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Έποχή τού 'Υδροχόου; 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Υ ΔΡΟΧΟΟΥ;- Είναι τίτλος όρθρου τής Φέλιξ Λαίητον 

στό περιοδικό τής Άμερικανικής θεοσοφικής 'Εταιρίας. 

Γιατί ή τόση ξαφνική φασαρία περί τής Έnοχής τού Ύδροχόου; -

έρωτά ή Φέλιξ Λαίητον. Πολλοί συγγραφείς μεταφυσικών τάσεων, άκό

μη καί θεοσοφικά περιοδικά, τείνουν νά θεωρούν τήν «έnοχή» αύτή ώς 

έξήγηση τής στροφής τού άνθρώnου nρός πνευματικά ένδιαφέροντα. 

'Αναφέρει περαιτέρω ότι ή μετάβασις άnό τήν μιά άστρολογική έnο

χή σέ άλλη συντελείται κάθε 2.155 έτη κατά προσέγγισιν, καί μελετηταί 

τού άnοκρυφισμού δέν θεωρούν ότι είναι τυχαίες οί καταπληκτικές πρό

οδοι τής έnοχής μας, άλλά είναι συνέπεια τής είσόδου στήν έnοχή τού 

Ύδροχόου. Άλλά οί άστρολόγοι διαφωνούν ώς nρός την ήμερομηνία 

ένάρξεως τής έnόχής αύτής, τήν όnοίαν τοποθετούν σέ περίοδο 400 

έτών μεταξύ τού 19ου αίώνος καί τού 23ου. Είναι ίκανοί νά προσδιορί

σουν μέ δευτερόλεπτα τήν 'Εαρινή Ίσημερία, άλλά άδυνατούν νά καθο

ρίσουν πότε γίνεται ή εϊσοδος στήν έnοχή τού Ύδροχόου, διότι τά 

άστρολογικά του σύνορα δέν έχουν καταγραφή μέ άκρίβεια. 

Καθώς είναι γνωστόν, ή έκλειnτική κινείται -βέβαια, βραδύτατα- καί 
τό σημείον όπου διασχίζει τόν ίσημερινό έκάστην όνοιξιν, τήν Έαρινήν 

Ίσημερίαν, κινείται διά μέσου ένός ζωδίου σέ 2.1 55 έτη. Πλήρης περι

φορά συντελείται σέ 25.900 έτη περίπου. Είναι ή λεγομένη «nροnόρευ

σις ίσημεριών». Οί άστρολόγοι τού δυτικού κόσμου κάνουν τό λάθος νά 
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μήν προσέχουν, κατά τήν σύνταξιν τών ώροσκοπίων, τήν θέσιν τών πλα

νητών έν σχέσει πρός τήν Έαρινήν Ίσημερίαν, πιστεύοντες ότι ή Έαρινή 

'Ισημερία είναι πάντοτε τό πρώτον σημείον τού Κριού, έν� είναι 30 βαθ

μούς μακρυά, πιθανώς είς τόν άστερισμό τών Ίχθύων, ϊσως όμως καί με

ταξύ τών άστέρων τού 'Υδροχόου. Τούτο συμβαίνει έπειδή χρησιμο

ποιούν σύστημα βασιζόμενον έπί τής κ ι ν ο υ μ έ ν η ς Έαρινής 'Ισημε

ρίας καί όχι έπί τών ά κ ι ν ή τ ω ν άστερισμών. Παλαιοί 'Ινδοί άστρολό

γοι έχρησιμοποιούσαν μέθοδο βασισμένη έπί τών καθωρισμένων άστερι

σμών, άνεξάρτητα άπό τήν κίνηση τής γής καί τήν προπόρευση. 'Ένα 

άλλο σημείο άνακύπτει άπό τό έρώτημα γιατί δίδεται τόση σημασία στήν 

Έαρινή 'Ισημερία καί άγνοείται ή Φθινοπωρινή. θά μός πούν ότι ή Έαρι

νή 'Ισημερία σημειώνει τήν πρώτη ήμέρα τής άνοίξεως, τήν άφύπνιση 

τής ζωής γιά ενα νέο θέρος. Άλλ' αύτό ίσχύει μονάχα γιά τό ημισυ τού 

κόσμου. Γιά τά νότια πλάτη, ή Έαρινή 'Ισημερία σημειώνει τό τ έ λ ο ς  

τού θέρους, όταν ή ζωή άποσύρεται. Γιά τούς λαούς έκείνους πρώτη 

ήμέρα τής άνοίξεως είναι ή Φθινοπωρινή 'Ισημερία. Τότε πού ή Έαρινή 

'Ισημερία είσέρχεται στό ζώδιον τού 'Υδροχόου καί ή Φθινοπωρινή στό 

ζώδιον τού Λέοντος. Μήπως τότε άρχίζει γιά τό νότιον ήμισφαίριον, μία 

έποχή τού Λέοντος καί άναμιγνύεται διά τών τροπικών μέ μία έποχή τού 

'Υδροχόου γιά τούς βορείους; Μερικοί άστρολόγοι είναι οίκτρώς άμα

θείς πάνω στά γεγονότα τής γής, τού ήλιακού συστήματος καί τίς κινή

σεις τών πλανητών ... 

Ή Φέλιξ Λαίητον περαιτέρω άναφέρει ότι σέ κάποιο μακρινό παρελ

θόν ή Άστρολογία είχε έξυψωθή σέ Μυστική Έπιστήμη, ή όποία μελε

τούσε τήν κυκλική κίνηση τών ούρανίων σωμάτων καί παρακολουθούσε 

τίς άνταποκριτικές κινήσεις πάνω στίς ψυχικές δυνάμεις πού έπηρέαζαν 

τόν κόσμο μας καί τούς άνθρώπους. Έκείνοι οί άστρολόγοι ήσαν σοφοί. 

"Έκτοτε όμως ή άστρολογία έξέπεσε, καθώς άνθρωποι άσοφοι, άναρμό

διοι, πολεμισταί καί κυβερνήται διψαλέοι γιά δύναμη άξίωναν νά είσa: 

χθούν στίς Μυστηριακές Σχολές, όπότε οί διευθυνταί τών σχολών έκεί

νων, στήν άδυναμία τους ν' άρνηθούν, άπέκρυψαν τήν άληθινή γνώση 

τους καί έδημιούργησαν πλαστές καί έντυπωσιακές Σχολές γιά νά έξευ

μενίσουν τούς ίσχυρούς. Άπόρροια τών πλαστών σχολών είναι τά σημε

ρινά ψευδο-έπιστημονικά προγνωστικά τών λεγ.ομένων άστρολόγων, 

άμαθών κατά κανόνα άτόμων. 

Τ ά 2160 έτη τού Ύ δροχόου 

Στό ϊδιο περιοδικό έδημοσιεύθη όρθρο τού Ρίτσαρδ "Ίλε (lhle) ύπό 

τόν τίτλο «Τά 2160 χρόνια μας». Ό τίτλος έκφράζει τήν άποψη ότι κατά 

τούς νεωτέρους άστρονόμους τό μήκος τού Μεγάλου Άστρικού ·Έτους 

(τού άπαιτουμένου χρόνου γιά τήν κυκλική έπιστροφή ένός πλανήτου 

στίς ϊδιες θέσεις καί σχέσεις), είνω όχι 25.920 έτη (κατά τόν Πλάτωνα), 

άλλά μεταξύ 25.413 καί 25.976 έτών. Άλλά όν ληφθή ύπ' όψιν ό άριθ

μός τού Πλάτωνος, θά παρατηρηθούν μερικές γοητευτικές «συμπτώ-
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σεις» (είναι συμπτώσεις;), γιά τήν ίδιότητα τοϋ άριθμοϋ 25.920 καί τοϋ 
ένός δωδεκάτου αύτοϋ, τοϋ 2.160, πού συνδtονται μέ τόν άριθμό 9, ό 
όποίος έχει μυστηριακή σημασία. Διαδοχική πρόσθεσις τών άριθμών μέ
χρι παραγωγής μονοψηφίου, δίδει τό 9. Τό αύτό άποτέλεσμα έχομε καί 
μέ τήν άθροισι τοϋ ήμίσεος τοϋ Άστρικοϋ ··Ετους, 12.960. 'Επίσης καί ή 
άθροισις τοϋ δωδεκάτου τής συνολικής έκτάσεως τοϋ ·Ετους: 2 .1 60. Ό 
άριθμός αύτός δείχνει τήν διάρκεια τής πορείας άπό τόν 'Αστερισμό τών 
'Ιχθύων στόν Ύ δροχόο. 

Περαιτέρω ό συγγραφεύς λέγει: 
«Ποιά ή διαφορά μεταξύ 'Ιχθύων καί 'Υδροχόου; Μία άπό τίς πλέον 

χαρακτηριστικές διαφορές συνίσταται στό ότι κατά τήν έποχή τοϋ 
'Υδροχόου άναπτύσσεται ή έρευνα γιά τήν άλήθεια καί ή τάσις προσωπι
κών σχέσεων τοϋ άνθρώπου μέ τήν όλότητα. ·Αφυπνίζεται ή άξιοπρέπεια 
καί ή εύγένεια. ·Η άνθρώπινη σχέσις καλλιεργείται στό σχήμα διδάσκα
λος-μαθητής, όχι κύριος-όπαδός. Στήν έποχή τών 'Ιχθύων έπικρατcϋσε 
ή όμοιογένεια τών πίστεων. Στόν 'Υδροχόο έγκαθίσταται ή δημοκρατία 
τών άνεξαρτήτων καί έλευθέρων άτόμων. Ή Ύδροχο·ική 'Αδελφότης εί
ναι δημοκρατική ύπό τήν άριστη έννοια. 

'"Αλλη χαρακτηριστική διαφορά είναι τό άνοιγμα πρός τήν διερεύνησι 
καί τόν πειραματισμό, έν άντιθέσει πρός τήν άποκρυστάλλωσι τής έπο
χής τών 'Ιχθύων. Τό παρόν άνικανοποίητο μέ τίς παραδοσιακές θρη
σκείες καί ή εύφορία κινήσεων παγκοσμίου άδελφότητος είναι μαρτυ
ρίες Ύδροχοϊκής τάσεως. Καί είναι μονάχα μία άτελής άφετηρία. Ό 
Ύδροχοϊκός άνθρωπος δέν θά είναι άποκλειστικά έντεταγμένος καί ίδε
ολογικά τεμαχισμένος. Δέν θά είναι άφοσιωμένος σ' έναν άποκλειστικό 
διδάσκαλο ή σέ μία άποκλειστική άτραπό. Θά εύρίσκη τήν άλήθεια όπου 
ύπάρχει καί παντοϋ θά τήν άναζητή. Δέν θά ύποδέχεται καμμία άποψι 
μέχρις ότου άποδειχθή σωστή στόν ϊδιον καί αίσθανθή ύποχρεωμένος νά 
τήν πιστέψη. Ένώ ό άνθρωπος τής έποχής τών 'Ιχθύων έτεινε νά όμιλή 
έξ όνόματος μιάς άκέρδιστης αύθεντίας, ό Ύδροχοϊκός θά άπαντάται 
συχνά στούς άντιθαλάμους τής άβεβαιότητος. Εύτυχώς, ή άκέρδιστη αύ
θεντία όλοένα ξεπέφτει σέ άνυποληψία ύπό τόv·παλμό τής νέας έποχής. 
Θ' άποδειχθή ότι τό σύνθημα τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας «Ούδεμία θρη
σκεία ύπερτέρα τής 'Αληθείας», ήταν ένας φάρος πού έφώτιζε τόν ώκε
ανό, καθώς έμάνιαζαν τά κύματα τής μισαλλοδοξίας. 

Ό συγγραφεύς άναμένει ότι στή Νέα 'Εποχή ή Θεοσόφική 'Εταιρία 
θά παίξη σημαντικό ρόλο. Κινήσεις καί όργανώσείς μονοδιάστατες είναι 
σημάδια τής έποχής πού φεύγει. Ό κόσμος θά τείνη πρός τούς κήπους, 
μέ πολλά άνθη καί ποικίλους καρπούς. Τά 2.160 έτη άπό τής 'Εποχής 
τοϋ 'Υδροχόου θά είναι έτη Προόδου καί 'Αλήθειας. 

Τερματίζεται ή Κάλι-γιούγκα; 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ τής άναμενομένης (ιϊ καί άρξαμένης) 'Εποχής τοϋ 
'Υδροχόου μέ τήν λήξι τής 'Εποχής τής Κάλι ('Ινδικής θεάς τής έχθρικό-
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τητος καί τών δεινών τού άνθρώπου, άλλως καλουμένης Δουργά "° δυ

σπρόσιτης) ύπεστηρίχθη σέ έρώτησι πρός τήν Θεοσοφική 'Εταιρία τής 
Άγγλίας. Στό περιοδικό της έδωσε άπάντηση ό δόκτωρ Κορόνα Τριού 
(Trew). Ή έρώτησις είχε ώς έξης: Στήν «Μυστική Διδασκαλία» τής 
Μπλαβάτσκυ άναφέρεται ότι ή Έποχή τής Κάλι (Κάλι-Γιούγκα) θά διαρ

κούσε 432 χιλιάδες έτη. Καί έάν ληφθή ύπ' όψιν, ότι τό ξεκίνημά της το

ποθετείται κατά τόν θάνατο τού Κρίσνα, τό έτος 31 02 π.Χ., άπομένει νά 

διανυθή μεγάλη διάρκεια. Πώς όμως μερικοί συγγραφείς, όπως ό Ρού

ντολφ Στάϊνερ καί ό Ρενέ Γκενόν, ύποστηρίζουν ότι ή Κάλι-Γιούγκα θά 
έχη διάρκεια μόνον 5000 έτών, όρο θά τερματισθή μέ τόν τρέχοντα αίώ

να; 

Ή άπάντησις ήταν: ό άριθμός τών 432.000 έτών τής Μπλαβάτσκυ εί

ναι σωστός. Άλλά ή συγγραφεύς τής «Μυστικής Διδασκαλίας» έγραψε 

έπίσης περί «κύκλων» τής Κάλι-Γιούγκα, έκαστος τών όποίων ύποδιαι
ρείται σέ «ύπο-κύκλους». Άκόμη έγραψε ότι ό συνολικός άριθμός τών 

432.000 έτών πρέπει νά κατανεμηθή στίς διάφορες «Φυλές». Καί κατά 
τόν δόκτορα Τριού, έκ τής συνολικής διαρκείας τής Κάλι-Γιούγκα άνα

λογούν περίπου 43.000 έτη γιά τήν 5η Ρίζα-Φυλή, άλλά ό κύκλος αύτός 

ύποδιαιρείται σέ ύπο-κύκλους διαρκείας 5.000 έτών έκαστος. 'Ένας τέ
τοιος ύπο-κύκλος, πού άρχισε τό 3.102 π.Χ. θά έπρεπε νά λήξη περί τό 
1897. 

Ή Μπλαβάτσκυ έγραψε στό «Θεοσοφικόν Γλωσσάριον» (έκδοσις 

1892), ότι ό ύπο-κύκλος θά έκλεινε τό 1897 καί ότι, όπως συμβαίνει 

περί τό τέλος έκάστου κύκλου, θά έσημειώνετο έξαρσις τής 'Επιστήμης 

καί άλματώδης έπίδρασις είς τήν άποκάλυψι τών μυστικών τής Φύσεως. 
Συγκεκριμένως προέβλεψε ότι «θά άνηγείρετο σοβαρώς ό πέπλος τής 

Φύσεως καί ή ύλιστική έπιστήμη θά ύφίστατο δεινόν πλήγμα». 
Είναι άξιοσημείωτον, παρατηρεί ό δόκτωρ Τριού, ότι έκείνην άκριβώς 

τήν περίοδο έγινε ή άνακάλυψις τού Ραδίου (τό 1898, άπό τό ζεύγος 
Κιουρί, στό Παρίσι). Ή Βρεταννική Έγκυκλοπαιδεία έχει περιγράψει 

κατά τρόπον έξαιρετικό τό στοιχείον αύτό καί τά παράγωγα τής ραδιε
νεργού άποσυνθέσεώς του. 'Ένα άπό αύτά, τό σωμάτιον ό λ φ ο έξέρχε

ται άπό τό κέντρον ένός άτόμου τού ραδίου μέ ταχύτητα περίπου 10.000 
μιλίων στό δευτερόλεπτο. Τό έλαφρότερον σωμάτιον β ή τ ο, πού είναι 

ήλεκτρόνιον, έχει ταχύτητα κυμαινομένη άπό 50.000 έως 186.00 μίλια 

στό δευτερόλεπτο. Ή ταχύτης τού φωτός είναι 1 86.000 μίλια τό δευτε

ρόλεπτο. 

Ή έρευνα τής ραδιενεργού άποσυνθέσεως καί ή μελέτη τών διαφό

ρων τύπων άκτινοβολίας άπό τό ράδιο καί άλλα άτομα, ώδήγησε στήν 
άνάπτυξη νεωτέρων άπόψεων γιά τήν δομή τής ϋλης. Ή άντίληψις τού 
19ου αίώνος περί τού ατόμου σάν «μπίλιας τού μπιλιάρδου» έγκατελεί

φθη καί άντικατεστάθη άπό τήν σύγχρονη έπιστήμη τής άτομικής φυσι

κής. Τά άτομα σήμερα θεωρούνται ώς έκφράσεις ένεργείας άναριθμή
των ύπο-άτομικών σωματίων, πρωτονίων, ούδετερονίων, ήλεκτρονίων 

κ.λπ. Οί σύγχρονες άνακαλύψεις ύπήρξαν σημαντικές άπό φιλοσοφικής 
άπόψεως, διότι έδωσαν βαρύτητα σέ βεβαιώσεις τής «Μυστικής Διδα-
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σκαλίας», bπως ή προαναφερθείσα, καί έμείωσαν τήν ύλιστική περί τού 
κόσμου άντίληψι. 

Χαρακτηρισμός τών "Εποχών 

«ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Υ ΔΡΟΧΟΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» είναι ό τίτλος όρθρου, πού 
έδημοσιεύθη ατό έπίσημο περιοδικό τής παγκοσμίου Θεοσοφικής "Εται
ρίας (The Theosophist, Adyar, τεύχος Αυγούστου 1977), άπό τόν 
«"Αδελφό Τζών» χωρίς άλλα στοιχεία ταύτότητος, μέ τήν πρόσθετη έν
δειξη bτι ήταν όμιλία πού έγινε, τόν Ίούλιο 1976, ατό «Κέντρον Θεοσο
φικών Μελετών καί "Ερευνών». 

"Υπεστήριζε bτι ή εϊσοδος στήν έποχή τού "Υδροχόου, έγινε κατά τήν 
στροφή τού 19ου αίώνος πρός τόν 20όν. "Ήδη περνούμε τήν περίοδο 
τής α ύ γ ή ς τής Ύδροχοϊκής έποχής. 

Μερικά άποσπάσματα τής όμιλίας: 
«·Η προηγηθείσα Έποχή τών Ίχθύων έκυριαρχείτο άπό τό σημείο τής 

θαλάσσης, γενικώτερα τό ύδάτινον στοιχείον. Χαρακτηριστικά σήματα 
τών εύρωπαϊκών έθνών ήσαν οί Μεγάλες "Αρμάδες καί ή έξερεύνησις 
τής γής άπό θαλάσσης. Στήν αίχμή τής έποχής άνεφάνη ιi άτμομηχανή, 
χρησιμοποιούσα τό νερό ώς πρώτην ϋλην. Κατά τήν έποχή τού "Υδροχό
ου έπικρατεί τό όμιχλώδες στοιχείον πού καταλαμβάνει τό χώρο μεταξύ 
τών ούρανίων σωμάτων, δηλ. τόν άέρα. "Ανεβαίνομε άπό τό νερό ατόν 
άέρα καί φθάνομε ατή σφαίρα έπιρροής τών ένεργειακών κυμάτων 
ύψηλής συχνότητος. Αύτή έδωσε ρonti ατή σειρά τών έφευρέσεων τού 
τρέχοντος αίώνος. Ή άτμομηχανή μεταβάλλεται σέ μηχανή έσωτερικής 
καύσεως. Τά πρώτα βήματα έγιναν μέ τίς διαστημικές πτήσεις. Τό τηλέ
φωνο έπροχώρησε ατό ραδιόφωνο, πρός τό ραντάρ καί τήν τηλεόραση. 
Άπό τίς έμβολοφόρες μηχανές έφθάσαμε στίς πυραυλοκίνητες 

Έπί τού άνθρωπιστικού πεδίου, ή έπιρροή τού "Υδροχόου παρατηρεί
ται στήν κίνησι άπό τόν έθνικισμό, τόν δογματισμό καί τόν άτομικισμό τής 
έποχής τών Ίχθύων, πρός τά χαρακτηριστικά σημάδια τού "Υδροχόου, 
πού είναι ή άδελφότης, ή κοινότης, ή συνεργασία, τό ένωτικό bραμα. 
Έτσι οί πράξεις πειρατείας τών ίσχυρών έθνών έπί τών άδυνάτων έμε
τριάσθησαν μέ τόν σχηματισμό πρώτα τής Κοινωνίας τών Έθνών καί 
έπειτα τού Όργανισμού "Ηνωμένων Έθνών. Οί θρησκευτικοί πόλεμοι 
τού παρελθόντος παραμερίσθηκαν άπό τόν θρησκευτικό οίκουμενισμόν 
καί τόν μεταξύ τών θρησκειών διάλογο. 

Ή Μαντάμ Μπλαβάτσκυ ύπήρξε κήρυξ τών έπερχομένων μεταβολών. 
Μός έδωσε τό διάγραμμα τού ένωτικού όράματος καί έχαρτογράφησε 
τήν άτραπό πρός τήν έξωτερική πείρα, πού είναι πηγή bλων τών θρη
σκειών. "Έδωσε όρμή στήν ίδέα τής παγκοσμίου άδελφότητος. Έπμοκά
λεσε τούς έπιστήμονες μέ τίς άπαρχαιωμένες άντιλήψεις v' άντικρύ
σουν τόν κόσμο σάν άπό τό έσωτερικό διάστημα. Έζήτησε δυναμική άλ
λαγή στίς άπόψεις τών έπιστημόνων, θρησκευτικών καί κοινωνικών άνα
μορφωτών, τών πολιτικών άνδρών καί τών άνθρώπων τού λαού. 
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'Υπήρξαν καi άλλοι oi όnοίοι έβοήθησαν στήν γεφύρωση τού κενού 
μεταξύ 'Ιχθύων καi 'Υδροχόου. Ό Βιβεκανάντα έδωσε έκφρασι στό ένω

τικό όραμα καi μετέδωσε τό ϊδιο κάλεσμα άδελφότητος καi συνεργα

σίας, πού βασίζεται στήν βαθειά γνώσι τής Αίώνιας Άλήθειας. Ό Μάξ 

Μύλλερ, έκαμε προσιτή στήν Άγγλία τήν λογοτεχνία τής Άνατολής. Ό 

Άϊνστάϊν, μέ τή θεωρία τής Σχετικότητας, έκλυδώνισε τήν λέμβο τών 
έnιστημόνων έκείνων πού έξακολουθούσαν νά λικνίζωνται στόν πομπώ

δη ύλισμό. Ό Κάρλ Γιούγκ μός έδωσε κλασικό παράδειγμα τής μεταβα

τικής πορείας άnό τούς Ίχθείς στόν 'Υδροχόο. Έξεκίνησε ώς μαθητής 
τού Φρόϋδ, μέ άντίληψη ματεριαλιστική καί έγκόσμια γιά τήν άνθρώnινη 

φύσι. Άναnτυσσόμενος καί περνώντας άnό μελέτες κάί πείρα, έγινε 

άριστουργηματικός ύnοστηρικτής τής «άτραnού», μέ άφετηρία τήν πα

ραδοσιακή σοφία. "Όλως προσφάτως έσημειώθη ή άκρως έκπληκτική 

στροφή τής Ρωμαιοκαθολικής Έκκλησίας πρός τήν Ύδροχοϊκή έπιρροή. 

θά έλεγε κανείς μάλιστα, ότι ή Έκκλησία τής Ρώμης, έγινε ήγέτης στό 

πεδίο αύτό. Έθέσnισε τόν διάλογο μεταξύ θρησκειών καί έντός τού Χρι

στιανισμού μεταξύ τών Έκκλησιών του. Τρομερή έμφασις έδόθη στήν 

κοινωνική δικαιοσύνη, ή όποία άποτελεί πρακτική έφαρμογή τής άδελ

φότητος. Παλαιότερα ή Έκκλησία διεκδικούσε τό μονοπώλιο τής άλή

θειας καί έθεωρούσε καθέναν έξω άπό τά δικά της όρια ώς άμαρτωλόν 

καταδικασμένον είς αίώνιαν κόλασιν. Τώρα ή θέσις τού Βατικανού είναι 
ότι τό "Άγιον Πνεύμα μπορεί νά έκδηλώνεται όπου θέλει καί ότι έντός 

οίασδήnοτε θρησκείας δύναται νά έκδηλωθή άληθινή άγιότης, άκόμη δέ 
καί άγνωστικισταi ή άθεοι μπορεί νά είναι άνθρωποι καλής πίστεως καί 

ύnοδειγματικής διαγωγής. Σέ κάθε κρυφή γωνιά τής Έκκλησίας, 

σημειώνεται μιά άφύnνισις τής πρωταρχικής έννοίας τής λέξεως Καθο

λικός, πού έσήμαινε παγκοσμιότητα καί όχι άnοκλεισμόν. 

