωμε καί τήν όλλη ούσία, τήν ϋλη, τήν 
ίσότιμη καί ίσοδύναμη στή Δημιουργία συνεργάτρια τού αίθέρα, πού μαζύ 

του σχηματίζει τούς κόσμους καί τίς μορφές. 
Χωρίς τήν ϋλη, ό αίθέρας θά παρέμενε ώς μία άδρανής ούσία, άφα

νής καί άνεκδήλωτη. Αύτός βέβαια είναι ή α ί τ ί α , ό Λ ό γ ο ς , μέ τήν 

ίδιότητα τήν όποία έχει τής ένεργείας καί τής έλαστικότητός του, άλλά ή 
ϋλη είναι ή ά φ ο ρ μ ή μέ τίς δύο όρμές της, τήν κεντρομόλο καί τή φυ
γόκεντρο, πού ταυτόχρονα μέ τήν αίθερική ένέργεια έξελίσσονται στό 

δημιουργήματά των. 

Σχετικά μάλιστα μέ αύτό τό πρωταρχικό αϊτιο τής Δημιουργίας ό Πυ

θαγόρειος Νικολ. Παράσχης έγραψε: «ή ένέργεια ώς έλαστικότης τής 

ούσίας τού αίθέρος καί ώς φ υ σ ι κ ό ς ν ό μ ο ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς , 
έγινε ή π ρ ω τ α  ρ χ ι κ ή α ί τ ί α  τής Δημιουργίας». 

Σέ ό ν τ ο γ ο ν ι κ ή όμως έκδήλωση, πρώτη δύναμη τής τριδύναμης 
ένεργείας πρέπει νά θεωρηθή ή νοητική, η διαφορετικά ό νόμος τής 
έλευθερίας, γιατί είναι έκείνη άπό τίς τρεϊς, πού έχει μικρότερο άριθμό 

δονήσεων τής αίθερικής ούσίας, τόν όποϊο άκολουθούν έπειτα μέ αύξα

νόμενο τόν άριθμό τών δονήσεών των οί δύο όλλες. 

Ή δύναμη αύτή, ή δευτερεύουσα σέ ένεργητική έκδήλωση κατ' άρ
χάς, δηλαδή κατά τή κοσμική διάταξη, δέν παύει κατόπιν νά μεταμορφώ

νεται έξελισσομένη δυναμικά, εύθύς όταν έκδηλωθή σάν ένεργητικός 
νούς. Τότε ή άπλή νοητική ένέργεια σχηματίζει μέ ότομα ϋλης ίσοδύνα

μής της η ίσαρίθμων παλμών μέ τίς αίθερικές δονήσεις της, τά 

π ρ ω τ ο ζ ω ϊ κ ά κ ύ τ τ α ρ α , τίς διαφορετικά λεγόμενες βιολογικές 

μονάδες καί γενικά τίς ζωντανές μορφές. 

Ή άνωτέρω ένωση δέν είναι μόνιμη, άλλ' όμως είναι δυναμικά ένερ
γητική καί παραγωγική, όσο κι' όν είναι προσωρινή. Ό ένεργητικός νούς 

γίνεται μέν σ' αύτή ύποτυπώδης ν ό η σ η , άλλά όπωσδήποτε είναι νόη

ση, γιατί ή διαστολική καί παραγωγική ίδιότητα τού ύλικού άτόμου γίνεται 

μία π ρ ώ τ η  ζ ω  ή . Γιά τούτο δέ τά πρωτοζωϊκά κύτταρα καί οί ζωντα

νές μορφές παρουσιάζουν μία θαυμαστή όσο καί καταπληκτική ένεργη

τική δράση καί κίνηση σάν έκδήλωση τής πρώτης των αύτής ζωής. 

Ή μετέπειτα μεταμόρφωση τής νοητικής δυνάμεως άπό ένεργητικό 

σέ δημιουργικό νού, σχηματίζει τή λεγομένη «νοητική μονάδα», πού εί

ναι άριθμητική δυναμική ύπέρβαση τής όριακής ταχύτητος τών δονήσε
ων τού πρώτου καί μετάπτωσή του σέ αίθερική δίνη. 'Έτσι ή ν ο η τ ι κ ή 
μ ο ν ά δ α άποκτό τήν ίκανότητα νά ένώνεται μέ ζωντανό ύλικό ότομο, πού 

έχει ίσοδύναμη καί ίσάριθμη ταχύτητα παλμών μέ τή δόνηση έκείνης, 
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δηλαδή μέ τό τότε σχηματιζόμενο ψ υ χ ι κ ό ά τ ο  μ ο , καί vά δημιουρ
γή μέ τόv τρόπο αύτόv τήv άδιάσπαστη έκείvη ένωση, πού λέγεται 
ψ υ χ ή . Ό δημιουργικός της τότε vούς γίνεται v ό η σ η , πού είναι καί 
λέγεται έ v σ τ ι κ τ ώ δ η ς , άπό τίς διάφορες έvσαρκώσεις της στό 
ζωϊκό βασίλειο. 

Κατόπιν έρχεται τό στάδιο τής δεύτερης μεταμορφώσεως τής ψυχι
κής νοήσεως. Καί αύτή είναι ή λ ο  γ ι  κ ή v ό η σ η στούς άvθρωπίvους 
όργαvισμούς, πού μεταμορφώνει τήv ψυχή σέ πνεύμα. Πολλοί όρισμοί 
θά μπορούσαν vά δοθούν στή ψυχική αύτή μεταμόρφωση. Άλλά ό κα
ταλληλότερος vομίζομεv είναι δτι: π v ε ύ μ α  είναι ή δυναμικά έξελιγ
μέvη μεταμόρφωση τής έvστικτώδους νοήσεως, τής έvσαρκουμέvης σ_έ 
άvθρωπίvη μορφή ψυχής, μέ συνέπεια τήv έκδήλωση τής λογικής, τώv 
ίδεώv καί τού λόγου. "Επομένως πνεύμα είναι ή μέ λογική νόηση άvθρω
πίvη ψυχή. 

Στό σημείο τούτο κατά τό όποίο ή έξελικτική πορεία τής ψυχής 
-πνεύματος, γίνεται μέσα σέ άvθρώπιvους όργαvισμούς χρειάζεται ή πιό
έπιμελημέvη άvάλυση τώv μετέπειτα μεταμορφώσεώv της, γιατί «ό δρό
μος είναι μακρύς» καί δυσκολοεξήγητα τά διάφορα στάδιά του. Ή ψυχή
δηλαδή, ή έvσαρκουμέvη στούς άvθρωπίvους όργαvισμούς, έκτός άπό
τίς διαφορετικές έξωτερικές είκόvες πού άποκτά, παρουσιάζει καί άvά
λογη κλίμακα άvόδου της άπό τίς σχηματιζόμεvες στό π ε ρ ί π v ε υ μ ά
της ίδέες. Καί αύτό γιατί μέ τήv άπόκτηση τής λογικής, τόv σχηματισμό
τώv ίδεώv καί τού λόγου, ώς καί τής χρονολογικής σειράς τής δημιουρ
γίας της, μέ τήv έπίδραση τώv έξωτερικώv συνθηκών καί τού περιβάλλο
ντος, ειvαι άvαγκασμέvη άπό τόv παγκόσμιο νόμο τής έξελίξεως vά πε
ράση μία κλίμακα νοητικής άvόδου της, πού είναι ή άκόλουθη: α) Τή
λ ο γ ι κ ή v ό η σ η , πού μεταμορφώνει τήv άπλή ψυχή σέ ψυχή-πνεύ
μα καί μέ διακριτικό τίς ίδέες καί τόv λόγο--όμιλία. β) Τή γ v ω σ τ ι κ ή
v ό η σ η ii συνειδητή νόηση, άvάλογη μέ τίς βαθμίδες της άvθρωπίvης δια
vοήσεώς της καί ή όποία διακρίνεται σέ μ ε ρ ι κ ή γ v ώ σ η άπό τό όλι
γάριθμο τώv άληθιvώv ίδεώv της καί σέ ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή γ v ώ σ η ,
άπό τήv όλοκλήρωση τώv άληθιvώv φυσικών ίδεώv, δπως άvαφέρθηκε
στά προηγούμενα.

Στό τελικό αύτό στάδιο τής όλοκληρωτικής γνώσεως, κατά τό όποίοv 
ή άvθρωπίvη διανόηση ώς μέσον έξωτερικεύσεως τώv νοητικών ίκαvο
τήτωv τής ψυχής-πνεύματος βρίσκεται στό ύψηλότερο σημείο τής άvα
πτύξεώς της, ή ψυχή - πνεύμα μεταμορφώνεται σέ έ λ ε ύ θ ε ρ ο
π v ε ύ μ α  καί ή γνωστική vόησή της στήv τελική μεταμόρφωσή της, δηλα
δή σέ όλοκληρωτική γνώση η σ ο φ ί α . 

Ή ψυχή άπό τή στιγμή πού δημιουργήθηκε, σέ δλη τήv άvωτέρω άvα
φερομέvη μακρόχρονη πορεία της, τίς δυναμικές μεταμορφώσεις της 
τίς χρωστά στόv νοητικό παράγοντα τής αίθερικής ούσίας. "Άv λοιπόν 
ένα ειvαι τό δημιουργικό των αϊτιο, ή έvέργεια - vούς αύτής τής ούσίας, 
ό ϊδιος πάλι γίνεται καί τό μεταμορφωτικό αϊτιο τής ψυχής τώv όντων καί 
τώv μορφών των, άσχετα άv δρά μόνος ή έvωμέvος ώς μία έvέργεια μέ 
τίς άλλες δύο δυνάμεις τής τριδύvαμης αίθερικής ούσίας. 
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'Ενεργητικός όμως η δημιουργικός η μεταμορφωτικός, αύτός η έκεί
νος, ένας είναι πάντοτε ό αίτιολογικός παράγοντας της Δημιουργίας, 
πού καί ώς τριδύναμη ένέργεια είναι άκόμη τό αϊτιο της συγκροτήσεως 
καί τής συνθέσεως τής ϋλης σέ μορφές, της μεταμορφώσεως τών κατα
στάσεών της, τής διασπάσεως καί τής άποσυνθέσεώς της. Γιατί αύτή 
έπίσης ή τριδύναμη ένέργεια είναι έκείνη πού αύξάνει η έλαττώνει τήν 
παλμική κίνηση τής ϋλης καί γίνεται έτσι ή αίτία της παραγωγής άπό 
αύτή τής θερμότητας η τού ψύχους. 

Οί 'Ορφικοί πιστεύοντες τόν αίθέρα ώς τόν Δία της άρχαίας έλληνι
κής παραδόσεως, δηλαδή ώς τήν ένεργητική καί δημιουργική ούσία, 
έλεγαν γι' αύτόv: 

«·ο Ζεύς πρώτος έγινε ... Ό ϊδιος ό Ζεύς είναι ή άρχή γενέσεως όλων, 

μία δύναμη, tva πνεύμα, έγινε δηλαδή ή μεγάλη άρχή όλων, tva δέ σύ

νολο αύτεξούσιο, μέσα στό όποίο όλα κινούνται. [ ... ] μέσα δέ βέβαια 

όπως είναι φανερό ό vούς βασιλεύει, γιά τούτο καί ό 'Ορφεύς έλεγε: 

ύπάρχει δέ σ' αύτό νούς πραγματικά -άληθινά- κυρίαρχος». 

Άλλά πού καί πώς ή άπλή τριδύναμη ένέργεια άλλάζει καί μεταμορ

φώνει δυναμικά τίς ένεργητικές δυνάμεις της; 

Σέ διάφορα δημοσιεύματα διαβάζομε κατά διαστήματα: «Νέες ίσχυ

ρές έκρήξεις στή περιοχή τού Ήλίου σημειώθηκαν σέ έκταση δισεκα

τομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οί έκρήξεις αύτές, όπως άναφέ

ρεται σχετικά, προκαλούν όχι μόνο μεταβολές στίς μετεωρολογικές 

συνθήκες τής Γης, άλλά έπιδρούν καί στούς άνθρώπουςΙ». 

Σέ δημοσίευση έπίσης καί μέ τίτλο: «'Εκρηκτικά φαινόμενα. - Τερά

στιες πύρινες μάζες κινούνται πλάϊ στόν 'Ηλιο - έπιδρούν στή γήϊνη 

άτμόσφαιρα», διαβάζομε τά άκόλουθα: «Στό μεταξύ τά έκρηκτικά φαινό

μενα τού Ήλίου, tva άπό τά όποία είναι καί οί προεξοχές, έχουν άμεση 

έπίδραση στήν άτμόσφαιρα της Γης. Ή έκπομπή άκτινοβολίας «Χ» μι

κρού μήκους κύματος, ή έκπομπή ύπεριώδους άκτινοβολίας, έχει έπί

δραση έπί τών διαφόρων στιβάδων τής γηίνης ίονοσφαίρας, καθώς καί 

έπί τού γηίνου μαγνητικού πεδίου καί της κοσμικής άκτινοβολίας πού 

προσβάλλει τή Γη ... Οί έπιδράσεις μπορούν νά φθάσουν ώς τrιν κατώτε

ρη άτμόσφαιρα τής Γης. Οί έπιστήμονες όμως δέν txouv διαπιστώσει 

άπόλυτα τά άποτελέσματά τους. Πάντως οί σχέσεις ήλιακών καί γηίνων 

φαινομένων μελετώνται σήμερα άπό μεγάλο άριθμό έρευνητών σέ όλον 

τόν κόσμο». 

Καί ό καθηγητής διευθυντής 'Ηλιακών 'Ερευνών τού 'Αστεροσκο

πείου 'Αθηνών Κ. Μακρής, σέ διάλεξή του είπε:« 'Εκείνο πού χαρακτηρί

ζει tva κέντρο ήλιακής δραστηριότητος είναι τό έντονο μαγνητικό πε

δίο. Έάν σ' tva τέτοιο κέντρο γίνη μία άπότομη μεταβολή τού μαγνητι

κού πεδίου, παρουσιάζονται έκρηκτικά φαινόμενα, όπως είναι οί έκλάμ

ψεις, πολλές άπό τίς όποίες συνοδεύονται άπό έκτίναξη μεγάλων μαζών 

ϋλης, ύδρογόvου καί ίονισμένου άσβεστίου καί οί όποίες άποτελούν τίς 

έκρηκτικές προεξοχές». 

Έξετάζοντες λοιπόν τώρα βαθύτερα τό ζήτημα τούτο, χωρίς νά άπο-



320 ΙΛΙΣΟΣ 1989 

μακρυνόμεθα άπό τή φιλοσοφία τής άρχαιότητος καί τά φιλοσοφικά συ

στήματα πού δέχονταν ώς πατέρα τών όντων τόν 'Ήλιο, διαπιστώνομεν 

δτι ή έπίδρασή του δέν περιορίζεται μόνο στήν άτμόσφαιρα τής Γής, 

στήν όργανική φύση καί στή διάθεση τών άνθρώπων. Ό μεγάλος φωτο

δότης μέ τίς ίσχυρές έκρήξεις του, είναι συνάμα καί ό μεγαλύτερος φυ

σικός έπιταχυντήρας τής διασπάσεως τής ήλιακής ϋλης του καί αϊτιος 

τής έκλύσεως τεραστίας ήλιακής αίθερικής ένεργείας. 

'Έτσι γεννιέται ή σκέψη ότι καί ή μεταμόρφωση τής ήλιακής ϋλης, ώς 

καί ή δημιουργία τών νοητικών μονάδων, πού όπως στά προηγούμενα 

άναφέραμε είναι ή σχηματιζομένη σέ μορφές δίνης αίθερική ούσία, 

όφείλεται στήν έκλυση τής τεραστίας αύτής ένεργείας τών ήλιακών 

έκρήξεων. Γιατί οί ήλιακές έκρήξεις είναι ή αίτία τής ύπερβάσεως άφ' 

ένός τής όριακής ταχύτητος τών δονήσεων τού ήλιακού φωτός καί άφ' 

έτέρου τής ύπερβάσεως τής όριακής συχνότητος τών παλμών τής ήλια

κής ϋλης. Καί ή ύπέρβαση αύτή είναι έκείνη πού συντελεί στή μεταμόρ

φωση τών άτόμων τής ήλιακής ϋλης, σέ ϋλη ζωντανή η πέμπτης κατα

στάσεως, στά λεγόμενα δηλαδή ψυχικά άτομα καί πού σχηματίζει έπίσης 

τίς αίθερικές δίνες η τίς νοητικές μονάδες. 

Κατόπιν οί νοητικές αύτές μονάδες καθώς καί τά ζωντανά η ψυχικά 

άτομα, πιθανόν άτομα ή λ ι α κ ο ύ ύ δ ρ ο γ ό ν ο υ , έρχονται στή Γή ώς 

μοριακοί χείμαρροι κατά τούς έπιστήμονες, μέ τά κύματα τών ήλιακών 

έκρήξεων. Καί ή ένωσή των γιά τόν σχηματισμό ψυχών, πρέπει νά γίνεται 

στό περιβάλλον τής άτμοσφαίρας τής Γής, όπως άφήνει νά έννοηθή καί 

ή άρχαία έλληνική παράδοση. 

Άλλά καί ή Γή, είναι μέν ή μήτρα τής κυοφορίας τών βιολογικών μο

νάδων δηλαδή τι-;:,ν πρωτοζωϊκών καί τών ζωντανών κυττάρων, άλλά όχι 

βέβαια καί τών παραγωγικών ζωντανών η ψυχικών άτόμων τής ϋλης. 

Στό σημείο τούτο όφείλομε νά έρευνήσωμε προηγουμένως τό άλλο 

μυστήριο τής Φύσεως, έκείνο πού άφορά τόν τρόπο τής δημιουργίας 

τού πρωτοζωϊκού, τού ζωϊκού καί τού ζωντανού κυττάρου, πού είναι δια

φορετικό άπό τό ζωντανό η ψυχικό άτομο, έξ αίτίας δύο άφορμών. 

Καί πρώτη μέν είναι ότι τό πρωτοζωϊκό η τό ζωντανό κύτταρο μπορεί 

νά είναι ένα η καί περισσότερα ύλικά σωματίδια καί νά διαλύεται η νά 

πολλαπλασιάζεται μέ διχοτόμηση, ένώ τό ζωντανό ψυχικό ατομο, είναι 

πάντοτε ένα μόνο άτομο ϋλης καί τής καταστάσεώς της έκείνης πού δέν 

διασπάται ιωί οϋτε ποτέ διαλύεται, όπως είναι τό ήλιακό ύδρογόνο. 'Επο

μένως έχουν διαφορά ποιότητος τής ένεργητικής ούσίας των καί τού 

τρόπου τής συνδέσεώς της μέ τό ύλικό μέρος τού άτόμου, καθώς καί 

διαφορά τής καταστάσεως τού ύλικού αύτού μέρους των. Ή κατάσταση 

δέ τού άτόμου τής ϋλης πρέπει νά είναι έκείνη, πού ύπάρχει στό κέντρο 

τής ήλιακής μάζας καί πού ώς γνωστόν είναι τό ύδρογόνον της. Γιατί 

τούτο είναι τό κατά τήν έπιστήμη ά π λ ο ύ σ τ ε ρ ο καί έ λ α φ ρ ό τ ε -

ρ ο σ τ ο ι χ ε ί ο  τής Φύσεως μέ ένα μ ό ν ο π ρ ω τ ό ν ι ο στόν πυρή
να του. 

Καί δεύτερη άφορμή τής διαφοράς τών δύο ώς άνωτέρω ύλικών 
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ζωντανών ένώσεων, είναι ή άριθμητική διαφορά τής συχνότητος τώv 

παλμών τών άτόμων τής ϋλης των. Καί τά δύο όμως, τό κύτταρο καί τό 

ψυχικό άτομο, έχουν στή Φύση ρόλο μητέρας, έξ αίτίας τής παραγωγι

κής ίδιότητος τής ύλικής ούσίας. Ένώ ή νοητική μονάδα καθώς προανα

φέρθη, σάν αίθέρας είναι ό πατέρας τών όντων έξ αίτίας τής τριδύναμης 

αίθερικής ένεργείας της, πού έκτός τής νοητικής, έχει άκόμη τή γονιμό

τητα καί τό φώς τής ένεργείας. 

Στή Γη όπως καί στόν "Ήλιο γίνονται καθώς είναι γνωστό έκρήξεις καί 

άναστατώσεις. Στή Γη μέ τά ήφαίστεια άλλά καί μέ τίς διάφορες γεωλο

γικές μεταφορές καί τούς σεισμούς, γίνονται άναστατώσεις πού διατα

ράσσουν τή σύσταση τής ϋλης καί τής συνθετικής της αίθερικής ούσίας. 

Μία μάλιστα κάποια είκόνα τών άναστατώσεων αύτών τής Γης καί πού δι

καιώνουν τήν άποψή μας γιά τίς μεταμορφώσεις τής καταστάσεως τής 

ϋλης καί τής συνθετικής της αίθερικής ούσίας έξ αίτίας των, είναι ΚΙJί ή 

πρόσφατη θεομηνία τής Χιλής, γιά τήν όποία δημοσιεύτηκε στίς έφημε

ρίδες: «·Υποβρύχιο ήφαίστειο έξεράγη κοντά στίς βόρειες άκτές τής Χι

λής ... Τεράστιες φλόγες καί καπνοί έκτινάχθηκαν άπό τόν πυθμένα τού 

ώκεαvού σέ μεγάλο ϋψος στόν άέρα καί ή σεισμική δόνηση ηταν βιαιο

τάτη ... Καθ' όλη τή νύκτα συνεχίζονταν οί έκρήξεις, οί δονήσεις καί ή 

φοβερή βοή τών παλιρροιακών κυμάτων ... Ό ώκεαvός σέ εύρύτατη 

ζώνη γύρω άπό τό σημείο αύτό φαίνεται σάν νά κοχλάζη. Άεροπλάνα 

κατέγραφαν τίς συνεχιζόμενες δονήσεις στήν άτμόσφαιρα - άλλαγή 

πιέσεως τού άέρος». 

· "Όλες λοιπόν γενικά οί ώς άνωτέρω άναστατώσεις, πρέπει νά είναι

όπως καί στόν "Ήλιο, οί φυσικοί έπιταχυντήρες τών διασπάσεων καί τών 

μεταβολών τής καταστάσεως τής ϋλης τής Γης. Ή συχνότης τότε τών 

παλμών τών νέων σωματιδίων τής ϋλης, πού παράγονται άnό τίς μεταβο

λές της, πρέπει νά είναι άριθμητικά μεγαλύτερη άπό τήν συχνότητα τών 

παλμών τής ϋλης τών προηγουμένων άπ' αύτές τίς μεταβολές καταστά

σεών της. Μέ τόν τρόπο έπομέvως αύτόv μεταβάλλεται ή διαστολική 

ίδιότητα τού παλμού της σέ ί δ ι ό τ η τ α π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή ς ζ ω ή ς . 

Μιός πρωταρχικής ζωής άπό τήν όποία σχηματίζονται τά πρωτοζωϊκά 

κύτταρα μέ τήν ποικιλία κατόπιν τών μορφών των, άπό τίς έξωτερικές 

έπιδράσεις καί τίς τοπικές συνθήκες ζωής καί περιβάλλοντος. 

Καί ή δόνηση έξ άλλου τής συνθετικής αίθερικής ούσίας τής Γης, 

ϋστερα άπ' όλες τίς άνωτέρω άναστατώσεις, αύξάνει, bπως είναι έπόμε

νον, μεταβάλλοντας σέ ένεργητικό τόν αίθέρα της, διαφορετικόν σέ 

ένεργητική δράση άπό τόν δημιουργικόν αίθέρα τών ήλιακών έκρήξεων, 

πού είναι άριθμητικά πολύ μεγαλύτερης ταχύτητος δονήσεων. 

Τά σχηματιζόμενο κάθε φορά άπό τίς άναστατώσεις τής γης πολύ

μορφα πρωτοζωϊκά κύτταρα, μάλιστα στό περιβάλλον τού ύγροί; στοι

χείου καί σέ διάφορες συνθέσεις άπλές ιϊ πολυσύνθετες, πρέπει νά εί

ναι έκείvα τά όποία έξελικτικά 1.<ατόπιν, γίνονται οί μεσίτες τής έπαφής 

τής ψυχής μέ τόv έξω κόσμο ώς όργανισμοί της. Καί τούτο γιατί είναι 

γήϊvης προελεύσεως καί πολύ σχετικής καταστάσεως μέ τό περιβάλλον 

στό όποίο μέλλει νά ζήση αύτή καί νά έξελιχθή. 
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'Όμως τό γεγονός ότι ή ψυχή έχει άνάγκη άπό όργανισμό, σχηματιζό
μενο άπό κύτταρα τής Γης, μάς φανερώνει ότι τό δικό της ψυχικό άτομο, 
δέν είναι γήϊνης προελεύσεως. Άλλά όπως προαναφέρθη, τά ψυχικά 
άτομα μαζύ μέ τίς νοητικές μονάδες ώς μοριακοί χείμαρροι είσχωρούν 
στήν άτμόσφαιρα τής Γης. 

'Αλλά έτσι καταλήγαμε στό συμπέρασμα ότι ή καταγωγή τής ψυχής 
είναι καθ' όλοκληρίαν ήλιακής προελεύσεως, άσχετα αν ή δημιουργία 
της, δηλαδή ή άδιάσπαστη ένωση τών δύο ούσιών της γίνεται στό περι
βάλλον τής Γης. 

'Όμως φαίνεται νά ύπάρχη καί κάποιο άλλο άκόμη σημαντικό μυστή
ριο στή Φύση. Καί αύτό πρέπει νά είναι τό σχετικό μέ τόν βασικό νόμο 
τής κληρονομικότητας. Γιατί ύπάρχει καί ή κληρονομική δημιουργία ψυ
χών στή Γη, όπως γίνεται καί μέ τούς όργανισμούς τών όντων της. Άλλ' 
όμως στή περίπτωση αύτή είναι καί πάλι κληρονομιά πάντοτε τού 'Ήλιου 
καί μάλιστα στούς πνευματικούς γυιούς τής Γης. 

Γεννιέται όμως τό έρώτημα: Γιατί ή ψυχή άφού κατάγεται άπό στοι
χεία ήλιακής προελεύσεως, δέν έξελίσσεται πνευματικά στόν 'Ήλιο, 
σχηματίζοντας άπ' εύθείας άπό αύτά τά στοιχεία του ήλιακούς όργανι
σμούς, χωρίς τή κάθοδό της στή Γη καί τή δραματική πορεία τής έδώ 
ζωής της γιά τήν τελική της έκπνευμάτωση; 

Τό πιθανώτερο άλλά καί τό φυσικώτερο είναι τό ότι, τά ύποκείμενα 
στούς βασικούς φυσικούς νόμους ήλιακά ύλικά άτομα καί οί νοητικές 
μονάδες, φέρονται στή Γη όπως καί σέ άλλους κοντινούς πλανήτες, 
έκτινασσόμενα χ ω ρ ί ς β ο ύ λ η σ η κατά τή στιγμή τών έκρήξεων μέ 
τά κύματα τών δονήσεων τού αίθέρος, πρός διάφορα σημεία τού άπεί
ρου. Καί λέγαμε χωρίς βούληση, γιατί ή βούληση είναι ή ίκανότητα γιά 
έκούσιες πράξεις, πού τελούνται άπό έ v σ υ  v ε ί δ η  τ η  προσπάθεια. 
Πράγμα πού δέν συμβαίνει στίς πρωταρχικές ούσίες τών μοριακών χει
μάρρων τής ήλιακής δραστηριότητος. Αύτοί δέ οί μοριακοί χείμαρροι 
άποτελούν κατά τά φαινόμενα τήν καθολική ψυχή τής Φύσεως τών άρ
χαίων φιλοσόφων η διαφορετικά τήν "Ι π τ α - κ α θ ο λ ι κ ή ψ υ χ ή 
τού Όρφέως, όπως χαρακτηριστικά άναφέρεται στά «'Ορφικά» τού Otto 
Kern. Γιατί τά ήλιακά γεγονότα είναι βέβαια έκδηλώσεις τών φυσικών 
νόμων, άλλά όμως δέν είναι έξελικτική έκδήλωση ένσυνειδήτων ύπάρ
ξεων. 

Οί έπιστήμονες άναγνωρίζοντες τήν ϋπαρξη τής ήλιακής ϋλης μέσα 
στόν διαπλανητικό χώρο, άνακοινώνουν τά έξης: «Μέσα άπό τόν διαπλα
νητικό χώρο περνούν οί μοριακοί χείμαρροι, πού άποσπώνται άπό τόν 
'Ήλιο, ίδιαίτερα σέ περιόδους μεγάλης δραστηριότητός του». 

'Αλλά οί συνθήκες τής άτμοσφαίρας μας είναι άσφαλώς ήπιώτερες, 
άπό έκείνες τών τεραστίων ήλιακών έκρήξεων γιά μιά ηρεμη καί άρμονι
κή συνάντηση κι' ένωση τών δύο τής ψυχής παραγόντων. 'Έτσι όπως εί
ναι φυσικό, στόν πλανήτη μας βρίσκουν κατάλληλο περιβάλλον γιά τήν 
ένωσή των σέ ψυχή καί κατάλληλο γιά τή μελλοντική έκπνευμάτωσή 
των, καθώς καί γιά τήν ίδική των δράση πρός έκπνευμάτωση τής ϋλης 
τής Γης. 



1989 Η ΓΝΩΣΗ, ΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 32.'3 

Αν αύτό όμως είναι άληθινό, δέν μπορεί τότε νά είναι μονο ενα απλό 
καί τελειωτικό γεγονός Οί ηλιακές δηλαόιi επιδράσεις, όπως κοί rιαλι 
είναι φυσικό, πρέπει νά εξακολουθουν νά δωρίζουν κοί μελλοντικά τις 
εύεργεοίες των ατά δημιουργηματό των, όπως γίνεται οτιiν αρχη τiΊς 
δημιουργίας των. Γιατι οέ κάθε μεrαμόpφωοη τιϊς νοητικιϊς ουνrψεωc; 
οτίς ένοορκωμένες ψυχές της Γιiς, καθώς κοί ατούς οργονιομους της, η 
έπέμβαοη τών έπιδραοεων του Ηλιου είναι οημυντικη όοο εινuι και rιπο
λυτο άναγκοic� Τών έπιδράοεωv δέ όταν λέyομεν, vοοίjμεν ιις υλικές 
τiς οίθερικες και τίς πνευματικές ακόμη επιδiJ(Jοι:ις cΊno ελεύθf:ρα 
rιvευμcιτα. ποίJ κινοϋvτω uτό rιεριβcΊλλον τοί'J Ηλιου κcιι οτοv διοnλ,ιvηrι
κό χώρο Και αυτο. οπlJς καi επιοτημονικυ αποο,�ικνιJε1αι. γιωi οι ηλια
κές έπιδfJόοεις οrιως και οι οοτρολογικα; ι: ιvcιι οποραι1 η ι f:ς y ια rιi 
δημιυυρyιο τη ουντηρηοι1 κοι την 1�ξι,\ικτικη ιιf)(Jοοο τών όντων κ,ιi γενι
κό των μορφών. Κcιθως επιοης ειναι οπαpοίτητες γιcΊ τiς ψυχ1�ς rώv (lν
θρώπωv και οι πνευμοrικεc; επιδρc1οεις 

Ολο λοιπόν βριοκοvωι χωρις rίποτο ιό ύιιεοφυοικr. κnτω απο rους 
βασικούς φυοικους νόμους τιϊς Δημιουpγιας 10 νόμο δι1λαδη rι�ς ελr.υ
θερίος, τιϊς έξελιξεως. τιϊς l'1λληλεπιδpc1οεως, ιης επιμιξιυc; κυi rc;1v ολ
λων ύπολοιnωv έκδηλώοεων τιϊς Φυοεως, οε μία θαυιιαοι•1 οpιιοvια κοi 
άριθμητικιi τάξη 

Μετο την ονολυτικη άvαnτυξη της περι ψυχιϊς θεωr,;ιος, έncιvερχόμε
νοι οτο κύριο θεμα μας, τό σχετικό με" rη yvωοη ως μετcιμοfJφωτικι1 <'iι,
vομιi" της, όπως την χαρακτήριζε ό Σnuρος Νάγος, θα άκολουΟ11οω1,ε 
τιiν έξέτοοιi της οπό τό οημεϊο τιϊς δuvcιμικιiς μεω1Jορφωcπως τι\ς 
κοτα τό όnοίο 11 ψυχι'1 άποκτο τη λογικη 

Και κατ· όρχος, οπως οτο προηyουμεvο ίlνίlπ1uξcηιε. η ,\ογικη ειναι η 
παρc�yωγικη νοητικιi κοi ψωτογονοc; δuνιψι\ τιiς ψυχιiς πvευμοτος, 
μετομοpφωμενης ετοι οε ζωντανο vοητικο ψυχικό φώς 1<01 μέ χuρο>< r1i
pες τις ιδεες και τον λογο - ομιλία Ψυχικό δέ νοητικό φώς εvνοοίjμι; rι: 
μεταμόρφωση τιlς νοητικiiς και τiic; φωτοyόvοu δυvrιμεως 111ς οίθεοι
κης ουσίας της ψuχ,ής, σε λογικη δύναμη 

Η ιιεταμόpφωοη αίηη πpεπει να είναι οτιi Φυοη μια uειpο ορ1θμ1·,ίι
κών πράξεων. πού μπορυυμε μέ λόγιο και άριθμους vcι τις μετοφραuωιιε 
μέ τόν όκόλουθο όπλόv τροπο Αν δεχθουμε δηλοδιi κατά πpώ rov ότι. η 
νοητικη ενέργεια είναι οτη Φύοη εvας καθοpισμενος cιpιθμος πιθαν1ϊς 
ταχύτητος δονιiσεων 200 χιλιοδων κατά δευτεpόλεπ10. η φωτογονος 
τότε θό πρέπει νό είναι 250 χιλιάδων δονιiοεωv Μετομοpφουμενωv 
όμως της μέν νοητικιϊς από ένεpγητικο νου σέ δημιουργικό, κατοπ!ν τιϊς 
δυναμικής αύξήοεως τιϊς νοιiοεώς του καi της φωτογόνου οέ ζωντανό 
νοητικό ψυχικό φώς, γίνεται τότε οϋξηοη καi τιϊς ταχύτητος τών δονιi
σεων της φωτογόνου. σέ υπέρβαση της γνωοτιϊς όpιακης τού όπλου 
φωτός Δηλαδή της πρώτης, υποθετικιϊς βέβαια όπως προηγουμένως 
άναφέpαμε, γίνεται 330 χιλιάδες δονηοεις καi τιϊς δευτέρας. πού πα
ρουσιάζεται ώς ζωντανό νοητικό ψυχικό φώς, πρέπει νά γίνεται τότε 
350 χιλιάδες. 
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'Αλλά γιά νά φθάση τόν άριθμό τών 350 χιλιάδων δονήσεων τό ψυχι

κό φώς, πρέπει vά προηγηθή ή ένεργητική έκδήλωση σέ δυναμική αϋξη

ση τής γονιμοποιού δυνάμεως τής τριδύναμης ούσίας τού αίθέρος, πού 

είναι σέ αύξανόμενο άριθμό άμέσως κατόπιν τής νοητικής. Δηλαδή πρέ

πει νά έκδηλωθή σέ ύποθετικό άριθμό 340 χιλιάδων δονήσεων κατά 

δευτερόλεπτο. Αύτό όμως φαίνεται νά είναι ένα άκόμη σημαντικό γεγο

νός γιά τόν άνθρωπο καί τό πνεύμα του. Γιατί φανερώνει ότι άν στόν όρ

γαvισμό του οί τρείς αίθερικές δυνάμεις έχουν χωριστά κέντρα δράσε

ως - τόν έγκέφαλο, τό γεννητικό σύστημα καί τήν καρδιά ώς κεντρικό 

όργανο τής κυκλοφορίας τού αϊματος - όμως στήν ψυχοπνευματική του 

ύπόσταση ένεργούv, έκδηλώvονται καί ένώνονται σ έ μ ί α  μ ό v η δ ύ -

v α μ η  , στή δύναμη τού ψυχικού πρώτον καί έξελικτικά τού πνευματικού 

έπειτα φωτός. 

Ή μεταμόρφωση αύτή τού πρίν νοητικού στοιχείου φωτός σέ πνευ

ματικό, είναι έκείνη άκριβώς πού μεταμορφώνει έπίσης τή λογική νόηση 

σέ γνώση. Καί είναι καί τούτο μία ά ρ ι θ μ η τ ι κ ή ύ π έ ρ β α σ η τής 

ταχύτητος τώv δονήσεων - δίνης τού ζωντανού νοητικού ψυχικού 

φωτός, πού τό άναφέραμε ώς πιθανού άριθμού δονήσεων τών 350 χι

λιάδων. Έπομέvως καί τό πνευματικό φώς, μπορεί νά τό φαντασθούμε 

μέ τόv πιθανόν άριθμό τών 400 χιλιάδων δονήσεων κατά δευτερόλεπτο. 

Όφείλομεν 6μως νά έξηγήσωμε σχετικά μέ τήν άνωτέρω άριθμητική 

σειρά τής ταχύτητος τώv δονήσεων καί νά τονίσωμε ξεχωριστά ότι, οί 

φανταστικοί άριθμοί πού άναφέραμε καί πού στή Φύση άντικαθιστούν τό 

νοητικό ψυχικό φώς στήν άρχή καί έπειτα τό πνευματικό καί πολύ έπειτα 

τό γνωστικό φώς, είναι άφθαστοι καί άσύλληπτοι στή δική μας άντίληψη. 

Γιά τούτο πρέπει νά τούς άναφέρωμε όπως μπορεί vά μάς δίνουν μία 

σχετική μόνον ίδέα τών ψυχικών γεγονότων. "'Αν δέ στή Φύση ό πραγμα

τικός άριθμός τών σχετικών δοvήσεών των είναι άπίστευτα μεγάλος καί 

μάς φέρνει σέ άπίθανα όρια, πρέπει αύτό νά μή μάς φαίνεται καταπλη

κτικό. Γιατί καί σήμερα άπό τήν νέα έπιστήμη, καθορίζεται τό λεγόμενο 

«δεσμευμένο φώς ιϊ ή φανταστική άκτίνα ιϊ ή άκτίvα τού θανάτου» μέ τή 

συσκευή «Λέϊζερ», σέ πολλά δισεκατομμύρια δονήσεων τό δευτερόλε

πτο, ίσχυρότερο άπό τό ίσχυρότερο ήλιακό φώς. 

Καί ένας τόσο μεγάλος άριθμός δονήσεων δικαιολογεί καί τό πώς 

μία πνευματική έκδήλωση, ένας συλλογισμός δηλαδή, μία σκέψη, μία 

διανόηση, πού όλα είναι ζωντανό νοητικό φώς σέ άριθμητική ταχύτητα 

δονήσεων, μπορεί νά φθάση σέ ποσοστό τού δευτερολέπτου τίς άπειρες 
έκτάσεις τού Σύμπαντος. 

Τό πνευματικό λοιπόν φώς, στό όποίο δώσαμε φανταστικό άριθμό 

400 χιλιάδων δονήσεων, είναι έκείνο πού δημιουργεί τίς ά λ η θ ι v έ ς 

ί δ έ ε ς σ τ ό π ε ρ ί π v ε υ μ α καί είναι σχεδόν ό προτελευταίος 

σταθμός τής έξελίξεως τής νοητικής δυνάμεως τού πνεύματος στόν άν

θρωπο. 

Είναι άνάγκη όμως σέ συνέχεια νά έπαvαλάβωμε καί πάλι τί είναι οί 

ίδέες καί πώς σχηματίζονται, γιατί ό άριθμός ιϊ ή παραγωγική αϋξησή 
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των, ψεύτικων ιϊ άληθινών, καθορίζουν τήν πνευματική άνάπτυξη τού άν
θρώπου. 

Κατά τήν άρχαία λοιπόν καί τή νέα έλληνική γλώσσα, ίδέα είναι ή εί

κόνα ιϊ τό εϊδωλο ένός πράγματος, κάθε παράσταση στή διάνοια. έντύ

πωση ιϊ σκέψη, άπλή άφηρημένη έννοια, όπως σχηματίζεται στή διανόη

ση. Ό δέ σχηματισμός ίδεών κατ' αύτές έξαρτάται άπό τήν άπόκτηση 

έντυπώσεων. Φιλοσοφικώς έξ' άλλου ό Πλάτων έπίστευε τίς ίδέες ώς 

γενικές έννοιες, πού άποτελούν τό μόνιμο ποιόν τής ούσίας τών όντων. 

άλλά καί οί όποίες ύπάρχουν οί ϊδιες μόνες των. Στή νεώτερη δέ φιλοσο

φία ίδέα σημαίνει γενικά ό,τι καί ή παράσταση, δηλαδή τό περιεχόμενο 
τής συνειδήσεως. 

Ή τελευταία αύτή γνώμη τής νεώτερης φιλοσοφίας, όπως φαίνεται 

είναι καί ή περισσότερο ίκανοποιητική. Γιατί καί ή Πυθαγόρειος φιλοσο

φία, πού τήν πιστεύομεν ώσάν όρθότερη, δέχεται περίπου τήν ϊδια άπο

ψη. Ίδέες δηλαδή κατ' αύτή είναι ή άποτύπωση στό περίπνευμα είκόνων, 

μορφών καί παραστάσεων, πού σχηματίζονται άπό τόν έξωτερικό κόσμο. 

Καθώς έπίσης καί ή άποτύπωση, άπό έξωτερικά όμως έρεθίσματα, συν

θέσεων σέ είκόνες καί παραστάσεις τών έσωτερικών ίδιοτήτων καί τών 

δυνάμεων τών ούσιών, πού δημιούργησαν τήν ψυχή. Σέ συντομία έπομέ

νως, ί δ έ ε ς είναι ή άποτύπωση στό περίπνευμα τής ψυχής, έξωτερι

κών παραστάσεων καί είκόνων ώς καί έσωτερικών ίδιοτήτων καί δυνά

μεων. Τό περίπνευμα αύτό μπορούμε έτσι γιό πιό παραστατικά νά τό φα

ντασθούμε σάν μιά ταινία τηλεγραφική κατάστικτη άπό στοιχεία Μόρς. 

Ώς πρός τόν σχηματισμό τών ίδεών άπό τίς έξωτερικές παραστά

σεις, μορφές καί πράγματα, μέ τή μεσολάβηση τής όράσεως καί τών άλ

λων αίσθητηρίων τού άνθρωπίνου όργανισμού, τόν κυριώτερο λόγο κα

τέχει ή αίθερική ούσία του ώς συνθετικός λόγος τών όργανισμών καί τών 

συστημάτων του. Γιατί καί ή έπιστημονικό έξακριβωμένη ζωϊκή άκτινο

βολία τών όργανισμών, τά λεγόμενα ζωϊκά καί μαγνητικά ρευστά των, 

καθώς καί τό περίγραμμα πού δίνει τό σχήμα τών μορφών, είναι οί δονή

σεις τών συνθετικών λόγων των. Καί αύτές είναι πού μεταδίδονται στά 

αίσθητήρια τών άλλων όργανισμών άπό τόν έξωτερικό κόσμο των καί 

άποτυπώνονται έτσι ώς ίδέες στίς ψυχές τών άνθρώπων. 

Οί ίδέες αύξάνουν άριθμητικά τή νοητική δύναμη σέ όρισμένο άριθμό 

ένεργητικότητος, άνάλογον μέ τό είδος, τήν ποιότητα καί τή φυσική 

ύπόσταση τής έξωτερικής μορφής ιϊ καί τής αίσθήσεως πού τήν προκά

λεσε. "Όλη δέ ή λειτουργία τής νοητικής αύτής δραστηριότητος άποτε

λεί τή διανόηση τού άνθρώπου. Ή λειτουργία δηλαδή τής διανοήσεως 

είναι ό σχηματισμός έννοιών, συλλογισμών καί συμπερασμάτων άπό 

αύτά, σέ λογικές βάσεις (διανοήματα) μέ συνεργασία τής πνευματικής 

έκείνης λειτουργίας, πού λέγεται φαντασία. 