Ή αύστηρή δομή τής κοινωνίας καί τής Έκκλησίας τών περασμένων 

100 έτών έχει τώρα καταρρεύσει καί τελεί έν διαλύσει. Ή θέσις άπομο- · 

νώσεως διαφόρων έθνών έξεnέρασε τό κορύφωμά της καί τώρα πιά, μέ 

έξαίρεση χώρες ύπό άνάπτυξι, ή κραυγή γιά έθνικισμό άνήκει στό πα

ρελθόν. Ή νησιωτική θέσις διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων είναι 

άnαρχαιωμένη καί ή ένέργεια πού έσπαταλότο γιά άμοιβαία καταδίκη 

μετεστράφη σέ κύμα συνεργασίας καί είλικρινή προσπάθεια κατανοήσε
ως. Ή διασταύρωσις τών πολιτισμών έγινε ό κανών σήμερα, παρά ή έξαί

ρεσις. Ή συνεργασία μεταξύ άτόμων, ίδρυμάτων, όργανώσεων καί έθ

νών άναζητεί βραδέως τόν δρόμο της, ό όποίος όδηγεί στήν Παγκόσμιο 

Άδελφότητα. 
Ή μεταλλαγή τών δομών είναι παντού αίσθητή. Στήν 'Ινδία οί γονείς 

σκανδαλίζονται άπό τήν Δυτική ήθική χαλαρότητα, πού είσβάλλει μαζί μέ 

τήν ένδυμασiα τού δυτικού κόσμου. Στήν Δύσι, ή Χάθα Γιόγκα διδάσκεται 

άντί τής παλαιός γυμναστικής καί ό Διαλογισμός διαδίδεται εύρύτατα. Ή 

παλαιά αύθεντία τών Έκκλησιών θρυμματίζεται καί γίνεται κανών ό συ

γκριτισμός. 

Διαμορφώνεται βαθμηδόν ένας νέος τύπος άνθρώnου, τού Ύδροχοϊ
κού άνθρώnου. 
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Ό όμιλητής άνοφέρετοι σχετικώς διά μακρών στίς σύγχρονες έκδη
λώσεις τής νεολαίος έκείνης ή όποίο ρέπει στά ψυχεδελικά «χόρτο» η 
χημικά προϊόντα, ώς έκδηλώσεις τής έποχής τού 'Υδροχόου, πού βοη
θούν στήν διείσδυση στόν πέραν τής συνειδήσεως χώρο. Δέν παραλεί
πει νά τονίση τίς προειδοποιήσεις τών κατόχων τής γνώσεως ένοντίον 
τέτοιος έμπειρίος, πού τήν παρομοιάζουν μέ περπάτημα στήν κόψη τού 
ξυραφιού. Έξ όλλου, άσκεί σκληρή κριτική ένοντίον τής θεοσοφικής 
'Εταιρίας. 'Ανήκει, λέγει, σ' όλλον οίώνο. Δέν μπορεί ν' άποδώση τό
προσδοκώμενον έργον, διότι «δέν όργονώνετοι ή άγάπη» άπό ηΊν «γρα
φειοκρατία». Κοί θ' άληθεύση τό τού Ίησού «έσοντοι οί πρώτοι, έσχατοι». 

Συνδρομητοί τού περιοδικού τής θεοσοφικής 'Εταιρίας έσπευσαν νά 
έκφράσουν τήν διαφωνία τους σ' ούτές τίς άπόψεις. 

Αύτό πού ό «άδελφός Τζών» άποκολεί «γραφειοκρατία» τής θεοσο
φικής 'Εταιρίας -λέγει ένας έπιστολογράφος- είναι ή όργάνωσις ή 
όποίο ύπηρέτησε τήν Έτοιρίο καί τής έξησφάλισε έναν οίώνο ζωής, στήν 
διάρκεια τού όποίου έδίδοξε κοί έφώτισε. Είναι άλήθειο ότι ή θεοσοφι
κή Έτοιρίο δέν προσελκύει μάζες άνθρώπων κοί δή νέων στήν έποχή 
μας, άλλά δέν έπιτρέπετοι νά τό έπιδιώξη μέ θυσία τών άρχών της. Πολ
λοί σημερινοί νέοι άνοζητούν «λακτίσματα». 'Επιθυμούν κάτι τό μαγικό, 
μούρη μαγεία ϊσως, γρήγορο άποτελέσμοτο. 'Εμείς δέν τά ύποσχόμεθο, 
οϋτε ένθορρύνομε τά ψυχεδελικά φάρμακο γιά πρόσκαιρη «ύπερκό
σμιο» έμπειρίο κοί κατάληξη τό ψυχικό βοράθρωμο. Τούνοντίον, ζητού
με θυσίες κοί σκληρή έργοσίο. Προσφέρομε άδελφική άγάπη. θά έπρε
πε νά βοηθήσωμε ούτή τή νεολαίο, άλλά δέν τούς θέλομε στίς γραμμές 
μας -πάντως τούς άγοπούμε όλους. 'Όσο γιά τήν όργάνωση τήν ϊδιο, όν 
πράγματι είναι όχρηστη, θά έπρεπε νά κοτεδοφισθή, άλλά τό έργον τής 
κατεδαφίσεως είναι εϋκολο, δύσκολο είναι τό χτίσιμο. 

ΕΠΙΜ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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Ή έξέλιξη τής ψυχής 
καί τό κοινωνικόν περιβάλλον 

Τοϋ κ. Κωστή Μελισσαροπούλου

Ή κοινωνία άποτελεί τό περιβάλλον, μέσα στό όποίο άναπτύσσεται 
καί έξελίσσεται ή άνθρώπινη ψυχή. 

Κάθε άνθρώπινον όν είναι ή έκδήλωση, σέ καθωρισμένο χρόνο, μιάς 
ψυχής πού άκολουθεί μιά άνοδική πορεία έξελίξεως, σέ άπεριόριστο 
χρονικό διάστημα. 

Ή άνθρώπινη ψυχή, κατά τή μακρά διαδρομή τής έξελίξεώς της, έκ
δηλώνεται μέ διάφορες άλληλοδιάδοχα μορφές στόν ύλικό κόσμο. 

Σκοπός τών περιοδικών αύτών έκδηλώσ:::ων είναι ή έπαφή μέ τόν 
έξωτερικό κόσμο καί ή άπ' αύτήν προσκόμιση πείρας, τήν όποία έπεξερ
γάζεται καί άφομοιώνει ή ψυχή στό άναμεταξύ δύο ύλικών έμφανίσεών 
της χρονικό διάστημα. ·Έτσι ή άνθρώπινη ψυχή πλουτίζεται σέ έμπειρία 
καί προοδεύει σέ έξέλιξη. 

Ή ψυχή δέν προσβάλλεται άπό τίς περιπέτειες τής μορφής, μέ τήν 
όποία έκδηλώνεται στόν ύλικό κόσμο. Καλά καί κακά, εύχάριστα καί δυ
σάρεστο, έρχονται καί παρέρχονται, χωρίς νά θίγουν τήν ψυχή. Προ
σβάλλουν μονάχα τήν ύλική μορφή της. 

Γιά τήν ψυχή δέν ύπάρχει καλό καί κακό, μέ τή συνηθισμένη τους έν
νοια, όπως άντιλαμβάνεται τό καλό καί τό κακό ό συνηθισμένος άνθρω
πος. Καλό είναι γιά τήν ψυχή έκείνο πού βοηθεί καί συντελεί στήν έξέλι
ξή της. Κακό είναι έκείνο πού παρεμποδίζει καί άναστέλλει τήν έξέλιξη. 
Τήν έξέλιξη τής ψυχής. ·-οχι τήν έξέλιξη τής κοινωνίας. Ή κοινωνία δέν 
άποτελεί άθροισμα ψυχών, άλλά τό περιβάλλον, μέσα στό όποίο κινού
νται καί έξελίσσονται οί ψυχές κατά τήν ύλική τους έκδήλωση. 

Τό περιβάλλον έχει ένδιαφέρουσα σημασία, έξ αίτίας τής έπιδράσε
ως πού έξασκεί στίς ψυχές, οί όποίες άναγκαστικά δέχονται τήν έπιρροή 
του. 

Κάθε άνθρωπος, πού συνειδητά καί ύπεύθυνα σκέπτεται καί ένεργεί, 
πρέπει νά ένδιαφέρεται άπεριόριστα γιά τίς ψυχές, θεωρώντας πρωταρ
χικό άνθρώπινο καθήκον καί σημαντική έργασία νά συντελή ένεργητικά 
στήν έξέλιξή τους, κατά τό μέτρο τού δυνατού. Δέν μπορεί νά έχη γι' αύ
τόν πρωταρχικό ένδιαφέρον ή έξέλιξη τής κοινωνίας, όσον ή έξέλιξη 
τών ψυχών. 

Άλλά πώς είναι δυνατόν νά συντελέση κανείς στήν έξέλιξη τής ψυ
χής ένός όλλου, γιά τήν όποία δέν άποτελεί, παρά ένα μικρό κομμάτι τού 
δευτερευούσης σημασίας περιβάλλοντός της; 

Δέν ύπάρχει, παρά ένας καί μοναδικός τρόπος. Νά προσπαθήση νά 
ύποβοηθήση στήν άφύπνιση τών ψυχών. Νά προσπαθήση νά άφαιρέση 
τά έμπόδια, πού δυσκολεύουν τήν ψυχή νά άντιληφθή τά πράγματα κα
θαρά, έτσι όπως άκριβώς είναι, καί νά κατανοήση τή σημασία τους. Νά 
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προσπαθήση νό διαλύση τό σύννεφα, πού έμποδίζουv τόν ηλιο της κατα

νοήσεως νό λάμψη μέ όλη του τή λαμπρότητα 

Απελευθερωτική, λοιπόν, πρέπει νό είναι r1 προσπάθεια τής έπιδρό

σεως έπόνω στήν ψυχιϊ καί όχι καθοδηγητική. Σέ κομμιό περίπτωση δεν 

έπιτρέπεται νό καταδυναστεύεται ή ψυχή. 

Δέν είναι δυνατόν νό κοτοστήση κανείς όμολό τόν δρόμο τοϋ dλλου. 

Είναι όμως δυνατόν νό όνόψη ένα φώς, γιό νό διοπερόση τό βαθειό σκο

τάδια. Απ' αύτη καί μόνο τήν αποψη έχει σημασία ή κοινωνική δράση καί 

τό ένδιοφέρον γιό τιi διαμόρφωση τής κοινωνίας. 

·Η κοινωνία πρέπει νό όποτελή τό κατάλληλο φυσικό περιβάλλον γιά

τήν έλεύθερη διαμόρφωση τής ψυχής Αλλά κάθε ψυχή θό βαδίση μο

νάχη της τόν δικό της δρόμο 

Τό κοινωνικό ίδαvικό πρέπει νό είναι η φυσιολογική διαμόρφωση τοϋ 

περιβάλλοντος, γιό τήν όνεμnόδιστη έξέλιξη τής ψυχής Νό γιατί ό συ

νειδητό σκεπτόμενος cΊνθρωnος πρέπει νό όnεχθόvεται κάθε μοpφιi 

βίος κοί καταδυναστεύσεως 

Η ψυχή δέν έχει πατρίδα, οϋτε κοινωνική τάξη Δέν έχει προνόμια, 

παρά μονάχο έκείvο πού προέρχονται όnό τόν τυχόν ύψηλό βαθμό τής 

έξελίξεώς της 

Η έξελιγμένη ψυχή δέν παρασύρεται όnό ίδονικό πού αλλους τούς 

συγκινούν βαθύτατα, όπως ό έθνικισμός, ή θρησκευτικη ροπή, ή nολιτικιi 

διαμόρφωση τής κοινωνίας, τό κοινωνικό πρόβλημα 

Ή έξελιγμένη ψυχή δέν είναι έχθρικη nρός τήν έννοια τοϋ έθνους 

Αλλά δέν όποδίδει έξαιρετική σημασία στό γεωγραφικό τόπο όπου γεν

νιέται ό ανθρωnος σέ μιό φάση τής μακράς εξελικτικής σταδιοδρομίας 

τής ψυχής. Δέν ύnόρχει άμφιβολίο ότι ή εύημερίο ένός τόπου όnοτελεi 

ούσιώδη παράγοντα γιό τή διαμόρφωση ένός κατάλληλου περιβάλλο

ντος γιό τήν έκδιiλωση μιάς καλλιεργημένης ψυχής Καί μιό καλλιεργη

μένη ψυχή έnιδρά κατά τρόπον 6νυπολόγιστο όγοθοnοιό στίς vrωτερες 

όδελφές της ψυχές Η ύnοδούλωση ένός έθνους κοί τό όλέθριο δειvο, 

πού συνοδεύουν πάντοτε τήν έθνική ύnοδούλωση, όδηγοϋν σέ όnρό

σφορο περιβάλλον, πού μπορεί νό έnιφέρη όκόμη κοί τή διαστρέβλωση 

τής ψυχής. Επομένως μιό έξελιγμένη ψυχή έκτιμά βαθύτατο τό ίδοvικο 

τής έθνικής όνεξορτησίος. Απεχθάνεται όμως τό σωβινιστικό πνεύμα. 

πού γεννάει τόν έθνικό φανατισμό κοί προετοιμάζει -υλικό κοί ίδεολογι
κό- τόν πόλεμο. 

Η έξελιγμένη ψυχιi δέν είναι έχθρική nρός τιiν έννοια τής θρη

σκείας Είναι όμως έχθρική nρός τόν θρησκευτικό φανατισμό, ο οποίος 

τοποθετεί στούς όνθρώnους παρωπίδες κοί χαλκεύει δεσμο στίς συνει

δήσεις, διαστρεβλώνοντας τίς ψυχές. Οίκτίρε, τη δεισιδαιμονία, όnοια

δήnοτε καί αν είναι ή μορφη της, διότι έμnοδιζει την έλεύθερη σκέψη 

κοί ύnοδουλώνει τόν ανθρωnο στόν φόβο καί στη συνηθειο. στη νωθρή 

καί άδραvη σκέψη Μιό έξελιγμέvη ψυχιi εκτιμό βοθυτοτα την ογοθο

nοιό έnίδραση πού μπορεί νό έχη στήν ψυχή τό άγvο θρησκευτικό αί

σθημα 

Η έξελιγμένη ψυχη δέν παραμένει όδιόφορη για τήν nολιτικη μορφη 
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τής κοινωνίας καί εΤναι έχθρική γιά κάθε άνελεύθερο καθεστώς, πού 

χαλκεύει δεσμά ατή σκέψη καί έμποδίζει τήν έλεύθερη άνάπτυξη τού 

πνεύματος καί τήν έλεύθερη έκδήλωση τών τάσεων τής ψυχής. Άλλά 

δέν συμμετέχει σέ πολιτικές όργανώσεις καί κόμματα, διότι άποστρέφε

ται τήν άγελαία σκέψη καί τίς ποικιλόμορφες δεσμεύσεις. Δέν θεωρεί 

τά πολιτικά προγράμματα καί τίς πραγματοποιήσεις τους σάν πανάκεια 

γιά τή θεραπεία τών κοινωνικών πληγών, διότι ή ριζική θεραπεία εΤναι 

άνέφικτη, χωρίς τήν άνάλογη έξέλιξη τής ψυχής. 

Έξ άλλου, ή δημιουργία καταλλήλου περιβάλλοντος γιά τήν έλεύθε

ρη έκδήλωση τών τάσεων τής ψυχής, χωρίς προσβολή τού σεβασμού 

πρός τήν έλευθερία τών άλλων, πρός τό Δίκαιον καί τήν 'Ηθική, εΤναι 

πρωταρχικής πάντοτε σπουδαιότητος. 

Ή άρμονία τής κοινωνίας βασίζεται στήν έλευθερία τού άτόμου καί 

ατόν σεβασμό τών δικαιωμάτων τών άλλων. Στόν σεβασμό τής έλευθε

ρίας τής σκέψεως, πού εΤναι ή χωρίς προκαταλήψεις καί φανατισμούς 

ένατένιση τού ύποκειμενικού καί άντικειμενικού κόσμου καί ή έλεύθερη 

συναγωγή συμπερασμάτων. 'Ακόμη, όμως, καί ή πρόθυμη άποδοχή νά 

τροποποιηθούν αύτά τά συμπεράσματα, όταν καί άλλες όψεις τής πολύ

εδρης 'Αλήθειας φωτισθούν καί πέσουν στήν άντίληψη τού σκεπτομέ

νου έρευνητού. 

·••···················◄

Ούδείς δύναται vά είναι έvτελώς έλεύθερος έως δτου γίvουv έλεύθε

ροι δλοι. 

Χέρμπερτ Σπένσερ 

Δέv ύπάρχει άvθρώπιvοv πρόβλημα ι:ϊλυτοv, διότι ή λύσις εύρίσκεται πά

ντοτε έvτός μας, άλλά διά τήv έξεύρεσίv της άπαιτείται προσπάθεια έντο

νος καί παραγωγική - προσπάθεια συνειδήσεως. 

'Αλφρέδος Σωβύ 

"/σως δέv είναι πράγματι νεκρός ό πολιτισμός μας, άλλά διψά δι' όνειρα. 

'Αρθούρος Καίστλερ 

Mόvov έκείvο πού είναι οίκουμεvικόv καί μάς προκαλεί τό έvδιαφέροv 

δι' δλας τάς ύπάρξεις, μάς συνδέει άληθιvά μέ τό Σύμπαν. 

'Αλβέρτος Σβάϊτσερ 
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Είμαι εύγνώμων ... 

ΕΤμαι εύγνώμων πού ζώ άνάμεσα στίς παρούσες περιπλοκές τής 

ζωής, καί γιά τό προνόμιο νά παρακολουθώ τίς συγκρούσεις συμφερό

ντων, τοπικών, έθνικών καί διεθνών, έnίσης στό έnίnεδο τής οίκονομίας, 

τής κοινωνιολογίας, τής έnιστήμης, τής φιλοσοφίας καί τής θρησκείας. 

ΕΤμαι εύγνώμων γι' αύτό τό παλιρροϊκό κύμα τής άνησυχίας πού χτυ

πάει στίς όχθες τού καθεστώτος. 

- γιά τό θάρρος, πού έnιδεικνύουν τά άνοικτά πνεύματα σέ πολλές πε

ριοχές τής σκέψεως.

- γιά τήν συντελούμενη πρόοδο πέραν άnό τά nαληά σχέδια καί θεωρίες

καί τούς κούφιους άκαδημαϊσμούς.

- γιά τούς νέους όρίζοντες πού ξανοίγουν ψηλότερα άnό τά στενά σύνο

ρα τού δραστηρίου αίώνα μας.

ΕΤμαι εύγνώμων, έnίσης, γιά τίς προσπάθειες nρός τήν έδραίωσι ένός 

σωστού κοινού συμφέροντος άνάμεσα στά έθνη, nνευμcτικά καί οίκονο

μικά. 

- γιά τήν αύξουσα άναγνώρισι τού ότι οί λαοί όλων τών φυλών άnοτελούν

άναnόσnαστο μέρος τής άνθρωnίνης κοινωνίας.

- γιά τά έnιτεύγματα τής έnιστήμης στό διάστημα, στήν άρχαιολογία, στή

βιοχημεία, πού συνθέτουν μιά εύρύτερη κατανόησι τού παρελθόντος τού

άνθρώπου καί σημαδεύουν τίς άnεριόριστες δυνατότητές του γιά τό

μέλλον.

- γιά τή νέα φιλοσοφία τής ζωής πού γεννιέται μέσα άnό τίς ώδϊνες τής

έποχής μας καί φέρνει τήν άρνησι συμβιβασμού άρχών.

- γιά τούς ίερείς πολλών πίστεων, οί όποίοι τολμούν νά γκρεμίσουν τά 

τείχη τής φρασεολογικής φυλακής ώστε νά έλευθερωθή τό άληθινό 

πνεύμα τής καλωσύνης.

ΕΤμαι εύγνώμων γιά τή βαθμιαία άnοσύνθεσι τής φιλοσοφίας τού φό

βου, πού συντελ,-ίται στά πνεύματα τών άνθρώπων. 

- γιά τήν έμπιστοσύνη στό μέλλον πού χτίζεται πάνω στή γνώσι, άντί τής

άμαθείας, πάνω στήν άξιοnρέnεια τής άνθρώπινης ψυχής, άντί τής άντι

λήψεως ότι γεννηθήκαμε άμαρτωλοί.

- γιά τήν διευρυνόμενη άnοδοχή τής άnόψεως ότι ό άνθρωπος πράγματι

έnλάσθη καθ' όμοίωσιν τού' Υψίστου καί μέ όλες τίς ύψιστες ίκανότητες

αύτού.

Ναί, εΤμαι εύγνώμων πού ζώ σ' αύτά τά μεσάνυχτα τού αίώνος μας, 

μέ όλους τούς έφιάλτες του, διότι ή αύγή θά ροδίση καί τό φώς μιός άλ

λης ήμέρας θά φέρη νέο όραμα καί ώριμη έλnίδα γιά τόν ήλικιούμενο 

πολιτισμό μας. 

Frank Ρ. Boucher 
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Από τούς παπύρους Avάva τού Γραφέως 

Πάπυρος άρχαίος Αίγυnτιακός, τού έτους περίπου 1320 n.X. γραμ
μένος άnό τόν Άνάνα, άρχιγραμματέα καί σύμβουλον στόv Φαραώ Σέτι 
τόν s· (Σέθωσι τών Έλλήνων) άναφέρει: 

«Πρόσεξε, δέν είναι γραμμένο σ' αύτόν τόν ρόλλο; Διάβασε, σύ πού 
θά βρεθής στίς άγέννητες ήμέρες, άν σέ προικίσουν οί θεοί μέ εύφυία. 
Διαβάστε, ώ τέκνα τού μέλλοντος, καί διδαχθήτε τά μυστικά τού παρελ
θόντος, πού είναι τόσο μακρυνά γιά σάς, μά τόσο κοντά στήν άλήθεια. 

»Οί άνθρωποι δέν ζούνε άπαξ καί δέν φεύγουν άnό τή γή γιά πάντα.
Ζούνε πολλές ζωές σέ πολλούς τόπους, άν καί όχι πάντα σ' αύτόν τόν 
κόσμο. Άνάμεσα σέ κάθε ζωή πέφτει ό πέπλος τού σκοταδιού. 

»Στό τέλος θ' άvοίξουν οί πύλες καί θά μάς δείξουν όλα τά δωμάτια,
όπου έnλανήθηκαν τά βήματά μας άnό τό ξεκίνημα. Ή θρησκεία μας δι
δάσκει ότι ζούμε αίώνια. Ή αίωνιότης, μή έχοντας τέλος, δέν έχει οϋτε 
άρχή. Είναι ένας κύκλος. "Ώστε, άν είναι άλήθεια πώς εϊμαστε τώρα 
ζωντανοί, άλήθεια είναι καί ότι πάντα ζούσαμε. 

»Στά χρόνια τά πρωτινά, προτού οί ίερείς παγώσουν τίς σκέψεις τού
άνθρώnου σέ όγκόλιθους καί μ' αύτούς νά χτίσουν ναούς σέ χίλιους 
θεούς, πολλοί άνθρωποι θεωρούσαν άληθινόν αύτόν τόν συλλογισμό, 
καθώς έnίσης έnίστευαν ότι "Ένας Θεός ύnάρχει. Στά μάτια τών άνθρώ
nων ό Θεός έχει πολλές μορφές καί ό καθένας όρκίζεται ότι αύτή ή μία 
μορφή πού βλέπει αύτή είναι ό μόνος άληθιvός Θεός. Άλλά σφάλλονται 
όλοι, γιατί όλοι είναι άληθινοί. Ή ψυχή μας, πού είναι ό έσωτερικός μας 
έαυτός μάς δείχνει τούς Θεούς σέ ποικίλους τρόπους. Άvτλώvτας άnό 
τήν άπειρη πηγή τής σοφίας πού μένει κρυμμένη στούς άνθρώnους, δί� 
δει άναλαμnές τής άλήθειας, όπως μάς δίδουν οί δ ι δ α  γ μ έ v ο ι ,  δύ
ναμι νά έnιτελούμε θαύματα. Τό πνεύμα δέν πρέπει νά κρίνεται άnό τό 
σώμα του, οϋτε ό Θεός άnό τόν οίκο του. 

»Μεταξύ τώv Αίγυnτίων τό σκαθάρι, ό Σκαραβαίος δέν είναι Θεός,
άλλά έμβλημα τού Δημιουργού, διότι κυλάει άνάμεσα στά πόδια του μιά 
σφαίρα λάσπης καί άφήνει τ' αύγά του nρός έnώασιν. Σάν τόν Δημιουργό 
κυλάει τόν κόσμο, πού φαίνεται στρογγλός καί τόν έτοιμάζει γιά παρα
γωγή ζωής. 

»"Όλοι οί Θεοί στέλνουνε στή γή τό δώρο τής άγάnης τους, χωρίς τήν
όnοία θά έπαυε νά ύnάρχη. Ή πίστις μου πιθανόν νά μέ διδάσκη καθα
ρώτερα άnό τή δική σας, ότι ή ζωή δέν τερματίζεται μέ τόν θάνατο, έnο
μέvως ότι ή άγάnη, σάν ψυχή τής ζωής , πρέπει νά διαρκή κι' αύτή nα
ντοτειvά. Ή δύναμις τού άόρατου τούτου δεσμού θά δένη μαζί μέ τίς 
ψυχές καί μετά τόν θάνατο τού κόσμου. 

»Έάν χάσης ένα πολυαγαπημένο σου, παρηγορήσου. Ό θάνατος εί
ναι τροφός πού τόν βάζει γιά ϋnvo, όχι γιά περισσότερο, καί τό πρωί θά 
ξυnνήση ξανά, νά ταξιδέψη σέ άλλη ή μέρα μαζί μ' έκείvους πού τόν έσυ-
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ντρόφεψαv άnό τό ξεκίνημα. Ή αίωνιότης δέν έχει τέλος, έnομένως 
οϋτε καί ξεκίνημα, όρο ή αίωνιότης είναι κ ύ κ λ ο ς . Έφόσον ζούμε, θά 
συνεχίσουμε γιά πάντα, έnομένως ό όνθρωnος, σάν τόν κύκλο καί τήν 
αίωνιότητα, δέν έχει ξεκίνημα. 

,:ο όνθρωnος έρχεται σέ ϋnαρξι πολλές φορές, άλλ' άγνοεϊ τά πάντα 
γιά τίς προγενέστερες ζωές του. Σπανίως, ένα ήμεριάτικο ονειρο η μιό 
σκέψις τόν μεταφέρει πίσω σέ περιστατικά προηγούμενης ένσαρκώσε
ως. Ώστόσο, δέν μπορεί νά ξεκαθαρίση όν αύτό κάποτε τού συνέβη η τό 
νομίζει. Στό τέλος, ομως, τά πάντα άnό τίς περασμένες του ζωές θ' άnο
καλυφθούν. 