Φ α ν  τ α  σ ί α  έnομένως είναι ή συνθετική ψυχοnνευματική ένέρ

γεια, μέ τήν όποία άναπλάσσοντάι παραστάσεις καί δημιουργούνται νέες 

μορφές των. 

Πολλά συντελούν στή μόνιμη άποτύπωση τών έξωτερικών είκόνων 

ώς ίδεών. Κατά πρώτον ή φυσική μορφή, τό είδος της, ή ποιότητά της 
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καί άκόμη ό τρόπος τού έρεθίσματος πού προκαλείται μέ τήν αϊσθηση. 

Έπίσης σμως ή όμαλή λειτουργία τού έγκεφάλου καί τού νευρικού συ

στήματος καί γενικά «ή ίσορροπία δυνάμεων ψυχής - πνεύματος καί 

σώματος τού άνθρώπου». Καί σλα αύτά είναι σχετικά μέ τίς έξωτερικές 

μορφές καί έντυπώσεις. 
·Όσον άφορά σμως τίς άφηρημένες έννοιες, ή ψυχή σχετικά μ' αύτές

έχει μέσα της τίς ίδιότητες τών δύο ούσιών της καί τίς έξελίσσει δυναμι
κά άπό τή στιγμή τής δημιουργίας της. Ύπάρχουν λοιπόν δυναμικά μέσα 

της καί σλες οί άλλες ίδιότητες άπλές η σύνθετες ή σέ πολύμορφες έκ

δηλώσεις, πού παρουσιάζονται καί αύξάνουν άριθμητικά μέ τή πορεία 
τής άνόδου της άπό τούς ζωϊκούς στούς άνθρωπίνους όργανισμούς. Ό 

σχηματισμός λοιπόν μιάς ίδέας μέ άφηρημένη έννοια, σπως είναι ή δι

καιοσύνη, ή άγάπη, ή έλευθερία, άπό ένα έρέθισμα στό περίπνευμα τής 

ψυχής - πνεύματος, χωρίς σμως έξωτερική είκόνα, είναι ή άφύπνιση 
μιάς άντιστοίχου έσωτερικής ίδιότητος καί ίκανότητός της. 

Στήν άποτύπωση τών ίδεών στό περίπνευμα, πρώτο σέ δράση ώς με

ταμορφωτική δύναμη έρχεται τό ζωντανό νοητικό ψυχικό φώς, έξ αίτίας 

τών άριθμητικών του δονήσεων, πού δίνουν σ' αύτό μεγαλύτερη έπιφά

νεια άποτυπώσεως είκόνων καί μορφών. 
Περίπου κάτι άνάλογο είναι ή είκόνα πού παρουσιάζει ή ούσία τού 

έγκεφάλου στούς πολύ άνεπτυγμένους διανοητικά άνθρώπους. Γιατί οί 
έπιστήμονες μπορεί νά ξεχωρίσουν τούς άνθρώπους αύτούς, άπό τόν 
μεγαλύτερο άριθμό τών έγκεφαλικών αύλάκων τίς όποίες παρουσιά
ζουν. 

Δεύτερο έρχεται τό πνευματικό φώς πού μεταμορφώνει τή διαφά
νεια τής αίθερικής ούσίας τής ψυχής, σέ φώς περισσότερο ένεργητικό, 

πού καθαρίζει βαθμιαία τό περίπνευμα άπό τίς ψεύτικες ίδέες. 
Στό σημείο τούτο σκόπιμο είναι νά άναφερθή τό είδος καί ή ποιότης 

τών ίδεών, γιά νά συνειδητοποιήσωμε τή λειτουργία τής γνώσεως. Οί 
ίδέες λοιπόν είναι πολύμορφες, φυσικές η άφύσικες, λανθασμένες η . 
άληθινές καί έπομένως θνητές η άθάνατες. Καί στον μέν τίς λέγωμε πο

λύμορφες, αύτό άσφαλώς όφείλεται στήν πολυμορφία τών είκόνων καί 
τών παραστάσεων τής Φύσεως. Άλλ' στον τίς λέγωμε φυσικές η άφύσι
κες, εϊμαστε ύποχρεωμένοι νά δεχθούμε σχετικά μέ τίς άφύσικες ίδέες, 
στι ύπάρχει στόν κόσμο καί ή ψεύτικη σψη τών πραγμάτων, σχηματιζο

μένη άπό τήν άσάφεια τών γύρω παραστάσεων, μέ βοηθό τήν άνθρώπινη 
φαντασία. Γιατί ή φαντασία είναι βέβαια συνθετική λειτουργία τής δια
νοίας, πολλές φορές «έξελικτική» όπότε γίνεται δημιουργική, άφαιρετι
κή η προσθετική, άλλά άλλες πάλι φορές είναι «βλαβερή» καί παραπλα
νά τήν άνθρωπίνη όντότητα. Καί αύτό γίνεται γιατί δέν είναι ένεργητική 
παρά μένει μόνον παθητική μέ ψεύτικες παραστάσεις. 

Άντίθετα οί φυσικές ίδέες στον σχηματισθούν, είναι έκείνες πού 
βοηθούν στήν μεταμόρφωση τής λογικής νοήσεως σέ πνευματική καί 

γνωστική, γιατί οί φυσικές ίδέες ώς προερχόμενες άπό τίς ούσίες, τούς 
νόμους, τίς ίδιότητες καί τίς δυνάμεις τής Φύσεως, εϊτε είναι έννοιες 
μορφών καί πραγμάτων, εϊτε είναι άφηρημένες, είναι σμως οί μόνες 
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άληθινές καί άθάνατες, τής ίδίας μέ τήν ψυχή ούσίας. Γι' αύτόν τόν λόγο 

άκριβώς μόνον οί φυσικές ίδέες παραμένουν στή ψυχή, ένώ οί ψεύτικες 

καί άφύσικες μέ τόν καιρό καί τόν δραματικό άγώνα τής άπαλλαγής της 

άπ' αύτές, στίς διάφορες ένσαρκώσεις της, πεθαίνουν σάν ένα ξένο κοί 

άνεπιθύμητο φορτίο, πού τήν έμποδίζει στήν πτήση της. 

Ό κυριώτερος βοηθός στήν έργασία αύτή γίνεται τό πνευματικό 

φώς, πού δέν έπιτρέπει έξ αίτίος τής ταχύτητας τών δονήσεών του, τή 

συγχώνευση καί τήν άρμονική συμβίωση μέ κάτι, πού δέν είναι τής ίδίας 

μέ έκείνο φύσεως. Καί είναι άλήθεια τό ότι κάθε ίδέα πού δέν είναι τής 

ίδίας φύσεως μέ τίς ούσίες καί τίς ίδιότητες τής ψυχής - πνεύματος, 

δέν μπορεί νά μείνη παντοτινά κτήμα της. Είναι καταδικασμένη άπό τή 

Φύση, τίς ίδιότητες, τίς δυνάμεις καί τούς νόμους της, σέ θάνατο καί 

άργά η γρήγορα θά πεθάνη. 

"Όσον όμως συνυπάρχουν άφύσικες καί φυσικές ίδέες καί ή ψυχ1 

δέν έχει άκόμη καθαρθή άπό τίς πρώτες, τό δέ νοητικό ψυχικό φώς της 

δέν tχει έντελώς μεταμορφωθή σέ πνευματικό, τότε ή γνώση της είναι 

μόνον μερική. Γιατί έφ' όσον ή γνώση είναι συνειδητή γνώση καί μέ χα

ρακτηριστικό τής φυσικές ίδέες, είναι έπόμενον νά είναι όλοκληρωτική, 

μόνον όταν οί άφύσικες έξαφανισθούν έντελώς. Καί τότε ή γνώση γίνε

ται ή κυρίως μεταμορφωτική γιατί άλλάζει τίς ψεύτικες σέ άληθινές 

ίδέες. 

Ή όλοκληρωτική όμως γνώση είναι ή έπίσης όλοκληρωτική συνειδη

τοποίηση, πού διαφορετικά λέγεται σ ο φ ί α καί έχει γνώρισμα τή μετα

μόρφωση τού πνευματικού φωτός σέ φ ώ ς γ ν ώ σ ε  ω ς . 

Οί άρχαίοι "Ελληνες τή γέννηση τής σοφίας, τήν παρουσίαζαν στήν 

συμβολική είκόνα τής γεννήσεως τής Θεός τής σοφίας Άθηνός άπό τό 

κεφάλι τού πατέρα της Δία, πού κατά τή θρησκεία των συμβόλιζε τή 

δημιουργική αίθερική ούσία μέ κυρίαρχη δύναμή της τή νοητική. 

Ό φιλόσοφος Σπύρος Νάγος έξ αλλου στό «Περί ψυχής» έργο του 

έγραψε: «Δέν είναι δυνατή ή μετάβαση, άπό τή μία στήν άλλη κατάστα

ση, αν δέν σημειωθούν γεγονότα πλήρους άποκαθαρμού τής άνθρωπί

νης ψυχής άπό τά πάθη καί τίς άδυναμίες καί αν τό νοητικό της δέν 

γνωρίση όλοκληρωτικά τίς άλήθειες τής Φύσεως. Ή άληθινή γνώση εί

ναι ό διοκανονιστικός νόμος τής προαγωγής τής άνθρωπίνης ψυχής». 

Άλλά είναι δυνατόν μόνες καί άνεξάρτητες οί ίδέες νά άγωνίζονται 

γιά τήν κατάκτηση τής όλοκληρωτικής γνώσεως; Φυσικά άφού οί ούσίες 

πού δημιούργησαν τήν ψυχή είναι δύο καί οί ίδιότητες καί οί δυνάμεις 

των περισσότερες, ή συνδρομή μεταξύ των καί ή κοινή συνεργασία είναι 

άπαραίτητες. Γιά τούτο είναι άνάγκη νά ξεχωρίσωμε τόν ρόλο καί τού 

άλλου παράγοντος τής πνευματικής έξελίξεως, δηλαδή τόν ρόλο τού 

ύλικού άτόμου τής ψυχής, μέ τίς βασικές ίδιότητές του, πού έξελίσοο

νται ταυτόχρονο άριθμητικά καί δυναμικά. 

Στήν έξελικτική πορεία των, όπως καί στά προηγούμενο άναπτύξαμε, 

όταν ή νοητική δύναμη μεταμορφωθή σέ ένστικτώδη νόηση, οί δύο τής 

ϋλης ίδιότητες γίνονται όρμές. Καί ή μέν ζωή γίνεται όρμή άναπαραγω-
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γής, ή δέ κίνηση γίνεται όρμή αύτοσυντηρήσεως. Ή ψυχή τότε παρου

σιάζει σέ σύνολο τό ένστικτο η τό όρμέμφυτό της. 

'Αργότερα πάλιν, όταν ή ένστικτώδης νόηση μεταμορφωθή σέ λογική 

καί ή ψυχή σέ πνεύμα, τότε οί δύο όρμές της μεταβάλλονται, ή άναπαρα

γωγή σέ αϊσθηση καί ή αύτοσυντήρηση σέ συναίσθηση. Άπό αύτές δέ τίς 

δύο τελευταίες έκδηλώσεις τής ψυχής - πνεύματος, κατάγονται τά αί

σθήματα καί τά συναισθήματά της, πού μαζύ μέ τίς ίδέες της, όταν όλο

κληρωθούν ώς γνώση, τήν μεταμορφώνουν σέ έλεύθερο πνεύμα. 

'Αλλά όπως οί ίδέες, γιά νά παραμείνουν σάν άθάνατη γνώση, πρέπει 

νά καθαρθούν·άπό κάθε τί τό ψεύτικο καί άφύσικο, έτσι καί τά αίσθήματα 

καί τά συναισθήματα στήν ψυχή- πνεύμα τού άνθρώπου, πρέπει ν' άπαλ

λαγούν άπό τά πάθη καί τίς άδυναμίες τής άνθρωπίνης ζωής, γιά νά πα

ραμείνουν κι' αύτά σάν άγνότητα, καλωσύνη κι' άγάπη. 

'Όταν τό δυσκολώτερο αύτό τό έπιτύχη ή άνθρωπίνη ψυχή τότε μπο

ρεί νά ίσχυρισθή ότι έγινε ένα μέ τή Φύση καί μέ τή θεότητα καί έλεύθε

ρα ·vά άτενίση τό περιβάλλον άπ' όπου χ ω ρ ί ς  β ο ύ λ η σ η  ξεκίνησε 

κάποτε γιά νά δημιουργηθή καί νά ξαναγυρίση κάπου κοντά σ' αύτό, μ έ 

δ ι κ ή  τ ο υ ς  β ο ύ λ η σ η  κ α ί  κ ί ν η σ η .  

Τελειώνοντες τό κεφάλαιο γιά τή «Γνώση» καί μέ τήν έλπίδα ότι κα

τορθώσαμε νά δώσωμε μία έστω καί άμυδρή είκόνα τής σχετικής μέ τήν 

ψυχή καί τήν έξέλιξή της Πυθαγορείου φιλοσοφίας, θά προσθέσωμε 

όλίγα άπ' όσα είχαν άναπτύξει μερικοί έπιστήμονες στήν πρώτη «Συνά

ντηση τών 'Αθηνών», ένισχυτικά στή φιλοσοφική μελέτη μας. 

Ό λόρδος Andrian πρώτος, άναγνωρίζοντας στόν τόπο μας τήν πα

τρίδα τής φιλοσοφικής σκέψεως, είπε: «'Αλλά αύτός έδώ είναι ό τόπος 

όπου ό άνθρωπος άρχισε νά άναζητό τήν άλήθεια, χωρίς νά φοβάται ότι 

θά προκαλέση τήν ζηλοτυπία τών θεών. 

Είναι έδώ έπίσης όπου ό Πλάτων έδίδαξε ότι ή άνθρωπίνη λογική εί

ναι θεϊκή καί ότι ή άναζήτηση τής γνώσεως είναι ή άξιωτέρα έπιδίωξη 

τού πνεύματος». 

Ό καθηγητής Arne Tiselius κατόπιν, μέ θέμα «"Ισορροπία καί έλλει

ψη ίσορροπίας στήν έπιστημονική πρόοδο», άνέφερε τόν Πυθαγόρα μέ 

τά άκόλουθα λόγια: «·ο Πυθαγόρας άπό τή Σάμο, πού έζησε τόν 6ον π.Χ. 

αίώνα, έκαμε θεμελιώδεις συμβολές στή φιλοσοφία, τήν άστρονομία, τή 

γεωμετρία, τή φυσική ... Άπεκλήθη άκόμη καί ίδρυτής τού εύρωπαϊκού 

πολιτισμού στή σφαίρα τής δυτικής Μεσογείου». 

'Αλλά καί ό καθηγητής Hideki Yukava, τόν όποίο στήν άρχή τής με

λέτης μας άναφέραμε, μίλησε μέ τά έξής λόγια θαυμασμού γιά τόν 'Έλ

ληνα φιλόσοφο: «Εϊμαστε όλοι εύγνώμονες στούς 'Έλληνες, πού έδω

σαν τίς βάσεις στίς άποκαλύψεις τών μυστικών τής Φύσεως. Ήτο άπα

ραίτητο γιά τή Φυσική έπιστήμη νά ύπάρξη ένας Πυθαγόρας, ό όποίος νά 

συλλάβη τούς νόμους τής Φύσεως, ώς άπόλυτες μαθηματικές σχέσεις 

καί ένας Δημόκριτος ό όποίος νά συλλάβη τήν ϋπαρξη τού άοράτου άτό

μου καί τήν άφηρημένη έννοια τού κενού». 
Μιλώντας κατόπιν γιά τή διαίσθηση, πού γιά μός είναι άντίστοιχη μέ 
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τήν έμπνευση, είπε: «Τό αϊσθημα, μέ τό όποίο ήσαν ίδιαίτερα προικισμέ

νοι οί άρχαίοι 'Έλληνες, είναι στενά συνδεδεμένο μέ τήν έξαιρετική ίδιό

τητα τού άνθρωπίνου νού νά συλλαμβάνη καί άναγνωρίζη ίδέες». Μερικά 

δέ άκόμη τού καθηγητή Yukava, σχετικά μέ τίς έπιστημονικές θεωρίες 

καί έπίκαιρα μέ τήν αϋξηση τού άριθμού τών έπιστημόνων, πού δυσπι

στούν στήν τελειότητα τών θεωριών τού Άϊνστάϊν, είναι καί τά άκόλουθα: 

«Στήν πραγματικότητα πολλοί έκ τών νεωτέρων φυσικών τείνων νά άκο

λουθήσουν διαφορετική όδό σκέψεως άπό έκείνην τού Άϊνστάϊν ... Πι

στεύω άκραδάντως bτι διά τό έργον τής άποκαλύψεως άληθειών, πού 

κείνται βαθιά μέσα στή Φύση, οί τολμηρές δυνάμεις τής φαντασίας τών 

άνθρώπων είναι τουλάχιστο τόσο σπουδαίες bσο καί οί μεγάλες μηχα

νές». 

Μεγάλη όμως σημασία γιά τήν Πυθαγόρειο θεωρία τής Δημιουργίας, 

έχει τό έπίμαχο μεταξύ τών έπιστημόνων θέμα τής θεωρίας τού Άϊν

στάϊν, πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν Πυθαγόρειο δυαδική θεωρία τής 

Δημιουργίας. 'Έτσι μία τελευταία κριτική γιά τό βιβλίο τού 'Αμερικανού 

έπιστήμονα 'Όττο Λούτερ: «Είναι νεκρή ή θεωρία τής Σχετικότητας;» δί

νει έλπίδες γιά μιά πιθανή άποκάλυψη τής άλήθειας τής σχετικής μέ τίς 

ούσίες στή Φύση. 

«·ο Λούτερ - λέγει ή κριτική - τείνει νά άποδείξη μέ σοβαρότατα έπι

χειρήματα, στηριζόμενα σέ μαθηματικές έξισώσεις, ότι ύπάρχει καί άλλη 

έξήγηση τών άρνητικών άποτελεσμάτων τού πειράματος Μάϊκελσον -

Μόρλεϋ, έξήγηση πού άποκαθιστά τήν «περί αίθέρος άντίληψη». 

«'Η έγκαθίδρυση τής περί αίθέρος άντιλήψεως, είχε ώς άποτέλεσμα 

νά γίνη παραδεκτόν bτι ό διαστρικός χώρος είναι ένα κενόν, ώστε τό 

φώς καί ή λοιπή ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία νά άποτελούν τίς προ

νομιούχες μορφές ένεργείας, οί όποίες φαίνεται ότι δέν άπαιτούν καθό

λου μέσον μεταδόσεώς των ... 'Έτσι ένώ ή Φυσική τού Άϊνστάϊν στηρίζε

ται στήν έννοια τού χωροχρόνου, ή θεωρία τού Λούτερ έπανατοποθετεί 

τήν άντίληψη τής ύπάρξεως ένός ούσιαστικού μέσου ώς ούσιώδους 

πραγματικότητος, πού δέν περιλαμβάνει ύποκειμενικόν χωρόχρονον 

έξαρτώμενος άπό άνθρωπίνους προσδιορισμούς, άλλά μάλλον πού περι

κλείνει άντικειμενικόν «χώρον καί χρόνον καί ούσίαν» ή όποία έπιδέχε

ται άνεξάρτητη μέτρηση ... Έάν τελικά οί μαθηματικές έξισώσεις τού 

Λούτερ άποδειχθούν άκριβείς, ή θεωρία του, άντικαθιστώντας τή θεωρία 

τής Σχετικότητας, θά έκπληρώση τό όνειρο τών έπιστημόνων όλου τού 

κόσμου, δηλαδή τήν παραδοχή μιάς θεωρίας μέ τήν όποία όλα τά σταθ

μητά φαινόμενα στό Σύμπαν μας νά δύνανται νά έξηγηθούν μέσα σέ όλί

γες θεμελιώδεις έξισώσεις». 
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Ύπό Παν. Άναγνώστου 

« .•• Ού γόρ όμοίως οίκείον nρός εύεξίαν τοίς είρημένοις κρεωφαγία ... ». 

'Αριστοτέλους Εύδήμ. Α', § 2 

Άnό τών άρχαιοτάτων χρόνων πλείστοι έκ τών βασιλέων τοϋ πνεύμα
τος έκηρύχθησαν πολέμιοι της κρεωφαγίας. Ίδιαιτέρως δέ οί 'Ορφικοί 
καί οί Πυθαγόρειοι είχαν καί ώς άρχήν πίστεώς των τήν άκρεωφαγίαν, 
ένεκα, κυρίως, τών περί μετενσαρκώσεως δοξασιών: Άκολουθοϋν δέ: 
Ζήνων, Πλάτων, 'Εμπεδοκλής, Ίnnοκράτης, Έnίκουρος, Πλούταρχος 
κ.ά. 

Ό Πυθαγόρας όρθώς έστήριζε τήν άνθρωnίνην εύδαιμονίαν είς τήν 
ύγείαν τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματος, λέγων ότι ή κρεωφαγία άντίκει
ται είς τήν ήθικήν. Ό άνθρωπος, δύναται, κατά έnιστημονικήν διαπίστω
σιν, νά ζήση ύγιής καί μόνον χόρτα τρώγων· άλλ' άδύνατον νά είναι τε
λείως ύγιής ό τρώγων μόνον κρέας. 

Είναι γεγονός ότι τά ύγιεινά παραγγέλματα τών προγόνων μας, τά 
άφορώντα είς τήν έκ τοϋ κρέατος άnοχήν άγνοοϋνται ύnό τών νεωτέ
ρων. 

Έφ' όσον δέ έκ γενετής καί κληρονομικότητας εϊμεθα κρεωφάγοι, 
δέν είναι εϋκολος ή άμεσος μεταβολή άnό της κρεωφαγίας είς τήν 
άκρεωφαγίαν. Ούχ ήττον όμως πρέπει νά γνωρίζωμεν τήν άλήθειαν καί 
νά nροσαρμοζώμεθα nρός αύτήν. 