»Τά πνεύματα η ψυχές έκάστης ένσαρκώσεως πιθανώς συναντώνται
πάλι σέ όλλη ένσόρκωσι καί έλκονται όμοιβαίως άnό μαγνήτη, όλλά γιό 
nοιό λόγο κανείς δέν ξέρει». 
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Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ

1990 

Μιά τελευταία άνακοίνωση τής άνθρωπολογικής έθνικής έταιρίας 
τών Ήνωμένων Πολιτειών, τοποθετεί -σύμφωνα μέ τίς τελευταίες έρευ
νες- πρίν τέσσερα έκατομμύρια χρόνια τή «στιγμή» πού ό άνθρωπος άρ
χισε νά προβάλλει άπό τό «προανθρώπινο» βιολογικό του περιβάλλον καί 
νά προχωρεί πρός τήν όλοκλήρωση τής άνθρώπινης ύπόστασής του. 
Αύτή ή «μακρά πορεία» τού «Χόμο Σάπιενς» κράτησε έκατομμύρια χρό
νια καί όλοκληρώθηκε μόλις πρίν 200-300.000 χρόνια περίπου. ·Όπως 
άναφέρει ό σέρ "Έδουαρντ Ταίηλορ στόν όρισμό τού πολιτισμού, ό άν
θρωπος έγινε άνθρωπος, όταν ξεφεύγοντας άπό τήν κατάσταση «πιθή
κου» μπόρεσε νά μεταδώσει -μέ τήν άνάπτυξη τού μυαλού του- «γνώση, 
πίστη, νόμο καί συνήθειες» στούς άπογόνους του καί τούς γείτονές του 
μέ τή διδασκαλία καί νά άποκτήσει όλα αύτά τά πράγματα άπό τούς προ
γόνους του καί τούς γείτονές του μέ τή μάθηση. 

·Έτσι, λοιπόν, ό άνθρωπος «έγινε άνθρωπος» μέ τήν έννοια πού τόν
ξέρουμε σήμερα. "Όμως τό ερώτημα πού άπασχολεί όχι πιά τούς βιολό
γους καί τούς όρθολογιστές άνθρωπολόγους πού σκύβουν πάνω στά 
«ϊχνη» τής πορείας τού άνθρώπου γιά νά διατυπώσουν τίς θεωρίες καί τά 
συμπεράσματά τους, άλλά τόν «άνθρωπο» γενικώτερα, είναι πανάρχαιο 
καί πάντα έπίκαιρο καί συναρπαστικό: Ποιός είναι ό άνθρωπος; Άπό πού 
έρχεται; Πού πηγαίνει; Τό τρίπτυχο αύτό έρώτημα, βασάνισε, βασανίζει 
καί θά βασανίζει τόν άνθρωπο, πού αναζητεί τήν άλήθεια γιά τήν «ζωή» 
του. 

«Τό πεπρωμένο τού άνθρc;.1που είναι ή άναζήτηση τής ρίζας του», λέει 
ένας διάσημος έρευνητής, ό κ. Μάρκ Σάδερλαντ. Καί δέν άναφέρεται 
μόνο στόν άνθρωπο τής γης, άλλά καί στούς «άνθρώπους» τών άλλων 
πλανητών. Ή βεβαιότης τής ϋπαρξης καί άλλων «άνθρώπων» σέ άλλους 
πλανήτες κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς ένισχύεται άπό τή γνώση, 
ότι ύπάρχουν στό άγνωστο σύμπαν 1 Ο άδελφοί πλανήτες τής γης καί μο
νάχα στόν δικό μας γαλαξία ύπάρχουν τουλάχιστον δέκα καί δεκαπέντε 
έκατομμύρια πλανήτες, λίγο - πολύ όμοιοι μέ τόν δικό μας. 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ «ΦΥΣΙΚΟ.ΣΩΜΑ»

Στόν πρόλογο ένός τελευταίου βιβλίου πού έκδόθηκε στίς Ήνωμέ
νες Πολιτείες καί είναι γραμμένο άπό ένα Γάλλο έρευνητή, τόν Πιέρ 
Νουβίλ, τίθεται τό έρώτημα: «Ποιός είναι, λοιπόν αύτός ό dνθρωποςηού 
ζεί έπάνω στόν πλανήτη μας;» Καί όχι σάν άπάντηση στό έρώτημα, άλλά 
σάν μιά «θεωρία», ό συγγραφέας συνεχίζει: «Σήμερα, στά πλαίσια πάντα 
τής φτωχής μας σύγχρονης γνώσης, κατέχουμε τουλάχιστον τήν έπι
στημονική βεβαιότητα πώς ό άνθρωπος δέν περιορίζεται στίς φυσικές 
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διαστάσεις του, πού ηδη γνωρίζουμε. Δέν είναι μόνο ένα φυσικό σώμα. 
Είναι έπίσης, ένα πνεύμα καί μιά ψυχή. Φαίνεται πώς πέρα άπό τά δε
σποτικά όρια τού χώρου καί τού χρόνου, ό άνθρωπος έπεκτείνεται σ' ένα 
σύμπαν άλλοιώτικο, πού δέν έχει καμμιά σχέση μ' αύτό, πού έννοούμε 
συνήθως, όταν λέμε σύμπαν». 

Ή τοποθέτηση αύτή, πού υίοθετείται άπό μιά σεβαστή πλειάδα έπι
στημόνων στή Δύση καί τήν Άνατολή, όδηγεί μοιραία στήν έπιστήμη τής 
ψυχής. Καί χωρίς δισταγμό, οί έρευνητές αύτού τού μυστηριώδους άλλά 
τόσο πραγματικού χώρου, έπιχειρούν νά είσχωρήσουν στήν έσώτερη 
ζωή τού άνθρώπου, στά πιό κρυφά συναισθήματα, στίς διαισθήσεις, στό 
ύποσυνείδητο, σ' έκείνον τόν «άλλο κόσμο» πού προκαλεί τό δέος. Καί 
ένα άλλο έρώτημα πού προβάλλει μέσα άπό τίς έρευνες, άπό τά φαινό
μενα καί τίς «άποδείξεις» είναι αύτό: «Ποιοί ημασταν πρίν γεννηθούμε μέ
τή σημερινή μορφή μας;» Ό Πιέρ Νουβίλ γράφει: 

«Αίώνες τώρα οί ταοϊστές δάσκαλοι ρωτούν τούς μαθητές τους «ποιό 
ήταν τό πρόσωπό σου προτού γεννηθούν ό πατέρας καί ή μητέρα σου;» 
Ό μαθητής πρέπει νά καταλάβει πώς τό πρόσωπο αύτό είναι τό ϊδιο μέ 
τό σημερινό. Δέν χρειάζεται νά γίνει «άθάνατο». Τό αίώνιο είναι ταυτό
χρονα μονάδα καί πλειάδα, είναι τό Έγώ καί τό 'Άλλο συγχρόνως: δηλα
δή ή ύπέρτατη σταθερότητα πού δημιουργεί τά πάντα χωρίς νά ένεργεί. 
·Έτσι δημιουργείται ή θεωρία τών διαδοχικών ζωών».

Γιά τή θεωρία αύτή έχουν γραφτεί πάρα πολλά καί είναι χαρακτηρι
στικό ότι τά «τεκμήρια» πού έμφανίζονται καί πού προέρχονται άπό έπι
στημονικά πειράματα, πολλές φορές είναι άπόλυτα ξεκαθαρισμένα. Στό 
βιβλίο του «Οί διαδοχικές ζωές» ό Ντέ Ροσό παραθέτει τέτοια παραδείγ
ματα άνθρώπων πού «ξανάζησαν» καί μπόρεσαν νά δώσουν μέ έκπληκτι
κές λεπτομέρειες στοιχεία γιά τόπους πού ποτέ δέν είχαν έπισκεφτεί 
στήν τωρινή ζωή τους, γιά άνθρώπους πού δέν γνώρισαν ποτέ, μίλησαν 
γλώσσες, πού δέν είχαν ποτέ τους μάθει, έδειξαν ίδιότητες καί ίκανότη
τες πού ποτέ τους δέν είχαν. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΩΣΕΩΝ»

Συμβαίνει συχνά -σέ πάρα πολλούς άνθρώπους- νά έχουν τήν αϊσθη
ση, ότι σ' έναν συγκεκριμένο χώρο, κάποια συγκεκριμένη πράξη «τούς 
έχει ξανασυμβεί». ·Ένας άνθρωπος βρίσκεται σέ μιά ξένη πόλη καί χωρίς 
νά έχει γνώσεις γιά αύτή τήν πόλη άπό καμμιά άλλη πηγή πληροφοριών, 
νοιώθει σάν νά «έχει ξαναπάει» σ' αύτό τό μέρος, μπορεί καί προσανατο
λίζεται μέ εύκολία, άναγνωρίζει κτίρια, δρόμους, κάποτε καί άνθρώπινες 
φυσιογνωμίες. Κάποιος άλλος άνθρωπος άνακαλύπτει ξαφνικά ότι λέει 
λέξεις καί φράσεις, πού είναι σίγουρος ότι τίς έχει ξαναπεί κάτω άrϊό τίς 
ϊδιες περίπου, η παρόμοιες συνθήκες καί περιστάσεις. 

Αύτό τό φαινόμενο είναι στίς περισσότερες περιπτώσεις άστραπιαίο. 
Καί ό άνθρωπος πού «ζεί» τό περιστατικό. τό ξεχνάει πολύ γρήγορα, δέν 
έπηρεάζεται καν άπό αύτό. Άλλά ύπάρχουν άνθρωποι πού μετά άπό ένα 
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δυνατό σόκ, μια αρρώστια, ένα ατυχημα, άρχίζουν νά μιλούν σέ μιά 
γλώσσα πού τούς είναι έντελώς άγνωστη, είναι σέ θέση νά κάνουν πράγ
ματα, πού ώς τότε δέν μπορούσαν, λύνουν μαθηματικά προβλήματα, ένώ 
δέν έχουν ίδέα άπό μαθηματικά, ξέρουν νά ζωγραφίζουν χωρίς ώς τότε 
νά έχουν πιάσει πινέλα ζωγραφικής στά χέρια τους, παίζουν μουσικά όρ
γανα χωρίς νά έχουν μάθει ποτέ μουσική. Καί ός μή λησμονούμε καί τά 
«παιδιά θαύματα» πού μόλις άποκτήσουν τή δυνατότητα νά έκφράζονται 
φανερώνουν γνώσεις πού δέν συμβιβάζονται μέ τή φυσική έξέλιξή τους. 

Πώς λειτουργεί ό έγκέφαλος σ' αύτές τίς περιπτώσεις; Είναι μήπως
μόνο «έγκεφαλική» ή διαδικασία πού όργανώνει αύτά τά έκπληκτικά 
φαινόμενα; Ό καθηγητής Κοινωνικών 'Επιστημών στό Ίνστιτούτο Προ
χωρημένων Μελετών τού Πρίνστον στή Νέα Ύερσέη, γράφει ότι τό άν
θρώπινο μυαλό είναι μαζί «κατάρα καί δόξα» καί άναφέρει ότι οί έπιστή
μονες διχάζονται ώς πρός τό όν ό έγκέφαλος είναι πραγματικά «έγκέ
φαλος» τών ένεργειών τού άνθρώπου ή όν καί αύτός ύπακούει σέ μιά 
«όλλη δύναμη» πού τοποθετείται στό χώρο τής «αίωνιότητας» τής άθα
νασίας τής ψυχής, πού έρχεται καί ξανάρχεται διαδοχικά άπό σώμα σέ 
σώμα γιά νά έπηρεάσει τόν έκάστοτε «ύλικό» έγκέφαλο. 

Στό Θιβέτ, οί σοφοί διδάσκουν τού μαθητές τους ότι ό άνθρωπος 
άποτελεί τό σύνολο διαφόρων ένώσεων πού τίς δημιουργούν τό σώμα, ή 
άντίληψη, οί έντυπώσεις, ή γνώση, ή συνείδηση, ή εύφυία κ.λπ. 'Όλα 
αύτά τά στοιχεία, λένε, δέν εϊμαστε σίγουροι ότι δέν άποτελούν ένα 
άλφα σύνολο ύπαρξης πού έζησε στόν περασμένο καιρό καί τής όποίας 
ένα συγκεκριμένο άτομο τού ΣΗΜΕΡΑ είναι μετενσάρκωση. Αύτή είναι 
χοντρικά ή άρχή πού πάνω της στηρίζεται ή θεωρία τής μετενσαρκώσε
ως τών Βουδιστών. Ή δραστηριότητα τών στοιχείων πού άποτελούν τό 
σύνολό μας, όπως κάθε φυσική η πνευματική δραστηριότητα, παράγει 
δυνάμεις, πού διαδέχονται μέ άκτινοβολίες καί οί όποίες όταν συναντή
σουν εύνοϊκές συνθήκες καί δεκτικά σύνολα (πρόσωπο) τά έντελώς φυ
σικά, ένσωματώνονται σ' αύτά τά σύνολα καί άκολουθούν τή ζωή τους. 

«Μπορούμε νά πούμε -γράφει ό καθηγητής Τζήρτζ- ότι οί άνθρωποι 
είναι ζώα ήμιτελή, πού προσπαθούν νά φτάσουν στήν τελείωσή τους μέ 
τόν πολιτισμό. Ή εύελιξία καί πλαστικότητα τού άνθρώπου έχει παρατη
ρηθεί έπανειλημμένα. ·Όμως αύτό πού έχει άκόμη μεγαλύτερη σημασία, 
είναι ή άπόλυτη έξάρτησή του άπό ένα συγκεκριμένο είδος μάθησης: τή 
διαμόρφωση καί κατανόηση καί χρησιμοποίηση συγκεκριμένων συστη
μάτων μεταδόσεως έννοιοφόρων συμβόλων. Ό άνθρωπος χτίζει φράγ
ματα ή σπίτια, βρίσκει τροφή, όργανώνεται σέ κοινωνικά σύνολα η ζευ
γαρώνει στηριζόμενος σέ μιά συνεχή ροή άπό προγράμματα καί σχέδια, 
έθιμα κυνηγιού, ήθικά συστήματα καί αίσθητικές άρχές. Δηλαδή ή άντί
ληψη είναι πού διαμορφώνει τήν άκαθοδήγητη ίκανότητα». 

Αύτή ή «άκαθοδήγητη ίκανότητα» είναι πού διαμορφώνεται -κατά τήν 
όποψη τών διαδοχικών ζωών- άπό τό «σύνολο» πού άναφέρουν οί βουδι
στές, πού έγκαθίσταται, ένσωματώνεται διαδοχικά στό πέρασμα τών 
αίώνων καί συνταυτίζεται μέ τό «κορμί» κάποιου άνθρώπου, όδηγώντας 
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το στήν άνάnτυξη τών ίκανοτήτων πού καί στό παρελθόν είχαν αύτά τά 
«σύνολα». 

Πώς, δμως, γίνονται κτήμα τού άνθρώnου οί γνώσεις, η έστω οί έν
δείξεις γιά τίς «περασμένες ζωές» μας; Αύτό έnιτυγχάνεται, δnως ύnο
στηρίζουν οί άσχολούμενοι μέ τά παραψυχολογικά έnιστημονικά πειρά
ματα, μέ τή λεγόμενη «άναστροφή τής μνήμης». Σ' αύτό παίζει σημαντι
κό ρόλο ή ϋnνωση. Ή έnιτυχία τών πειραμάτων άναστροφής τής μνήμης 
έξαρτόται κατ' άρχήν άnό τήν ίκανότητα τού ύnνωτιστή. Μέ τή βοήθεια 
ίκανών ύnνωτιστών -άναφέρεται ένας πού έμεινε κλασικός, ό Άντρέ 
Ντυnίλ- όργανώθηκαν πειράματα πού άφησαν κατάπληκτους τούς έnι
στήμονες, άκόμη καί τούς φανατικώτερους πολέμιους τής θεωρίας τής 
«μετενσαρκώσεως». Είναι έντυnωσιακές οί περιπτώσεις άνθρώnων, πού 
μέ τήν «άναστροφή τής μνήμης», έφτασαν νά «ξαναζήσουν», νά περιγρά
ψουν καί μάλιστα μέ καταπληκτικές λεπτομέρειες μιά σειρά άnό «περα
σμένες ζωές» τους, σέ σώματα άλλων άνθρώnων, άσήμαντων καί διάση
μων, πλούσιων καί φτωχών, καλών καί κακών. Τό έκnληκτικώτερο είναι, 
δτι οί έnιστήμονες πού παρακολουθούσαν αύτά τά nι::ιράματα, έnαλή
θευαν μετά τίς «άφηγήσεις» τών «πειραματόζωων» δλα δσα, άνέφεραν. 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ; 

Στό βιβλίο τού Παnύς «Μετενσάρκωση» άναφέρονται: 
« "Υπάρχουν μέσα στό άόρατο λέξεις ζωντανές γραμμές σ' ένα βιβλίο 

πού μερικές σελίδες του έχουν διαβαστεί άnό πνεύματα πού βρίσκονται 
σέ έκσταση. Αύτή είναι ή ρίζα δλων τών θρησκευτικών έντολών καί δλων 
τών άληθινών καθηγητών τών λαών. Ό νόμος της μετενσαρκώσεως εί
ναι γραμμένος μέσα σ' αύτό τό βιβλίο. Δέν πρόκειται γιά έnινόηση τού 
άνθρώnινου μυαλού ούτε γιά τό νόθο δημιούργημα μιός παραληρηματι
κής φαντασίας. "Όπως ό ηλιος άνατέλλει μέσα στό όρατό, διώχνει τίς 
σκιές τής νύχτας καί μός πλημμυρίζει μέ τό δημιουργικό του φώς, έτσι 
καί ό νόμος τής μετενσαρκώσεως είναι ό ηλιος τού άόρατου κόσμου πού 
διαλύει τά φιλοσοφικά σφάλματα, φωτίζει τίς ψυχές στήν άnοστολή 
τους, δείχνει τή διαρκή δικαιοσύνη δλων τών έθνών, δλων τών άντιδρά
σεων μέσα σέ κάθε σχέδιο καί δικαιώνει τήν άθάνατη κραυγή τοϋ Πνεύ
ματος πού ξαναβρίσκει τούς προγόνους του λέγοντας: «·Άς είσαι εύλο
γημένος πατέρα μου, γιατί παρ' δλες τίς προδοσίες καί τίς άδυναμίες 
μου, έσύ δέν μ' έγκατέλειψες ποτέ». 

Ή άλήθεια είναι δτι άnό τήν άρχαιότητα, ή μετενσάρκωση άnασχο
λούσε τούς φιλοσόφους καί μάλιστα ό Πλάτων έγραψε πολλά γιά τή θε
ωρία τής μετενσαρκώσεως, τής όnοίας ύnήρξε όnαδός δnως καί ό 
Πλωτίνος καί άλλοι σοφοί στό πέρασμα τού χρόνου, δnως ό Γκαίτε, ό 
"Έμερσον, ό Σοnενάουερ καί άλλοι. Στήν έnοχή μας, δέν είναι λίγοι οί 
όnαδοί τής θεωρίας αύτής, πού ένισχύεται άnό τά τεκμηριωμένα πειρά
ματα «άναστροφής τής μνήμης» -πού είναι τό κατ' έξοχήν «άnοδεικτικό 
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ύλικό» τώv ύnοστηρικτών τής θεωρίας, δτι ό άνθρωπος ζεί διαδοχικές 

ζωές, μέ τήν ϊδια ψυχή σέ διαφορετικά σώματα. 

'Εκπληκτικό, άnό τήv άποψη, είναι ένα πείραμα πού έχει μείνει στήν 

ίστορία καί πού τό έκανε ό άνθρωπος πού πρώτος προκάλεσε τήv «έnι

στροφή» στίς προηγούμενες ζωές, καί πού περιλαμβάνεται στό βιβλίο 

του «Διαδοχικές ζωές» πού θεωρείται «εύαγγέλιο» γιά τούς όnαδούς 

τής μετενσαρκώσεως. Αύτό τό πείραμα έγινε γνωστό μέ τήv όνομασία 

«·Η Μαρία Λίζα - άόρατη καί παρούσα». Πρόκειται γιά μιά σειρά άnό 

ύnνωτιστικές συγκεντρώσεις πού έγιναν ύnό τήv καθοδήγηση τού 

Άvτρέ vτυnίλ, πού τίς παρακολούθησαν καί τίς κατέγραψαν είδικοί έnι

στήμοvες, ένώ πολλοί γιατροί πού παραβρέθηκαν μαζί μέ άλλους άν

θρώnους, ύnέβαλαν έρωτήσεις στό «διάμεσο» πού έκανε ένα δραματι

κό, συναρπαστικό καί άnόλυτα άληθινό «ταξίδι» στίς περασμένες «ύnάρ

ξεις» του. Ό ϊδιος ό Ντέ Ροσό, πού παρακολούθησε μαζί μέ συνεργάτες 

του τή σειρά τών πνευματιστικών αύτώv συγκεντρώσεων καί ήλεγξε στή 

συνέχεια τήν άκρίβεια τών άφηγήσεωv, γράφει: 

«Τό nιό σημαντικό δέν ήταν v' άnοδείξουμε δτι δέν έγινε καμμιά άnά

τη στό πείραμα μέχρι τά άκρα, άδιαφορώντας γιά τή γνώμη τών σκεπτικι

στών. Οί συνθήκες τού πειράματος μάς βεβαίωναν άnόλυτα πώς δέν 

ύnήρχε περίπτωση άnάτης. Τό μέντιουμ ήταν μιά νέα γυναίκα άnό τό Μώ 

τής Γαλλίας, ή Ντενίζ Σ ... Σύμφωνα μέ μιά μέθοδο πού τώρα είναι πολύ 

συνηθισμένη, ό Ντυnίλ γύρισε τή Ντενίζ στό πρόσφατο παρελθόν της, 

στήν παιδική καί μετά στή βρεφική ήλικία. Κι' ϋστερα τό πρώτο «μεγάλο 

άλμα» καθώς ό Ντυnίλ όδήγησε τό μέντιουμ άnό τήv τωρινή ζωή του σέ 

μιά προηγούμενη. Ή Ντενίζ είπε πώς είναι τώρα 16 έτώv καί όνομάζεται 

Μαρία-Λίζα. 
Είπε άκόμη δτι είναι κόρη τού στρατάρχου τού Μεγάλου Ναnολέο

vτος, τού Φραγκίσκου 'Ιωσήφ Λεφέβρ. Ή έnοχή είναι τό 1820 ( ... ). 

Χρειάστηκαν έξήντα περίπου ύnνωτιστικές συγκεντρώσεις γιά νά μάς. 

πείσουν γιά τήν άληθοφάνεια τώv γεγονότων καί νά μάς δώσουν άnό τό 

ύnερnέραν τήν ίστορία τής Μαρίας-Λίζας, φυσικής κόρης τού στρατάρ

χου Λεφέβρ καί τής ... Πωλίνας Βοναπάρτη. Είναι ένα πρόσωπο πού δέν 

άφησε κανένα ϊχvος στήν ίστορία, άλλά ή έnαλήθευση τώv δσων άνέφε

ρε ή Ντεvίζ γιά τά πρόσωπα, τήv ίδια τήν Μαρία-Λίζα, τούς γονείς της, τό 
περιβάλλον, τήν έnοχή, άnοδείχτηκαν άληθινά μέ μαρτυρίες άνθρώnων 

πού ήταν σέ θέση νά ξέρουν. Γενικά, ή ίστορία τής Μαρίας-Λίζας «ται

ριάζει» μέ τόν χρόνο, μέ τήν έnοχή πού ίσχυρίζεται πώς έζησε καί μέ τά 

πρόσωπα πού γνώρισε. Μιά ίστορικός, ή Άντρέ Μnωγκίντ, πού παρακο

λούθησε είδικά αύτά τά πειράματα, άντιnαρέβαλε διαρκώς τά άναφερό

μενα γεγονότα καί τά έnεισόδια πού έζησε ή Μαρία-Λίζα μέ τήν ίστορική 

πραγματικότητα. Αύτό μάς έπειθε γιά τήν έκnληκτική άλήθεια πού ξετυ

λιγόταν μπροστά μας στό πείραμα άnό τόν Αύγουστο ώς τόν 'Οκτώβριο, 

δσο κράτησαν οί 60 περίπου ύnνωτιστικές συγκεντρώσεις». 

Ό Ντέ Ροσό συνεχίζει σέ άλλο σημείο: 

«·Η Μαρία-Λίζα πέθανε 61 έτών. 'Οδηγήσαμε τή Ντενίζ στούς ϊδιους 
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αύτούς χώρους πού περιέγραψε δτι έζησε. Έκεί σέ κατάσταση ύnνώσε

ως, μάς έδειξε τά δωμάτια, τούς διαδρόμους, τούς χώρους, τίς πόρτες, 

άλλες λεπτομέρειες πού ήταν άδύνατο νά ξέρει ώς Ντενίζ, καί πού σχε

τίζονταν μέ τήν προηγούμενη ζωή της σάν Μαρίας-Λίζας. Μόλις τή φέ

ραμε μnρός στήν πόρτα τού δωματίου, δnου σύμφωνα μέ τήν άφήγησή 

της πέθανε, τρομοκρατήθηκε, δέν ήθελε νά περάσει μέσα. Χρειάστηκε 

νά τήν ξυπνήσουμε γιά νά ήρεμήσει ... Σέ άλλη συγκέντρωση, θελήσαμε 

νά μάθουμε τί άnέγινε μετά τό θάνατό της, προτού μετενσαρκωθεί στό 

φυσικό περίβλημα τής Ντενίζ Σ. ·Έτσι, μέσα σ' ένα κλίμα άnόλυτου δέους 

καί έnηρεασμένη άnό τήν άλήθεια τών nροηγηθεισών άφηγήσεων, πε

ράσαμε μαζί μέ τήν Ντενίζ, τή «μεγάλη γέφυρα», άnό τή μιά ζωή σέ μιά 

άλλη. Καί όδηγηθήκαμε στή ζωή ένός άντρα, πού ήταν τό περίβλημα τής 

ψυχής τής Μαρίας-Λίζας καί ϊσως άλλων προηγούμενων «σωμάτων». 