Οί Πυθαγόρειοι ήρκοϋντο, άντί πάσης άλλης τροφής, κατά τό παρά
δειγμα τοϋ διδασκάλου των, είς μέλι η είς κηρήθραν, η άρτον. Άντί προ
σφαγίου έτρωγαν χόρτα βραστά η ώμά καί σπανίως θαλασσινά. 

Ή Πυθαγόρειος δίαιτα δέν nεριωρίζετο μόνον είς τήν τροφήν, άλλά 
καί είς τήν nόσιν καί είς τήν ένδυσιν. Ό μέγας δέ σκοπός τοϋ βίου τοϋ 
Πυθαγόρου ήτα νά θεμελιώση κοινωνίαν, ρυθμιζομένην κατά τά ύψηλά 
ίδεώδη τοϋ άνθρωnισμοϋ. 

«Παντός δέ μάλλον άnηγόρευε (Πυθαγόρας) μήτε έρυθίνον έσθίειν, 
μήτε μελάνουρον, καρδίας τε άnέχεσθαι καί κυάμων. 'Αριστοτέλης δέ 
φησί, καί μήτρας καί τρίγλης ένίοτε. Αύτοϋ δέ άρκείσθαι μέλιτι μόν(9 
(φασί τινες) η κηρi(9 η άρτ(9, οίνον δέ μεθ' ήμέραν μή γεύεσθαι. "Όψον 
τε τά πολλά λαχάνοις έφθοίς καί ώμοίς, τοίς δέ θαλαττίοις σπανίως ... καί 
άnέχεσθαι βρωτών θνησειδίων τε κρε'ών, καί τριγλών, καί μελανούρων, 
καί ώών καί τών ώοτόκων ζώων καί κυάμων ... » 

(Διογ. Λαέρτιος νιιι 19, 33). 

Κατά τήν έnοχήν τοϋ 'Ησιόδου πρωτίστως έτρωγαν «τά ίερά nτύρα 
της Δήμητρας» καί συνιστότο τό γάλα καί ό τυρός. Τό ίδεώδες δέ Ήσιό
δειον γεϋμα ήτα: 
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«'Όταν ό σκόλυκος (άγριοαγκινάρα) άνθή καί ό ήχηρός τέττιγξ, καθή
μενος έπί δένδρου, ψάλλη τό άρμονικόν άσμα του, συγχρόνως σείων καί 
τάς πτέρυγάς του, κατά τόν θερμόν τού θέρους καύσωνα ... , τότε είναι ή 
έποχή τών σκιερών βράχων. Βιβλίνου (ήλιαστού) οϊνου, τυρού, γάλακτος 
αίγών μή γαλουχημένων πλέον, κρέατος άτόκου δαμάλεως καί έριφίων· 
πίνε τότε καί οίνον μέλανα, καθήμενος είς τήν σκιάν καί τρώγε καλώς, 
έχων έκτεθειμένος τό πρόσωπόν σου είς τήν πνοήν τού Ζεφύρου, 
πλησίον πηγής ϋδατος διαυγούς καί άδιακόπως ρέοντος. Άνάμιξον μετ' 
αύτού τρείς μερίδας μετά μιός (μερίδος) οϊνου». 

('Ησίοδος 'Έργα 
καί ήμέραι580-595) 

Έκ τών άνωτέρω βλέπομεν δτι ό 'Ησίοδος δέν ήτο άκρεωφάγος καί 
συνιστά κρέας δαμάλεως άτόκου η έριφίου, ητοι λευκόν καί τρυφερόν. 

Κατά Διογένην τόν Λαέρτιον, Ζήνων ό Κιτιεύς ζών κατά φύσιν: 
«·Έχαιρε σύκοις χλωροίς, καίήλιοκαίαις, έχων συνήθη τροφήν ταύτα, 

τό μέλι, τόν άρτον, καί όλίγου εύώδους οίναρίου έπινε, διά τής άπύρου 
δέ τούτης τροφής έζησε άνοσος καί ύγιής». 

Κατά τόν Σωκράτην, βεβαία είναι ή άμεσος έπίδρασις καλής φυσικής 
τροφής, άνατροφής καί έκπαιδεύσεως πρός διάπλασιν φύσεων άγαθών, 
διά δέ τού φυσικού νόμου τής κληρονομικότητος, ένυπάρχοντος είς δλα 
τά ζώα, έπακολουθεί ή βελτίωσις καί τού άνθρωπίνου γένους. (Πλάτω
νος Πολιτεία Δ. 424). 

Ή κρεωφαγία δέν είναι φυσική τροφή άλλά διά καρυκευμάτων οί 
κρεωφάγοι τρώγομεν πτώματα ταριχευτά, «ϊνα ή γεύσις έξαπατηθείσα 
προσδέξηται τό άλλότριον». 

Καί ίδού τί λέγει ό Πλούταρχος: «καίτοι χαριέν γε τό τού Λάκωνος, ό 
ίχθύδιον έν πανδοκείω πριάμενος, τώ πανδοκεί σκευάσαι παρέδωκεν. 
Αίτούντος δ' έκείνου τυρόν, καί όξος καί έλαιον. - Άλλ' εί ταύτ' είχον, εί
πεν, ούκ άν ίχθύν έπριάμην.- Ήμείς δέ οϋτως έν τώ μιαιφόν<!) τρυφώμεν, 
ώστ' όψον τό κρέας προσαγορεύομεν, εϊτ' όψων πρός αύτό τό κρέας 
δεόμεθα, άναμιγνύνοντες έλαιον, οίνον, μέλι, γάρος, όξος, ήδύσμασι Συ
ριακοίς, Άραβικοίς, ώσπερ όντως ν ε κ ρ ό  ν έ ν τ α  φ ι  ά ζ ο ν  τ ε ς .  
Καί γάρ οϋτως αύτών διαλυθέντων καί μαλαχθέντων καί τρόπον τινά 
κρεοσαπέντων έργον έστί τήν πέψιν κρατήσαι· καί διακρατηθείσης δέ 
δεινός βαρύτητας έμπνεί καί νοσόδεις καί άπεψίας». 

'Όταν δέ Διογένης ό κυνικός κάποτε έφαγεν ώμό χταπόδι, έδωκεν 
άφορμήν είς τόν Πλούταρχον νά εϊπη: 

«Οίνοποσία καί σαρκοφαγία είναι μέν άληθές δτι ίσχυρόν καί ρωμα
λέον ποιούσι τό σώμα, άλλά τήν ψυχήν άσθενή». 

Είναι γεγονός ότι ή διαστραφείσα όρεξις διά τής κρεωφαγίας έγένε
το έξις κακή, δπως τό άλκοόλ είς τούς άλκοολικούς καί ή νικοτίνη είς 
τούς καπνίζοντας. 

Βεβαίως δύσκολον είναι νά όμιλή κανείς είς άτομα μή έχοντα ώτα έκ 
τής πείνης. Όφείλομεν δμως νά παραδεχθώμεν δτι ή άντιφυσική συνή
θεια τής κρεωφαγίας πολλά δηλητήρια είσάγει, όχι μόνον διά τό πνεύμα 
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άλλά δι' όλόκληρον τόν άνθρώπινον όργανισμόν μας, καί αί σοβαρώτεραι 

άσθένειαι είς αύτήν όφείλουσι τήν έκδήλωσίν των. Έπίσης είναι γεγονός 

ότι ή άκρεωφαγία σοβαρώς έπιδρά είς τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων καί 

τήν έπί τό πνευματικώτερον καί ήθικώτερον έξέλιξίν των. 

«Τά χρώματα έχουσιν άνάγκην φωτός, αί δέ τροφοί άλατος, όπως 

διαγείρωσι τήν όρεξιν· άνευ αύτού πίπτουσιν έντός τού στομάχου ώς βά

ρος όχληρόν καί προκαλούσι άηδίαν. Τά δέ πτώματα είναι χειρότερα καί 

τών περιττωμάτων, έλεγεν ό Ήράκλειτος. "Όθεν τό τρωγόμενον κρέας 

προέρχεται έκ πτώματος, ητοι είναι τεμάχιον νεκρού (φονευθέντος)» 

(Πλούταρχος Συμποσ. προβλ. Δ" δ § 3). 

Έκ τών προεκτεθέντων άποδεικνύεται ότι τό είδος, ή ποιότης καί ό 

τρόπος τής ήμερησίας διατροφής μας, κατά μέγα μέρος έπιδρά έπί tής 

σωματικής, διανοητικής καί πνευματικής μας καταστάσεως, καί ώς έκ 

τούτου ή καθολική ύγεία καί εύημερία ήμών καί τών τέκνων μας έξαρτά

ται έκ τής όρθότητος τών ίδεών μας περί τού θέματος τής ύγιεινής καί 

ήθικής διατροφής μας. 

· Απόψεις περί χορτοφαγίας

Στό τελευταίο συνέδριο τής Ίταλικής Χορτοφαγικής Έταιρίας διεξή
χθη εύρεία συζήτησις γιά τήν Ν ε κ ρ ο φ ο γ ί ο , όπως άποκαλείται στό 

μαχητικό μας λεξιλόγιο, ή σαρκοφαγία, ένας όρος πού περιλαμβάνει καί 

τό ψάρι καί γι' αύτό είναι γενικώτερος άπό τήν κρεωφαγία. Ή γενίκευσις 
αύτή βασίζεται σέ καταστατική διάταξι, διότι χ ο ρ τ ο φ ά γ ο ς δεκτός 

στήν Ίταλική Έταιρία, θεωρείται, κατά τό 1 ον άρθρον, έκείνος πού άπέ
χει άπό τό κρέας τόσον τών ζώων όσο καί τών ψαριών. Βέβαια, ή ν ε -

κ ρ ο  φ ο γ ί ο  είναι όρος ύπερβολικά γενικός, πού μπορεί νά περιλάβη 
καί τά πτώματα άνθρώπων, άλλά έκείνο πού οί Ίταλοί χορτοφάγοι θέ

λουν νά ύπογραμμίσουν είναι ότι οί κρεωφάγοι τρώνε, στήν πραγματικό

τητα, πτώματα. 

Μιλώντας στό συνέδριο, πού συνήλθε στήν Περούτζια, έδρα τής 
Έταιρίας, ό Έρμίνιο Φιορίτι, είπε ότι συχνά οί χορτοφάγοι άντιμετωπί
ζουν τήν «κρίσι τού άριθμού». Εϊμαστε λίγοι, είπε. Άλλά αί ίδέαι καί τά 
φαινόμενα δέν πρέπει νά κρίνωνται άπό τήν άποδοχή πολλών η όλίγων. 

Πρέπει νά κρίνωνται άπό τήν έσωτερική τους άξία, άπό τήν ώφελιμότητά 
τους καί τήν άρμονία τους έν σχέσει μέ τούς φυσικούς νόμους. Άν όμως 
πρέπει νά έπηρεασθούμε άπό τρίτους, γιατί νά έπηρεασθούμε άπό τά 

πλήθη τών «νεκροφάγων» καί όχι άπό τίς έξοχες προσωπικότητες ένός 
Πλάτωνος, ένός Τολστόη, ένός Λεονάρδο καί ένός Σέλλεϋ; 

Έξ άλλου, ή χορτοφαγία είναι σήμερα έπιστημονικώς έδραιωμένη, 
θεωρητικά καί πρακτικά. Άποδίδει άριστα άποτελέσματα, πράγμα πού 
δέν συμβαίνει μέ τήν σαρκοφαγία. Είναι γνωστή ή έπιφυλακτικότης ένός 
Πάπα, ό όποίος δέν ηθελε νά έγκρίνη ένα κανόνα τού Τάγματος τών 
Τραππιστών, σχετικόν μέ τήν άποκλειστική χορτοφαγία, διότι έφοβείτο 
γιά τήν ύγεία τους. "Έστειλαν τότε στόν Πάπα τέσσαρες μοναχούς ήλι-



1989 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ 333 

κίας 80 έτώμν σάν ζωντανή άπόδειξι τής θεωρίας ότι ή καλή ύγεία μπο
ρεί νά συνδυασθή (αν όχι νά έξασφαλισθή) μέ τήν χορτοφαγία. "Αντιθέ
τως, είναι γνωστόν ότι τό κρέας, έντελώς στερημένο άπό ύδατάνθρα
κες, βιταμίνες καί πολλά άλλα συστατικά πού μός δίνουν τά χορταρικά, 
δέν μπορεί μονάχο του νά έξασφαλίση τήν ζωή, ένώ οί τοξίνες πού πε
ριέχει προκαλούν τ·όσες ένοχλήσεις. 

Ή "Ιταλική χορτοφαγική "Εταιρία ϊδρυσε ενα ·Επιστημονικόν Συμβού
λιον, μέ προορισμό τήν διενέργεια έρευνών γιά τήν έπιστημονική, ίατρι
κή καί οίκονομική άξία τής χορτοφαγίας. "Έχει ηδη δημιουργηθή ενας εί
δικός κλάδος τής "Ιατρικής έπιστήμης, ή Διαιτητική τροφολογία, ή όποία 
μελετά τήν σχέσι τών διαφόρων τροφών στήν ύγεία τού άνθρώπου. 

Έκτός, όμως, άπό τήν καθαρά πρακτική πλευρά, ή χορτοφαγία ξεκι
νάει άπό μιά άφετηρία ήθική, φιλοσοφική καί σχεδόν θρησκευτική: τή 
ζ ω ο φ ι λ ί α .  

Μέ τόν όρον αύτόν, έξήγησε ό Έρμίνο Φιορίτι, δέν έννοούμε άπλώς 
τήν σύγχρονη τάσι προστασίας τGJν ζώων μόνον άπό τήν σκληρότητα. 
"Υπάρχουν σέ πολλές χώρες όργανώσεις ζωοφίλων. Είναι π.χ. έχθροί 
τού κυνηγιού. Ή ζωοφιλία δέν είναι γενικά κατά τού φόνου τών ζώων, 
άλλά άντιτίθε-ται κατά τής σκληρότητας χωρίς μιά βάσιμη αίτία, n.x. τού 
κυνηγιού, τών κυνοδρομιών, τών άλεκτρομαχιών, τών ταυρομαχιών, τής 
ζωοτομίας κ.ό. "Ένα μ έ ρ ο ς τών ζωοφίλων έπεκτείνουν τήν ίδεολογία 
τους καί στό δικαίωμα τών ζώων νά ζούν. Πολλά έπιχειρήματα στρέφο
νται έναντίον τους. Καί κυρίως ότι αν πάψη ό άνθρωπος νά τρέφεται μέ 
τίς σάρκες τών ζώων, αύτά θά γίνουν τόσα πολλά, πού θά κατακυριεύ
σουν τήν γή! Φαίνεται ότι ξεχνούν τόν ρυθμιστικό ρόλο τής Φύσεως, γιά 
τόν όποίον ύπάρχουν πολλά παραδείγματα. Τό άλογο πού έως χθές ήταν 
πολυάριθμο, γιατί έχρησίμευε σέ μεταφορές σέ είρήνη καί σέ πόλεμο, 
τώρα έχει περιορισθή άριθμητικά, έπειδή δέν είναι τόσο άπαραίτητο. Οί 
όρνιθολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι ο' ενα άγριο νησί όπου μιά χρονιά λι
γόστεψαν τά τρόφιμα, τά πουλιά έγέννησαν λιγώτερα αύγά άπό τά συνη
θισμένα. Έξ άλλου, εϊμαστε σίγουροι ότι ή Φύσις έχει άναθέσει ατόν άν
θρωπο τόν ρόλο ίσορροπιστού στήν έξέλιξι ώρισμένων ζωϊκών είδών, διά 
τής καταβροχθίσεως τών σαρκών τους; 

Ό Λεονάρδο ντά Βίντσι είχε nή ότι θά έλθη μιά ήμέρα, πού ό φόνος 
ένός ζώου θά προσλάβη τήν ίδια σοβαρότητα μέ τήν άφαίρεσι μιός άν
θρώπινης ζωής. Οί καιροί θά δείξουν αν είχε δίκιο. Ώστόσο, οί χορτοφά
γοι έχουν άποδεχθή τήν ίδέα του. Καί πιστεύουν ότι ή ήμέρα αύτή θά έλθη. 

Ή άλήθεια είναι ότι ή ζωή τού ζωοφίλου είναι δύσκολη. Είναι άναγκα
σμένος νά ζή ο' tvav κόσμο όργανωμένον γιά τήν νεκροφαγία. Άκόμη 
καί μέσα στήν οίκογένειά του θ' άντιμετωπίση δυσκολίες, αν θελήση νά 
έπιβάλη τήν δική του δίαιτα. Άλλά δέν θά έγκαταλείψη τήν ίδεολονία 
του. Μέ μικρή συντροφιά, έστω. θά είναι, πάντως, μιά συντροφιά έκλε
κτή. Καί ή άποχή άπό σαρκοφάγία, πτωματοφαγία η νεκροφαγία θά τού 
δώση ενα κορμί γερό καί δυνατό, καί μιά ψυχή άγνότερη, έπίσης ενα 
πνεύμα ύψηλότερο. 

("Από τό ίταλικό περιοδικό 
«Alba Spίrίtuale») 
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Πηγήv άληθούς χαράς άποτελεί διά τόv άvθρωποv ή έπιλαβή 

τού έργου τής βελτιώσεως τού έαυτού του. Καί καθώς ή άσκησις 

τού σώματος καθιστά αύτό περισσότερον άκμαίοv, σφριγηλόv καί 

ύγιές, οϋτω καί ή άσκησις πρός αύτοβελτίωσιv, βοηθεί τήv ψυχήν 

vά καταστή ύγιής καί σθεναρά. 

Ή ήθική ίκαvοποίησις, ή ψυχική άγαλλίασις καί τό συναίσθημα 

τής άληθούς άξιοπρεπείας, άτινα άκολουθούν καί τήν μικροτέραν 

άκόμη νίκηv τού άvθρώπου έπί τής έσωτερικής άτελείας του, άπο

τελούν μεγάλην άνταμοιβήν, άληθή στέφανον δάφνης καί άξίζει 

διά νά τόv άποκτήσωμεν νά καταβάλλωμεν μέ φιλοτιμίαν, έπιμο

νήν καί εύσυvειδησίαν κάθε δυvατήv προσπάθειαv. 

Είς τό έργον μας αύτό ίδού μικρόν βοήθημα, τό άλφάβητον 

έκείvου δστις θ' άποφασίση v' άκολουθήση τήν όδόv τής τελειώ

σεως τού έαυτού του. 

Τό άλφάβητοv αύτό χωρίζεται είς τέσσερα μέρη. Τό πρώτον 

άναφέρεται είς τά γενικά σημεία τά όποία πρέπει νά προσέξη ό 

άνθρωπος. Τό δεύτερον είς τάς άνάγκας τού σώματος. Τό τρίτον 

είς τάς άνάγκας τής ψυχής καί τέλος, τό τέταρτον είς τά άφορώ

vτα τήv κατεύθυvσιv τής έξελίξεως τού Πνεύματος. 

Α' Τέταρτον tοϋ 'Αλφαβήτου 

'Αναγνώρισε τήν άvάγκην τής αύτοβελτιώσεώς σου ώς μόνης δυνα

μένης νά σέ φέρη πλησιέστερον τής θείας βοηθείας. 

Βασίσου διά τήν έπίτευξιν αύτής είς τάς δυνάμεις τής Φύσεως καί 

κατ' άκολουθίαν, άφού καί σύ άποτελείς μέρος τούτης, είς τάς ίδίας σου 

δυνάμεις. 

Γνώριζε δτι έκείνο τό όποίον σέ άποτελεί, είναι τό αύτό δπερ έδη

μιούργησε τό Σύμπαν καί ένέχει δυνάμει πάσας αύτού τάς ίδιότητας καί 

δυνατότητας. 

Διαφύλαξε διά σέ τήν άνεκτίμητον χαράν νά έξασφαλίσης σύ ό ίδιος 

τάς προϋποθέσεις τής Πνευματικής σου Προόδου. Μέ τήν άξίνην τής 

θελήσεως καλλιέργησε τό έδαφος τής ψυχής σου. Άπομάκρυνε άπό 

αύτό κάθε έπιβλαβές έλάττωμά σου, έξάλειψε τά πάθη καί τάς κακίας, 

έλευθερώσου άπό τάς προλήψεις καί τάς παντοειδείς δεσμεύσεις, ώστε 

ό θείος σπόρος νά εϋρη τήν «άγαθήν γήν», δπου θά δυνηθή άσφαλώς νά 

βλαστήση καί ν' άποδώση καρπόv. 
Έρεύνησοv τήν Φύσιν καί τάς έκδηλώσεις της ή παρατήρησις αύτής, 

έν συνδυασμώ μέ τήν χρησιμοποίησιν τής λογικής σου ίδιότητος, θά σέ 
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όδηγήση νά διακρίνης τί είναι τό συμφέρον διά τήν πρόοδόν σου, ώστε 
νά τό έπιδιώξης. 

Ζήτησαν ν' άνεύρης καί ν' άντλήσης έκ τού έσωτερικού σου είναι, τήν 

δύναμιν, ητις άπαιτείται διά νά κινήσης καί γνώριζε δτι έχεις αύτήν τήν 

δύναμιν, άλλά πρός μεγίστην ζημίαν σου έπιμένεις νά τήν άγνοής, νά τήν 

καλύπτης δι' άδιαφόρων καί έπουσιωδών πραγμάτων καί νά ύποτιμός 

τήν άξίαν της. 

Β' Τέταρτον τού Άλφαβήτου

Ή άναζήτησις καί άναγνώρισις τού σχεδίου τού Θεού διά τήν άν

θρωπίνην μορφήν, θά σέ βοηθήση πολύ είς τό νά καλλιεργήσης 

πάντα τά στοιχεία οτινα σέ άποτελούν. Άποτελείσαι άπό σώμα καί 

ψυχήν, ίδού είς άδράς γραμμάς αί άνάγκαι τού σώματός σου. 

"Ήλιος - Άέρας - Νερό είναι οί τρείς ίατροί σου. Έμπιστεύσου είς αύ

τούς καί οφισε τό σώμα σου δσο τό δυνατόν περισσότερον χρόνον ύπό 

τήν έπίδρασίν των. Δέν θά χρειασθής ολλα ψιμύθ,1α, έάν χρησιμοποιήσης 
πρός καλλωπισμόν τού σώματός σου τήν καθαριότητα, έλαφρά ένδύμα

τα, ήλιόλουτρα καί άερόλουτρα. 

θησαύριζε διά τόν όργανισμόν σου ύγείαν καί εύεξίαν, χρησιμοποιών 

πρός διατροφήν σου νωπήν καί καθαρόν φυσικήν τροφήν. Άπόφευγε 

τήν πτωματοφαγίαν ή όποία θά σέ φορτίση μέ τά σπέρματα πολλών 

άσθενειών καί δεινοπαθημάτων. 

Ίατρός σου, έπίσης, ας γίνη ό φυσιολογικός καί άτάραχος ϋπνος. Αύ

τός θά άποτοξινώση καί τόν έγκέφαλον καί τούς μύς σου. Αύτός θά 

δώση είς τήν διάνοιάν σου διαύγειαν καί είς τόν όργανισμόν σου τήν ζωϊ

κήν δύναμιν πού χρειάζεται. Αύτός θά ένεργήση ώς καταλύτης διά νά 

άξιοποιηθή έν σοί ή ένέργεια καί τών τροφών καί τού φωτός τού ήλίου. 

Όφείλεις νά τόν προστατεύσης άπό τούς θορύβους καί άπό τήν μόλυν

σιν τής άτμοσφαίρας. Χρειάζεσαι ϋπνον μέ άνοικτά παράθυρα είς μέρος 

ησυχον καί καθαρόν. 

Καλείσαι ν' άποκαταστήσης είς τό κατά φύσιν άπάσας τάς λειτουρ

γίας τού όργανισμού σου. Πρόσεξε· ίδιαιτέραν φροντίδα όφείλεις νά κα

ταβάλης διά τήν φυσιολογικήν λειτουργίαν τής γεννετησίου σφαίρας. 

Πόσα έπ' αύτού παράβασις άπό τού φυσιολογικού θά έπιφέρη βαρείας 

κυρώσεις δι' έσέ. θά διαταράξης τήν όμαλήν λειτουργίαν τού όργανι

σμού καί θά έχης, δχι ώς πιθανόν, άλλά ώς βέβαιον άποτέλεσμα, τήν 

άπώλειαν καί τής σωματικής, άλλά καί τής ψυχικής σου ύγείας. Έάν διά 

κάθε έκδήλωσίν σου χρειάζεται ή έναρμόνισις πρός τούς νόμους τής 

φύσεως, διά τήν λειτουργίαν τού γεννητικού συστήματος, ή έναρμόνισις 

αϋτη είναι πλέον άπαραίτητος. "'Ας γίνη τούτο δι' έσέ κανών, τόν όποίον 

ποτέ μή παραβής. Έπίσης μή λησμονής δτι τό Πνεύμα διά νά έξελιχθή 

έχει άνάγκην όργανισμών. Δέν έχεις τό δικαίωμα σύ νά άποφύγης τήν 

τεκνοποιίαν. Όφείλεις νά συμβάλλης, κατά τό μέτρον τού δυνατού, είς 

τό έργον τής Φύσεως. 
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Λανθάνουν έντός σου, λόγω τής έnί αίώνας άντιφυσικής ζωής τού 
άνθρωnίνου εϊδους, τά σπέρματα όλων τών άσθενειών· είς σέ άnόκειται, 
διά τού τρόπου ζωής τόν όnοίον θά έφαρμόσης, νά τά έξουδετερώσης 
καί νά τά άφανίσης ή νά τά βοηθήσης νά αύξηθούν ώστε νά άφανίσουν 
έσέ. 

Μείνε πιστός είς τήν άnόφασίν σου νά καταστήσης τό σώμα σου σύμ
μαχον καί εύεργέτην τής ψυχικής σου προόδου. Έάν δέ άτονίσης είς 
τήν nροσnάθειάν σου nρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν, νά είσαι βέβαιος ότι 
τό άnοτέλεσμα θά είναι ύnέρτερον καί τών προσδοκιών σου άκόμη. 

Γ Τέταρτον τού Άλφαβήτου 

Τό δεύτερον συνθετικόν τού έαυτού σου, τό καί τιμιώτερον καί 
nολυτιμώτερον, είναι ή ψυχή σου· αϋτη έnιμελείας δεί δείται. .. 
ύnέρ τού παντός, καθώς λέγει ό Πλάτων, διότι ή καλλιέργεια αύ
τής είναι κεφάλαιον άναφαίρετον δι' έσέ. Συμφέρον σου είναι 
μετά άκαταβλήτου θελήσεως νά τήν έnιδιώξης. Ίδού είς εξ γράμ
ματα οί κανόνες αύτής τής καλλιεργείας. 

Νίκη τού Πνεύματος έnί τής ϋλης ός είναι τό σύνθημά σου. 
Ξύπνησε όλες τίς θείες ίκανότητες πού κοιμούνται μέσα σου, θέσε 

τες είς ένέργειαν, διά νά έnιτύχης τό έργον τής ψυχικής σου έξυγιάνσε
ως. Καί κατά πρώτον ρύθμισε τήν λειτουργίαν τής διανοίας σου καί όταν 
αϋτη θά κατασταθή ύγιής καί θά δύναται όρθώς νά κρίνη, τότε θά γίνη ό 
nιστότερος καί nολυτιμώτερος βοηθός σου. 

Όδήγησε όλος τάς έκδηλώσεις τής ψυχής σου, ύnό τό φώς τής όρ
θής λογικής, nρός τήν κατεύθυνσιν τήν όnοίαν σού ύnοδεικνύει ή Μήτηρ 
Φύσις, διά τών νόμων της. 

Προσπάθησε νά έξαγνίσης όλος τάς ψυχικός σου έκδηλώσεις- δηλα
δή νά τάς έντάξης είς τό πλαίσιον τής λειτουργίας τών φυσικών καί τών 
πνευματικών νόμων. Ή κακία, ό έγωϊσμός, τά πάθη, ή μισαλλοδοξία, αί 
διαστροφαί τών όρμών καί τών ένστίκτων άnοτελούν είς τήν φύσιν πα- · 
ραφωνίαν· είναι έκτρωματικαί έκδηλώσεις τής ψυχής, τάς όnοίας όφεί
λεις νά έκριζώσης καί νά καυτηριάσης μέ ύnομονήν καί έnιμονήν. 

Ρυθμός καί άρμονία φρόντιζε νά έnικρατούν πάντοτε είς όλος τάς 
έκδηλώσεις τού έσωτερικού σου είναι. Τότε μόνον θά είσαι δεκτικός εύ
εργετικών δι' έσέ έnιδράσεων, τότε μόνον θά άξιοnοιήται πλήρως έν σοί 
πάσα ή τής Φύσεως έnί τού πνεύματός σου προστασία καί βοήθεια, όταν 
συνειδητώς θ' άnοτελέσης άρμονικόν στοιχείον Αύτής. 

Σέβου τάς λειτουργίας τής Φύσεως, αί όnοίαι όnασαι σκοnούσι τήν 
δημιουργίαν καί τήν έξέλιξιν τού Πνεύματος πάντοτε, παντού καί έν nα
ντί. Καθ' ήμέραν, καθ' έκάστην στιγμήν, σού παρέχεται ή εύκαιρία ν' 
άnοδείξης τόν σεβασμόν σου nρός τήν Φύσιν, ό όnοίος καί θά συντελέ
ση είς τήν ίδικήν σου άτομικήν Πρόοδον, ή τήν άσέβειάν σου, ή όnοία θά 
σημάνη δι' έσέ τήν Πνευματικήν στασιμότητα, ητις άnοτελεί διά τό Πνεύ
μα τήν μεγαλυτέραν δυστυχίαν. 
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Δ' Τέταρτον τού 'Αλφαβήτου 

Τά πάντα έν τή Φύσει έξελίσσονται καί τελειοποιούνται. Είς 

τήν ροήν αύτής τής έξελίξεως φερομένη ή ψυχή, ώριμάζει καί 

φθάνει κάποτε νά αίσθανθή έντός αύτής άκατανίκητον τήν τάσιν 

νά βοηθήση αύ.τή ή ίδία, συνειδητώς πλέον, τήν πρόοδόν της καί 

νά ύπηρετήση οϋτω τό Πνεύμα!! Καί τότε λέγει είς έαυτήν. 

Τάχυνε tήν πρός τά πρόσω πορείαν σου διά τής άκαταβλήτου έπιμο

νής είς τό έργον τής αύτοβελτιώσεως καί διά τής Πίστεως, άφ' ένός μέν 

είς τήν άγάπην τής θείας Φύσεως, ητις σέ έδημιούργησε καί άφ' έτέρου 

είς τάς ίδίας σου δυνάμεις. 

'Ύψωσε έντός σου τήν Πνευματικότητα, ώς θρησκείαν καί συνειδη

τώς κατάστησε τόν έαυτόν σου Ναόν δοξασμού τής θείας Κοσμικής Ού

σίας, έξης άποτελείσαι. 

Φανού άντάξιος τής έμπιστοσύνης τού θεού, ό όποίος σού ένεπι

στεύθη ένα μέρος τού έαυτού Του καί σέ έπροίκισε δυνάμει μέ όλος τάς 

ίδιότητας καί ίκανότητάς Του, τάς όποίας σύ όφείλεις νά έκδηλώσης. 

Χοίρου διότι ύπάρχεις, χοίρου διότι ζής, χοίρου διότι είσαι αύτό πού 

είσαι καί ίδίως χοίρου δι' ό,τι προορίζεσαι νά γίνης! 

Ψηλά, ύπεράνω σού, είναι ό Ούρανός, όλα τά φωτεινά καί έξειλιγμέ

να Πνεύματα, τά όποία μέ άγάπη σού ζητούν νά φθάσης πλησίον τους. 

Ύψωσε πρός αύτά τούς όφθαλμούς σου, πρόσφερε ώτα εύήκοα πρός 

τούς σωτηρίους ψιθύρους των, κάμε άκόμη λίγη προσπάθεια, άκόμη καί 

άλλη ... ζήτησε νά τούς όμοιάσης! 

Ώ ψυχή, σύ πού άνεγνώρισες έντός σου τό μεγαλείον τής ούσίας, έξ 

ής άποτελείσαι, ώ ψυχή, σύ πού διησθάνθης τήν ίδίαν σού άξίαν, ώ σύ 

πού έπόθησες τήν Πρόοδον καί τό Φώς, βάδισε έμπρός μέ τήν άπολύ

τως δικαιολογημένην έμπιστοσύνην πρός τήν θείον Φύσιν, ητις σέ έδη

μιούργησε καί μέ αύτοπεποίθησιν άτένισε μέ θάρρος τό περίλαμπρον 

μέλλον σου καί μή λησμονής ώ ψυχή, ότι είσαι μέγα τι καί άξιοθαύμαστον 

καί ότι φέρεσαι διά τής στοργής τής Φύσεως είς τήν εύδαιμονίαν τής 

Πνευματικής Ζωής. 

Μήν άναβάλλεις! 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ τού ΙΛΙΣΟΥ άργούν τήν συνδρομή τους. 
Οί πολλοί είναι τακτικοί. Έ ν ώ σ ο υ  μαζί τους! 
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'Ανέκδοτο κείμενο τού προώρως έκλιπόντος λογοτtχνου 

Κυριάκου Μητσοτάκη 

'Όταν έχάραζα τίς γραμμές τούτες, είχα κλειστή στό διασκεπτήριό 

μου, άκουγα μουσική, μύριζα τ' άρωμα τής μυστηριακής άνθισμένης 

άκακίας καί στό μισοσκόταδο, είχα μπροστά μου τίς μορφές τού 'Ορφέα, 

τού Διόνυσου καί τού 'Ιησού. Μέ κλειστά τά βλέφαρα, ήθελα νά παραδο

θώ στή μαγεία τής μουσικής καί μέ τ' άρώματα νά όραματιστώ τούτες τίς 

θείες μορφές πού τά χρόνια, οί έκατονταετηρίδες, τίς έχουν ταυτίσει μέ 

τή μουσική, τά χρώματα καί τ' άρώματα. 
Δύο παράξενοι τόποι, ή Θράκη κι' ή Παλαιστίνη δημιουργούν δύο 

μορφές, πού άνεβαίνουν στά ϋψη τού Μύστη καί θεμελιώνουν θρη

σκείες. Ό ένας, ό παληότερος, ό Όρφέας, ψάλλει μέ λύρα άπάνω στό 
Παγγαίο, τή θρησκεία τών σκοτεινών νεφών καί σταλάζει γλυκειά θω

πευτική μελαγχολία στίς καρδιές τών άγριμιών καί τών πουλιών, πού τόν 

άκούνε μαγεμένα άπό τή θεϊκή τέχνη του. Κι' ό 'Ιησούς άργότερα, πολύ 
άργότερα, στίς γαλάζιες λίμνες μέ τή μαγεία τού λόγου του, γοητεύει τά 

κουρασμένα πλήθη πού τόν άκούνε. 

- Γίνετε άπλοί, γίνετε πράοι, τούς λέει, 'δέστε τ' άδέλφια μας, τά πε

τεινά τ' ούρανού καί τά ζώα τού βουνού καί τού κάμπου. Χαίρονται τήν 

άπλότητά τους κι' ό Θεός μεριμνά γι' αύτά. 
Κι' έλεγε ό ώραιόπλαστος άγγελος τής Φρυγίας, ό Διόνυσος, στούς 

άνθρώπους, γιά τή χαρά τού κρασιού καί φανερώνονταν στούς πιστούς 

σκεπασμένος μέ κληματόφυλλα. Κι' έλεγε ό Χριστός, ό Βότρυς ό πυρω

μένος: 
- Έγώ είμαι τ' άμπέλι τ' άληθινό, πού κρασί σταλάζω κι' εύφραίνω τίς

ψυχές. 

Κι' είναι μιά σκέτη ποίηση οί μορφές αύτές, πού μέ τούς ήχους, μέ τά 

τραγούδια, μέ τά λόγια, ξεχώρισαν άπ' τό κοπάδι κι' άφησαν βαθειά αύ

λακιά καί τά βήματά τους τάβρε σωστά καί τά βάδισε πολύς λαός τίς τε

λευταίες χιλιετηρίδες. Γιατί τούτοι «οί άπαράμιλλοι άνθρωποι», οί Μύ
στες, οί 'Άγγελοι, ό θεάνθρωπος, μίλησαν στούς άνθρώπους μέ τόν 

Λόγο πού καίει, μέ τόν Λόγο πού είναι Φώς, πού είναι κήρυγμα, Ψαλμός, 

Προσευχή, Άλληλούϊα. Μέ τόν Λόγο, μέ τούς ήχους, μέ τά χρώματα, 

έφτανε ό λαός κι' έπεφτε στό δίχτυ κι' άρχιζε τό ψάρεμα τής άλήθειας 

καί τών χρωμάτων. Καί τούς έλεγε ό 'Ιησούς: 
- Μακάριοι θόναι όσοι άπό σάς, άδελφοί μου, νοιώθετε πνευματικά

φτωχοί μπροστά στά πόδια τού θεού, όσοι πενθείτε καί θλίβεστε γιά τίς 

άμαρτίες. Μακάριοι οί πράοι, όσοι διψούν γιά Δικαιοσύνη κι Έλευθερία. 

Μακάριοι οί πονόψυχοι, οί καθαρόκαρδοι, οί είρηνοποιοί καί τρισμακά

ριοι οί κατατρεγμένοι γιά τήν άγνότητα καί τήν άγγελικότητά τους. 'Όλοι 

έσείς θά βρήτε παρηγοριά, θά χορτασθήτε, θά παρηγορηθήτε καί θά σάς 
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άνοίξη ή πόρτα τής Βασιλείας τών Ούρανών. Καί ποτέ μήν ξεχνάτε τού
τον τόν ϋστατο Λόγο: 

Ύμνείτε τόν Κύριον έν κιθάρςι 
έν Ψαλτηρίω δεκαχόρδ4> ψαλμωδήσετε είς Αύτόν. 
Ψάλλετε είς Αύτόν άσμα νέον. 

Καλώς σημάνετε τά όργανά σας 

έν άλαλαyμώ. 

Διότι εύθύς ό Λόγος τού Κυρίου 

Καί πάντα τά έργα Αύτού 

μετ' άληθείας. 

Καί τούς έλεγε ό Όρφέας: 

- Διπλώσου ώς τό βάθος τού έαυτού σου yιά νά ύψωθής στήν Άρχή

τών πραγμάτων, στή μεγάλη Τριάδα πού άκτινοβολεί μέσα στόν άχραντο 

Αίθέρα. Λιώσε τό σώμα σου μέ τή φωτιά τής σκέψης σου. Άποσπάσου 

άπ' τήν ϋλη bπως ή φλόγα άπ' τό ξύλο, πού κατατρώει. Τότε, τό πνεύμα 

σου θά όρμήσει πρός τόν άyνόν Αίθέρα τών αίωνίων αίτ:ών, όπως ό άε

τός στό θρόνο τού Δία ... "Ένα μονάχα Ον βασιλεύει στόν βαθύ Ούρανό 

καί μέσα στήν "Άβυσσο τής γης. Ό βροντερός Δίας, ό αίθέριος Δίας. Αύ

τός είναι ή βαθειά βουλή, καί τό ίσχυρό μίσος κι' ή yλυκειά άyάπη ... Ό 

Διόνυσος είναι ό yιός του, ό έκδηλωμένος Λόγος του. Άyαπάτε, γιατί τά 

πάντα άyαπόνε. 

Ή ταύτιση τού Όρφέα καί τού Ίησού σέ πολλά, σέ πάμπολλα σημεία, 

δέν είναι περίεργη. Στή μουσική τού Όρφέα, bπως άποδεικνύει ή έρευ

να, «ένυπήρχε» τό αϊσθημα τού θείου, πού κυκλώνει τή Μεγάλη Μήτρα 

της Φύσης καί δημιουργεί μέ τούς ηχους μιά άπέραντη ένότητα, πού τή 

νιώθουν ώς καί τά στρουθία τ' Ούρανού καί τ' άδέλφι τους ό άνθρωπος. 

Ή μουσική αύτή προκαλούσε τό δέος δημιουργούν τήν άτμόσφαιρα τού 

μύθου, πού μέ τά χρόνια μεγαλώνει, πλαταίνει καί ξαπλώνει καί παίρνει 

τίς διαστάσεις τού όνειρου καί τού μαγικού. "Έτσι ό Όρφέας μέ τούς 

rϊχους κατορθώνει ν' άνεβαίνει ψηλά, νά ταυτίζεται καί νά μιλεί μέ τή 

θεϊκή διάνοια. Ή θρησκεία τού ξανθού Ίησού είναι θρησκεία ·Έαρος. 

Τήν ·Άνοιξη όραματίζεται ό yιός τής Γυναίκας. Κι' ή θρησκεία τού ξαν

θού Όρφέα είναι Φθινόπωρο καί μελαγχολία. Ποιητής κι' ό "Ένας, Ποιη

τής κι' ό "Άλλος. Κι' οί δυό παίζουν μέ τά χρώματα κι' ή φωνή τους είναι 

iΊχος, κατακάθαροι χρωματικοί τόνοι. Ό Ίησούς διατηρείται συμβολικά: 

- Έyώ είμαι τό Φώς τού κόσμου. ·Όποιος μέ άκολουθό, δέν θά βρεθή

στό σκοτάδι, άλλά θά δη τό φώς τής ζωής. 

Κι' ό άλλος: 

- Μέ τό Φώς, καί μέ τούς rϊχους, θά σωθη τό γένος τών άνθρώπων. Ν'

άyαπάτε τό Φώς κι' όχι τό σκοτάδι, καθαροί, έξαyνισμένοι καί δυνατοί θά 

μπήτε καί θά ντυθητε τό ένδυμα τού "Ήλιου. Έλότε κοντά yιά νά πιήτε τό 

Φώς τού Ναού, έσείς πού βγαίνετε μέσα άπ' τή Νύχτα. Έλάτε νά χαρήτε 

σείς πού ύποφέρετε. Έλότε νά ξεκουραστήτε σείς πού παλέψατε. 

Νέος, 33 χρονών, ό Ίησούς ό γλυκύτατος, νέος ούμανιστικής μορ

φής ό Όρφέας. Ό ·Ένας λαλεί τή γλώσσα τής Άyάπης καί σαγηνεύει τά 

πλήθη τών άνθρώπων καί μιλεί yιά τά πετεινά τ' Ούρανού, πού δέν σπέρ-
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νουν καί δέν θερίζουν, κι' ό 'Άλλος μέ τήν έπτάχορδη λύρα μαγεύει τά 
πουλιά τ' Ούρανού, πού πραϋμένα τόν άκούνε. 'Ιησούς, Όρφέας. Δύο 
μορφές, δύο θεωρίες, δυό θεότητες. Έξ ϊσου ώραίες, τό ϊδιο ποιητικές, 
τό ϊδιο ούράνιες. Μιλούν δλοι γιά μιά άνώτερη ήθική τάξη, πού δονείται 
άπό μεγάλες διδαχές, πού άνάλογα χτυπούν στίς ψυχές τών εύαίσθητων 
άνθρώπων, πού πάντα θά τρέχουν νά πιούν άπ' τό νερό τής Κασταλίας 
γιά νά δροσίσουν τόν 'Έσω 'Άνθρωπο, πού πάντα διψά γιά κάτι τό άπια
στο, γιά κάτι τό άνώτερο, γιά κάτι τό βαθύτερο. 