ΤΑ ΣΩΜΑΤ Α ΥΠΟΤ ΑΣΣΟΝΤ ΑΙ 

"Ένας μεγάλος έρευνητής τής «έnαναστροφής τής μνήμης» τού και

ρού μας είναι ό Άλέξανδρος Καρέλ. 

Άναφέρει συχνά τό παράδειγμα τών κατοίκων τής Μπαλί γιά νά τό 

έρμηνεύσει σάν «ύnογαγή τών σωμάτων στή δύναμη των πνευμάτων». Οί 

Μnαλινέζοι πέφτουν κατά διαστήματα σέ ένα είδος έκστασης κάτω άnό 

τήν έnιρροή τής όnοίας κόβουν τό κεφάλι άnό ζωντανές κότες μέ τά δό

ντια τους, μαχαιρώνονται μέ στιλέττα, χτυπούν τό κορμί τους άγρια έδώ 

καί έκεί, έκτελούν άσκήσεις θαυμαστής ίσορροnίας, πού θά τίς ζήλευε 

καί ό καλύτερος άκροβάτης, κάνουν άλλα πράγματα πού δέν είναι μέσα 

στίς συνήθειες καί τίς ίκανότητές τους. Αύτό κρατάει άnό 5 λεπτά μέχρι 

6 ώρες. Τά άτομα αύτά δέν ξέρουν τί κάνουν αύτό τό διάστημα καί δταν 

συνέλθουν δέν θυμούνται τίποτε. 

Τί μπορεί νά μάθει κανείς -άναρωτιέται ό Καρέλ- άnό τέτοιες έκδη

λώσεις γιά τήν φύση τής ψυχής τού άνθρώnου; Είναι «οί ϊδιοι» άνθρωποι 

πού τά κάνουν αύτά, ή μήπως «κάποιοι άλλοι» πού έρχονται άnό τό πα

ρελθόν καί «έκφράζονται» μέσα άnό τά σώματα τών σημερινών Μnαλι

νέζων»; 

Φυσικό είναι ή θεωρία τής μετενσαρκώσεως νά μή περιορίζεται στίς 

περασμένες ζωές άλλά νά άτενίζει καί τίς ζωές πού μέλλουμε νά γίνου

με. Άλλά δέν μπορούμε νά τό έnιβεβαιώσουμε. Γι' αύτό καί ή «μελλο

ντολογία» δσον άφορά τή μετενσάρκωση βρίσκεται άκόμα στό καθαρά 

θεωρητικό στάδιο. 

(Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 1978) 
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Η.Ρ. BLAVATSKY 

Ή Μετενσάρκωση 

Καί ή άπώλεια τής μνήμης 
τών προηγουμένων βίων 

Άπό τό «Κλειδί τής θεοσοφίας» 

Μετάφραση: Μαρίκας Κ�νδήλη 

'Ερώτηση.- Ή θεοσοφία δέχεται ότι ή ψυχή ένσαρκώνεται σέ άν

θρώπινη μορφή καί πάλι μετά τό συμβάν τού θανάτου. Άλλά, ένάντια σ' 

αύτή τή θεωρία ύπάρχει τό γεγονός, ότι κανείς άνθρωπος δέν βρέθηκε 

πού νά θυμάται ότι έζησε, κι' άκόμη λιγώτερο, πού νά ξέρει τί ητανε στήν 

τελευταία του ϋπαρξη. 

Άπάντηση.- Πραγματικά, χάνουμε τή μνήμη κάθε προγενέστερης 

ένσάρκωσης. Νομίζετε ότι αύτό έξασθενεί τή θεωρία μας; Σάς άπαντώ: 

όχι. 

Έρώτ.- Πολύ θά ηθελα v' άκούσω τά έπιχειρήματά σας. 

Άπάντ.- Είναι σύντομα κι όχι πολλά ... Αν λάβετε ύπ' όψη σας τήν άπό

λυτη άνικανότητα τών καλλιτέρων συγχρόνων ψυχολόγων νά έξηγήσου

νε στούς άνθρώπους τή φύση τού νού, τήν τέλεια άγνοιά τους, όσον 

άφορά τίς δυνατότητές του καί τίς άνώτερες καταστάσεις του, πρέπει νά 

δεχθείτε, ότι ή άντίρρηση αύτή βασίζεται σέ ένα a priori συμπέρασμα, 

πού βγαίνει άπό έπιπόλαιες άποδείξεις, πού στηρίζονται μόνο στίς περι

στάσεις. Καί τώρα, ποιά, είναι ή γνώμη σας γιά τή μνήμη, παρακαλώ; 

Έρώτ.-Αύτό πού όρίζουνε συνήθως: ή ίκανότητα τού νού νά θυμάται, 

νά συγκρατεί σκέψεις, πράξεις καί γεγονότα περασμένα. 

Άπάντ.- Σ' αύτά, παρακαλώ, νά προσθέσετε, ότι ύπάρχει μεγάλη δια

φορά άνάμεσα σέ τρείς παραδεδεγμένες μορφές μνήμης. Έκτός άπό 

τή γενική μνήμη διακρίνουμε τήν ένθύμηση, τήν έπαναφορά στή μνήμη 

καί τήν άνάμνηση. Σκεφθήκατε ποτέ τή διαφορά; Μή λησμονείτε, ότι ή 

λέξη μνήμη είναι γενικός όρος. 

Έρώτ.- "Όμως όλα αύτά είναι συνώνυμα. 

Άπάvτ.- Στήν πραγματικότητα δέν είναι, καί μάλιστα στή φιλοσοφική 

διάλεκτο. Ή μνήμη είναι ή έμφυτη ίκανότητα σέ σκεπτόμενα όντα, άκό

μη καί στά ζώα, v' άναπαράγουνε περασμένες έντυπώσεις μέ τή βοήθεια 

τού συνειρμού ίδεών, πού προκαλούνε τ' άντικείμενα, η κάποια λειτουρ

γία τών έξωτερικών όργάνων τών αίσθήσεών μας. Ή μνήμη είναι μία ίκα

νότητα, πού έξαρτάται έντελώς άπ' τήν καλή η κακή φυσιολογική λει

τουργία τού έγκεφάλου μας. Ή ένθύμηση κι' ή έπαναφορά είναι ίδιότη

τες τής μνήμης, πού άποσκοπούνε τήν έξυπηρέτησή της. Ή 

ά ν ά μ ν η σ η όμως είναι κάτι όλωσδιόλου διαφορετικό. Οί σύγχρο

νοι ψυχολόγοι τήν προσδιορίζουνε σάν μεταβατική κατάσταση άνάμεσα 

στήν ένθύμηση καί στήν έπαναφορά στήν μνήμη. 
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«'Η συνειδητή λειτουργία, μέ τήν όποία ξαναζούμε περασμένα γεγονότα 

χωρίς δ ι ά φ ο ρ ε ς π λ ή ρ ε ι ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς , δπως συμβαίνει στήν 

έπαναφορά στή μνήμη». 
Ό Λόκ, μιλώντας γιό τήν έnαναφορό στή μνήμη καί γιό τήν ένθύμηση 

λέει: 

«"Όταν μιά ίδέα ξανάρχεται μόνη της πίσω, χωρίς νά ένεργήσει κανένα άντι

κείμενσ στήν δραση, τότε αύτό είναι ένθύμηση. ·Άν έπιστρέφει ϋστερα άπό πνευ

ματική προσπάθεια καί κόπο, τότε είναι έπαναφορά στή μνήμη». 
Κι' ό Λόκ όμως δέν δίνει σαφή όρισμό γιό τήν όνόμνηση. Αύτό όφεί

λεται, στό ότι δέν είναι μιό ίκανότητα η ίδιότητα τής φ υ σ ι κ ή ς μας 

μνήμης, όλλό μιό διαισθητική όντίληψη όνεξόρτητη όn' τόν έγκέφαλό 

μας. Μιό όντίληψη, πού όταν μπαίνει σέ δράση όn' τήν πάντοτε παρούσα 

γνώση τού πνευματικού Έγώ, προκαλεί όλα τό όρόματα, πού ό άνθρω

πος θεωρεί όσυνήθιστα, όρχίζοντας όn' τίς είκόνες τής μεγαλοφυίας 

μέχρι τό παραληρήματα τού πυρετού καί τής τρέλλας. Σύμφωνα μέ τήν 

έnιστήμη, όλα αύτό όνόγονται στήν περιοχή τής φαντασίας. Ό Άnοκρυ

φισμός όμως κι' ή θεοσοφία όντιμετωnίζουν τήν όνόμνηση όnό έντελώς 

διαφορετική άποψη. Έμείς ένώ θεωρούμε τή φυσική μνήμη πρόσκαιρη, 

συνδεδεμένη μέ τή φυσιολογική κατάσταση τού έγκεφόλου μας, (βασι

κή όντίληψη όλων όσων διδόσκουνε τή Μνημονική, καί πού μέ τή σειρά 

τους στηρίζονται κι' έκείνοι στίς έnιστημονικές έρευνες τών συγχρόνων 

φυσιολόγων), πρεσβεύουμε ότι ή όνόμνηση είναι ή μνήμη τής ψυχής. 

Αύτή είναι πού δίνει τή βεβαιότητα σέ κάθε άνθρωπο, εϊτε τό νοιώθει, 

εϊτε όχι, πώς κάποτε έζησε, κι' ότι πόλι θό ξαναζήσει, όπως λέει ό Γου

όρδουώρθ: 

Ή γέννησή μας είναι ϋπνος κι' είναι λήθη, 

Ή ψυχή πού κοντά μας άνατέλλει, άστέρι τής ζωής μας, 
Σέ κάποιον άλλο τόπο έχει δύσει, 
Κι' είναι άπό πολύ μακρυά φθασμένη. 
Έρώτ.- "Αν ή θεωρία σας βασίζεται σ' αύτό τό είδος τής μνήμης, πού, 

όπως όμολογείτε, είναι φαντασία καί ποίηση, πολύ φοβούμαι ότι δέν θό 

πείσετε, παρά μονάχα πολύ λίγους. 

Άnόντ.- Δέν ώμολόγησα πώς είναι φαντασία. Σάς είπα μόνο, ότι οί 

φυσιολόγοι καί γενικό οί έnιστήμονες, θεωρούνε, πώς τέτοιες όναμνή

σεις είναι φαντασιοπληξίες καί παραληρήματα. 'Ελεύθεροι είναι νό έnι

μένουνε στό σοφό τους συμπέρασμα. Δέν πρόκειται ν' όρνηθούμε, ότι 

τέτοιες όnτασίες τού παρελθόντος, αύτές οί βιαστικές ματιές, πού ρί

χνει κανείς στό βάθη τού χρόνου, είναι όσυνήθιστα γεγονότα πού βρί

σκονται σ' όντίθεση μέ τή συνηθισμένη καθημερινή πείρα τής ζωής καί 

μέ τή φυσική μνήμη. 'Υποστηρίζουμε όμως μαζί μέ τόν καθηγητή Νόϊτ 

πώς: «τό ότι λείπει ή όνόμνηση μιας πράξης, πού έγινε σέ μίό προγενέ

στερη κατάσταση, δέν είναι όρκετό έnιχείρημα γιό νό συμπεράνουμε, ότι 

δέν 'μπορεί νό τήν έχουμε ζήσει». Καί κάθε όμερόληnτος όντίnαλός μας 

πρέπει νό συμφωνήσει, μ' αύτά πού λέγει ό Μπάτλερ στίς «"Ομιλίες του 

περί πλατωνικής φιλοσοφίας» : «τό νό θεωρούμε τήν ίδέα τής nρούnαρ

ξης έξωφρενική, όφείλεται στίς ματεριαλιστικές η μισοματεριαλιστικές 

μας προλήψεις». Έκτός άn' αύτό, ύnοστηρίζουμε ότι, όπως άναφέρει ό 
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Όλυμπιόδωρος, ή μνήμη είναι φαντασία 1 , κι' έπομένως κάτι στό όποίο 

έλάχιστα μπορούμε νά ύπολογίσουμε. Ό Άμμώνιος Σακκάς βεβαίωνε, 
ότι ή μνήμη είναι ή μόνη ίκανότητα μέσα στόν άνθρωπο, πού βρίσκεται σ' 
άπόλυτη άντίθεση μέ τή δυνατότητα τής πρόγνωσης, τής πρόβλεψης 
τού μέλλοντος. Μή λησμονείτε έξ άλλου, ότι άλλο πράγμα είναι ή μνήμη 

κι' άλλο ό νούς. Ή μνήμη είναι ένας μηχανισμός άπό ένθυμήσεις, ένα 
όργανο καταγραφής, πού εϋκολα μπορεί νά χαλάσει. Ή σκέψη είναι 
αίώνια κι άφθαρτη. θ' άρνιόσαστε άρά γε τήν ϋπαρξη ώρισμένων άνθρώ
πων καί πραγμάτων, μόνο καί μόνο γιατί δέν τούς εϊδατε μέ τά ύλικά σας 

μάτια; Ή όμαδική μαρτυρία όλων όσων σέ περασμένα χρόνια εϊδανε τόν 
Ίούλιο Καίσαρα δέν είναι άρκετή έγγύηση ότι έχει ζήσει; Γιατί δέν πρέ

πει νά βασισθούμε στή μαρτυρία έπίσης πολλών άνθρώπων προικισμέ

νων μ' ένορατικές ίκανότητες; 
Έρώτ.- Δέν νομίζετε, ότι αύτές οί διακρίσεις είναι πολύ λεπτολόγες 

γιά νά τίς παραδεχθούνε οί πιό πολλοί άνθρωποι; 

Άπάντ.- Πέστε μας καλλίτερα, οί πιό πολλοί ματεριαλιστές. Ίδού τί 
έχουμε νά τούς πούμε: Άκόμη καί κατά τό σύντομο διάστημα μιάς συνη

θισμένης ϋπαρξης, ή μνήμη είναι πολύ άδύνατη γιά νά συγκρατεί όλα τά 
γεγονότα μιάς άνθρώπινης ζωής. Πόσες φορές δέν συμβαίνει πολύ 

σημαντικά γεγονότα νά κοιμούνται μές στά βάθη τής μνήμης, έως ότου 

ένας συνειρμός ίδεών ή κάποια άλλη αίτία τά ξυπνήσει καί τά βάλει πάλι 
σ' ένέργεια. Αύτό συμβαίνει, προπάντων, στούς ήλικιωμένους άνθρώ

πους, πού διαρκώς δυσκολεύονται νά θυμηθούνε τό παρελθόν ... Αν λοι

πόν λάβουμε ύπ' όψη, ό,τι γνωρίζουμε σχετικά μέ τά φυσικά καί πνευμα
τικά στοιχεία τού άνθρώπου, δέν θά μάς φανεί περίεργο, γιατί ή μνήμη 
δέν συγκρατεί τήν άνάμνηση άπό μιά ή άπό περισσότερες περασμένες 

ύπάρξεις. Τό άντίθετο ϊσια-ϊσια θάπρεπε νά μάς έκπλήξει. 

Έρώτ.- Μού δώσατε μιά σύντομη γενική περίληψη γιά ό,τι σχετικό μέ 
τά έπτά στοιχεία. Σύμφωνα μ' όσα μού εϊπατε γι' αύτά, πώς έξηγείτε τό · 

νά έχουμε χάσει κάθε άνάμνηση προηγούμενου βίου; 
Άπάντ.- Αύτό είναι πολύ εϋκολο. Τά στοιχεία αύτά, πού όνομάζουμε 

φυσικά 1 διαλύονται μετά τό θάνατο μαζί μ' όλα τά συστατικά τους, άφα

νίζεται λοιπόν κι' ή μνήμη μαζί μέ τόν έγκέφαλο. Ή χαμένη μνήμη μιάς 
έξαφανισμένης προσωπικότητας, πώς είναι δυνατόν νά θυμάται ή νά συ

γκρατεί ό,τιδήποτε στήν έπόμενη ένσάρκωση τού Έγώ; Μετενσάρκωση 

1. Στό Φοίδωνα τού Πλάτωνα ό Όλυμπιόδωρος λέει:" Ή φοντοσίο έμποδίζει τίς διανοητι

κές μας συλλήψεις, κι' έτσι όταν έπιδρό πάνω μας ή θεία έμπνευση, όν έπέμβει ή φοντοσίο, 

ό ένθουσιασμός στομοτό. Ό ένθουσιοσμός κι' ή έκσταση είναι άντίθετα τό ένα πρός τό άλλο. 

"Αν κανείς έρωτήσει, πώς μπορεί ή ψυχή νά ένεργεί χωρίς τή φοντοσίο, θ' άπαντήσουμε, ότι 

ή άντίληψή της γιά τά παγκόσμιο δείχνει, πώς είναι ίκονή, γι' ούτό. Ή ψυχή έχει παραστάσεις 

άνεξάρτητες άπ' τή φοντοσία, πού όμως ταυτόχρονα παρακολουθεί τήν ένέργειο τής ψυχής, 

όπως ή θύελλα καταδιώκει αύτόν πού ταξιδεύει ατή θάλοσσο. 

1. Τό σώμα, ή ζωή, τά ζωώδικc ένστικτο καί τά πάθη, καθώς καί τό άστρικό είδωλο τού 

κάθε άνθρώπου (είτε γινετοι άντιληπτό μές ατή σκέψη, είτε άπ' τό μάτι τού νού, είτε άκόμη 

κι' άντικειμενικά χωρισμένο άπ' τό φυσικό σώμα). Τά στοιχείο αύτά όνομάζουμε: Στούλο-Σο

ρίρα, Πράνα, Κάμα-Ρούπα, Λίγκα-Σαρίρο. Ή έπιστήμη δέν τ' άρνιέται, άλλά τούς δίνει δια

φορετικά όνόματο. 
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σημαίνει, δτι τό Έγώ άποκτά ένα ν έ ο σώμα, ένα ν έ ο έγκέφαλο, καί 

μιά ν έ α μνήμη. θάτανε λοιπόν άκατανόητο νά περιμένουμε άπ' τή νέα 

μνήμη δ,τι δέν έχει ζήσει. Είναι σάν νά ζητούμε μέ τό μικροσκόπιο νά 

βρούμε ϊχνη άπό αίμα σ' ένα πουκάμισο πού δέν φόρεσε ποτέ ό δολοφό

νος καί νά θέλουμε νά δούμε τίς κόκκινες σταγόνες, πού βρίσκονται 

μόνο στά ρούχα, πού φορούσε τότε. Αύτά πρέπει νά έξετάσουμε κι' όχι 

τό καθαρό πουκάμισο. "Άν όμως τό φόρεμα, πού φορούσε τήν ώρα τού 

έγκλήματος κάηκε η καταστράφηκε, πώς θά τό βρούμε; 

Έρώτ.- Νά λοιπόν' πώς είναι δυνατόν νά ύπάρξει βεβαιότητα δτι τό 

έγκλημα έγινε, η πώς ό άνθρωπος μέ τό «καθαρό πουκάμισο» έχει ζήσει 

καί πρίν; 

Άπάντ.- Δέν θά τό έπιτύχουμε, βέβαια, μέ φυσικά μέσα, ούτε λαμβά

νοντας ύπ' όψη ένα τεκμήριο πού δέν ύπάρχει πιά. Ώστόσο οί νόμοι μας, 

οί τόσο σοφοί άναγνωρίζουνε, κι' ϊσως περισσότερο άπ' δ,τι πρέπει τή 

μαρτυρία τών περιστάσεων. Γιά νά πεισθούμε γιά τή Μετενσάρκωση καί 

τήν ϋπαρξη τών περασμένων μας βίων, πρέπει νά έλθουμε σ' έπαφή, όχι 

μέ τήν πρόσκαιρη μνήμη μας, άλλά μέ τό μόνιμο πραγματικά Έγώ μας. 

Έρώτ.- Πώς μπορεί κανείς νά πιστέψει σέ κάτι, πού άγνοεί, πού δέν έχει 

ποτέ ίδεί, καί, πράγμα άκόμη πιό δυνατό, νά μπεί σ' έπαφή μαζί του; 

Άπάντ.- "Αν άνθρωποι, κι' άπ' τούς πιό μορφωμένους μάλιστα, πι

στεύουνε στή «βαρύτητα», ατόν «αίθέρα», στή «δύναμη» καί δέν ξέρω 

πόσες άλλες ύποθέσεις κι άφηρημένες έννοιες, πού δέν εϊδανε, δέν άγ

γιξαν, δέν μύρισαν, δέν άκουσαν, δέν γεύτηκαν ποτέ τους, γιατί νά μή 

μπορούνε κι' άλλοι, κατά τόν ϊδιο τρόπο, νά πιστεύουνε στό αίώνιο Έγώ, 

ύπόθεση πολύ πιό λογική καί πολύ πιό σημαντική άπό άλλες; 

Έρώτ.- Τί είναι, τέλος πάντων, αύτή ή μυστηριώδικη αίώνια άρχή; 

Μπορείτε νά μάς έξηγήσετε τή φύση της, ώστε νά γίνει πιό νοητή σ' 
δλους; 

Άπάντ.- Τό Έγώ πού μετενσαρκώνεται είναι τό άθάνατο, άτομικό, όχι 

προσωπικό, έγώ, μ' άλλα λόγια ό φορέας της "Άτμα-Βουδδικης Μονά

δας. Αύτό είναι έκεϊνο πού άνταμείβεται στό Ντεβαχάν καί τιμωριέται 

στή γη καί στό όποϊο προσκολλούνται τά «Σκάντας» 1, οί ίδιότητες κάθε 

ένσάρκωσης. 

Έρώτ.- Τί έννοείτε μέ «Σκάντας»; 

Άπάντ.- Αύτό πού είπα: ίδιότητες, άνάμεσα στίς όποίες κι' ή μνήμη, 

πού δλες μαραίνονται σάν τά λουλούδια άφίνοντας πίσω κάποιο άνεπαί

σθητο άρωμα μόνο. Σάς άναφέρω μιά παράγραφο άπ' τή βουδική Κατή

χηση2 τού Συνταγματάρχη "Όλκοττ σχετική μ' αύτό τό θέμα: 

1. Ή βουδδική διδοσκαλία άναφέρει πέντε "Σκάντας» α) Ρούπα (μορφή ή σώμο) ίιλικές 

ίδιότητες, β) Βεντάνα, αίσθηση, γ) ΣάννQ, άφηρημένες έννοιες, δ) Σαμκχάρο, τάσεις τής 

νοημοσύνης, ε) Βιννάνα, διανοητικές ίκανότητες. Άπ' αύτές είμαστε καμωμένοι, μ' αύτές 

συνειδητοποιούμε τήν ϋπαρξη, χάρις σ' αύτές έπικοινωνούμε μέ τόν έξω κόσμο. 

2. Ό Συνταγματάρχης -ολκοττ ύπήρξε ίδρυτής καί Πρόεδρος τής θεοσοφικής Έτοιρίας. 

Ή άκρίβεια τών λεγομένων του πιστοποιείται άπ' τό βουδδιστή άρχιερέα Σεβάσμιο Σουμα

γκάλα ατό Κολόμπο. Ή βουδδική κατήχηση είναι σύμφωνη μέ τα διδάγματα τής βουδδικής 

"Εκκλησίας τού-Νότου. 
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«·ο ήλικιωμένος άνθρωπος θυμάται τά έπεισόδια της νεανικής του ήλικίας, παρ' 

δλο πού έχει σωματικά καί διανοητικά άλλάξει. Γιατί λοιπόν ή άνάμνηση τών πε

ρασμένων ύπάρξεων δέν μεταβιβάζεται άπ' τή μιά γέννηση στήν άλλη: Διότι ή 

μνήμη είναι ένα μέρος άπ' τά «Σκάντας». Τά Σκάντας μεταβάλλονται μέ κάθε νέα 

ύπαρξη, δπου άναπτύσσεται μιά νέα μνήμη, πού καταγράφει τά γεγονότα αύτοϋ 

τού νέου βίου. 'Ωστόσο κάποια άνάμνηση, κάποια άπήχηση άπ' τίς περασμένες 

ζωές πρέπει νά διατηρείται. 'Όταν ό πρίγκηπας Σιντάρτα έγινε Βούδδας, όλόκλη

ρη ή σειρά άπ' τίς περασμένες του ένσαρκώσεις φανερώθηκε μπροστά του ... 
Αύτά σάς άποδεικνύουν ότι ένώ οί αίώνιες ίδιότητες τής προσωπικό

τητας, όπως ή άγάπη, ή καλωσύνη, ή εύσπλαγχνία συνδέονται μέ τ' άθά

νατο Έγώ, πάνω στό όποίο έντυπώνουνε μιά, ας πούμε μόνιμη φωτογρα

φία τής θείας όψης τού άνθρώπου, πού δέν ύπάρχει πιά, τά ύλικά Σκά

ντας (αύτά πού δημιουργούνε τά πιό χτυπητά καρμικά άποτελέσματα) εί

ναι έφήμερα, όσο κι' ή λάμψη τής άστραπής. Δέν μπορούνε νά έντυπώ

σουνε κανένα ϊχνος πάνω στό νέο έγκέφαλο τής καινούργιας προσωπι

κότητας, χωρίς αύτό νά ζημιώνει σέ τίποτε τήν ταυτότητα τού μετενσαρ

κωνόμενου Έγώ. 

Έρώτ.- Μήπως έννοείτε, ότι τό μόνο, πού έπιζεί, είναι ή μνήμη τής 

ψυχής, όπως τήν όνομάζετε, άφού αύτή ιϊ αύτό τό Έγώ είναι τό ϊδιον όν, 

ένώ άπ' τήν προσωπικότητα δέν μένει τίποτε; 

Άπάντ.- 'Όχι άκριβώς. Κάτι έπιζεί άπό κάθε προσωπικότητα, έκτός 

αν πρόκειται γιά τέλεια ύλιστική φύση, κλεισμένη έτσι ώστε καμμιά 

πνευματική άχτίνα νά μή μπορεί νά τή διαπεράσει, κάτι άφίνει ένα αίώνιο 

άποτύπωμα πάνω στόν ένσαρκωνόμενο άθάνατο 'Εαυτό η τό πνευματικό 

Έγώ 1. Ή προσωπικότητα μέ τά «Σκάντας» της άλλάζει μέ κάθε νέα γέν

νηση, άφού, όπως εϊπαμε, δέν είναι παρά ό ρόλος, πού ό ήθοποιός (τό 

πραγματικό Έγώ) παίζει μιά βραδυά. Γι' αύτό τό λόγο στό φυσικό πεδίο 

δέν θυμόμαστε τίς περασμένες ζωές μας, μολονότι τό «πραγματικό» 

Έγώ τίς έχει ζήσει καί τίς γνωρίζει όλες. 

Έρώτ.- Πώς τότε ό πραγματικός η πνευματικός άνθρωπος δέν άπο

τυπώνει αύτή τή γνώση στό νέο προσωπικό Έγώ; 

Άπάντ.- Κι' έσείς πώς έξηγείτε τό γεγονός, ότι οί ύπηρέτριες μιάς 

φτωχικής άγροικίας άρχίζανε νά μιλούνε έβραϊκά καί νά παίζουνε βιολί, 

όταν πέφτανε σέ κατάσταση ϋπνωσης, μαγVητικού ϋπνου, ένώ δέν θυμό

ντανε τίποτε μόλις ξυπνούσανε; Αύτό όφείλεται, (όπως θά σάς έξηγού

σανε οί παλιοί άληθινοί ψυχολόγοι κι' όχι οί σύγχρονες σχολές σας) στό 

ότι τό Πνευματικό Έγώ μπορεί νά δράσει, μονάχα όταν παραλύει τό προ

σωπικό έγώ. Τό πνευματικό Έγώ είναι παντογνώστης, έχει έμφυτη μέσα 

του κάθε γνώση. Τό προσωπικό Έγώ είναι δημιούργημα τού περιβάλλο

ντος καί σκλάβος τής φυσικής του μνήμης. Άν τό πνευματικό Έγώ μπο

ρούσε νά έκδηλώνεται άδιάκοπα κι' άνεμπόδιστα, δέν θά ύπήρχανε πιά 

άνθρωποι πάνω στή γή, άλλά θεοί. 

1. "Η ό πνευματικός 'Εαυτός σ' άvτίθεση μέ τόv προσωπικό Έαυτό. Δέν πρέπει vά συγχέ

ουμε τό «πνευματικό Έγώ« μέ τόv «'Ανώτερο Έαυτό«, πσύvαι τό Άτμα, ό έvτός μας θεός, 

άξεχώpιστσς άπ' τό Παγκόμισ Πνεύμα. 
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Έρώτ.- Πρέπει ώστόσο vά ύπάρχουvε έξοιρέσεις, vά είναι κοί μερι
κοί άνθρωποι, πού vά θυμούνται. 

Άπάvτ.- Ύπάρχουvε. Ποιός δμως πιστεύει τά_ λόγιο τους; Οί σύγχο
vοι ματεριαλιστές θεωρούvε τέτοιους νευροψυχικά ύπερευοίσθητους 
τύπους, ύστερικούς, όvειροπορμέvους, βλαμμένους, έξαλλους, η άπο
τεώvες. "Όταν μιλήσετε γιά ψυχή, μερικοί άνθρωποι σάς έρωτούvε: «Τί 
είναι ψυχή; Μπορέσατε ποτέ v' άποδείξετε τήv ϋπορξή της»; Δέv έχει 
νόημα vά συζητάει κανείς τέτοιο θέματα μέ ματεριαλιστές. Τούς άriεu
θύvω ώστόσο ούτή τήv έρώτηση: «Μπορείτε vά θυμηθείτε, τί εϊσοστε κοί 
τί κάνατε, στή βρεφική σος ήλικίο; Διατηρείτε κοί τήv έλάχιστη άvάμvη
ση άn' τή ζωή, τίς σκέψεις, κοί τίς πράξεις σος τούς πρώτους δεκαοχτώ 
μήνες, η τά πρώτο δύο χρόνιο τού βίου σος; Γιατί δέv άρvιέστε κατά τόv 
ϊδιο τρόπο, δτι ζήσατε τότε»; ·Λv σ' δλο ούτά προσθέσουμε, δτι τό μετεv
σορκωvόμεvο Έγώ η ή άτομικότητο συγκροτεί σ' δλη τή Ντεβοχοvική 
περίοδο τό άnόστογμο τής πείρος rής περασμένης γήιVης ζωής, τής 
προηγούμενης δηλαδή προσωπικότητος, έτσι ώστε δλη ή πείρο τής φυ
σικής ζωής vά περιέρχεται σέ μιά κατάσταση ύπορκτή «δυνάμει» η άκρι
βέστερο vά μεταφράζεται σέ πνευματικούς τύπους (φόρμουλες). ·Λv 
έπί πλέον λάβουμε ύn' δψη μας, δτι δέκα η κοί δεκαπέντε οίώvες χωρί
ζουvε δύο διαδοχικές έvσορκώσεις, κι' δτι σ' δλο ούτό τό διάστημα ή 
φυσική συνείδηση άδροvεί όλωσδιόλου άφού δέv διαθέτει όργανο έκ
δήλωσης, κι' έπομέvως δέv βρίσκεται σέ ϋ n ο ρ ξ η , τότε γίνεται πολύ 
φανερή ή οίτίο, γιά τήv όnοίο δέv μένει κομμιά έvθύμηση στή γνήσιο φυ
σική μνήμη. 

Έρώτ.- Εϊnοτε, ότι τό πνευματικό Έγώ είναι nοvτογvώστής. Τί γίνεται 
λοιπόν ούτή ή περίφημη παντογνωσία σ' δλη τή Ντεβοχοvική ζωή; 

Άπάvτ.- Σ' δλη ούτή τήv περίοδο βρίσκεται σέ λανθάνουσα δυναμική 
κατάσταση, πρώτο άn' δλο γιατί τό πνευματικό Έγώ, ή σύνθεση τού 
Μπούvτι-Μάvος δέv είναι ό άvώτερος έουτός, πού βρίσκεται έvωμέvος 
μέ τό Παγκόσμιο Πνεύμα η Ψυχή κοί γι' ούτό είναι.κι' ό μόνος παντογνώ
στης. Δεύτερον, γιατί τό Ντεβοχάv είναι ή έξιδοvικευμέvη συνέχιση τής 
προηγούμενης γήϊvης ζωής, είναι δηλαδή τό άvτιστάθμισμο, ή άvτομοιβή 
γιά δλες τίς άδικίες κοί τά βάσανο, πού περάσαμε χωρίς vά εϊμοστε 
ύπεύθυvοι γι' ούτά. Στό Ντεβοχάv, τό πνευματικό Έγώ είναι παντογνώ
στης «δυνάμει». Πάνσοφο γίνεται μονάχο στό Νιρβάνα, όταν τό Έγώ βυ
θίζεται μέσ στό Πdγκόσμιο Πνεύμα-Ψυχή. Ώστόσο, τό Έγώ μπορεί v' 
άnοκτήσει σχεδόν παντογνωσία πάνω στή γή, δσες ώρες κατορθώνει vά 
λυτρωθεί άn' τά ύλικά δεσμά ύnό ώρισμέvες, όχι κανονικές συνθήκες, 
κοί μέ τήv έμφάvιση ώρισμέvωv φυσιολογικών μεταβολών τού σώματος. 
Ζωντανό παράδειγμα εΤvοι ούτές οί νέες, πού πέφτανε σέ ύnvοβοσίο, 
κοί τίς όnοίες σάς έχω άvοφέρει. Μιά άnλοϊκή ύπηρέτριο μιλούσε 
έβροϊίκο κοί μιά άλλη έπαιζε βιολί· μπορείτε vά φαντασθείτε ούτή τήv 
περίπτωση; Δέv έvvοώ, βέβαιο, δτι οί έξηγήσεις, πού μας έδωσε ή ίοτρι
κή έnιστήμη γι' ούτό τό γεγονός, δέv έχουνε κάποιο δόση άλήθειος, πώς 
μιά δηλαδή άn' ούτές τίς κοnέλλες πρό χρόνων είχε άκούσει τόv κύριό 
της, κάποιον ίερωμέvο, vά διαβάζει μεγαλόφωνο έβροίϊκο συγγράμματα, 
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κι' ή άλλη είχε άκούσει κάποιον καλλιτέχνη νά παίζει βιολί σ' αύτή τήν
ίδια άγροικία. Οϋτε ή μία όμως, οϋτε ή άλλη, δέν θά μπορούσε νά έκτε
λέσει τόσο καλά τό ρόλο της, άν δέν τής έδινε έμπνευση Α ύ τ ό , πού 
όντας άπ' τήν ίδια φύση μέ τό Παγκόσμιο Πνεύμα, είναι καί τό ίδιο πάν
σοφο. Στήν πρώτη περίπτωση ή Άνώτερη Άρχή έπιδρούσε πάνω στά 
«Σκάντας» καί τά κινούσε. Στή δεύτερη, ή προσωπικότητα είχε παραλύ
σει κι' ή άτομικότητα έκδηλώνονταν άβίαστα. Μή συγχέετε, παρακαλώ,
τίς δύο περιπτώσεις. 
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Τ ό θέμα τής άναμνήσεως 
τών προηγουμένων βίων

29 

Τής 'Άννι Μπεζάντ 

Κάθε φορά πού γίνεται συζήτησις περί μετενσαρκώσεως, τό συνηθέ
στερο έρώτημα είναι: Άφού ύπήρξαμε καί άλλοτε, γιατί δέν τό ένθυμού
μεθα; 

Έν πρώτοις, καί σ' αύτή τήν παρούσα ζωή μας, τήν όποίαν δέν άμφι
σβητεί κανείς, όσα έχομε λησμονήσει είναι περισσότερα τών όσων ένθυ
μούμεθα. Πολλοί δέν ένθυμούνται πότε έμαθαν νά διαβάζουν καί όμως 
τό γεγονός ότι είναι είς θέσιν νά διαβάζουν άποδεικνύει ότι κάποτε έμα
θαν. Πολλά περιστατικά τής παιδικής καί τής νεανικής μας ήλικίας έχουν 
χαθή άπό τήν μνήμη μας, άν καί άφησαν ϊχνη στόν χαρακτήρα μας. 'Ένα 
πέσιμο κατά τήν παιδική ήλικία, πού προεκάλεσε μιά άναπηρία, μπορεί 
νά λησμονηθή, άλλά τό θύμα τού άτυχήματος άποδεικνύει ότι κάποτε 
αύτό συνέβη. Άκόμη καί όταν πρόκειται γιά τό ϊδιο τό φυσικό σώμα, στήν 
τωρινή του κατόστασι, ύπάρχουν πράγματα πού λησμονούνται, ένώ 
έχουν άποδεδειγμένως συμβή, όπως σέ περιπτώσεις ύπνωτιμού. Πολ
λές άνάλογες περιπτώσεις θά μπορούσε ν' άναφερθούν. Τό μέγιστον 
μέρος τού ύποσυνειδήτου μας άποτελείται άπό έμπειρίες βυθισμένες, 
άπό άναμνήσεις χαμένες γιά τήν κανονική συνείδησι, άλλά δυνάμενες ν' 
άνακληθούν ύπό δεδομένες προϋποθέσεις. 

Έάν τούτο άληθεύη προκειμένου περί έμπειριών πού τίς έχομε ζήσει 
στό παρόν σώμα μας, πρέπει ν' άληθεύη, κατά μείζονα λόγον, γιά έμπει
ρίες σέ σώματα προηγούμενα, πού πέθαναν καί άποσυνετέθησαν, πολ
λούς αίώνες πίσω μας. Τό σώμα μας καί ό έγκέφαλός μας δέν είχαν 

καμμία λειτουργία σ' έκείνα τά μακρινά περιστατικά, πώς λοιπόν θά ήτο 
δυνατόν νά διατηρήσουν τήν άνάμνησί των; Τό διαρκές σώμα μας, έκείνο 
πού μένει μαζί μας σ' όλον τόν κύκλο τών ένσαρκώσεων, είναι τό πνευ
ματικό σώμα. Αί κατώτεροι έπενδύσεις άποσυντίθενται καί έπιστρέφουν 
στά στοιχεία των προτού μπορέσωμε νά ένσαρκωθούμε έκ νέου. Ή και
νούργια νοητική ϋλη καθώς καί ή άστρική καί ή φυσική, άπό τίς όποίες 
έπενδυόμεθα σέ κάθε καινούργια γήϊνη ζωή, δέχεται άπό τήν πνευματι
κή νόησι τίς ίδιότητες, τίς τάσεις καί τίς ίκανότητες, πού προήλθαν άπό 
τίς ίδιαίτερες έμπειρίες τού παρελθόντος, άλλά όχι καί τήν μνήμη των. 

Ή ένστικτώδης μας ίκανότης άνταποκρίσεως στίς κλήσεις τού αί
σθήματος καί τού λογικού, ή ίδιότης μας άναγνωρίσεως τών δυνάμεων 
λογικών έπιχειρημάτων, ή άνοδός μας στίς θεμελιώδεις άρχές τού κα
λού καί τού κακού, όφείλονται στίς περασμένες έμπειρίες. 

·Ένας άνθρωπος χαμηλής διανοητικής στάθμης δέν μπορεί νά έννοή
ση μία λογική ή μαθηματική άπόδειξι καί ένας άνθρωπος ήθικά κατώτε
ρος δέν μπορεί νά αίσθανθή τήν παρορμητική δύναμι ένός ύψηλού ίδεώ
δους. 'Όταν κατανοή κανείς μέ ταχύτητα καί άφομοιώνη μιά φιλοφοσική 
ιϊ έπιστημονική άποψι, ή μνήμη είναι παρούσα, άν καί έχει λησμονηθή ή 
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κατά τό παρελθόν διδαχή τών ϊδιων πραγμάτων. Ό Πλάτων έλεγε ότι 
κάθε μάθησις είναι μία άνάμνησις. 'Όταν αίσθανώμεθα έγκάρδιοι μ' ένα 
ξένο πρόσωπο, πού μόλις τό έχομε συναντήσει, ή μνήμη είναι παρούσα, 
διότι τό πνεύμα άναγνωρίζει στό πρόσωπο αύτό έναν φίλο άπό περασμέ
νη έποχή. Αύτές οί έκδηλώσεις, αύτές οί προαισθήσεις προέρχονται άπό 
τήν πνευματική νόησι ή όποία συνθέτει τόν έαυτό μας. Τά πάντα ένθυ
μούμεθα, άλλά δέν μπορούμε νά τ' άποτυπώσωμε στόν παρόντα μας 
έγκέφαλο. Ό έγκέφαλός μας, όπως καί όλο τό νοητικό σώμα, είναι και
νούργια σέ κάθε μία ϋπαρξι, τό δέ πνεύμα, πού παραμένει τό ϊδιο, προ
μηθεύει στά νέα όργανα τά. πορίσματα τών περασμένων έμπειριών; 
χωρίς τήν άνάμνησί των. Κανένας έγκέφαλος δέν θά μπορούσε νά πε
ριέχη τήν μνήμη τών περιστατικών πού τά έζήσαμε σέ πολυάριθμες 
ύπάρξεις, άλλά όταν τά περιστατικά αύτά έχουν συνοψισθή σέ κριτήρια 
νοητικά καί ήθικά, είναι δυνατόν νά τά χρησιμοποιή. 

·••···················◄

· Αρχαία καί νέα Σοφία

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι εύρίσκεσαι πάντοτε ένωμένος μέ τόν Κύριο, 
άλλά πρέπει ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΗΣ αύτό. Πέραν τούτου, δέν ύπάρχει ΤΙΠΟΤΕ 
ΑΛΛΟ γιά νά μάθης. 

Άπό τίς ΟΥΠΑΝΙΣΑΔ

Σχεδόν όλοι οί άνθρωποι μπορούν ν' άντέξουν στήν άντιξοότητα, 
άλλά dv θέλης νά δοκιμάσης τόν χαρακτήρα ένός άνθρώπου, δώσε του 
δύναμη. 

"Αβραάμ Λίνκολν 

Ή πλέον χτυπητή άντίφαση τού πολιτισμού μας συνίσταται στό ότι 
έχομε θεωρητικώς μέγιστο σεβασμό στήν άλήθεια, πού κηρύσσαμε, καί 
άπόλυτη άνυποληψία γιά τήν πρακτική άσκησή της. 

Vihjamur Stefanson 
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· Αρχή καί διάρκεια

Δημ. Α. Ίωαννίδης 

Μεγάλο είναι τό θέμα τής δημιουργίας τού Κόσμου. Μεγάλο σέ
σπουδαιότητα. Πάντοτε τούτο ύπήρξε, καί σήμερα άκόμη άποτελεί πρό
βλημα μέ δύσκολη τήν λύσι του, γιά κάθε άνθρωπο πού σκέπτεται λίγο η
πολύ. Πρόβλημα γιά τήν φιλοσοφία, πρόβλημα γιά τήν έπιστήμη. Γιά τίς
θρησκείες, όμως, δέν άποτελεί πρόβλημα, γιατί αύτές έκφράζουν τό
ζήτημα δογματικά. 

Είχε ή δημιουργία άρχή η δέν είχε; Ό Κόσμος έγινε διά μιός η βαθ
μιαίως; Ή δημιουργία έχει σταματήσει η συνεχίζεται; Αύτά - καί άλλα, εί
ναι τά έπί μέρους προβλήματα, πού όλα μαζί κάνουν τό με;γάλο έρωτη
ματικό: Π ώ ς έγινε ό Κόσμος. 

"Ας πάρουμε, λοιπόν, τό θέμα άπό έκεί πού πρέπει. Ε ί χ ε  ό Κ ό -

σ μ ο ς ά ρ χ ή ; Καί πρώτα, νά δούμε τί γνώμη έχει στό ζήτημα αύτό ή 

φιλοσοφία. Σάν λέμε όμως «φιλοσοφία», είναι κάτι τό άόριστο καί γενι

κό. Καλύτερα θά ήταν νά πούμε: οί διάφορες φιλοσοφικές σχολές, άρ

χαίες καί νεώτερες. Οί περισσότερες, λοιπόν, θέλουν ά ρ χ ή στήν 

δημιουργία. 'Αντίθετα, μερικές θεωρούν τό Σύμπαν ·Άναρχο, χωρίς 

άρχή. Στήν έπιστήμη πάλι, διαφορετικές ύπάρχουν άντιλήψεις γιά τό 

ζήτημα. 'Άλλοι έπιστήμοvες λένε ότι τίποτα δέν ήμπορεί vά διατυπωθεί 

έπάνω στό πρόβλημα αύτό· άλλοι δέ, σάν τόν πυρηνικό φυσικό Όπενχάϊ

μερ, είναι τής γνώμης ότι ό Κόσμος άποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο καί, 

συνεπώς, έχει άρχή. Τέλος, οί δογματικές άντιλήψεις δίδουν στόν Κό

σμο άρχή: 'Έχει άρχή ή δημιουργία. 

Στό ζήτημα αύτό παίρνει, βέβαια, θέσι καί ή έσωτερική παράδοσις. Ή 

έσωτερική παράδοσις είναι, γιά έναν χωρίς προκαταλήψεις έρευvητή, 

μία σπουδαία πηγή γνώσεως. Είναι ή σοφία αίώνων, πού έχει άκτινοβο

λήσει άπό τά άρχαία 'Ιερά. Είναι μία πηγή θεία, πιό πέρα άπό τήν συνηθι

σμένη άνθησι καί τό λογικό τού συνηθισμένου άνθρώπου. Ή έσωτερική 

παράδοσις δέν έχει τήν πηγή της στήν σοφία τών άνθρώπων, άλλά στήν 

θεία Σοφία, στήν Σοφία Κόσμου θείου, τώv θείων 'Όντων -καθώς έχει 

έκφράσει τόν Κόσμον αύτόν ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ- πού στέκει ψηλότε

ρα άπό τόν κόσμο τών άνθρώπων: Στόν Κόσμο τών «μετά τών θεών οί

κούντων» τού Πλάτωνος. 

Ή θεία, όμως, Σοφία γιά νά φθάση στούς άνθρώπους, θέλει κάποιον 

ά γ ω  γ ό . Καί ό άγωγός αύτός ήταν, στούς καλούς καιρούς, τά 'Ιερατεία 

τών Μυστηρίων. Οί Λατίνοι είχαν μία πολύ πετυχημένη παραστατικήν έκ

φρασι γιά τόν άγωγόν αύτόν, πού τόν άποτελούσαν οί 'Αρχιερείς τών 

Μυστηρίων τή·ς προϊστορικής Ρώμης, τού καιρού τού Νουμά τού Πομπι

λίου. Ό περίφημος έκείνος άγωγός είχε τό όνομα Σύλλογος τών Ποντι-
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φήκων, δηλαδή τών Γεφυροποιών (Pons Facio), πού κατεσκεύαζαν σάν 
νά λέμε, πνευματικές γ έ φ υ ρ ε ς μεταξύ τού Ούρανού καί τών Μυστη
ρίων τής Ρώμης, καί έτσι είχαν τήν κοινωνία μέ τόν θείο Κόσμο. Ό ίε
ρός, όμως, έκείνος θεσμός ξέπεσε στά χρόνια τής ίστορικής Ρώμης, τόν 
δέ μεσαίωνα ξέπεσε καί ό τίτλος άκόμη, πού σήμερα έχει χαμένη κάθε 
άξία. 

Λίγες, όμως, άλήθειες άπό τήν θεία Σοφία έχουν βγή άπό τά Ίερά 
καί τούς Ναούς, οί πλέον έξωτερικές. Μαζί μ' αύτές καί κοσμογονικές 
άλήθειες, πού δίδουν άπάvτησι σέ έρωτήματα όπως τής άρχής τής 
δημιουργίας. Γιά νά πάρουμε .καί μείς τήν άπάντησι, θά έπικαλεσθούμε 
έναν άντιπροσωπευτικό πυθαγόρειο φιλόσοφο, τόv γνωστόν Φιλόλαο. 
Σέ ένα άπόσπασμα άπό τό βιβλίο του «αί Βάκχαι» λέγει τά έξης: «ό Κό
σμος είναι ένιαίος, άρχισε δέ νά γίνεται άπό ένα σημείο κεντρικό, πού 
βρίσκεται στίς ϊδιες άποστάσεις άπό τά άνω καί άπό τά κάτω. Τό άρχικό 
ένα, πού είναι ή άρχή τής γενέσεως τού Κόσμου, λέγεται έστία». Καθώς 
δέ είναι γνωστόν, οί πυθαγόρειοι έλεγαν τόν Κόσμο «άρμονία» γιά τήν 
τάξι πού ύπάρχει σ' αύτόv. 'Επομένως, ή άρχή τής δημιουργίας έγινε σέ 
ένα σημείο μέσα στήν άταξία πού έπικρατούσε πρίν άπό τήν δημιουργία. 
Μέσα στό Χάος, καθώς έλεγε τήν άταξία αύτή ό 'Ησίοδος. 

'Άλλο κατά μέρος ζήτημα έπάνω στό θέμα τής δημιουργίας είναι, κα
θώς εϊπαμε, ή διάρκεια αύτής, δηλαδή μέ τί τρόπο έγινε ό Κόσμος. Βαθ
μιαίως ή διά μιάς; Ή δημιουργία έγινε λίγο-λίγο καί ϋστερα σταμάτησε η 
συνεχίζεται καί τώρα άκόμη; 

Στό πρόβλημα τούτο δίδουν άπάντησι τά διάφορα φιλοσοφικά συστή
ματα, ή έπιστήμη καί οί θρησκείες. Οί λύσεις πού δίδουν είναι όλες σχε
δόν έτερόχρονες. Δηλαδή, πώς ή δημιουργία δέν έγινε ταυτόχρονα, 
άλλά μέσα σέ μεγάλα διαστήματα χρόνου. Ή 'Ιουδαϊκή π.χ. άντίληψις 
μάς λέγει μεταφορικά ότι ό Κόσμος έγινε σέ έξ ήμέρες. Έξαίρεσι κά
νουν νεώτερες θεωρίες τής έπιστήμης, πού είναι ταυτόχρονες: Πώς'ό 
Κόσμος έγινε δηλαδή μέ μιά τεραστία έκρηξι πού τά άποτελέσματά της 
διαρκούν άκόμη καί έχουν σάν συνέπεια τήν λεγομένη διαστολή τού Σύ
μπαντος. 

Ή έσωτερική παράδοσις άποκαλύπτει ότι ό Κόσμος δέν έγινε ούτε 
διά μιάς, ούτε ότι ή δημιουργία έγινε σέ μεγάλο χρόνο καί ϋστερα στα
μάτησε. Τήν διάρκεια τής δημιουργίας, θεωρεί άπεριόριστη, άπειρη. 
Άπό τότε πού άρχισε συνεχίζεται καί τώρα άκόμη, στά πέρατα τού Σύ
μπαντος. Τήν άλήθεια αύτή τήν έχουν έκφράσει οί πυθαγόρειοι σάν 
έδωσαν τόν όρισμό τί είναι Φύσις. Τόν έχουν διατυπώσει μέ τό περίφημο 
άριθμολογικό τους σύστημα, πού είναι ποιοτικό καί έχει τόσο κακοποιη
θή καί άπό τούς παλαιούς καί άπό τούς νεωτέρους. (Ίδέ «Ίλισόν», τεύ
χος 36, Δεκέμβριος 1964). Φύσις, έλεγαν, είναι: «άριθμός παμμέγιστος 
άεί συντελούμενος». 'Ήτοι είναι κάτι τό πάρα πολύ μεγάλο, πού πάντοτε 
γίνεται. Είναι δηλαδή ά π ε ι ρ ο ς έ v τ ci') γ ί γ v ε σ θ α ι καί όχι άπει
ρο γεγενημένο. Τό ϊδιο, τήν ίδια άλήθεια δέν είχε έκφράσει καί ό θείος 
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'Ιησούς, όταν έλεγε ότι ό πατέρας Του έργάζεται καί τώρα άκόμη; ,.-ο
πατήρ μου έργάζεται έως άρτι». 