'Αρχηγός τού παλαιοτάτου μυστικιστικού κινήματος, δόγματος, θεω
ρίας, ό Όρφέας στήν 'Ελλάδα. Μέγας Μύστης, πρόγονος τής Ποίησης 
καί τής Μουσικής, άποκαλύπτει μέ τήν τέχνη τίς αίώνιες άλήθειες. Στήν 
έποχή τού Μωϋσή, πέντε αίώνες πρίν άπ' τόν 'Όμηρο. Κι' ό 'Ιησούς έρχε
ται 13 αίώνες άργότερα, μελετητής όλων τούτων τών φιλοσοφικών, θε-· 
οσοφιστικών, θεολογικών ρευμάτων. Ή θητεία του στούς Έσσαίους εί
ναι άποφασιστική. Τό φωτισμένο ξανθό άγόρι τής Μαρίας, τήν έφηβεία 
του τήν περνά μέ τήν κατεργασία τού «άκατεργάστου», ή «βασιλική τέ
χνη» τών 'Εσσαίων τόν προετοιμάζει μυστικά γιά ν' άνθίσει μέσα του ή 
«έσωτερική άλήθεια». Ό 'Ιησούς ζητά τό Φώς. 

Τά ίερά βιβλία τού κρατούν συντροφιά στίς μεγάλες νύχτες. Καί τά 
μάτια του άνοίγουν έκείνον τόν γλυκόν έσπερινό, πού ό άρχηγός τού 
Τάγματος τού διαβάζει 'Ενώχ. 

- Άπ' τήν άρχή, ό υίός τού 'Ανθρώπου ήταν μέσα στό μυστήριο. Ό
'Ύψιστος τόν κρατούσε κοντά στήν ίσχύ του καί τόν φανέρωνε στούς 
διαλεχτούς του. 'Όμως θά τρομάξουν οί βασιλιάδες καί θά σκύψουν τό 
κεφάλι τους ϊσαμε τή γή καί φόβος θά τούς κυριεύσει δταν θά ίδούν τό 
γιό τής Γυναίκας πάνω στό θρόνο τής δόξας του ... Τότε ό Διαλεχτός θά 
φωνάξει δλες τίς δυνάμεις τ' Ούρανού, όλους τούς άγίους τών άνω καί 
τή δύναμη τού Θεού. Τότε τά Χερουβείμ, τά Σεραφείμ, τά Όφανείμ, όλοι 
οί 'Άγγελοι τής δύναμης, όλοι οί 'Άγγελοι τού Κυρίου, δηλαδή τού Διαλε
χτού, καί τής άλλης δύναμης, πού ύπηρετούν άπάνω στή γή κι' άπάνω άπ' 
τά νερά, θά ύψώσουν τίς φωνές τους. 

'Ίσως έδώ νά βρήκε ό 'Ιησούς τήν άρχή τής κοσμοθεωρίας του, πού 
είναι καί ή γλυκύτερη κοσμοθεωρία, πού ποτέ διατυπώθηκε. Ή βαθύτα
τη ποίηση τών κειμένων, τό περιβάλλον καί τό έσώτερον φώς βοηθούν 
τήν άποκάλυψη τής σφράγίδας τής δωρεάς. Ό καιρός έχει φτάσει. Ό 
'Ιησούς, πιστεύουν, οί Παληοί, πώς έχει ώριμάσει γιά ν' άνεβή στόν άνώ
τερο τέταρτο βαθμό τού Μύστη σάν τόν Μωϋσή, τόν Μελχισεδέκ, τόν 
'Αβραάμ. 

«'Έτσι, μιά νύχτα μέ άστροφεγγιά, άνάμεσα σέ βαθύτατη μυστικότητα 
στό έσωτερικό μιάς σπηλιάς τού Έγκαδί, ό πατριάρχης τών 'Εσσαίων 
πρόσφερε στόν 'Ιησού, κάτω άπό τό ύποβλητικό φώς τών λαμπάδων, τό 
χρυσό δισκοπότηρο, σύμβολο τής ύπέρτατης μύησης, γιά νά πιή τόν οίνο 
τής άμπέλου τού Κυρίου, σύμβολο τής θείας έμπνευσης, πού έπιφοιτού
σε στόν νέο μύστη, στόν όποίον ό μυσταγωγός είχε μέ βεβαιότητα όνο
γνωρίσει τά μυστικά σημεία καί τήν δωρεάν τής προφητικής του άποστο
λής. 
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Μά, τήν άποστολή του ούτήν κuνένος δέν μπορούσε νά τού τήν όρί

ση. Μόνος του ό ίεροφάντης ηϊς Ναζαρέτ έπρεπε νό τήν άνεύpη - σύμ

φωνο μέ τόν νόμο τών μυστηρίων 
Κοί όταν, ύστερ' άπό τούς ψαλμούς κοί τίς προσευχές, ό Ιησοιjς 

έπιασε τό δισκοπότηρο κοί τό έφερε στό χείλη του νcΊ πιη, ένα παράξενο 

φέγγος έλαμψε γιά μιά στιγμη όλόγupα του κοί μιά αξοφνη πνοή έκανε 

τίς χρυσές γλώσσες τών ίερέων νά φρικιc10οuν. 

Τώρα, ηταν έλεύθεpος πιά, κύριος τών πράξεών του, ίΡ-ροφόντης cιύ

τός ό ϊδιος, ν' άκολοuθήοη τόν ορόμο του ... " 

Ετσι, καθόλου δεν θό πρέπει νό μός παραξενεύει τό πώς η μορφή 

τού Ορφέα παpοuσιοζετοι κC1ί κατcιγpάφεται εiς τήν παλuιοχριοτιανικη 

τέχνη ώς «παγανιστικ11 πrJοc:ικόνιοις» τού γλuκuτcιτοu Ιησού Καί οί κα
τακόμβες τού Αγιοu Καλλίστου οτή Ρωμη καί τό Κοιμητηρι της Αγίας 
Δομιτίλλης είναι yεμr'ηες άπο τέτοιες άλληγορίες. Οπως μαρτυρούν οί 

είκονογpαφίες και τά έργα ίέχνης, και όπως οποφοίνονται οί ίοτορικοί 

τού Χριστιανισμού, ό Οpφέος ασκησε μεγάλη έπίδραοη σ,η διαμόρφω

ση τού πρώϊμου χριοτιονιομοίJ 

Τό πρόσωπο τού Οpφεα, λόγω της μοuσικιϊς γοητείας, ταυτίζεται με 

τόν γλuκύν Ναζωραίο. πού είναι τόσο μεσόγειος, τόσο πρόος τόσο αν

θρώπινος Ό Οpφέος ψαλλει, Ω ΙηοοιJς μιλεi διδάσκει. Οι f:ιιμελιωτπί 

της θρησκείας τού ξπνθοΟ Μα,σiο ιιpολε:γοuν κλουϋμο κω οδυρμό Ο 

Οpφέας διδlΊοκει rό πένθος καί δ11λωvει τη•; nopouoιu 100 (Ίνθοωπου 

στή γη για τιμωρία, κλuυθι:ο καί μc:ωvοια Ο κιθαμωοοc; πιστεύει οτ, 

μόνο όταν η ψuχιi εξαyvι,Jθ;l, θ (Ηιυλίωγιj nπ· τό αν(>ο10 οcψκίο, γιcη, ι.:i

νuι βαρεμένο cπο ιο πρoπu10iJiKO ,,μcφτημα τcov Τιτ;�vων. Η ψιJΧΙl οuως 

έχει θεια κcιτοyωγη. ονc�πρη κ�1, nφί),1c;'η 3,:v χο;ετω. κω λo:"',ίllv,: 1 ,," · 

ρος στήν ·Εvω,Jη ης Θείος Φωηr; τοί:· :,νω1ι.:pου Οντος Μέ 1 η 1ιι:,Jc;,. 

κή, ό Ορφέας ."\ημι(JU(Jγεϊτ:ί σr, 1 μ,κειι: τc.::,,., ιΊχων κα τC)ν r:,Q()ί,)•J 1::-)Έ:\f::' 
άπολλάξη τον θvηω (El ,η 110λuvu1, :�Ωυ r,Fρ•,;:ι ιΆ εποφ11 πο(κ :·, ,-:i'ωr<:: 

κι· άnό κεi νό ξε111,δηΩ!] ,�ναι; Κf)ΟUΊ,Ος :ιια ovcωιHJ θc:ικιϊ(; λ:.'�μψης με 

κάθε ωpοϊο καί εξωγ:]ί\Ο Τnν τυ,χ.,:,,-:1 τιχ ψυχιγ; πuu cλ::ι 1 11ι;-.;ι,: κυ, 

θεία, και που κλε,στ11κε ο�ιΊ σ,ινί'J όριι: ,οϋ 1,�,ί,ψιοι; θε\π ,, ω10Ωι..):,1 1 

στόν Αίώνιο η ποίηση των 1iχυJ•; ωυ 0f)ψεο Κ�,ι ClUί,'J θπ γιν�,. θο τΨ:,.:,_η 

μέ τίς διάφορες κc: rερ v·αοιις rων τ\χ,,1ν, τ (ι φω ί ί:ι vCl σrαδω. , 1ς ,.:Ηιυ cω 

σόμενες πopouoiεc;, cJoπou 1,;1 κο,.:r(ιψJΙJίιΙΙF: 1ην ι,ψιοτ,1 υοpφη ιοϊ; Ων

θρώπινου βίου Και τότε, 1.ιονzJ τοπ, ο j1.fJ::cωπo,, γι·,τιω ιιειοχος. κοt✓w

νός τ11ς θείας μακC1ριότηως. και μπιliνc:, σω Ηλ:Jοιο cιθηv,:-;rης έλευθε

pος όπ τόν πόνο και τό πε·;θος Κ:1: εινω 11 θρηοκΕ:ω ω,; nr:,φεc� κι· η

θρησκεία του Χpιοτο,:j ομυιες Διδc,σι\c:, ο Ιηc:οϋς ων έvαρι:,ο ��ίσ ()ί 

ένάpετοι, υπόσχεται. θά βρεθοu1.ι σέ τnπ:J χλοιφο, τόπο :1v r1ψ"ξης που 

δέν θα ύπάρχοuν λurιες και οτενaγ:ιοί. Kt ο Ορφtaς μιλεϊ μέ τό cπόμ:1 

του Πίνδαρου κοί ϋποσχεται τόν ϊδιο :':nοuρι'Jν!Ο τόνο. Στόν τοπο 1CJv Μο-

κάpων θό όδηγηθουv οί κοτεpγaομένεc ψuχi:ς Εκεί, «που χρυσοί κάλυ

κες λουλουδιών λαuπpuvouv τάς όχθος κοί βροχιο1.ι-ας σύμφωνα ιιέ τιi 

δικαία άπόφαοη rών μεγάλων, τού Αδη Κριτών» 
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Κι' οί δυό, κι' ό Όρφέας κι' ό 'Ιησούς προσπαθούν ό ένας μέ τούς 
ηχους κι ό άλλος μέ τόν γλυκύ λόγο, νά κάνουν τόν άνθρωπο νά ένωθή 
μέ τόν Δημιουργό. 

Ό Όρφέας πιστεύει σ' ένα μέγα --Ον τού Σύμπαντος. Ό Δίας είναι ή 
κεφαλή κι' ό Διόνυσος ό λυτρωτής τώv άνθρώπων. Ό Χριστός μιλεί γιά 
τόν ·Ένα μεγάλο Πατέρα καί εύαγγελίζεται τόν θεό τόν ζώντα, καί προ
τείνει τόν 'Εαυτό του γιά λυτρωτή τού άνθρώπιvου γένους. 

Ό Όρφέας διδάσκει, ότι ό θεός μέ τόν Λόγο του έποίησε τό Πάν. 
Όπότε, ό Όρφέας θά μπορούσε νά άποκληθή ώς προϋπάρχων Προφή
της, προδηλών τόν Χριστόν. Ό Κλήμης ό Άλεξανδρινός συγκρίνει 
πρώτος τόν Όρφέα μέ τόν 'Ιησού, καί τονίζει τήν άσύγκριτη ύπεροχή καί 
άποφαίνεται πώς «πραγματικά τά ώς τώρα άγριότερα θηρία, τούς άν
θρώπους, έπράϋνε. Καί τά πτηνά τ' άλαφρόμυαλα κ_αί τά ϋπουλα σερπε
τά, καί τούς όρμητικούς λιόvτες καί τούς άρπακτικούς άγριόχοιρους κα
ταπράϋνε. Κι' όλα, ώς ήταν φυσικό, τούτα τ' άγριότατα θηρία, άκόμη καί 
τούς άγριους λύκους, αύτή ή ούράνια μουσική τού 'Ορφέα τά μετάπλασε 
σέ γλυκούς άνθρώπους. Κύττα τό νέο τραγούδι, πόσο έπέδρασε καί με
τέβαλε άνθρώπους άπό λύκους καί άνθρώπους άπό άγρια ζώα μετεμόρ
φωσε». Κι' ό Εύσέβιος άναφέρεται στόν μύθο τού 'Ορφέα καί προσθέτει, 
ότι ό 'Ιησούς, «άφού πήρε στά χέρια τή λύρα, πού ή σοφία τώv άνθρώπων 
έπελέκησε, ώδές καί έπωδές, καταπραϋντικά τραγούδια μέ τή λύρα είς 
τά μυαλωμένα θηρία, τούς άνθρώπους, έπαιζε μέ χίλιους τρόπους, καί 
τόν άνήμερο καί τραχύ ·Έλληνα, καί τούς Βαρβάρους έξευγέvιζε καί μα
γικά τ' άγρια καί θηριώδη πάθη τών ψυχών, μέ τά δικά του φάρμακα τής 
ένθεης διδασκαλίας τών ηχωv, τελείως έθεράπευε». 

Άκολουθεί μιά σειρά άπό όμοιότητες, πού φέρνουν κοντύτερα τόν 
Καλό Ποιμένα μέτόν 'Ορφέα. Ό σταυρικός θάνατος τού 'Ιησού καί ή 
Άvάστασή του είναι μιά μετάσταση άπό τόν θάνατο στή Ζωή. Ό Όρφέ
ας, σάν τόν 'Ιησού, κομματιάζεται άπ' τίς άγριες Μαινάδες, γιατί δέν μπο-. 
ρούν νά καταλάβουν τή φωτεινή θρησκεία πού κηρύττει. Τά διαμελισμέ
να μέλη του r.ετιούvται στόν ·Έβρο, σμίγουν μέσα άπ' τά κύματα τού Αί
γαίου, συναντιούνται μέ τή λύρα του - τό πνεύμα του - πού άφήvει πένθι
μους ηχους κι' ό Όρφέας άνασταίνεται. Μέ τόν θάνατο τού 'Ορφέα, 
κομματιάζεται «ή θεία Ούσία» καί τά διάφορα μέλη του είναι «ή Πολλό
τητα τώv Μορφών τού Κόσμου». Καί ή Θεία αύτή Ούσία συγκολλάται - τά 
μέλη τού 'Ορφέα άνευρίσκονται στή Λέσβο - καί ένώνονται, καί μοιά
ζουν καί συμβολίζουν τό .. Εν καί τό Αύτό, πού είναι ό ·Άδης καί ό Ζεύς καί 
ό ·Ήλιος καί ό Διόνυσος. Είς Θεός ένοικοί είς πάντα τά όντα. 

Μέ τήν Άνάσταση τού 'Ιησού καταπατείται ό θάνατος, οί δυνάμεις 
τού Κακού νικούvται καί χαρίζει ή Άνάσταση τού θεανθρώπου τή Ζωή. 
Κι' ό Εύριπίδης, τήν ϊδια ώρα, διερωτάται: 

- Ποιός ξέρει, άν δέν είναι ή Ζωή έκείνο πού καλείται θάνατος καί
Θάνατος έκείνο πού λέγεται Ζωή. 

Καί ή κατάβαση είς ·Άδη ϋστερα. Ό Όρφέας, Μέγας Μύστης, φτάνει 
σέ τέτοιο βαθμό τελειότητας, πού οί σκοτεινές δυνάμεις τού ·Άδη τού 
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έπιτρέπουν νά περάση τά Τάρταρα, νά κοιμίση τόν Κέρβερο καί νά βρή 

τήν Εύρυδίκη. Ή Εύρυδίκη-σύμβολο, είναι τό τέλειο, ή άπολύτρωση, ό 

έξαγνισμός. Μιά σειρά άπό άλληγορίες, μιά σειρά άπό άνώτερους συμ

βολισμούς πού φέρνουν πιό σιμά τά άγαπημένα πρόσωπα. Τόν 'Ιησού καί 

τόν 'Ορφέα! 

Τό ξαναγύρισμα στόν άπάνω κόσμο ταυτίζεται άπόλυτα μέ τήν τριή

μερη ταφή καί τήν άνάσταση τού Ναζαρηνού Διδασκάλου. Ό χειμώνας 

παρέρχεται καί ή 'Άνοιξη φτάνει μέ τή νέα στολή ένός λαμπρού καί όνο

γεννημένου ήλιοστάσιου. Καί ό 'Ιησούς καί ό Όρφέας, τί άλλο είναι, 

παρά μιά 'Αναγέννηση; Μιά εύωδία πνευματική, ένας καλός Ποιμένας, 

ένα άρνί τού Θεού, ένας κιθαρωδός γόης. Δυό μορφές, πού συνυπήρ

χαν, πού συμπερπατούν, πού συνυπάρχουν, πού θά συνυπάρχουν γιά τίς 
εύαίσθητες ψυχές, γιά τά τέκνα τού 'Αληθινού Φωτός. Καί πού μέ τόν 

θάνατό τους κι' οί δυό έπισφραγίζουν τή θεϊκή άποστολή τους. Κι' είναι ή 

μουσική τού 'Ορφέα ή τέχνη τού αίωνίου. Κι' ό 'Ιησούς, ύψίστη στιγμή 

τού Κόσμου, μέ τήν τέχνη τού λόγου - πού είναι ό ϊδιος Λόγος καί Σάρκα, 

ύπόσχεται τήν βασιλεία τών Ούρανών καί τών Κρίνων, πού είναι ή βασι

λεία τών ήχων καί τού 'Άπειρου ή Συμφωνία. 
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Μαχάτμα Γκάντι 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

1989 

Ό Γκάντι ρώτησε κάποια μέρα έναν άπ' τούς συνομιλητές του πώς 
φανταζόταν τήν μέλλουσα άνεξαρτησία τής 'Ινδίας; «θά πρέπει νάχωμε 
τό Ναυτικό μας, τόν στρατό μας, νάχωμε τή δική μας δόξα, άπάντησε. 
Καί τότε ή φωνή τής 'Ινδίας θ' άντηχήση ατόν κόσμον όλόκληρο». 

«Μέ άλλα λόγια, άπάντησε ό Γκάντι, έπιθυμείτε τήν άγγλική διοίκησι 
χωρίς τούς ··Αγγλους. θέλετε τήν φύσι τής τίγρης χωρίς τήν τίγρη. θά 
κάνατε τήν 'Ινδία άγγλική; Δέν είναι τ έ τ ο ι α  ή άνεξαρτησία πού έπιθυ
μώ. Ή έθνικιστική 'Ινδία, δέν πρέπει νά είναι φιλοπόλεμη. Ή έλπίδα μου 
είναι νά άπολύσω τόν ίνδικό στρατό καί νά χρησιμοποιήσω όλη τήν έξου
σία τής έθνικής κυβερνήσεως γιά νά φέρω τήν είρήνη ατόν κόσμο». 

Σ' όλη του τή ζωή, ό Γκάντι, στάθηκε ένας άπόστολος τής είρήνης. 
·Όχι μιός είρήνης περιστασιακής συνοδευόμενης άπό έντάσεις, άλλά
τής είρήνης τής ψυχής. 'Εκείνης τών δικαίων, πού ζούν σύμφωνα μέ τήν
συνείδησί τους.

'Ένας άπό τούς σκοπούς τού Γκάντι, ήταν, ώς φαίνεται, νά έλευθερώ
ση τή χώρα του άπό τόν βρεταννικό πολιτικό ζυγό. Πραγματικά θέλησε 
νά άντιδράση στήν σύγκρουσι ένός πολιτισμού ξένου πρός τόν δικό του. 
Ό Γκάντι είχε μεγάλη δυσπιστία ώς πρός τόν δυτικό βιομηχανικό πολιτι
σμό. «'Η Δύσις έπραγματοποίησε τήν αϊγλη χωρίς τήν σοφία, τήν ίσχύ δί
χως τήν συνείδησι, έλεγε. Γνωρίζει περισσότερο τήν τέχνη τού πολέμου 
παρά τήν τέχνη τής είρήνης. Είναι ένας κόσμος πού έχει πολλούς έπι
στήμονες, μά όχι άνθρώπους τού θεού». 

Καί όμως ό Γκάντι δέν ήταν κατά βάθος έχθρικός πρός τήν βιομηχα
νοποίησι. 'Όταν τό 1924 τόν ρώτησαν άν είναι άντίθετος σ' όλες τίς 
μηχανές, άπάντησε: 

«Πώς μπορώ νά είμαι άντίθετος; Τό σώμα μας είναι ένα λεπτό μηχά- · 
νημα. Τό ροδάνι είναι μιά μηχανή. Μιά μικρή όδοντογλυφίδα, έπίσης. Σ' 
έκείνο πού είμαι άντίθετος, είναι στήν τρέλλα τών μηχανών, καί όχι στίς 
μηχανές τής τρέλλας». 

Ή τρέλλα τών μηχανών γιά τόν Γκάντι ήταν ή ένόχλησις τής μεγάλης 
παραγωγής, ή διασπάθισις προϊόντων πού ξεχείλιζαν στίς άγορές, ή διά
πλασις τού πλήθους μέ τήν προπαγάνδα καί τήν δημοσιότητα. Ή τρέλλα 
τών μηχανών, τέτοια πού ήταν καί έλυμςιίνετο τήν 'Αμερική καί τήν Εύ
ρώπη, έσήμαινε κατά τόν Γκάντι τήν ύποταγή τού άνθρώπου σέ οίκονο
μικούς Όκοπούς. Τό έθνος ήταν ένα γιγάντιο μηχανουργείο. Ό άνθρω
πος δέν ήταν πιά παρά ένας έργάτης, τόν όποίον συνεχώς παραβίαζαν: 
Βία στίς έλευθερίες του, βία στό δικαίωμά του γιά μόρφωσι (ή τεχνική 
έκπαίδευσις πού άντικαθιστό τήν κουλτούρα), βία στίς πεποιθήσεις του 
(τοϋ άπηγορεύετο νά ζή σύμφωνα μέ τή συνείδησί του). Τό βιομηχανικό 
Κράτος καταντούσε μοιραία όλοκληρω.τικό, καί ή άνάγκη νά έξευρεθούν 
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άκατάπαυστα νέες διέξοδοι καί καινούργιες πρώτες ϋλες τόν προσανα
τόλιζε πρός έναν ίμπεριαλισμό δλο καί πιό άπαιτητικό καί κατά συνέπεια 
πρός τόν μιλιταρισμό καί τήν βία. 