Ό Κόσμος λοιπόν, έάν θεωρηθή σέ κάθε στιγμή χρόνου, έχει πέρα
τα, είναι πεπερασμένος. Τά πέρατα όμως, αύτά διαρκώς έnεκτείνονται, 
γιατί οί έκδηλωμένες έκεί, στά πέρατα τής δημιουργίας, ούσίες τού Σύ
μπαντος έnιδρούν στίς ούσίες τού Χάους, πού περιβάλλει τόν Κόσμο, γιά 
έκδήλωσι. 

Στήν έτερόχρονη αύτή δημιουργία τού Κόσμου δικαιολογούνται οί 
τόσο έκδηλες μέσα σ' αύτόν διαφορές στίς μορφές καί όντα. Έάν ό Κό
σμος είχε γίνει διά μιας, όλα τά πράγματά του θά ήταν τά ϊδια καί ίσοδύ
ναμα, καί έτσι καμμία πρόοδος δέν θά ήταν δυνατή. Ένώ μέσα στήν Φύσι 
παρατηρείται τό άντίθετο. Τά παλαιότερα δημιουργήματα είναι nιό δυνα
μικά άnό τά νεώτερα καί έnιδρούν εύεργετικά γιά τήν άνέλιξί τους. 'Ιδού 
ένα ήθικό παράγγελμα, παρμένο άnό τήν οίκονομία πού έχει ή Φύσις, 
όπως ό ίσχυρότερος έnιδρό εύεργετικά στόν άσθενέστερο καί όχι ν6 
τόν καταπιέζει, όπως, δυστυχώς, πολλές φορές γίνεται. 

Καί τώρα, σάν τό 'φερε έτσι ό λόγος, γιά νά όλοκληρώσουμε, κάτι θά 
πρέπει νά πούμε καί γιά τό Χάος, πού άναφέραμε. Γιά τήν άδιαμόρφωτη 
καί άνεκδήλωτη κατάστασι, πού προϋπήρχε τής δημιουργίας, τήν «δυνά
μει», άλλά ύnαρκτή κατάστασι, τό «κοσμογονικόν ώόv», καθώς τήv έλε
γαν οί "Ορφικοί. Ή κατάστασις λοιπόν αύτή, καθώς καί nρό όλίγου έξη
γήσαμε, ύφίσταται στά έκάστοτε πέρατα τής δημιουργίας. Ή ύnαρκτή, 
άλλά άνεκδήλωτη αύτή κατάστασις δέv είναι μορφική, ένώ ό άνθρωπος 
είναι μορφή, ή δέ νόησις τού άvθρώnου είναι μία άnό τίς έκδηλώσεις τής 
ψυχής του διά τής μορφής του. "Έτσι, μόνον μορφικά, έκδηλωμέvα, 
ή μπορεί vά έρευνήση καί όχι μή μορφικά, μή έκδηλωμέvα, όπως είναι τό 
Χάος. Είναι αύτό ένας κανών. «Τό όμοιον διά τού όμοίου γιγvώσκεται», 
καθώς έχει γράψει ό Παρμενίδης. Γιά τοGτο καί ή έσωτερική παράδοσις 
δίκαια θεωρεί ότι τό Χάος είναι άnροσnέλαστο στή vόησι τού άvθρώnου, 
«δέv δύναται vά τό φθάοη ό άvθρώnιvος νού» έλεγε ό νεοπλατωνικός 
Πρόκλος. "Ένας δέ άλλος φιλόσοφος, νεώτερος, έχει γράψει ότι τό 
Χάος είναι άnρόσιτο, όχι μόνο στόv άνθρωπο, άλλά καί στήν διαvόησι καί 
τού μεγαλύτερου θεού. 

Γιά τήν κατάστασι τού Χάους ό φιλοσοφημένος άνθρωπος θά ήμnο
ρούσε ϊσως vά σχηματίση μία ίδέα «δι' άφαιρέσεως», καθώς λέγουν. 
Άλλά τό ζήτημα είναι δύσκολο, γιατί θά πρέπει κατά ένα τρόπο ό άvθρώ
nινος νούς vά nροσnαθήση νά συλλάβη πώς θά ήσαν τά nράγμαα τής 
Φύσεως χωρίς ίδιότητες, δηλαδή χωρίς όγκο, σχήμα, βάρος, χρώμα κ.ά. 
Δύσκολο, καθώς εϊnαμε, η μάλλον άδύvατο, γιατί ή πείρα μας άnό τά αί
σθητήρια καί τήv νόησι πού διαθέτουμε, μόνον στά μορφικά πράγματα 
τής Φύσεως είναι συνηθισμένη. 

Τό ίδιο μας συμβαίνει καί γιά τίς κοσμικές ούσίες πού μας άnοκαλύnτει ή 
έσωτερική παράδοσις, τήv συνεχή καί τήν άτομική. Δέν ήμnορούμε οϋτε vά 
τίς δούμε οϋτε vά τίς φαντασθούμε, γιατί ή κάθε μία μόνη της δέv είναι μορ
φική, ώστε νά τήν συλλάβουμε. Οί δύο όμως μαζί σχηματίζουν τίς ύλικές 
μορφές πού τίς έλέγχουμε μέ τίς αίσθήσεις καί τό νοητικό μας. 
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Πρόοδος - 'Εξέλιξις 

Ύπό Πέτρου Γκρόβιγγερ 

Άnό τότε πού άρχισαν νά έnικρατούν οί ύλοκρατικές άντιλήψεις καί 

οί «φιλόσοφοι» έπλασαν διανοητικά κατασκευάσματα καί «συστήματα», 

άρχισαν οί άνθρωποι νά όμιλούν πολύ περί «Προόδου», τήν όnοίαν, έν τή 

άγνοίς1 των, έσύγχυσαν μέ τήν «'Εξέλιξιν». Έάν δέν χαραχθούν σαφή 

όρια καί δέν διαστολή καθαρά ή διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων όρων, 

θά nελαγοδρομούμεν. 

Ή «Πρόοδος είναι άρρήκτως συνυφασμένη μέ τεχνικός κατακτήσεις, 

μέ ύλικήν εύημερίαν, γενικώς μέ ό,τι καθιστ(ι τόν ύλικόν βίον άνετώτε

ρον καί πλέον ύnοφερτόv. Οί σιδηρόδρομοι, τά άεροnλάνα, τά αύτοκίνη

τα, τά ραδιόφωνα, αί τηλεοράσεις κ.τ.ό. είναι άναμφισβήτητα τεκμήρια 

βιοτικής προόδου, είναι όμως άnοτέλεσμα διανοητικών καί συνήθων 

(κατωτέρων) πνευματικών κατακτήσεων τού έρευνητού άνθρώπου. 

Χωρίς νά θέλωμεν νά μειώσωμεν τόν θαυμασμόν μας άnέναντι τών 

τοιούτων έnιτευγμάτων, τά όnοία κατώρθωσαν νά μεταβάλουν άρδην τό 

βιοτικό έnίnεδον τού «πολιτισμένου» άνθρώπου, όφείλομεν νά nεριορί

σωμεν κατά πολύ τά πραγματικά κέρδη τών -τοιούτων κατακτήσεων πού 

μός κάνουν νά ύπερηφανευώμεθα τόσον διά τήν τεραστίαν nρόοδον τών 

τελευταίων δύο αίώνων καί νά σκεφθώμεν, ότι οί άνθρωποι, παρά ταύτα, 

έγιναν πλέον πολυάσχολοι, μή έξευρίσκοντες χρόνον γιά νά έnιδοθούν 

είς καθαρώς πνευματικά ζητήματα, πλέον έγωκεντρικοί, περισσότερον 

nλεονέκται καί άδιάφοροι διά τόν συνάνθρωnόν των. 'Αποτέλεσμα, -ή 

διάκρισις, ή χωριστικότης, ό άνταγωνισμός, οί πόλεμοι, οί όnοίοι, όταν 

δέν ξεκινούν άnό ίδεολογικά αϊτια καί δέν άnοβλέnουν είς τήν έγκαθί

δρυσιν μιός νέας κοινωνίας πραγματικά άνθρωnίνης, καταντούν μάστι

γες καί καταστροφείς τής τόσον ποθητής είρήνης καί γαλήνης τών άν

θρωnίνων ψυχών. 

'Αντιθέτως, ή «'Εξέλιξις» πρέπει νά νοήται άnό πνευματικής άnόψε

ως, άnό τά άνδραγαθήματα έκείνα τού άνθρωnίνου πνεύματος καί τού 

Νού, είς τά όnοία έφθασαν οί nρογενέστεροί μας έκλεκτοί, έστω καί 

χωρίς βιβλία, χωρίς ήλεκτρικόν φωτισμόν καί κεντρικήν θέρμανσιν. Οί 

άνθρωποι έκείνοι -τούς όnοίους καλού μεν Σοφούς καί 'Αγίους- δέν διέ

θεταν καμμίαν άnό τάς σημερινός άνέσεις καί εύμάρειαν· έν τούτοις, 

άκολουθούντες τήν άnλήν όδόν τού πνεύματος καί μή ύnηρετούντες 

συνεχώς τάς άδυναμίας τού σώματος καί τής κατωτέρας ψυχής, μέ τάς 

όnοίας άnοκλειστικά σχεδόν σήμερον άσχολούμεθα, κατήγαγον πνευ

ματικούς θριάμβους καί διά τών λόγων των έφώτισαν τήν οίκουμένην, τά 

δέ έργα των καί αί πράξεις των πρέπει νά είναι ύnόδειγμα δι' ήμός τούς 

νεωτέρους. 
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Οί άνθρωποι ούτοί δέν ήσχολήθησον μέ τήν πρόοδον διά νά καταστή

σουν τόν βίον των άνετώτερον, άλλ' άντιθέτως περιώρισον τάς ύλικάς 

άνάγκος των, διά νά εϋρουν τόν χρόνον νά έξελίξουν τό πνεύμα των, κοί 

τούτο, όχι διά νά άποκτήσουν άσυνήθεις δυνάμεις πού νά τούς καταστή

σουν ύπερτέρους τών όμοίων των, οϋτε διά νά διευρύνουν τό Έγώ των, 

κοί μέ τούτο νά άποχωρισθούν άπό τούς άλλους άνθρώπους. Ή μόνη φι

λοδοξία των ητο ή ούτοκολλιέργειο, ή ούτογνωσίο, ή εύδοιμονίο κοί έν 

συνεχείς� ή άνάτοσις, διά της πνευματικής των έξελίξεως κοί διό της 

άπεράντου άγάπης των, όλων τών συνανθρώπων των είς σφαίρας εύδοι

μονίος κοί μοκοριότητος. 

Έκπλήττεται κανείς άνοδιφών τά έργο τών φωτισμένων ούτών άν

δρών κοί ποροβάλλων ούτά μέ τά σημερινά φιλοσοφικά συστήματα. Έξ 

έκείνων άπορρέει ή πνευματική είρήνη, έκ τών νεωτέρων ή έπονάστοσις 

κοί ό διχασμός. Έάν ξεφυλλίσωμεν π.χ. τό έργον τού Ίωάννου της Κλί

μακος, θά διοπιστώσωμεν ότι έκ τών 30 βαθμίδων της πνευματικής του 

άγωγης οί 29 άσχολούνται μέ θέματα, τά όποίο θεωρούμεν σήμερον 

πολύ άπλό κοί ούτονόητο, χωρίς νά έχωμεν τήν δύναμιν, έστω κοί τήν 

πρώτην βαθμίδα νά έ φ ο ρ μ ό σ ω μ ε v . Μετά τήν τήρησιν κοί άσκησιν 

τών 29 τούτων βαθμίδων, έπεται ή 30ή, πού είναι ή φώτισις κοί ή ένωσις 

μετά τού θείου. 

θά ητο βεβαίως ούτοπίο κοί άνοχρονισμός τό νά κοτοργήσωμεν τά 

σύγχρονο μέσο διαβιώσεως κοί τάς άνέσεις πού μός παρέχει ή Τεχνο

λογία. Ήμπορούμεν όμως νά περιορίσωμεν τάς άνάγκος μας είς λογικά 

όριο κοί νά άφιερώσωμεν μέρος τού χρόνου κοί της δραστηριότητός 

μας είς πνευμοτικωτέρος άσχολίος. Οϋτε τό ραδιόφωνον, οϋτε ή τηλεό

ρασις βλάπτουν. Άρκεί νά έπιλέγωμεν έκείνο τά προγράμματα πού συ

ντελούν είς τήν ψυχογωγίον μας ύπό τήν έποικοδομητικήν έννοιον κοί 

είς τήν πνευματικήν μας άνωτέρευσιν. 

Τό σώμα μας είναι κοί ούτό tva έκ τών συστατικών μας φορέων τού 

πνεύματος κοί έχει, όπως κοί οί άλλοι μας ύποστάσεις, δικαιώματα νά 

τροφή, νά διοτηρηθή καθαρόν κοί έν ύγείςι. Ή τροφή όμως πρέπει νά εί

ναι λιτή, τά λουτρά δέν ύπάρχει χρόνος νά μός άπορροφούν χρόνον δι' 

έπονολήψεως ούτώv δίς κοί τρίς της ήμέρος. ·Όσον διά τήν ύγείον δέν 

πρέπει τό σώμα μας νά συμπεριφέρεται σάν tva κακομαθημένο παιδί κοί 

διά διαφόρους λόγους, νά μός τολοιπωρη μέ κάθε εϊδους κακοδιαθε

σίες, είς τάς όποίος άποδίδομεν μεγάλην σημοσίον, κοί άνοζητούμεν 

κάθε λίγο τόν ίοτρόν κοί τά φάρμακο. Πρέπει, μέ άλλος λέξεις, ό Νούς 

νά κοτευθύνη τάς λειτουργίας τού σώματος κοί νά τό χειριζώμεθο κατά 

τρόπον ώστε νά μή γίνεται ή οίτίο νά πολυοσχολούμεθο μέ ούτό. 

Ή σημοντικώτερη ύγιεινή είναι ή καλλιέργεια τού ψυχικού μας κό

σμου, ή άνάτοσις της πνευματικής μας άρχης κοί ό Φωτισμός τού /\Ιού. 

Πρό πάντων όμως, ή δημιουργική δράσις κοί άποδοτικότης έπί τού πε

δίου της άγάπης κοί της πνευμοτικότητος. Έκείνος πού άσχολείτοι είλι

κρινώς κοί άποδοτικώς μέ τήν πνευματικότητα, δέν έχει καιρόν διοθέσι

μον διά v' άσθενήση, θά έλεγα, οϋτε κοί νά πεθάνη. Οί περισσότεροι όν-
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θρωnοι τής σημερινής κοινωνίας είναι διαρκώς άσθενείς καί μισοπεθα
μένοι, άκριβώς διότι τόν χρόνον των τόν χρησιμοποιούν διά τήν ύnέρμε
τρον nεριnοίησιν τού σώματος, διά τήν άnόκτησιν ύλικών άnολαβών, διά 
τήν συσσώρευσιν πλούτου καί διαβιούν ζωήν πλήρη άnολαύσεων, δια
σκεδάσεων καί σπατάλης χρόνου. Ή διατροφή των γίνεται όσC\) τό δυνα
τόν περισσότερον άντιφυσική καί nαρατηρε'"ται κατάχρησις είς έδέσμα
τα καί όγκον, είς κρέατα καί άλκοολούχα nο1ά, είς τό κάπνισμα κ.ο.κ. Διά 
τούτο, όσον ή Ίατρική καί ή Φαρμακολογία 11ερισσότερον nροοδεύουν, 
τόσον τά νοσοκομεία πολλαπλασιάζονται καί ούδέnοτε έnαρκούν διά 
τήν κάλυψιν τών άναγκών τών άσθενών. Διότι, μέ τόν άντιφυσικόν βίον 
πού διάγομεν, μέ τήν κενότητα έίς ίδανικά καί τό άργόσχολον, καί μέ τήν 
συνεχή άεικινησίαν nρός κατάκτησιν μηδαμινής άξίας πραγμάτων, ό όρ
γανισμός παρασύρεται είς τήν άταξίαν, τήν άναρχίαν καί τό άνικανοnοίη
τον τής ψυχής καί τού πνεύματος. Έλλείnει ή καθοδήγησις τού Νού καί 
τό όρμα τού άνθρώnου βαδίζει άτάκτως καί άσκόnως. 

Μέ τήν πρώτην δυσφορίαν πού αίσθανόμεθα - εϊτε τούτο είναι κεφα
λαλγία, εϊτε δυσπεψία, εϊτε άνορεξία, εϊτε άϋnνία - nροστρέχομεν είς 
τόν ίατρόν, ό όnοίος μός χορηγεί παντοειδή φάρμακα - προϊόντα άντι
φυσικά τής χημικής βιομηχανίας - τά όnοία διαφημίζονται ώς θαυμα
τουργά καί άνευ παρενεργειών, διά τών όnοίων όμως καί διά τής συχνής 
χρήσεως καί καταχρήσεως, nροκαλούμεν πραγματικός νόσους, αί 

•όnοίαι διά νά ίαθούν, χρειάζονται άλλα φάρμακα, καί ό φαύλος κύκλος
συνεχίζεται.

Διά τού άντιφυσικού βίου, τόν όnοίον διάγομεν, ή ψυχή μας έχει άφη
νιάσει, τό σώμα μας εύρίσκεται είς άτακτον διέγερσιν (κάθε όργανον καί 
κάθε κύτταρον είναι έν έξεγέρσει), τό δέ πνεύμα έχει έγκλωβισθ_ή καί 
άδυνατεί νά καθοδηγήση τό όρμα. Καί όμως, χαρακτηρίζομεν τήν ότα� 
κτον αύτήν κατάστασιν ώς φυσικόν έnακόλουθον τής «προόδου» τής νε
ωτέρας κοινωνίας. 

Τό άnοτέλεσμα όλων αύτών έκδηλούται μέ τήν μορφήν τού n ό -
ν ο υ , τόσον έnί τού σωματικού, όσον καί έnί τού ψυχικού μας Είναι, διά 
ρυναισθημάτων άνικανοnοιήσεως, άναρχίας, έnαναστάσεως, μελαγχο
λίας καί nαθητικότητος. Πρέπει νά nροσέξωμεν τόν nόvov, διότι είναι 
μέν ό «κώδων κινδύνου», πού προμηνύει τήν νόσον γενικώς, άλλά ήμnο
ρεί νά άnοτελέση καί τό φάρμακον διά τήν θεραnείαν. Πολλά παραδείγ
ματα έχομεν άνθρώnων, οί όnοίοι διά τού πόνου καί τής δοκιμασίας άνέ
νηψαν καί ήκολούθησαν τήν όδόν τής άνωτερεύσεως. Εύτυχέστεροι 
όμως είναι έκείνοι, οί όnοίοι δέν έχρειάσθησαν τήν μαστίγωσιν αύτήν έκ 
μέρους τού μοιραίοu καί όλως φυσικά έστράφησαν nρός τά άνω, πρός 
τήν όλοκλήρωσιν τής nνευματικότητdς. 

Είς παρωχημένος έnοχάς, ή προσοχή τών άνθρώnων συνεκεντρούτο 
είς τήν καλλιέργειαν τού πνεύματος, τής ψυχής καί τού σώματος, μέ nα
ραδειγματικήν άρμονίαν. Άnό τής Άναγεννήσεως καί πέραν, τό ένδια
φέρον ένετοnίσθη είς τό στήθος-καρδίαν: τό Κάλλος καί τό Ώραίον 
έγένοντο θρησκεία. Σήμερα, όλον τό ένδιαφέρον τών άνθρώnων, συ-
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γκεντρούται, είς άπαρόδεκτον βαθμόν, είς τόν στόμαχον, το υπογά
στριον καί τά πόδια (ποδόσφαιρον). Πότε θό παρουσιασθή άνάκαμψις, 
καί ό άνθρωπος θά θελήση νά γίνη άνθρωπος καί όχι παραφθορά ζώου; 
Διότι καί ό σκύλος άκόμη, παρουσιάζει αίσθήματα σεβασμού καί εύγνω
μοσύνης πρός τόν κύριόν του, έν<;) ό άνθρωπος τής σήμερον ούτε αύτό 
έκδηλώνει πρός κάτι άνώτερον αύτού καί ούτε καν τό όναγνωρίζει. 

Άφού ένδιατρίψαμεν άρκετά είς τήν «Πρόοδον», είναι καιρός νά 
άσχοληθώμεν δι' όλίγων καί μέ τήν ψυχικήν καί πνευματικήν« "Εξέλιξιν». 
Ή λέξις είναι έτυμολογικώς ένδιαφέρουσα, διότι περικλείει ώς συνθετι
κόν τήν λέξιν έλίσσω καί έλιξ, καί έπ' αύτού δέον νό δώσωμεν προσοχήν. 

Έν<;) ή ύλική πρόοδος είναι γραμμική, άναπτύσσεται δηλαδή κατ' εύ
θείαν γραμμήν, ή έξέλιξις παρουσιάζει εϊτε κυκλικήν μορφήν, εϊτε έλλει
πτικήν, εϊτε σπειροειδή. Καί διό μέν τό μακροσκοπικά γεγονότα φαίνεται 
νό έπικρατή ό νόμος τού Κύκλου (4 έποχαί, 4 φάσεις τής σελήνης κ.κ.), 
ένώ διά τά πνευματικά ζητήματα, άκολουθείται εϊτε ό νόμος τής έλλεί
ψεως, εϊτε ό νόμος τής έλικος. 

Καί ή μέν έννοια τής έλλείψεως άκολουθείται άπό τήν Θεοσοφικήν 
διδασκαλίαν, ή δέ έννοια τής σπείρας ύπό τών διδασκαλιών τής "Άπω 
Άνατολής. Είς άμφοτέρας τός περιπτώσεις προβλέπονται περίοδοι άνε
λίξεως (evolution) καί ένελίξεως (involution) περίοδοι είσπνοής καί έκ
πνοής, συστολής καί διαστολής τής καρδίας, συγκεντρώσεως καί έκτι
νάξεως. 

Τό θέμα τής έξελίξεως είναι, μεταφυσικώς έξεταζόμενον, πολύ βαθύ 
καί δυσνόητον διά τής συνήθους λογικής τού άνθρώπου, δέν παύει έν 
τούτοις ν' άποτελή βασικόν στοιχείον διαλογισμού διά τά προηγμένα 
πνεύματα καί μόνον δι' έκείνα. "Όπως έπανειλημμένως έτονίσαμε πρέ
πει νό προηγηθή έπισταμένη έρευνα καί κάθαρσις τών συστατικών άρ
χών τού άνθρώπου καί μία μεθοδική μυητική άγωγή, πρίν ό νούς άφυπνι
σθή καί καταστή ίκανός νά έπιδοθή είς τήν μελέτην καί όπόκτησιν ίδίας 
πείρας έπί τών όνωτέρων ζητημάτων τής Γνώσεως. 

Αύτό πρέπει νό είναι τό κύριον μέλημα τού Π α ρ ό ν τ ο ς  : ή Γνώσις 
τού έαυτού μας (τί εϊμεθα) καί τών άνωτέρων Πνευματικών Νόμων πού 
διέπουν τόσον ήμός, όσον καί τήν Δημιουργίαν, όπως έκ παραλλήλου καί 
ή καλλιέργεια καί άκτινοβολία τής όρχής τής Άγάπης, άλλως ή γνώσις 
μας θά είναι μονομερής, έν πολλοίς άνώφελος καί συχνά καταστρεπτι
κή. Είναι ή θ έ σ ι ς ή ρ ε  μ ί α  ς τ ο  ύ έ κ κ ρ ε  μ ο ύ ς , ή κατακόρυφος 
θέσις, ή όποία, μετά πολλάς ταλαντώσεις τού πνεύματος, όναζητήσεις 
καί έμπειρίας, καταλήγει είς τήν θέσιν ήρεμibς; γαλήνη'ς καί άκινησίας
είναι ή κατάστασις τού Άκινήτου κινούντος τής Κινεζικής φιλοσοφίας 
(Βού-Βέϊ), ή κατάστασις τής Νιρβάνα τών Ίνδών, ή νόστος είς τήν Ίθό
κην τού "Οδυσσέως, ή ένωσις τού Κάτω μέ τό "Άνω. 

Δι' ήμός τούς νεωτέρους άνθρώπους μία κατάστασις άκινησίας τού 
Νού, έξισούται πρός θάνατον, έκμηδένισιν. Φαίνεται όμως τό άντίθετον 
νά άληθεύη διά τούς σοφούς έκείνους: θεωρείται ώς τό τέρμα τών προ
σπαθειών καί άναζητήσεων, τό τέρμα καί ό σκοπός τού τελείου Άνθρώ-
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που. Διότι είς τήν κατάστασιν αύτήν τό Πνεύμα, χωρίς νά κιν1ϊται, κινεί τά 

πάντα, διότι εύρίσκεται είς τήν άληθή Ζωήν τού αίωνίου Παρόντος. 

·Όπως είχε εϊnει καί ό Κρισναμούρτι: «'Ένα άπό τά πιό δυσκολοκατόρθω

τα πράγματα, είναι ή ή σ υ χ ί α τ ο ύ Ν ο ύ , ή ήρεμία, ή είρήνη, πού δέν

είναι κενότης η άρνησις τής Ζωής, πού δέν είναι κατάστασις ϋπνου καί

άδρανείας. 'Όταν ό Νούς είναι έτσι ησυχος, τότε είναι γεμάτος στοχα

σμό, δρόσι, έσωτερική φώτισι».

"Ας μελετήσωμε λοιπόν κατά πρώτον τόν άνθρωπον καί κατόπιν ός 

έπιδοθώμεν είς τήν μεθοδικήν έξέλιξιν τών συστατικών του 'Αρχών, κα

θοδηγούμενοι ύnό τών διδασκαλιών πού μός δίδουν τά σοβαρά μυητικά 

Τάγματα, μή παύοντες δμως άδΊαλείnτως έργαζόμενοι διά τήν πραγμά

τωσιν έπί τής Γής τής Είρήνης καί τής 'Αγάπης. 

ΕΝ το ΠΑΝ * ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟ

ΤΗΣ ΑΝθΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΡΙ

ΣΕΩΣ ΦΥΛΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕ

ΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ * ΟΥΔΕΜΙΑ θΡΗ

ΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗθΕΙΑΣ *

ΕΛΕΥθΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙ-

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ 
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Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ το ΠΝΕΥΜΑ

Διδώς Καλλέργη 

Φιλοσοφική άνάπτυξη τής δυαδικής θεωρίας τής δημιουργίας 
τής ψυχής καί τής έξελίξεώς της 

Ή παγκόσμια κίνηση γιό τήν όνόδειξη τής Πυθαγορείου φιλοσοφίας, 
άσχετα άν όκολουθή τόν σωστό δρόμο τής έρμηνείας τής διδασκαλίας 
τού μεγάλου 'Έλληνα φιλοσόφου, τονώνει τήν πεποίθηση τών συγχρό
νων όπαδών του, ότι τό σύστημά του ύπήρξε τό πλέον όντιπροσωπευτικό 
τής όλήθειας φιλοσοφικό σύστημα. Δίκαια λοιπόν σύγχρονός μας φιλό
σοφος έλεγε: «έκείνο πού κρατά όρθια καί αίώνια τό φιλοσοφικό συστή
ματα, είναι ό βαθμός τής όλήθειας πού διδάσκουν». 

Ή Πυθαγόρειος λοιπόν φιλοσοφία, κατά διαφόρους καιρούς καί έπο
χές, είχε πιστούς όπαδούς καί θαυμαστές, καθώς καί όμερολήπτους 
έρευνητές, πού πάντοτε έμεναν έκπληκτοι έμπρός στό βάθος καί στή 
δύναμη τής φιλοσοφικής όλήθειας, πού αύτή προβάλλει στή διδασκαλία 
της. 

Έπί τής προκειμένης μελέτης, σχετικό δηλαδή μέ τή δημιουργία τής 
ψυχής, εϊμεθα σέ θέση σήμερα καί μέ τό δεδομένα μάλιστα τής σύγχρο
νης έπιστήμης, νό ίσχυρισθώμεν ότι ή δυαδική θεωρία τής δημιουργίας 
της πού ό Πυθαγόρας έπρέσβευε, καθώς συνάγεται άπό τά μέχρι σήμε
ρα γραφέντα, είναι ϊσως ή μόνη φιλοσοφική θεωρία, πού μπορεί νό στα
θή ίσχυρή καί άκατόβλητη. 

Καθώς είναι γνωστό, όπως καί στήν περί «Νού» μελέτη όναφέρεται, ή 
θεωρία αύτή γιό τή σύνθεση τών κόσμων θέτει τήν άρχή της σέ δύο 
πρωταρχικές ούσίες τής Φύσεως. - 1. Στοβαίου «Φυσικό» σελ. 14: «Πυ
θαγόρας τών άρχών τήν μέν μονάδα θεόν καί τ' άγαθόν, ητις έστίν ή τού 
έ ν ό ς φ ύ σ ι ς , αύτός ό Ν ο ύ ς καί τήν άόριστον δ υ ό δ α δαίμονα 
καί τό κακόν, περί ην έστι τό ύ λ ι κ ό ν π λ ή θ ο ς ». - Στή μία δηλαδή 
ούσία, πού οί έρμηνευτές τής θεωρίας τήν δέχονται διάφανη, έλαοτική 
καί συνεχή πρός τόν έαυτό της καί πού πάντοτε, όπό τήν έποχή τής έλ
ληνικής παραδόσεως, τήν έλεγαν «αίθέρα» καί στήν άλλη ούσία τήν 
«ότομική η τήν ϋλη», πού μερίζεται, διαιρείται καί παράγει καί γι' αύτό 
τήν ώνόμασαν «μεριστή». 

Αύτό όμως είναι όντίθετα μέ τή μία καί μόνη ούσία, τή μάζα καί ένέρ
γεια τών σύγχρονων έπιστημόνων, άν καί ή θεωρία των περί τής ύπόρξε
ως τής όντιύλης, δίνει όφορμή σέ βαθύτερη σκέψη κατά πόσον ή θεωρία 
τής μιάς καί μόνης ούσίας εύσταθεί. Καί τούτο γιατί πρός τό παρόν οί 
έπιστήμονες άρχισαν νό δέχωνται σόν άρχή τών πόντων, τήν ϋπαρξη σέ 
μιό νεφελώδη κατάσταση τής ϋλης κοί τής άντιύλης. Τήν δέ όντιύλη θε
ωρούν ώς έναν δεύτερον κόσμο, πιστοτότη δηλαδή άναπαρόσταση τής 
ϋλης μέ όντίθετο ήλεκτρικό φορτίο άπ' αύτήν, πού δέν είναι όμως ϋλη. 

Άλλ' όπως καί άν έχη τό ζήτημα αυτό, οί δύο ούσίες τής φιλοσοφικής 
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θεωρίας τού Πυθαγόρα, ό αίθέρας καί ή ϋλη, ώς άnλές καί άδιαμόρφω
τες άρχικά, ό κατά τόν όρφικό ϋμνο του «ύψιφανής αίθήρ τού κόσμου 

όριστον στοιχείον», έδέχοντο ότι έχει μία καί μόνην ίδιότητα, τή σήμερα 
λεγομένην έ v έ ρ γ ε ι α v , τήν τριδύναμη καί τρισυnόσταση. Ή δέ ϋλη 
δύο, τή συστολική η κεντρομόλο καί τή διαστολική η φυγόκεντρο, πού 
όταν έκδηλωθούν κατά τήν έξέλιξή των δυναμικά, λέγονται διαφορετικά 
«κίνηση» καί «ζωή» καί πού έκδηλώνονται ώς n α λ μ ό ς τής ϋλης. 

Σχετικά μέ αύτές ό Πυθαγόρειος φιλόσοφος Σπύρος Νάγος έλεγεν 
ότι: «ή ένέργεια είναι ό λειτουργών νόμος τής ούσίας τής μονάδος καί 

ούδέnοτε ό νόμος ούτος πρέπει νά συγχέεται nρός τόν νόμον τής κινή
σεως». Ή άρχαία όμως έλληνική παράδοση καί ή Μυθολογία, είχαν άκό
μη περισσότερο άn' όλες τίς θεωρίες άναλύσει τήν αίθερική ένέργεια, 
χαρακτηρίζοντάς την ώς τρισυπόστατη καί τριδύναμη. Γιατί τήν άnοκα
λούσαν μήτιν, έρωτα, φάος, δηλώνοντας μέ αύτές τίς όνομασίες, τή νοη

τική, τιi γονιμοnοιό καί τή φωτογόνο δυναμή της καί μέ πρωταρχικό 
δημιουργικό αϊτιο τών όντων, τόν μήτιν-νούν: «καί Μήτις πρώτος γεvέ

τωρ», όπως άναφέρεται σχετικώς καί στά 'Ορφικά. 

Γιά τήν κίνηση άφ' έτέρου, τή μία άnό τίς δύο ίδιότητες τής ϋλης, ό Ί. 
Στοβαίος στά «Φυσικά» σελ. 108, καί στά περί Πυθαγόρα, γράφει ότι: 
«κίνησις είναι διαφορότης η έτερότης είς ϋλην, ή όnοία είναι ϋλη, αύτός 

δέ είναι ό κοινός όρος κάθε κινήσεως». 
Ό Δημόκριτος έnίσης έδέχετο ότι: «μία είναι ή καταγωγή τής κινήσε

ως, ή κατά τόν nαλμόν έκδηλουμένη». 
Στό σημείο όμως τούτο είναι άνάγκη νά διευκρινισθή, τί λέγαμε κίνη

ση καί τί δέχονται οί έnιστήμονες γι' αύτή. Κίνηση λοιπόν λέγαμε τήν έν 

χρόν41 μεταβολή τής θέσεως ένός άντικειμένου. Άλλ' οί έnιστήμονες 
σχετικά, δέν δέχονται ώς πρωταρχικό βασικό νόμο καί ίδιότητα κάθε όλ
λης μορφής κινήσεως τήν πρώτη κεντρομόλο συστολική κίνηση τού ύλι

κού άτόμου, πού έξελισσομένη μεταμορφώνεται καί γίνεται άφορμή τών 

όλλων μορφών η νόμων της. Πιστεύουν μόνον πολλές τίς μορφές της, 
χαρακτηρίζοντες όλες σάν νόμους η καί μορφές κινήσεως τής ένερ
γείας. 'Αντίθετα μέ τή δυαδική θεωρία τού Πυθαγόρα, πού βασίζει τή 
φανέρωση τών πάντων στίς τρείς ίδιότητες τών δύο ούσιών τής Φύσεως. 
Μέ πρωταρχικό δηλαδή κατ' άρχάς ένεργητικό καί έπειτα δημιουργικό 
αϊτιο, τήν ίδιότητα ένέργεια τού αίθέρα καί μέ άφορμές τίς ίδιότητες κε
ντρομόλο κίνηση καί φυγόκεντρο ζωή τής ϋλης η τόν παλμό τού άτόμου 
της. 

Μετά άnό αύτά μπορούμε νά εϊnωμεν άναλυτικώτερα ότι, κατά τήν 

προοδευτική δυναμική έξέλιξη τών δύο ούσιών καί άnό λόγους φυσι
κούς στόν πλανήτη μας, (όπως είναι ή έnίδραση τού ήλιακού φωτός καί 
οί άστρολογικές έnιδράσεις), παρουσιάστηκαν κάποτε οί ούσίες αύτές, 

σέ μιά νέα κατάσταση. 
Καί σχετικά μέ τήν ϋλη, πρόσφατα άκόμη ή Φυσική έnιστήμη, πού πε

ριοριζόταν νά έρευνά τίς τρείς συνηθισμένες καταστάσεις της, ύnολογί

ζει σήμερα ότι ένα μεγάλο μέρος άnό τήν ϋλη τού Σύμπαντος, βρίσκεται 
σέ μία τετάρτη κατάσταση, πού τήν ώνόμασε n λ ά σ μ α  . Αύτή δέ πρέ-
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πει νά είναι ή τετάρτη κατάσταση τής ϋλης τών άρχαίων φιλοσόφων, ή 
λεγομένη «πυρίνη». Γιατί κατά τήν έπιστήμη πάντοτε, τό πλάσμα είναι 
σωμάτια φορτισμένα μέ ήλεκτρισμό, σέ άκρότατα ύψηλές θερμοκρα
σίες καί πού διαποτίζει τό Σύμπαν σέ διαφόρους βαθμούς συγκεντρώσε
ως. Είναι δέ δπως λέγουν, ή πρώτη ϋλη άπό τήν όποία άποτελούνται ό 

'Ήλιος, οί άπλανείς άστέρες καί γεμίζει τό διάστημα άνάμεσα σέ δλα τά 
ούράνια σώματα, σάν μία άραιή ούσία, πού σφύζει καί πάλλεται άπό μυ
στηριώδη κύματα καί ρεύματα. 

Παρά τή βιαιότητά του - λέγουν άκόμη οί έπισηiμονες - πού συνδέε
ται μέ τήν πυρίνη θερμοκρασία του, τό πλάσμα είναι πολύ εύαίσθητο γιά 
νά ύπάρξη έπάνω στή Γή. Έδώ στόν πλανήτη μας τό πλάσμα συναντάται 
στίς άστραπές, στό βόρειο σέλας, στά ήλεκτρικά τόξα. Στίς συνηθισμέ
νες δέ γήϊνες συνθήκες τά σωμάτιά του, μέσα στή φρενιτιώδη κίνησή 
των, όρμούν στό ψυχρό περιβάλλον τών άργών μορίων της καί χάνουν 
τήν ένέργειά των. 

Τό πλάσμα, κατά τούς ίδίους τούς έπιστήμονες, προκύπτει δταν ένα 

«άέριο θερμανθή σέ πολλές χιλιάδες βαθμών». Στή κατάσταση αύτή τά 

σωμάτιά του περιπλανώνται χωρίς περιορισμό καί άποφεύγουν «μέ πεί

σμα» κάθε ένωση μεταξύ των. Καί έάν ύπάρξη τρόπος τά σωμάτια τού 

πλάσματος έλαφρών ούσιών, δπως τό ύ δ ρ ο  γ ό ν ο ,  νά ύποχρεωθούν 

σέ ένωση, ή τεραστία δυναμική τους ένέργεια θά έλευθερωθή. Άλλά καί 

ή σύντηξη τών σωματίων τού πλάσματος θά μπορούσε νά έπιτευχθή 

μόνο στήν άπίστευτα ύψηλή θερμοκρασία τών 100.000.000
° 

C. Ένώ ό 

πυρήνας, τό κέντρον δηλαδή τού 'Ηλίου έχει θερμοκρασία μόνον 

14.000.000
° 

C. 

Κατόπιν λοιπόν αύτών τών έπιστημονικών δεδομένων, μπορούμε νά 

συμπεράνωμεν ότι, κατά πρώτον ή σύντηξη τών άτόμων τού πλάσματος, 

τά όποία θά πρέπει νά είναι άτομα ύδρογόνου - κυριώτερα ύλικά στοι

χεία τού 'Ηλίου - είναι άδύνατη καί σ' αύτόν άκόμη τόν 'Ήλιο. Κατά δεύ

τερον δέ λόγον δτι, έάν ή θερμοκρασία αύξηθή ύπερβολικά, ή κίνηση 

τών μορίων τού πλάσματος θά πρέπει άσφαλώς «νά ξεπερνά κι' αύτή τήν 

τετάρτη κατάσταση» τής ϋλης του. Καί τούτο πρέπει νά γίνεται μόνο 

στόν 'Ήλιο, πού ή θερμοκρασία του, σάν άπίστευτα μεγάλη, είναι κατάλ

ληλη γιά ύ π έ ρ β ο σ η , άφ' ένός τής ταχύτητος δονήσεων τής αίθερί

κής ένεργείας του καί ύπέρβαση άφ' έτέρου τής συχνότητας τών παλ

μών τών άτόμων τού ήλιακού πλάσματος, όχι όμως καί τόση θερμοκρα

σία όση θά χρειαζόταν γιά τήν σ ύ ν τ η  ξ ή των. 

'Έτσι μπορούμε νά δεχθώμεν ότι, ή ύπέρβαση αύτή τής τετάρτης κα

ταστάσεως τών παλμών τών άτόμων τού πλάσματος, είναι έκείνη πού τά 

φέρνει σέ μιά πέμπτη κατάστασή των. Καί αύτή θά πρέπει νά είναι έκείνη 

τής ζωντανής ϋλης rϊ τών ζ ω  ν τ α ν  ώ ν ά τ ό μ ω ν  της. 

Μία μικρή όμως παρεμβολή, ένισχυτική στό θέμα μας καί σχετική μέ 

τίς ήλιακές καί τίς άστρολογικές έπιδράσεις τίς όποίες, καθώς είναι 

γνωστό, άναγνωρίζει ή έπιστήμη, είναι καί τά όσα γράφει γι' αύτές στό 

βιβλίο «Τό μυστηριώδες Σύμπαν», ό άκαδημαϊκός καθηγητής τού Πανε

�•rηnμίου Ί. Ξανθάκης. «'Από τάς μέχρι σήμερον άνακαλύψεις τής ήλιο-
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κής φυσικής προκύπτει ότι αί άόρατοι κοσμικοί άκτινοβολίαι άπλών.ουν 

τό χέρι των είς τήν άνύποπτον άνθρωπότητα. Μετά τήν θερμικήν καί 

φωτεινήν άκτινοβολίαν άποκαλύπτεται ότι ύπάρχει καί ραδιοηλεκτρική 

καί κοσμική άκτινοβολία ... Ποίας συνεπείας έχουν διά τήν άνθρωπίνην 

ζωήν αί τελευταίοι αύται άκτινοβολίαι; Καί ποίος γνωρίζει αν καί ή άπαλή, 

ποιοτική άκτινοβολία τών άστρων, πού τρεμοσβήνουν τήν νύκτα, δέν 

παίζει κάποιον ρόλον είς τήν μοίραν τού άνθρώπου; Ώρισμέναι ύποθέ

σεις έγγίζουν τά όρια τής 'Αστρολογίας. Άλλά, όπως άπαντούσε ό ·Άμ

λετ «ύπάρχουν άκόμη πολλά πράγματα είς τήν Γήν καί τόν Ούρανόν, πού 

δέν ήμπορεί νά τά συλλάβη ή φιλοσοφία μας». 

'Επανερχόμενοι τώρα στήv, άπό τούς άνωτέρω λόγους, έξέλιξη τών 

δύο ούσιών, γιά νά γίνη σαφέστερη ή μελέτη αύτή έπαναλαμβάνομεν ότι, 

ή μέν αίθερική καί συνεχής ούσία, πού έξεδηλώθη δυναμικά σάν 

δημιουργητική νοητική μονάς, έγινε ό νόμος τής αίτιότητος πού σχημά

τισε τίς μορφές μέ έκδηλωμένες τίς τρείς δυνάμεις της, τή ν ο η τ ι κ ή 

η κυρίως μεταμορφωτική, τή γ ο ν ι μ ο π ο ι ό καί τή φ ω τ ο γ ό ν ο 

ένέργεια καί άκόμη μέ χαρακτηριστικό της τήν έλαστικότητά της. Ή δέ 

ϋλη πού έξεδηλώθη σάν ζωντανή ϋλη, έγινε π α ρ α γ ω γ ι κ ή - ζ ω -

ν τ α  ν ή , μέ τίς δύο βασικές ίδιότητές της, τήν κίνηση καί τή ζωή καί μέ 

χαρακτήρες της τήν έλξη μέν πρός τό κέντρον, τήν άπωση δέ καί τήν 

έπαφή μέ τά γύρω της πρός τήν περιφέρεια. 

Έπαναλαμβάνομεν έπίσης ότι ή αίθερική ούσία ώς άπλή ένεργητική 

καί ώς δημιουργική ένέργεια, γίνεται θεωρητικώς νοητή μέ τή δόνηση η 

τόν κραδασμό της, διαφορετικού μήκους καί έντάσεως γιά κάθε έκδή

λωσή της. 

Ή δέ ϋλη, ώς άπλή μεριστή ούσία καί ώς παραγωγική η ζωντανή, έκ

δηλώνεται μέ τόν παλμό της, δηλαδή τή συστολή καί τή διαστολή η τήν 

κίνηση καί τή ζωή, πού συνεπάγονται τήν έκλυση τής άτομικής της η καί 

τής ζωϊκής της θερμότητας. 

Ή δόνηση τής συνεχούς αίθερικής καί ό παλμός τής μεριστής ϋλης, 

άπό τή στιγμή τής πρωταρχικής έκδηλώσεώς των, συνεργάζονται πλέον 

παντοτεινά καί άλληλοεπιδρώνται έτσι μεταξύ των, ώστε νά σχηματίζουν 
οί δύο ούσίες πολυάριθμες καί πολυσύνθετες ένώσεις, όντα καί μορφές. 

Ή αϋξηση τής ταχύτητος τής δονήσεως καί ή αϋξηση τής συχνότη
τας τών παλμών, πού γίνονται μέ τήν αϋξηση έπίσης τής θερμοκρασίας 
τού περιβάλλοντός των, παρουσιάζουν τή μεταμόρφωση τών ένώσεων 
τών συνεργαζομένων τούτων ούσιών καί τόν βαθμό τής έξελίξεώς των, 
όπως άναφέρει καί ό Πυθαγόρειος Νικ. Παράσχης, στά «Φιλοσοφήματά» 
του. 

Γιατί αν οί άπλές συνθέσεις τών δύο ούσιών, πού στήν περιοχή τού 
άπολύτου μηδενός, άποκτούν κατά τήν έπιστήμην «άπροσδόκητες ίδιό
τητες», τότε τό ϊδιο άπροσδόκητες ίδιότητες, άλλά άντιστρόφως άνάλο
γες, άποκτούν καί οί συνθέσεις τής δημιουργικής ένεργείας καί τής πα
ραγωγικής ϋλης, μέ τήν αϋξηση τής ταχύτητος τής δονήσεως καί τής 
συχνότητας τού παλμού των, πού γίνεται μέ τήν αϋξηση τής γύρω των 
θερμότητας. 
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Καί τούτο γίνεται, γιατί όπως στό κατώτερο όριο ψύχους, στό άπόλυ
τσ μηδέν, κάθε κίνηση καί ό παλμός τών μορίων τής ϋλης σταματά, παύει 
έντελώς, ή δέ ϋλη παρουσιάζεται ώς νεκρά καί μέ άλλες ίδιότητες, έτσι 
καί άντιστρόφως όταν ή θερμότης αύξηθή, αύξάνει άναλόγως καί ή τα
χύτης τών δονήσεων τής αίθερικής καί ή συχνότης τών παλμών τής 
ϋλης. Καί τότε παρουσιάζονται πολλές άλλες ίδιότητες, όπως τό άπλό 
φώς σέ ταχύτητα 300.000 δονήσεων κατά δευτερόλεπτο. 

Άλλά όπως είναι έπόμενσν, καθώς καί στά προηγούμενα άναφέρω
μεν, καί στήν περίπτωση τής κατά μεγάλο βαθμό έξελιγμένης αίθερικής 
ούσίας καί τής ούσίας τής ϋλης, σέ νοητική μονάδα καί σέ ζωντανή ϋλη, 
σέ ϋλη δηλαδή πέμπτης καταστάσεως - πού είναι ό πατέρας καί ή μητέ
ρα τής ψυχής ii ή «καθολική ψυχή τής Φύσεως» - οί άπλές κατ' άρχάς 
ίδιότητές των έμφανίζονται κατά τήν προοδευτ!κή αύξησή των, σάν 
π ρ α γ μ α τ  ι κ ά ά π ρ ο σ δ ό κ η τ ε ς . Γιατί έμφανίζονται ώς νέες 
καταστάσεις, μεταμορφώσεις, νέες σύνθετες ίδιότητες καί ένώσε,ς 

των, πού συχνά είναι δύσκολο v' άναγνωρισθούν ότι αύτές προέρχονται 

άπό τίς προηγούμενες βασικές τών δύο συνεργαζομένων προϊόντων. 

·Έτσι καί γιά τήν ένωση πού σχημάτισε τήν ψυχή καί γιά τήν όποία

χρειάστηκε ή θερμοκρασία τού "Ήλιου, έμφανίστηκαν κατ' άνάγκην οί 

άπροσδόκητες ίδιότητές της, πού όφείλονται ατή μεγάλη δυναμική 

ύπέρβαση τών έκδηλωμένων όρίων τών βασικών ίδιοτήτων τών ούσιών 

τής ψυχής. 

Πρίν προχωρήσωμε ατό σημείο τούτο τής μελέτης γιά τήν δημιουρ

γία της ψυχης καί σχετικά μέ τή συμβολή τής ϋλης σ' αύτή, άξίζει v' άνα

φερθή καί ή άποψη τού Δημ. Ψιμούλη διατυπωμένη ατό έργο «Κοσμοθε

ωρία τής Άστροφυσικής», όπου ό συγγραφεύς προχωρεί στήν ύποδιαί

ρεση τών στοιχειωδών σωματιδίων «πέραν τών φωτονίων καί τών κβά

ντα, σέ ύποφωτόνια καί ύποκβάντα, δηλαδή σ' ένα νέο σύστημα μικρού

λης, πού έκτός τών άλλων παίζει άποφασιστικό ρόλο ατόν ψυχικό μας 

παράγοντα». Καθώς έπίσης καί ό ίσχυρισμός τού άμερικανού φυσικού 

Lester Levenson ότι: «ή ψυχή άποτελείται άπό ϋλην λεπτοτέραν μέν, 

άλλά στερεωτέραν τής άλλης μορφής τής ϋλης». 

Καί ό ίσχυρισμός όμως αύτός ένισχύει άκόμη τήν άποψη ότι τό άτομο 

τής ϋλης δέν διασπάται, άφού δημιουργηθή ώς ζωντανό η ψυχικό άτομο 

καί ή ϋλη έχει έκτοτε μεταμορφωθή σέ ζωντανή, δηλαδή σέ στερεώτερη 

κατά τόν Levenson ϋλη. Καί πρέπει άσφαλώς νά είναι ή ύλη αύτή πέ

μπτης καταστάσεως άπό τίς τρείς γνωστές καί άπό τήν τετάρτης κατα

στάσεως ύλην τού πλάσματος. 

Άλλά καί γιά τήν συμβολή τής αίθερικής ούσίας ατή δημιουργία τής 

ψυχής καί σχετικά μάλιστα γιά ηi δημιουργική δίνη τής νοητικ1ϊς μονά

δος - Φάνητος τών Όρφικών - οί ϊδιοι έλεγαν: «·Απαλύνων τόν θείο αί

θέρα, άσάλευτον βέβαια προϋπάρχοντα, έφανέρωσε ατούς θεούς γιά νά 

τήν βλέπουν ύπέροχην ώροιότητα, τήν όποίαν τώρα βέβαια όνομάζουν 

Φάνητα καί Διόνυσον ... Πρώτος δέ ήλθε ατό φώς- έκλήθη δέ Διόνυσος 

διότι δ ι v ε ί τ α  ι κατά τόv άπειρον μακρυvόv "Όλυμπον». 
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Συνεπώς ζωντανό φώς πρέπει νά έννοούμε τήν άριθμητικά δυναμική 

καί ένεργητική μεταμόρφωση, τής φωτογόνου νοητικής δυνάμεως τής 

αίθερικής ούσίας τής ψυχής, άπό ένστικτώδη σέ λ ο γ ι κ ή ν ό η σ η . Ή 

λογική είναι αύτή πού χαρακτηρίζει τά άνθρώπινα όντα, τά όποία ώπλι

σμένα μ' αύτή τή δύναμη άποκτούν τίς ί δ έ ε ς καί τόν λ ό γ ο - ό μ ι -

λ ί α  (τήν λεγομένη αύδή στήν άρχαία γλώσσα καί λαλιά στή δημοτική). 