Αύτή τή μορφή τού πολιτισμού ό Γκάντι τήν άποστρεφόταν καί δέν 
τήν ηθελε κατ' ούδένα λόγο γιά τήν Ίνδία. Καί γιά νά ξεφύγη άπ' αύτό 
έξεθείασε μιάν όλοκληρωτική μετατροπή τών «σκοπών άναπτύξεως». 

«Πρίν τελειοποιήσωμε τίς μηχανές, έλεγε, άς ένθαρρύνωμε τήν 
πνευματική καί ήθική πρόοδο τών άνθρώπων». 

«Οί άνθρωποι θάπρεπε ν' άναζητήσουν οχι μεγαλύτερα πλούτη, άλλά 
πιό άπλές ήδονές- οχι μεγαλύτερη τύχη, άλλά μιά βαθύτερη εύτυχία. 
θάπρεπε νά κάμουν σάν πρώτη κατάκτησι, τήν κατάκτησι τού έαυτού 
των, καί νά τιμηθούν μέ τίς ηρεμες άναζητήσεις της είρήνης». "Όμως, ή 
μετατροπή αύτή δέν μπορεί νά έπέλθη μέ μιάν άπλή άλλαγή τής κοινωνι
κής συστάσεως. 

«Δέν είναι ή κοινωνική έπανάστασις έκείνη πού μπορεί νά δημιουρ

γήση έναν καινούργιον άνθρωπο, άλλά ένας νέος τύπος άνθρώπου πού 

μπορεί νά φέρη τήν κοινωνική έπανάστασι. Τό μέλλον λοιπόν έ ξ α ρ -

τ ά τ α ι άπό τίς προσπάθειες πού θά κόμη τό άτομο γιά νά χειραφετηθή 

άπό έναν κόσμο πού τό διαφθείρει: προσπάθεια διορατικότητας γιά νά 

ξαναμάθη νά κρίνη, έξω άπό τά έκ παραδόσεως κοινωνικά πλαίσια, σύμ

φωνα μέ τήν συνείδησί του· προσπάθεια γιά νά κυριαρχήση στίς άδυνα

μίες του τίς φυσικές καί ήθικές (ό Γκάντι κατώρθωσε νά έπικρατήση στά 

ένστικτά του μέ τή νηστεία καί τήν προσευχή)· προσπάθεια, τέλος, γιά νά 

ζήση σύμφωνα μέ τήν δικαιοσύνη: «Τήν μόνη ύποχρέωσι πού έχω τό δι

καίωμα ν' άποδεχθώ, είναι νά κάνω, κάθε στιγμή, αύτό πού νομίζω δί

καιο». 

Καί τότε ό άνθρωπος θά είναι έτοιμος νά πραγματοποιήση μιά δίκαιη 

κοινωνική δράσι. Θά μπορέση, χωρίς βία, νά δημιουργήση βαθμιαία, μιά 

καινούργια κοινωνία, μιά νέα άνθρωπότητα. 

"Ένας συνομιλητής τού Γκάντι έλεγε δτι ή διδασκαλία του ήταν πολύ 

ίδεαλιστική. 

«Δέν μπορούμε ν' άνυψώσουμε τό ήθικό όν, είπε. Ούδέποτε συνέβη 

κάτι παρόμοιο. Άλλά τό νά πιστέψωμε δτι έκείνο πού δέν έγινε ποτέ, 

δέν μπορεί νά συμβή, είναι σάν ν' άποδεικνύωμε δτι δέν πιστεύομε στήν 

άξιοπρέπεια τού άνθρώπου». 

Οί φιλόσοφοι τής Άρχαιότητος η τού ιΗ· γαλλικού αίώνος, δέν κα

τώρθωσαν νά μεταμορφώσουν τήν κοινωνία, γιατί περιωρίσθηκαν ατό νά 

έμπνεύσουν νόμους. Ή λογική καταντά γράμμα νεκρό, δταν δέν άνυψώ

νεται πάνω ατά φτερά τής πίστεως. Άλλά είναι πάντα δυνατή ή πνευμα

τική άναγέννησις. 

Αύτό άπέδειξε ό Γκάντι έλευθερώνοvτας τόv έαυτό του άπ' τίς κοι

νωνικές καταπιέσεις καί φέρν_οντας τόν ίνδικό λαό σέ μιά νέα μορφή 

άντιστάσεως πού ώνόμασε «Satyagraha» δηλ. δύναμι τής άγάπης καί 

τής άλήθειας. 

"Ένα άπέραντο έργο περίμενε τούς μαθητάς τής Satyagraha. Σ' ένα 

ώραίο βιβλίο («"Η ζωή τού Μαχάτμα Γκάντι») άπ' τόν Λούϊς Φίσερ, θά 
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βρούμε τήν λεπτομερή άνάλυσι τής θαυμάσιας αύτής άνθρώπινης περι

πέτειας πού ώδήγησε τόν Γκάντι άπό τό μικρό χωριό του Πορμπανδάρι, 

στήν δυτική πλευρά τής 'Ινδίας, στή Νότιο 'Αφρική, όπου έμεινε είκοσι 

χρόνια, καί τέλος, στούς δρόμους τών 'Ινδικών Πολιτειών, όπου έπέτυχε 
νά κινητοποιήση τριακόσια έκατομμύρια 'Ινδών μέ διαφορετικές 
γλώσσες καί θρησκείες, καί νά τούς ύπεγείρη - διά τής πίστεως - σ' ένα 
έπίπεδο ύπεράνθρωπο θάρρους, άγάπης καί άπαρνήσεως. 

Μερικοί έλεγαν ότι ή άπάρνησις αύτή ητανε μιά έκδήλωσις άδυνα
μίας. «Στά μάτια τού θεού, μόνον ή άμαρτία έξευτελίζει», άπαντούσε ό 
Γκάντι καί συγκράτησε τό πνεύμα τού «πλήθους» σέ μιά σταθερότητα μή 
βίας, άντιτασσόμενος σέ κάθε μορφή άδικίας μέ τήν πολιτική άντίστασι. 
«·Η πολιτική άντίστασις, έγραφε ό Γκάντι, είναι μιά δύναμις πού, άν γινό
τανε παγκόσμια, θ' άναστάτωνε τά κοινωνικά ίδεώδη καί θά έθετε τέρμα 
στόν δεσποτισμό καί τόν μιλιταρισμό, κάτω άπ' τούς όποίους στενάζουν 
τά δυτικά έθνη καταπιεζόμενο μέχρι θανάτου» (τό κείμενο τούτο γρά
φτηκε τό 1914). 

Ό Γκάντι άνέλαβε ένα γιγάντιο πρόγραμμα άνακαινίσεως τής 'Ινδίας. 
Αύτό πού πραγματοποίησε καί άλλοι θά μπορούσαν νά τό κάμουν σέ 
όποιαδήποτε χώρα, άν έφήρμοζαν τίς ίδιες μεθόδους. 

Ό πρώτος του σκοπός, καθώς είπαμε, ήταν νά έπιτύχη τήν άνεξαρτη
σία τής πατρίδας του. 'Αλλά συγχρόνως σκεπτόταν νά δημιουργήση ένα 
έθνος ένωμένο, νά καταργήση τίς διαιρέσεις τών τάξεων, νά άξιοποιήση 
τό έδαφος, νά άξιοποιήση τά χωριά, νά μετατρέψη τήν έκπαίδευσι. 
Πράγματι ό Γκάντι άντιμετώπισε πάντα τό σύνολο τού έκπληρουμένου 
έργου, χωρίς νά παραμελήση καμμιά άπ' τίς πολλαπλές όψεις του. "Έτσι 
βρισκόταν συνεχώς σέ έπαφή μέ τόν πληθυσμό. "Έζησε άνάμεσα στό 
λαό, ντύθηκε όπως αύτός, τρώγοντας σάν αύτόν, έχοντας τήν καθημερι
νή φροντίδα. Κι' ένώ τό γόητρό του βρισκόταν στό ζενίθ, έξακολουθού
σε ν' άπαντά στά γράμματα τού φτωχού λαού. Μεριμνούσε στήν έκλογή 
τού συζύγου γιά μιά κοπέλλα, γιά τά λαχανικά πού έλλειπαν στήν διατρο
φή, γιά τήν περίθαλψι ένός άρρώστου. Κατ' αύτόν, δέν έπρεπε νά είναι 
κανείς πάνω άπό τούτα τά μικροπράγματα πού άποτελούν τή ζωή. 

Αύτός λοιπόν ό άπλός άνθρωπος άντιστάθηκε στήν άποικιακή έξου
σία. Παρέσυρε έκατομμύρια άνδρες καί γυναίκες μπροστά στίς γραμμές 
τών όπλισμένων μέ μυδραλιοβόλα καί τουφέκια στρατιωτών. Όμοβρο
ντίες άντήχησαν. ·Άνθρωποι έπεσαν. Μά τί νά γίνη, όταν ένας όλόκληρος 
λαός ξεσηκώνεται έν όνόματι τής δικαιοσύνης; Οί φυλακές πλημμύρι
σαν άπό έθελοντές φυλακισμένους («ή φυλακή είναι ναός, έλεγε ό Γκά
ντι, άφού έκεί προσεύχομαι») καί τελικά, οί δυνάμεις τής τάξεως ξεχείλι
σαν, ή κρατική μηχανή παρέλυσε, ή 'Ινδία θεωρήθηκε μή διοικήσιμη καί ή 
άνεξαρτησία τής δόθηκε. 

Ό Γκάντι άνέλαβε άκόμα νά κόμη μιά «νηστεία διαρκείας μέχρι θα
νάτου» γιά νά καταργήση ένα κείμενο τού Νόμου πού έθιγε τούς παρίες. 
Ή νηστεία διήρκεσε έξη μέρες. 'Αναστάτωσε τόσο βαθειά τόν λαό, ώστε 
ή άκαμψία τόσων αίώνων αύτού τού ταμπού φάνηκε νά καταρρέη διά 
μιάς. Μιά πνοή έξαγνισμού έσάρωσε τόν τόπο. Προσκάλεσαν τούς πα-
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ρίες νά φάνε στό τραπέζι τους. Οί ναοί τούς δέχτηκαν. Γάμοι έγιναν άνά

μεσα στίς τάξεις. Καί στον ίκανοnοίησαν τόν Γκάντι, τό δόγμα αύτό πού 

είχε κάνει σκλάβους έκατομμύρια άνθρώnους, δέν είχε nιά τήν δημόσια 

έnιδοκιμασία. 

θά μπορούσαμε ν' άναφέρωμε άπειρα παραδείγματα τού σεμνού καί 

θεαματικού έργου πού έξεnλήρωσε ό Γκάντι. 

Ή είλικρίνειά του, ή άnλότητα καί ή καλωσύνη ήταν τέτοιες πού δέν 

μπορούσε κανείς νά τού άντισταθή. 'Αναμόρφωσε τήν 'Ινδία, γιατί είχε 

έμnιστοσύνη ατόν άνθρωπο. Πίστευε στήν ίκανότητά του γιά καλυτέρευ

σι, καί τά γεγονότα άnέδειξαν δτι είχε δίκηο. Μπόρεσε ν' άναζωογονήση 

τήν πνευματική φωτιά πού είναι κρυμμένη μέσα σ' δλα ιό άνθρώnινα 

δντα. 

«'Όποιος δέν έξασκεί τήν δικαιοσύνη καί δέν άγαnά τόν άδελφό του, 

δέν είναι τού θεού». 'Όλες οί θρησκείες, έλεγε ό Γκάντι, είναι στήν ού

σία τους, ή έκδήλωσις τού 'ίδιου πνεύματος. Ποικίλουν μόνο άνάλογα μέ 

τά τυπικά τους, κατά τόν 'ίδιο τρόπο πού άnλώνονται έδώ κι έκεί τά κλα

διά τού 'ίδιου δέντρου. 'Άρα, τό πνεύμα τής άλήθειας καί τής άγάπης εί

ναι παγκόσμιο, δσο - άλλοίμονο! - καί ή ύποκρισία. Διότι τελειωτικά, ή αί

τία δλων τών κακών, ή ρίζα τόσων διαφωνιών άνάμεσα ατούς άνθρώπους 

δέν είναι συμφυής ούτε μέ τίς φυλές, ούτε μέ τούς πολιτισμούς, ούτε μέ 

τίς θρησκείες. Άπλώς γεννιέται - καί τούτο είναι φανερό στή Δύσι - άπ' 

τόν διαχωρισμό τών πράξεων καί τών πεποιθήσεων. ·Άν ό καθένας προ

σπαθούσε νά ζήση έντονα σύμφωνα μέ τήν πίστι του, θά ξεπερνούσε τό 

στενό πλαίσιο τών δογμάτων καί τών τυπικών. θά ζούσε κατά πνεύμα καί 

θά συναντούσε ώς έκ τούτου τούς πιστούς δλων τών όμολογιών η καί 

χωρίς όμολογία. θά οίκοδομούσαν άτομικά καί παρ' δλα αύτά δλοι μαζί 

τήν βασιλεία τής είρήνης πάνω στή Γη, τήν βασιλεία τού θεού. 

Τέτοιο στάθηκε τό πνευματικό μήνυμα τού Μαχάτμα Γκάντι. 

Μετάφρ. ΚΑΤΙΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 
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Τρόποι καταστροφής 

μιάς όργανώσεως ... 

- Μήν πηγαίνεις στίς συνεδριάσεις.

- Έάν δέν μπορείς ν' άπουσιάσης, όμως μπορείς νά βραδύνης.

1989 

- Άφού παρακολουθήσης τήν συνεδρίασι, ψάξε νά βρής έλαττώματα

στούς διοικούντος καί τ' άλλα μέλη. 

- Μήν δέχεσαι άξίωμα· είναι πιό εύκολο νά κριτικάρης, παρά νά έργά

ζεσαι. 

- Έάν δέν σέ έκλέξουν σέ καμμιά έπιτροπή, νά γκρινιάζης έάν σέ

έκλέξουν, νά άδιαφορής. 

- Έάν σέ ρωτήση ό πρόεδρος σχετικά μέ κάποιο ένδιαφέρον ζήτημα,

πές του ότι δέν έχεις τίποτε νά πής πές τήν γνώμη σου έξω άπό τήν συ

νεδρίασι. 

- Μήν κάνης τίποτε άπολύτως ύπέρ τής όργανώσεως, έφ' όσον μπο
ρείς νά ξεφύγης όταν άλλοι άνασκουμπώνονται καί προσφέρουν άνιδιο

τελώς τήν έργασία τους, λέγε ότι ή όργάνωσις διευθύνεται άπό μιά μερί

δα μόνον. 

- Μήν σκοτίζεσαι γιά τήν έγγραφή νέων μελών· άφησε τήν σκοτούρα
στόν γραμματέα. 

- Μήν ζητάς άπό τήν όργάνωσι νά σέ βοηθήση καί γκρίνιαζε ότι δέν

βοηθούνται τά μέλη. 

- Μέσα στίς συνεδριάσεις νά συμφωνής μέ όλους καί νά διαφωνής
άπ' έξω. 

- Παίρνε άπό τήν όργάνωση ό,τι κέρδος μπορεί νά σού προσφέρη,
άλλά μήν δίνης τίποτε. 

- Νά δέχεσαι τήν συνεργασία τών συναδέλφων σου, άλλά νά μήν
προσφέρεις τήν δική σου. 

- ·Όταν κάτι δέν πάει καλά, ρίχνε το στήν διοίκησι. ..

(Έδημοσιεύθη άπό «·Αvώνυμον» στό τεύχος Άπριλίου 1962, τού περιο

δικού «θεοσοφία στήν Αύστραλία» ). 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Ν.Παπαγεωργάκη 

'Υπάρχει διεθνώς τό έθιμο vά γιορτάζουμε πανηγυρικώς τήv άvατολή 

έvός καινούργιου χρόνου καί vά στέλνωμε εύχετήρια σέ συγγενείς καί 

φίλους μέ τίς στερεότυπες εύχές «εύτυχισμέvος ό καινούργιος χρό

νος» η «αϊσιοv τό νέον έτος» κ.λπ. 'Έτσι άvαγvωρίζομε πλαγίως ότι είναι 

δυνατόν ό καινούριος χρόνος vά μή μάς φέρη εύτυχία η vά μάς φαvή δυ

σμενής. θεωρούμε ότι ό καινούριος χρόνος είναι ύπεύθυvος καί συντε

λεστικός γιά τήv εύτυχία μας η γιά τή δυστυχία μας. Προσωποποιούμε 

τρόπον τινά τό χρόνο καί τού δίνουμε βουλητική όvτότητα καί πάμε vά 

φορτώσουμε σ' αύτόv τά αϊτια τής πιθανής εύτυχίας μας η άποτυχίας. 

'Έτσι παρασυρόμαστε στήv αύταπάτη ότι ό χρόνος είναι μιά μοίρα γιά 

μάς. Μιά μοίρα άvαπόφευκτη καί άμετάβλητη. Δέ βλέπομε τό χρόνο σάv 

ένα πλαίσιο πού έμείς τό γεμίζαμε μέ τίς σκέψεις μας, μέ τά αίσθήματά 

μας μέ τήv πείρα μας. Ξεχνάμε τό ρόλο πού παίζει γιά τή δική μας πρόο

δο, τελειοποίησι καί εύτυχία, ή έσωτερική έπεξεργασία τώv κρούσεων 

καί τώv πιέσεων πού έξασκεί πάνω μας τό περιβάλλον καθώς καί ό τρό

πος μέ τόv όποίοv άvτιδρούμε η έvεργούμε κατά τήv άvτιμετώπισι αύ

τώv. Καί έπειδή όλα αύτά γίνονται μέσα στό χρόνο, έπεται ότι ή κακή 

χρήσις τού χρόνου, ή χωρίς σύνεση σπατάλη του είναι άπώλεια εύκαι

ρίας, πού μάς δίνεται γιά τήv πρόοδό μας, τήv τελειοποίησί μας τήv εύ

τυχία μας. Πρέπει vά μή μάς διαφεύγη ή άξία τού χρόνου. Κάθε λεπτό 
πού τό χρησιμοποιούμε πρός τήv κατεύθυvσι τής πραγματικής μας τε

λειοποιήσεως μπορεί vά παραβληθή πρός ένα κεφάλαιο πού διάρκώς 

έπαυξάvεται, έvώ ταυτοχρόνως έπιπροστίθεται σ' αύτό ένας ύπέρμε

τρος τόκος. Τό κλειδί όμως τής τελειοποιήσεώς μας, δέ βρίσκεται στήv 

άπόκτησι διαρκώς μεγαλύτερης εύμάρειας καί περισσοτέρων γνώσεων 

η καί άφθοvότερης ψυχαγωγίας. Αύτό κυρίως έγκειται σέ μιά προοδευ

τική αύτοαvακάλυψι πού φωτίζει μέ διαρκώς αύξαvόμεvο καταυγασμό 

τήv πραγματική φύσι μας, τήv πραγματική σύvθεσί μας. Στό βαθμό καί 

στό ρυθμό μέ τόv όποίο αύτή ή αύτοαvακάλυψι συντελείται γίνεται μέσα 

μας μιά άλλαγή, μιά άvακαίvισι, άλλάζομε ποιοτικώς. 'Αποκτούμε μιά άλ

λης ποιότητας έσωτερική ζωή. Αύτή δέ ή άλλαγή τής ποιότητας μέ τή 

σειρά της έπιταχύvει τήv πορεία πρός τήv αύτοαvακάλυψη. 

Αύτή συνοδεύεται μέ μιά αϊσθησι εύδαιμοvίας, πού έχει χαρακτήρα 

μονιμότητας, πού δέv τόν έχουν οί χαρές καί οί τέρψεις πού είχαμε δο

κιμάσει πρωτύτερα. 

Γιά vά φθάσωμε σ' αύτή τήv έσωτερική άλλαγή δέ μάς χρειάζεται vά 

βάλωμε μιά προοπτική χρόνου. Δέv έχουμε άvάγκη vά προγραμματίσω

με ότι αύτή θά έλθη όταν συμπληρωθή τόσος ή τόσος καιρός. Μ' αύτή 

τήv έννοια καί ό πιό μικρός χρόνος άποβαίvει πολύτιμος, άvεκτίμητος. 

Αύτή ή αύτοαvακάλυψι δέv μπορεί vά έπιτελεσθή χωρίς vά άποκτήσωμε 

ένα έλεύθερο πνεύμα. "Ας τό άvαγvωρίσωμε ότι όποιεσδήποτε προκατα-
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λήψεις μας, προτιμήσεις μας, συμπάθειές μας καί άντιπάθειες, άνεξέλε

γκτες πίστεις ύψώνουν ένα φραγμό καί άπλώνουν μιά καλύπτρα πού 

έμποδίζει τήν αύτοέρευνα. Αύτή ή αύτοέρευνα περνάει άπό μεταβατι

κούς σταθμούς. Πρέπει στήν άρχή νά κατορθώσωμε νά έλέγχωμε τήν 

βλαπτικότητα η τήν ώφελιμότητα τών αίσθημάτων μας, τών συναισθημά

των μας, τών ένστίκτων, τών όρμών, τών παθών μας κ.λπ. Τούτο, διότι 

όταν οί βουλητικές μας ένέργειες ρυθμίζονται καί ύπαγοpεύονται άπό 

τά αίσθήματά μας τά συναισθήματά μας καί τά ένστικτά μας, άκολουθού

με έπικίνδυνη πορεία. Τά ένστικτα μόνο ζωώδεις τύπους άνθρώπων πα

ράγουν. Τά δέ άνεξέλεγκτα συναισθήματα άνθρώπους πού είναι έρμαια 

τών έκάστοτε συμπαθειών των καί άντιπαθειών των. "Όταν, πάλι, τό βου_

λητικό ένεργούσε πρός ίκανοποίησιν τών παθών, ή κοινωνία θά έγέμιζε 

άπό άνθρώπους πού θά χαλούσαν τό ρυθμό της καί θά κατέλυαν κάθε 

έννοια άνθρωπισμού, δικαιοσύνης καί καθήκοντος. -Πρέπει τό βουλητικό 

νά περιέλθη στόν έλεγχο τής διανοίας καί ή διάνοια νά διέπεται άπό όρ

θές άρχές. Τό νά ύπαχθή ή δράσι τής διανοίας σέ άρχές είναι τό έπόμε

νο στάδιο. Νά άποκτήση, λοιπόν, κανείς σωστές άρχές. Αύτό είναι ένας 
λόγος. Χωρίς τή γνώσι τής φύσεως τής άνθρώπινης ψυχής καί τής θέ

σεως αύτής μέσα στήν παγκόσμια ζωή, καί χωρίς τήν κατανόησι τού δε
σμού τής παγκόσμιας ζωής μέ τίς λειτουργίες τής φύσεως έν γένει, δέν 
μπορούμε νά μιλάμε γιά σωστές άρχές. "Όλες λοιπόν οί προσπάθειες 
πού γίνονται πρός τήν κατεύθυνσι αύτή είναι βασικής σημασίας. Άπ' 

αύτό τό σταθμό όδηγούμεθα σ' έναν άλλο. Είναι τό νά έννοήσωμε βαθύ

τερα τή φύσι τού έαυτού μας μέ αύτοπαρατήρησι, μέ διαλογισμό πάνω 
στήν έννοια, καί τό περιεχόμενο τής διαθέσεως γιά ζωή, έπάνω στόν 

έσώτερο μηχανισμό τής άντιλήψεως τής δράσεως τού περιβάλλοντος 
έπάνω μας καί ίής άντιδράσεώς μας σ' αύτή. Έπίσης έπί τής άναλύσεως 
τών κινήτρων πού καθορίζουν τίς άποφάσεις μας. Αύτή ή ένδοσκόπησι 
όταν γίνεται άκούραστα μέ συνέχεια καί συνέπεια θά μάς όδηγήση στήν 
αύτοανακάλυψι πού φέρνει τή λύτρωσι καί τήν εύδαιμονία. Στό πέρασμα 
άπ' αύτούς τούς σταθμούς τό ζήτημα τού χρόνου μάς παρουσιάζεται μέ 
μιά καινούρια δψι. Βλέπομε ότι δέν μπορούν νά χαραχθούν προγράμμα
τα πού νά όρίζουν άπαιτούμενα χρονικά όρια. Ή πραγματική πρόοδός 

μας δέν έγκειται τήν έκτύλιξη τού χρόνου. Ό δέ χρόνος πού θά άναλω

θή σ' αύτό τό έργο θά έχη μεγίστη άξία συγκρινόμενος μέ τό χρόνο πού 
διαθέσαμε η θά διαθέσωμε γιά άλλους σκοπούς. "Όταν δέ φθάσωμε 
στήν αύτοανακάλυψι ό χρόνος θά παύση νά ύπάρχη γιά μάς μέ τήν έν
νοια πού τόν γνωρίζαμε καί θά μάς φαίνεται πώς σταμάτησε νά κυλάη. 
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'Επιστολές άναγνωστών 

Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ 

Κύριε Διευθυντά, 

Στά όσο, πολύ ένδιοφέροντο γράφει ό κ. Κοσμόnουλος, σέ προηγού

μενο τεύχος σος, έnιτρέψτε μου νά προσθέσω μέ μεγάλη συντομία 
λόγω τού περιορισμένου χώρου στόν όnοίο πρέπει νά περιορισθώ τά πα

ρακάτω: 
1. Τό φαινόμενο τής πυροβασίας είναι όντως άρχοιότοτο. Ό Εύριnί

δης στίς «Βάκχες» άνοφέρετοι στό φαινόμενο τής άκοϊος τών γυναικών 

/«έnί δέ βοστρύχιον nύρ έφεραν, ούδέ έκαιον»/. Φαίνεται ότι nοληά ή 
πυρολατρική τελετή είχε ώς στόχο τήν ένωση τού άνθρώnου μέ τό θείο, 

πού συμβόλιζε τό nύρ. Οί Άνοστενάρηδες τής Έλλάδος πιστεύουν ότι ή 
άκοίο τους όφείλετοι στή βοήθεια τής Άγίος Έλένης κοί τού Άγίου 
Κωνσταντίνου. "Ίσως τό έθιμο είναι μιά άνάμνηση τής θρακικής λατρείας 
τού Διονύσου. ·Έχει ύnοστηριχθεί ότι, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, 
οί θράκες στή θέση τών nοληών θεοτήτων τους, Διονύσου κοί Ρέ
ας-Κυβέλης, τοποθέτησαν τούς Άγίους Κωνσταντίνο κοί Έλένη. Κοί 

τούτο, γιατί σ' ούτούς άnέδιδον μία τάση συμφιλίωσης τής nοληάς μέ τή 
καινούργιο τους θρησκεία. ·Έτσι ή κραυγή ϊχ, ϊχ, άχ, άχ, έχ, tx πού άκού

γετοι στά Άνοστενάριο τού Λαγκαδά, θά θύμιζε τό έnιφώνημο ·Ίοκχε, 
Βάκχε. 

Ό "Άγγελος Τανάγρας στόν όnοίο πολλά όφείλονται γιά τήν έnιβίωση 
τού έθίμου, τοποθετεί τίς ρίζες του στά Περσικά πυρολατρικά έθιμο τού 

Ζωροάστρη. 
2. Ώς nρός τήν έξήγηση τού φαινομένου, έnιλέγουμε μόνο τίς κυ

ριώτερες κατά τή γνώμη μου άnόψεις: 

- Κατά μία άn' ούτές, ή άκοίο όφείλετοι στήν άσυνείδητη άnό μέρους
τού πιστού έκnομnή διενεργών σωματίων πού σάν άσnίδο δημιουργούν 
ένα άφλεκτο προστατευτικό προπέτασμα πού περιβάλλει τά πόδια τού 
nυροβοτούντο κοί τά προστατεύει. Δηλαδή ή πίστη κοί ή έκσταση τών 

άνοστενάρηδων δημιουργεί νέους όρους λειτουργίας τού όργονισμού, 
έτσι ώστε νά έξουδετερώνετοι ή έξωτερική θερμοκρασία. 

Γιά τόν μηχανισμό τής λειτουργίας ούτής δέν έχουν διατυπωθεί, άn' 
όσο γνωρίζω, συγκεκριμένες άnόψεις. 

Παραπλήσιο άποψη δέχεται ότι, κατά τήν πυροβασία έχουμε ύnερέκ
κριση ίδρώτο πού έμnοδίζει όnοιοδήnοτε έγκαυμα η κοί κάψιμο της 

κάλτσας τού πυροβάτη. 
Πολλοί άνοστενάρηδες διηγούνται πώς κατά τήν πυροβασία βλέnοι;ν 

τήν Άγίο Έλένη νά πηγαίνει μπροστά τους μέ ένα σταμνί νερό κοί χύνο
ντάς τους στήν άνθροκιά νά τούς δροσίζει. Άνεξάρτητο άn' ούτά, είναι 

γεγονός ότι ή θερμοκρασία τού πέλματος τού πυροβάτη είναι, μετά τήν 

πυροβασία, άρκετά κάτω άnό τούς 65-67 βαθμούς τού πρωτοβάθμιου 
έγκούμοτος. 
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Ό Ίάσων Εύαγγέλου πού μελέτησε άπό κοντά τό φαινόμενο όπως 

τουλάχιστον τό γνωρίζουμε στήν 'Ελλάδα, άποκλείει κάθε ύπερφυσική 

έξήγηση. Πειραματίστηκε ό ίδιος καί κατέληξε στό συμπέρασμα ότι ή 

άκαία τών άναστενάρηδων, δέν άπαιτεί οϋτε έκσταση, οϋτε πίστη, άλλά 

μόνον μιά όρισμένη τεχνική πού καί ό ϊδιος έφήρμοσε μέ έπιτυχία. Ό 

γράφων πού είχε μιά ύποτυπώδη έπαφή μέ τούς άναστενάρηδες τοϋ Λα

γκαδά, έχει καί αύτός σοβαρές έπιφυλάξεις ώς πρός τήν ϋπαρξη 

πλήρους έκστάσεως καί άποκοπής άπό τό περιβάλλον τών άναστενάρη
δων, όπως τούς γνώρισε κατά τό 1963 στό Λαγκαδά 

3. Λίγα έτυμολογικά: Χωρίς νά θέλω ν' άμφισβητήσω σέ τίποτε άπό

τήν όρθότητα τών όσων γράφονται στό τεύχος τοϋ ΙΛΙΣΟΥ σημειώνω ότι 
τήν όνομασία Άναστενάρης, συνδέουν μερικοί μέ τό ρήμα «άνασταίνω» 

η «άνασταίνομαι». 

4. Είναι άξια προσοχής ή άποψη ότι πρέπει ν' άφεθεί άκώλυτη ή τέ

λεση τοϋ έθίμου στήν 'Ελλάδα. Προσωπικά, θάβλεπα τή χρησιμότητα, 

κυρίως στή δυνατότητα μιός άποκωδικοποίησης τοϋ μηνύματος πού έν

δεχομένως τό έθιμο ύποκρύπτει. 

Μέ τιμή 
Γ.Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 
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Άπό άντικέρ στό Μαϊάμι, τό 1 9ο αίώνα, σύμβουλος 'Επικρατείας στά 

τέλη τού 20ού. 
Δολοφονήθηκε άπό γκάγκστερς τό 191 Ο ... 

Ή θεωρία τής μετενσάρκωσης έχει πολλούς όπαδούς, ύποστηρίζει ό 

κ. Γεώργιος Βουλούκος, ίδρυτής τού Ίνστιτούτου Παραψυχολογίας 

'Αθηνών, πού ύπήρξε ... Ρωμαίος άξιωματικός καί "Άραβας συγγραφέας. 

Οί όπαδοί άνήκουν σ' όλες τίς κοινωνικές τάξεις. 'Ανάμεσά τους καί 

ό άρχαιότερος σύμβουλος 'Επικρατείας Τιμόθεος Δημητρακάκης. 

Μέσα σέ αίθουσα - προφανώς τού Ίνστιτούτου - μία όμάδα όπαδG1ν 

τής μετενσάρκωσης άφηγείται τίς έμπειρίες της άπό προηγούμενες 

ζωές. 

Ό φακός τής βιντεοκάμερας πού καταγράφει τίς άφηγήσεις ζουμά

ρει στόν γκριζομάλλη κύριο, ό όποίος όμολογεί: 

«·ονομάζομαι Τίμος. ΕΤμαι δικαστής, άπό τούς άνωτάτους. "Ήμουνα 

στή Ρωσική 'Αρμενία, άπό μία οίκογένεια μάλλον άστική. Κάποιο μικρό 

έργαστήριο εΤχε ό πατέρας μου. Καί όταν πέθανε, έφυγα καί πήγα στήν 

'Αμερική μετανάστης. 

» Αύτά ήταν τόν περασμένο αίώνα, στά τέλη τού περασμένου αίώνα.

Καί πήγα στήν 'Αμερική, στή Φλόριντα, στό Μαϊάμι. Έκεί άσχολήθηκα μέ 

τίς άντίκες. "Έγινα άντικέρ. ΕΤχα ένα πολύ καλό μαγαζί, τό όποίο τό βλέ
πω σάν νά εΤναι τώρα. 'Επίσης έκανα κι άλλα δύο μαγαζιά, σέ δύο όλλες 

πόλεις. 'Ένα στή Νέα Ύόρκη καί ένα στό Λός "Άντζελες. Καί τό τέλος 

δέν ήταν καθόλου εύχάριστο. Διότι ένα βράδυ, πού ημουνα στό κατάστη

μά μου στό Μαϊάμι, ήρθαν κάτι γκάγκστερς καί γιά νά πάρουν τίς άντίκες 

μέ σκότωσαν. Σt ήλικία 73 έτών. Αύτό έγινε τό 191 Ο». 

«Λόγω αύτής τής tμπειρίας καί πολλών θανάτων πού έχω παρακο
λουθήσει, έπαψα νά φοβάμαι τό θάνατο. Διότι βλέπω ότι δέν έχει κα
μία ίδιαίτερη σημασία». 

Καί ένώ θά περίμενε κανείς άπό τόν άρχαιότερο σύμβουλο 'Επικρα

τείας νά μιλήσει γιά τόν Κάτωνα τόν πρεσβύτερο η γιά τόν Τερτσέτη, η 

τουλάχιστον γιά τόν Ρακτιβάν, πρώτο πρόεδρο τού Συμβουλίου τής 'Επι

κρατείας, διηγείται «προηγούμενη ζωή του», ώς άντικέρ. 

ΤΖ. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ 

ΕΦΗΜ. ΤΑ «ΝΕΑ» (άπόσπ_51σμα) 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 106 71 Άθήνα 

Συνεδριάσεις Θεοσοφικών Στοών 

μηνών 'Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 1989 (ώρα 8 μ.μ.) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

8 Δευτέρα 

9 Τρίτη 
11 Πέμπτη 

12 Παρασκευή 
16 Τρίτη 

18 Πέμπτη 

22 Δευτέρα 

23 Τρίτη 
25 Πέμπτη 

26 Παρασκευή 
30 Τρίτη 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 

1 Πέμπτη 
5 Δευτέρα 

6 Τρίτη 
8 Πέμπτη 

9 Παρασκευή 
13 Τρίτη 

15 Πέμπτη 
19 Δευτέρα 

20 Τρίτη 

22 Πέμπτη 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άvαγvώστου - «'Από τίς διδασκαλίες 

ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. 

ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. 

ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

τώv παλαιοτέρων διδασκάλων" 
Π. Παπασλιώτης- «·Επιστολές Διδασκάλων" 
Άv. Τριανταφυλλόπουλος - «Περί Άστρολο-
γίaς .. 
Πολ. ·Άvτζακας - «Κρισναμούρτι .. 
θ. Καφετζόnουλος - «Σχέση θ.Ε. καί έσωτε-
ρικής Ίεραρχίας" (Γ) 
Γεωργ. Σιβρής- «'Η έσωτερική άvέλιξη τού 
άvθρώnου" 
Πuv. Άvαγvώστου - "Άπό τίς διδασκαλίες 
τώv παλαιοτέρων Διδασκάλων" 
Π. Παnασλιώτης - Έnιστολές Διδασκάλων" 
Χρ. Καμαρωτάκης - .. ·ο Πνευματισμός ύπό τό 
φώς τού Έσωτερισμού r· ..
Πολ. 'Άvτζακας - «Κρισναμούρτι" 
Ν. Παπαγεωργάκης- «Έξέλιξις Μυστικισμού 
(Μέρος η,,. 

Ήλίας Κίμος- «Τί είναι πνευματικότης Α",, 
Παν. Άvαγvώστου - «·Από τίς διδασκαλίες 
τώv παλαιοτέρων Διδασκάλων" 
Π. Παnασλιώτης- «Οί έπτά Άκτϊvες" 
Άv. Τριανταφυλλόπουλος- «Τά Μυστήρια 
τώv Καβείρωv .. 
Πολ. ·Άvτζακας - «Κρισναμούρτι .. 
Ν. Παπαγεωργάκης- «Τό θέμα τής άvτιϋλης 
καί σωματίων λεnτοτέρωv τώv πρωτονίων καί 
ήλεκ/vίωv" 

ΑΠΟΛΛΩΝ Γεωρ. Σιβρής- «Σκέψις καί Διαλογισμός Α",, 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άvαγvώστου - «·Από τίς διδασκαλίες 

τώv παλαιοτέρων Διδασκάλων" 
ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόnουλος - «Σχέση θ.Ε. καί έσω,. 

Ίεραρχίας (ΔΙ" 
ΑΡΤΕΜΙΣ χ·ρ. Καμαρωτάκης - "Ό Πνευματισμός ύπό τό 

φώς τού Έσωτερισμού Δ",, 
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23 Παρασκευή 

27 Τρίτη 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΗΛΙΟΣ 

ΙΛΙΣΟΣ 1989 

Πολ. Άντζακας - «Κρισναμούρτι» 

Ν. Παπαγεωργάκης - «Οί έπιστημονικές όνο

καλύψεις στή Βιολογία» 

Τό Φιλοσοφικό Έργαστήριο τού Βόλου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» θά συνεδριάζει 

κάθε δεύτερο ΣΑΒΒΑΤΟ στίς πάρα κάτω ήμερομηνίες: 13/1, 27 /1, 

10/2 καί 24/2 μέ θέμα: «·Ανάλυσις - Έρωτήσεις καί άπόψεις πάνω στό 

Βιβλίο «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» τής Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. 
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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 η τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

Άντζακα, βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Άποστο

λαί μέ τραπεζικός έντολάς μός δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 

όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω

σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος". Παρα

καλούνται όσοι τούς γνωρίζουν νά 

τούς είδοποιήσουν η νά μός δώσουν 

τάς διευθύνσεις των: 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γεωργ.Δαφνής,Κέρκυρα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Κων/νος Κοκκινόκης, Κέρκυρα 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«Πνευματική Κύπρος", Ίαν. - Μαρτ. 

1989 
«Χρονικά" Σεπτ. - Όκτ. 1989 

«Νέα 'Ακρόπολη" Σεπτ. Όκτ. 1989 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Ήρόκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα:Μιχ.Παρόσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσόκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστόκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος:Π.Ζαραφωνhης 
Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

2 -Οθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 7 4815 

Λευκωσία 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ" 

της θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν Έλλόδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθηναι 1 06 71 

'Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
'Εκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Νοέμ. - Δεκέμβριος 1 989 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 1989 

Άνδριανοnούλου Άντ.: Περί τής 'Αληθείας 
» : Έλληνική Βιοθεωρία

Άναγνώστου Παναγ.: Μυστηριακοί Δοξασίαι περί ψυχής 

Άμφιαράειον 

Φυσικοί Έορταί 

Ό Δίσκος τής Φαιστού 
Ή Άκρεοφαγία 

Άναστασιάδου Λένα: 'Αλφάβητο Πνευμ. 'Ασκήσεως 

·Άντζακα Πολ.: Στά Νέα Γραφεία

Anthony Ρ.: Ό Χριστός καί τό Κάρμα

ABDI: Ίσλαμική 'Αντίληψις γιά μετ/ση

Βασιλή Ίωαν.: Τά λυτρωτικά φτερά τής ψυχής

: Περί τής 'Αληθείας 
: 'Αρχαία Έλλ. Μυστήρια 

Γουγουτά Ζ. Αίδεσιμ.: Ό Μυστικισμός σκάλα nρός τόν Ούρανό 

Γράβιγγερ Πέτρου: Περί Έλαττώματος 

Dorab. S.: Μαγεία, Θαύματα, θρησκεία 
Διάφορα: Ή Θ.Ε. στά Νέα Γραφεία 

: Θεοσοφία τό αίσιοδ. όραμα 
: Θέματα Θεοσοφίας 

: Τό Έμβλημα τής Θεοσ. Έτ. 

: Έορτή Λωτοϋ 1988 (ΟΜΙΛΙΕΣ) 

: Τ ρείς 'Αρετές 

: Ή Ζωή Διδάσκει 

: "Έκθεση Ίνδικής Σχολής Έσωτερ. 

: Όλκοττ Χ. (Βιογραφία) 

: Τό Μεγάλο μυστικό τών Μασώνων 

Ήλιάδη Κ.: Ό άριθμός έnτά 

: Τετρακτύς 
"Ίβου Αίμ: Σάϊ Μπαμπά 

: 'Αλχημεία 

Ίωαννίδη Δημ.: Ή Άρχή τής Μετ/σεως 

» : Περί τής 'Αληθείας

» : .. Εν τό Πάν

» : Ή κατάσταση nρό τής Δημιουργίας

Καλλέργη Διδώ: Ό Νοϋς 
» : Πάσχα καί "Έαρ Ίσημερία

» : Ή Γνώση
Καλογεροπούλου Δ.: θεοσοφία 

Καμαρωτάκη Χρ.: Στά Νέα Γραφεία 

1989 

σελ. 

96 
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96 
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20 

14 
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78 

97 
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194 
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Ό «/ΛΙΣΟΣ» καί οί συνεργάτες του 
σας εϋχονται χαρούμενες Γιορτές καί 
εύτυχισμένη, είρηνική, καί αποδοτική 
τή νέα χρονιά. 

Κάντε στούς φίλους πού άγαπάτε, ένα δώρο πού τούς 

άξίζει: Μία συνδρομή τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» γιά τό 1990. 
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Ή Άλχημεία: Έπιστήμη της "Ύλης καί τοϋ Πνεύματος 303 

Διδώ Καλλέργη: Ή Γνώση, ώς μεταμορφωτική δύναμη 315 

Παν. Άναγνώστου: Αί περί ακρεωφαγίας, δοξασίαι τών Άρχαίων 

Έλλήνων 330 
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Ν. Παπαγεωργάκης: Χρόνος καί Τελειοποίησις 349 
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ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΥΧΗ 

Φέλιξ Λαίητον: Έποχή τοϋ Ύδροχόου 

Κ. Μελισσαρόπουλου: Ή έξέλιξη τής Ψυχής καί τό κοινωνικό περιβάλλον 

Άνάνα Γραφέως: Σοφία άπό τήν 'Αρχαία Αίγυπτο 

Ε.Π. Μπλαβάτσκυ: Ή Μετενσάρκωση 

Α. Μπέζαντ: Τό θέμα τής άναμνήσεως τών προηγουμένων βίων 

Σ. Βασαρδάνη: Τά Μυητικά Συστήματα καί ή Έπιστήμη 
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