Σ' αύτή δέ τή μεταμόρφωση πρέπει νά όφείλεται κατά δεύτερη αίτία ή 

αίωνιότης τής ψυχής καί ή άθανασία της, άφού ώς πρώτη αίτία πρέπει νά 

θεωρήται ή δίνη τής αίθερικής ούσίας κατά τή στιγμή τής δημιουργίας 

της. 

Π ν ε ύ μ α έπομένως είναι ή ψ υ χ ή ή χ α ρ α κ τ η ρ ι ζ ο μ έ ν η 

άπό λ ο γ ι κ ή  η άπό ζ ω ν τ α ν ό  ν ο η τ ι κ ό  φ ώ ς. Τό μέρος τής πε

ριφερείας τής ψυχής-πνεύματος, όπου έκδηλώνεται τό ζωντανό νοητι

κό φώς, οί φιλόσοφοι τό έκάλεσαν π ε ρ ί  π ν ε υ  μ α ,  έπάνω στό όποίο 

γίνονται έκτοτε καί κατά τόν φιλόσοφο Σπ. Νάγο, «όλες οί μεταμορφώ

σεις της». Καί τούτο γιατί σ' αύτό τό περίπνευμα σχηματίζονται άρχικώς 

οί άπλές ίδέες, πού κρατούν τόν πρώτο ρόλο στίς μεταμορφώσεις αύ

τές. 

Οί σύγχρονοι όπαδοί τής Πυθαγορείου φιλοσοφίας, δίδοντες όρισμά 

στό περίπνευμα λέγουν ότι, τούτο είναι κράμα τής φυγοκέντρου ζωής, 

ίδιότητος τής περιφερείας τού ψυχικού άτόμου καί τής ένεργητικής αί

θερικής ούσίας της, η «τής ούσίας τού θεού», όπως καλούν διαφορετικά 

τή νοητική μονάδα. 'Έτσι δέ, γίνεται φανερό τό ότι, όταν άναφερόμεθα 

στήν, άπό τήν αίθερική ούσία τής ψυχής, άπόκτηση τής παραγωγικότη

τος τής φυγοκέντρου ζωής τού ύλικού άτόμου της, έννοούμεν ότι αύτή ή 

αίθερική νοητική μονάδα πού περιβάλλει τό ψυχικό άτομο ϋλης, μετα

μόρφωσε τή νοητική της δύναμη σέ παραγωγική. Καί αύτό σημαίνει ότι 

άπό τότε ή νοητική δύναμη παράγει ίδέες, πού σχηματίζονται άκριβώς 

στό περίπνευμα τής ψυχής-πνεύματος, έκεί όπου έγινε ή συνένωση καί. 
ή συνεργασία τού νοητικού φωτός καί τής ζωής της. 

Ή ψυχή-πνεύμα λοιπόν είναι έκείνη πού ένσαρκώνεται στά νοητικά 

όντα τά όnοία χαρακτηρίζει ή λογική, δηλαδή στούς άνθρώπους. Αύτά 

φυσικά ίσχύουν γιά όσους πιστεύουν στή μετενσάρκωση, πού ύπήρξε πί

στις πολλών άρχαίων, άλλά καί νεωτέρων φιλοσόφων. Στά «'Ορφικά» 

(έκδ. Λειψίας, σελ. 172) άναφέρεται: «ότι παλαιός ό λόγος, 'Ορφικός τε 

γάρ καί Πυθαγόρειος, ό πάλιν άγων τάς ψυχός είς τό σώμα, καί πάλιν 

άπό τού σώματος άνάγων καί τούτο κύκλιy πολλάκις». 

Συνοψίζοντες τώρα έπαναλαμβάνομεν ότι, λογική είναι τό ζωντανό 

φώς τής ψυχής-πνεύματος η ή παραγωγική νοητική δύναμη τού περι

nνεύματός της, μέ κύριο χαρακτηριστικό της τή γέννηση σ' αύτό τών 

ίδεών καί στόν άνθρώπινο όργανισμό niv άνάπτυξη τού λόγου-όμιλίας. 

Φυσικά ή άπόκτηση τής λογικής στό περίπνευμα προϋποθέτει καί τή με

ταμόρφωση τών όρμών τού ψυχικού κέντρου, σέ αίσθήματα καί σέ συ

ναισθήματα. 
Ό ά ρ ι θ μ ό ς η ή παραγωγική αϋξηση (πολλαπλασιασμός) καί τό 

είδ ο ς  τών ίδεών, ψεύτικες η άληθινές, καθορίζουν τήν πνευματική 
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άνάπτυξη καί τόν βαθμό τής έξελίξεως κάθε ψυχής-πνεύματος καί φυ
σικά τού κάθε άνθρώπου. 

'Ωθούμενο κατ' άνάγκην άπό τόν παγκόσμιο νόμο τής έξελίξεως τό 
πνεύμα-ψυχή, δέν παραμένει αίωνίώς άπλό πνεύμα. Στό περίπνευμά 
του, όπου γίνονται οί μεταμορφώσεις τών ίδεών, ή ταχύτης τής νοητικής 
δονήσεως-δίνης τού ζωντανού φωτός του, ύπερβαίνει κάποτε (έκτός 
άπό έκείνην πού nροαναφέρθη καί πού έγέννησε τή λογική) καί μίαν όλ
λην όριακή άριθμητική ταχύτητα, πού μεταμορφώνει τή λογική σέ 
γ ν ώ σ η μέ τή γέννηση σ' αύτή τού π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ φ ω τ ό ς . 

Ό φιλόσοφος Σπύρος Νάγος έδέχετο τή γνώση ώς τή μεταμορφωτι
κή δύναμη τής ψυχής. Γενικεύοντας όμως στή μελέτη μας τή μεταμορ
φωτική δύναμη τής ψυχής στήν ίδία τή νοητική ίκανότητά της, περιορί
ζομε στή γνώση τή συνειδητή νόηση. Γιατί ή συνείδηση πρέπει νά είναι ή 
έσωτερική γνώση, ή πλήρης καί βαθεία έπίγνωση τού λογικού όντος, τής 
ίδίας του ύπάρξεως. Καί έπομένως συνείδηση είναι αύτή ή ίδία ή ψυχή, 

μέτό άληθινό γνωστικό περιεχόμενό της, σέ άρμονική συλλειτουργία μέ 

τό αίσθηματικό καί τό συναισθηματικό κέντρο της. 

Άλλά ό Σπ. Νάγος έπίσης, ξεχώριζε άκριβέστερα καί άναλυτικώτερα 

τή συνείδηση, πρώτον σέ φυσική καί δεύτερο σέ ήθική συνείδηση. Καί 

γιά τήν μέν πρώτη έλεγε ότι είναι αύτό τούτο τό ψυχικό μας έγώ, τού 

όποίου πρωταρχική έκδήλωση είναι ή αίσθησιακή δύναμή του, έξωτερι

κευομένη διά τού όργανισμού της καί είδικώτερον διά τών όργάνων του. 

Γιά δέ τήν ήθική συνείδηση ότι είναι τό γνωστικόν καί συναισθηματικόν 

τής φυσικής συνειδήσεως. 

Γιά ν' άποκτήση λοιπόν γνώση ή ψυχή-πνεύμα, δέν άρκεϊ ή άπλή λο

γική πού έχει σάν λογικό ον. Πρέπει νά φθάση νά συνειδητοποιήση τόν 

έσωτερικό καί τόν έξωτερικό κόσμο της καί νά άποκτήση έτσι άληθινές 

ίδέες, δηλαδή ίδέες άπόλυτα φυσικές. Καί τούτο τό έπιτυγχάνει, όπως 

έγράφη προηγουμένως, μέ τή μεταμόρφωση τού ζωντανού νοητικού 

φωτός της, σέ πνευματικό φώς, τό όποϊο χαρακτηρίζει τή γνώση η τή συ

νειδητή νόηση. 'Έτσι μπορούμε νά δεχθούμε ότι, γνώση είναι ή μεταμορ

φωθεϊσα άπό παραγωγική, σέ γεννώσα νοητική δύναμη τής ψυχής

πνεύματος, δηλαδή γνώση είναι ή συνειδητή νόηση η ή ήθική συνείδηση 

κατά τόν Σπ. Νάγον. Γιατί τό γεγονός αύτό άφορά τίς ίδέες τού περι

πνεύματός της, πού μεταμορφώνονται σέ άληθινές, άφού γεννηθούν 

κάτω άπό τή γονιμοποιό έπίδραση τού πνευματικού φωτός, πού διαλύει 

κάθε τί ψεύτικο. 

Ποία είναι όμως ή διαφορά τής παραγωγικής νοητικής δυνάμεως τής 

άπλής λογικής, άπό τήν γεννώσα νοητική δύναμη τής συνειδητής 

γνώσεως τών όντων; 

Ή παραγωγικότης, σάν μεταμόρφωση τής ίδιότητος τής ζωής τής 

ϋλης, είναι όπως προαναφέρθη, ή ίδιότης τής άναπαραγωγής γιά πολλα

πλασιασμό, ένώ ή γέννηση είναι τό άποτέλεσμα τής ίδιότητος αύτής. Συ

γκεκριμένα ή γέννηση είναι ή πραγματοποίηση καί ή μορφοποίηση τής 

πρώτης καί στήν προκειμένη περίπτωση είναι ή γέννηση τής άληθινής η 

φυσικής ίδέας καί ή παντοτεινιi άποτύπωσή της μέ τόν τρόπο αύτό, στό 
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περίπνευμα τής ψυχής-πνεύματος, πού έχει ώς όργανο έκδηλώσεως 
τόν έγκέφαλο όταν ή ψυχή είναι ένσαρκωμένη. Καί όπως θά μπορούσα
με μεταφορικά νά είπούμε, είναι σάν ή ίδέα νά παίρνη «σάρκα καί όστό». 

Ή ψυχή-πνεύμα έπομένως άπό έξωτερικά καί έσωτερικά αϊτια, όδη
γείται έξελικτικά πρώτον στήν όλοκληρωτική έξωτερική γνώση κι' έπειτα 
στήν έσωτερική όλοκληρωτική συνείδητοποίηση καί άφύπνιση όλων τών 
έσωτερικών ίδιοτήτων της. 

'Όπως δέ γιά τή μεταμόρφωση τής λογικής σέ γνώση μέ τή γέννηση 
στήν ψυχή τού πνευματικού φωτός, χρειάσθηκαν κατά φυσική άνάγκη, 
οί ήλιακές, οί άστρικές καί οί πνευματικές έπιδράσεις τού έξωτερικού 
κόσμου, έτσι γιά τή μεταμόρφωση τής γνώσεώς της χρειάσθηκαν έπίσης 
καί πάλιν οί ϊδιες έπιδράσεις. Χρειάσθηκε δηλαδή μέ τή βοήθειά των νά 
ύπερβή μέ τόν ϊδιο πάντοτε ρυθμό, τήν όριακή άριθμητική ταχύτητα τής 
νοητικής της ένεργητικής δονήσεως. 

Μέ τή γέννηση τότε σ' αύτήν τού φωτός τής γνώσεως, φθάνει ή ψυ
χή-πνεύμα στήν όλοκληρωτική συνειδητοποίησή της, πού δέν είναι άλλο 
παρά μία όλοκληρωμένη άλήθεια φυσικών ίδεών, μέ άρμονική συλλει
τουργία τών αίσθηματικών καί συναισθηματικών έκδηλώσεων τού κέ
ντρου της. 

Άλλά άκριβώς τό γεγονός τούτο είναι ή γέννηση τής σ ο φ ί α ς , ή 
όλοκληρωτική δηλαδή συνειδητοποίηση η γνώση τής ψυχής-πνεύμα
τος, ή χαρακτηριζομένη άπό φ ώ ς γ ν ώ σ ε ω ς  η γνωστικό φώς. Καί ή 
όποία σοφία είναι ή άνωτάτη βαθμίδα πνευματικής έξελίξεως τής άν
θρωπίνης ψυχής, πού τής έπιτρέ1-τει νά ζήση κατόπιν μέσα στή Φύση σάν 
έλείιθερο πνεύμα. 

Ή διαφορά τού πνευματικού φωτός άπό τό φώς τής γνώσεως, είναι 
βέβαια καί αύτή δυναμική άριθμητική διαφορά τού φωτός τής ψυχής. 
Γιατί ό.ν ή ταχύτης τών δονήσεων τού άπλού φυσικού φωτός είναι 
300.000 κατά δευτερόλεπτο καί τού ζωντανού νοητικού η ψυχικού 
φωτός είναι άριθμητική ύπέρβαση αύτής τής ταχύτητος, τού δέ πνευμα-· 
τικού φωτός είναι καί πάλι άριθμητική ύπέρβαση καί αύτής τής πρώτης 
ύπερβάσεως, πολύ περισσότερο θά ύπάρχη δυναμική άριθμητική διαφο
ρά ταχύτητος τών δονήσεων τού φωτός τής γνώσεως μέ τήν προηγου
μένη της. Καί ένώ στήν ψυχή-πνεύμα, πού έχει άποκτήσει άπλή μόνον 
γνώση, ή συνειδητοποίηση τού περιπνεύματος είναι μερική καί σ' αύτό 
έχουν παραμείνει άκόμη ίδέες ψεύτικες καί άφύσικες, στό έλεύθερο 
πνεύμα ή συνειδητοποίηση είναι όλοκληρωτική καί όλες οί ίδέες είναι 
ά λ η θ ι ν έ ς καί ά θ ά ν α τ ε ς . Ή δέ ταχύτητα τής έλευθέρας καί 
διεισδυτικής κινήσεως τού έλευθέρου πνεύματος όφείλεται φυσικά στό 
φώς τής γνώσεως-σοφίας τού περιπνεύματός του. 

Τό φώς λοιπόν αύτό τής σοφίας, πού στήν πορεία τής δυναμικής έξε
λίξεώς του φθάνει κάποτε νά τό κατακτά ή ψυχή, είναι έκείνο πού όλα τά 
φιλοσοφικά συστήματα έπίστευσαν καί χωριστά τό Πυθαγόρειο, καθώς 
έπίσης οί θρησκείες όλων τών λαών, άλλά καί κάθε γνωστικός κι' 
έμπνευσμένος όνθρωπος άποδέχεται σάν τό ύπεροχώτερο άγαθό. 
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Σκοπός έπομένως τών ένσαρκώσεων τής άπλής κατ' άρχάς ψυχής,
τής όποίας τή δημιουργία καί τήν έξέλιξη άναπτύξαμε, είναι ή διά μέσου
τών όργανισμών άφύπνιση καί δυναμική αϋξηση τών βασικών έσωτερι
κών ίδιοτήτων της γιά τελειοποίησή της. Καί μέ λίγα λόγια σκοπός της
είναι ή άπόκτηση τής πολυπόθητης π v ε υ μ α τ ι κ ή ς έ λ ε υ θ ε -
ρ ί α  ς της, πού τήν μεταμορφώνει σέ έ λ ε ύ θ ε ρ ο  π v ε ύ μ α .  Έάν δέ,
θέλωμε άκόμη v' άποδώσωμε σκοπιμότητα καί σ' όλόκληρη τή Φύση,
τότε θά πρέπει νά δεχθούμε συμπερασματικά δτι, σκοπός της είναι ή έκ
πνευμάτωση τής ϋλης η διαφορετικά, ή δημιουργία συνειδήσεων καί έπι
δίωξη τών συνειδήσεων είναι ή πνευματική έλευθερία των.

ΑΒΛΕΨΙΕΣ 

Στό προηγούμενο τεύχος, καί στό άρθρο τής κ. Αίμ. 'Ίβου: «·Η Άλχη

μεία» έγιναν όρισμένα λάθη άπό άβλεψία μας, πού θεωρούμε σωστό νά 
έπανορθώσουμε: 

1) Στή σελ. 305 - άντί Tzitheme - νά γραφή Tritheme

2) Στή σελ. 305 - άντί Sancher - νά γραφή Sanchez

3) Στή σελ. 306- άντί έξεδήλωσε - νά γραφή έδήλωνε
4) Στή σελ. 306 - άντί Congressio Fraternitatis - νά γραφή Confe·ssio

Fraternitatis
5) Στή σελ. 313- άντί άσπρη λευκότητα - νά γραφή άσπιλη λευκότητα

6) Στή σελ. 313 - άντί άνθρώπινη πραγματικότητα - νά γραφή άνθρώπι

νη προσωπικότητα.
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΙΝΔΟΥΊΣΜΟΣ 

Ή δράσις πού προέρχεται άnό τόν νού, τόν λόγο καί άnό τό σώμα, πα
ράγει καλά η κακά άnοτελέσματα. Έκ τής δράσεως προκαλούνται αί 
συνθήκαι τού άνθρώnου, τού ύψηλοτέρου, τού μεσαίου, καί τού χαμηλο
τέρου. 

Manusmrti, χίί, 3 

ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ 

Έάν ό άνθρωπος μιλήση η ένεργήση μέ κακή σκέψη, άκολουθεί ό 
πόνος, δnως ή ρόδα άκολουθεί τό πόδι τού βωδιού, πού σύρει τό άμάξι. 
Έάν ό άνθρωπος μιλήση η ένεργήση μέ άγνή σκέψη, τόν άκολουθεί ή 
εύτυχία, σάν τή σκιά πού δέν τόν άφήνει ποτέ. 

Dhammapada, i, 1, 2 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Τό καλό καί τό κακό δέν συμβαίνουν στούς άνθρώnους τυχαίως, 
άλλά ό Ούρανός στέλνει άθλιότητα η εύτυχία, άνάλογα μέ τήν συμπερι
φορά τους. Άnό τήν μία qίκογένεια, ή άγάnη μπορεί νά ξαnλωθή σ' ένα 
κράτος, δnως καί ή φιλοφροσύνη. Ή φιλοδοξία καί ή διαστροφή ένός 
άνθρώnου μπορεί ένα όλόκληρο κράτος νά ρίξουν σέ άνταρσία άταξίας. 
Αύτός είναι ό νόμος τής έnιδράσεως. 

Liki, 39, 18 

ΤΑΟΊΣΜΟΣ 

Τούς άνθρώnους πού διαπράττουν τό κακό στό φώς τής ήμέρας θά 
τούς τιμωρήσουν οί άνθρωποι. Έκείνους, πού τό διαπράττουν στά κρυ
φά, θά τούς τιμωρήση ό θεός. Ό φοβούμενος τόν άνθρωnον καί τόν 
θεό, είναι ίκανός νά βαδίζη μονάχος. 

Kwang Tze, 23, 8 

ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ 

Κατά τό ϋστατο τέλος τής Δημιουργίας, θέλει άnοδοθή δικαιοσύνη 
άνάλογα μέ τίς καλές καί κακές πράξεις, κακόν άντί κακού καί εύλογία 
καλού άντί τού καλού. 

Ushtavad Gatha, ΧΙ iii, 5 
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'Όστις σκόπτει λόκκοv, θέλει πέσει είς αύτόv, καί δστις χαλά φραγ
μόv, δφις θέλει δαγκάσει αύτόv. Ό μετακιvώv λίθους, θέλει βλαφθή ύπ' 
αύτώv, ό σχίζωv ξύλα θέλει κινδυνεύσει έv αύτοϊς ... Ρίψοv τόv όρτοv σου 
έπί πρόσωπον τώv ύδότωv, διότι έv ταϊς πολλοίς ήμέραις θέλεις εύρεϊ 
αύτόv. 

'Εκκλησιαστής Χ. 8-9, ΧΙ, 1 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

Οί πρόττοvτες τό καλόν θό λάβουν έξαίρετοv όvταμοιβήv καί όφθοvη 
προσθήκη. Άλλό δσοι πράττουν τό κακόν, θό έχουν ϊσηv όvταπόδοσιv 
κακού καί θό καλυφθούν μέ έvτροπήv καί τό πρόσωπό των θό καλυ
φθούν μέ τό βαθύ σκοτάδι τής νύκτας. 

Κοράνι Χ, 27, 28 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Δίδοτε, καί δοθήσεται ύμϊv, μέτρον καλόν, πεπιεσμέvοv καί σεσαλευ
μέvοv καί ύπερεκχυvόμεvοv δώσουσιv είς τόv κόλπον ύμώv τ<i) γόρ αύτ<i) 
μέτρ4> ώ μετpεϊτε, όvτιμετρηθήσεται ύμϊv. 

Λουκ. 6. 38 

Κάντε στούς φίλους πού άγαπάτε, ένα δώρο πού τούς 

άξίζει: Μία συνδρομή τού «ΙΛΙΣΟΥ» γιά τό 1990. 



52 1990 

ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ 

Έπιφυλλίς τού Νίκου Καρβούνη 

(Πρωϊα 4 'Ιανουαρίου 1932) 

Δέν ύπάρχει άνιαρώτερον πράγμα άπό μίαν συγκέντρωσιν άνθρώπων 
πού λέγονται «διανοούμενοι». ·-οχι διότι ή διανόησις είνε κάτι κακόν καθ' 
έαυτήν. Άπ' έναντίας, δταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιή τήν διανόηόίν 
του μέ τήν άπλήν έκείνην τιμιότητα πού είνε τό γέρας τής πείρας τής 
Ζωής, ιϊ ή άπόδειξις τού δτι έμεινε κανείς πνευματικώς άδιάφθορος άπό 
τά διαβάσματά του, ή διανόησις αύτή μπορεί νά τόν βοηθήση είς τήν 

-πνευματική του τήν άνάπτυξιν. Άλλά φορούμεν συνήθως τήν διανόησίν
μας ώσάν πτερόν διακοσμητικόν είς περικεφαλαίαν σοφίας, δταν ή σο
φία δέν έδρεύη είς τήν ψυχήν μας, άλλά τήν μεταχειριζώμεθα ώς κά
λυμμα τού κρανίου μας, Καί τότε - άλλοίμονον! - αύτό τό κωμικόν, άκα
λαίσθητον καί άνόητον πτερόν ένοχλεί δχι μόνον τούς άλλους, δσους
πλησιάζομεν, είς κάθε σοφήν κίνησιν τού κρανίου μας, άλλά καί ήμάς
τούς ίδίους. Διότι πέφτει έμπρός είς τά μάτια μας καί μάς έμποδίζει νά
βλέπωμεν καθαρά καί άπλά, δπως οί άλλοι άνθρωποι, οί άδιανόητοι.

Μία συγκέντρωσις «διανοουμένων» είνε συνήθως μία βαβυλωνία
ίδιωμάτων άκατονοήτων. Λαλεί ό καθείς τό ίδικόν του καί καμμιά συνεν
νόησις δέν είνε δυνατή. "Άλλωστε, δέν πρόκειται καν νά συνεννοηθούν
μεταξύ των. Έάν ό λόγος έδόθη είς τούς άνθρώπους διά νά συνεννοού
νται ό ένας μέ τόν άλλον, τό ίδίωμα τών «διανοουμένων» χρησιμεύει διά
νά μπερδεύη τά πλέον άπλά νοήματα· είναι δργανον έπιδείξεως, έγωκε
ντρισμού, φιλαυτίας. Μεθ(l ό καθένας μέ τόν ήχον, τόν άδειον, τής ίδι
κής του τής φωνής καί είς τήν μέθην αύτήν βρίσκει μεγάλην, διά τήν μι
κροχαρή ψυχήν του, ίκανοποίησιν. Καί δέν είνε δυνατόν, βέβαια, νά συ�
νεννοηθούν ποτέ μεταξύ των άνθρωποι πού δέν λαλούν, έπί τέλους, τήν
γλώσσαν τήν ίδικήν των. Διότι τό άθλιώτερον άποτέλεσμα τής «διανοή
σεως» - δπως έκλαμβάνεται αύτή ή έννοια άπό καιρόν - είναι νά χάνη ό
«διανοούμενος» τήν χρήιν τής ίδικής του τής φωνής.

Πού όφείλεται αύτό τό πνευματικόν παραστράτημα; Κυρίως είς μίαν
πνευματικήν δυσπεψίαν πού γίνεται χρονία μέ τόν καιρόν. Αύτής τής
έπιμόνου καί άνιάτου είς τό τέλος πνευματικής δυσπεψίας οί όξυερυγ
μοί καί δλα τά συναφή καί άρκετά άηδή συμπτώματα είναι αύτό πού λέ
γομεν συνήθως «διανόησιν». Διαβάζουν οί νέοι δ,τι τύχη, δπως τούς
τύχη. Βιβλία καλά μαζί μέ βιβλία άμφιβόλου ποιότητος, ιϊ άσφαλώς κακί
στης ποιότητος. Τό διάβασμα καταντ(l έπάγγελμα διά μερικούς- δι' άλ
λους γίνεται έπίδειξις. ·Έχουν διαβάσει αύτοί τό τελευταίον βιβλίον τού
δείνα ιϊ τού δείνα συγγραφέως πού συνηθίζεται είς τόν κόσμον τής μό
δας τής διεθνούς «διανοήσεως». Διότι ή «διανόησις» είνε δπως ή μόδα:
έχει κατά καιρούς τά εύνοούμενα τά μοντέλα της - τά μεγάλα καί τά
δευτερώτερα. Ό Βαλερύ, ό Ρεμάρκ, ό Λόντον - πλήθος παραγωγών, κα
λών καί κακών καί μετρίων, ένδιαφερόντων ιϊ άσημάντων - γίνονται κάθε
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τόσον τά εϊδωλα τού «διανοητικού» φετιχισμού. Έάν δέν είνε κανείς 
πληροφορημένος διά τό τελευταίον βιβλίον τών είδώλων αύτών, διά τήν 
τελευταίον σελίδα των, ξεπέφτει είς τά μάτια τών «διανοουμένων», ώσόν 
νά είνε ή σκέψις επάγγελμα καί νά είνε κανείς ύποχρεωμένος νά παρα
κολουθή διαρκώς τά έπινοήματα τής ξένης σκέψεως, όπως ένας ύποδη
ματοποιός τήν τελευταίον μόδαν τής τέχνης του. 

Αύτά τά άδιάκοπα διαβάσματα μοιάζουν καταπληκτικά μέ τήν άηδή 
βουλιμίαν μερικών παθολογικών πολυφαγάδων, πού ρίπτουν μέσα των 
άνακατωμένα όλων τών είδών τά καλά καί τά κακά μαγειρεύματα. Καί 
όπως, όταν τρώη κανείς έστω καί τό καλύτερον καί τό ύγιεινότερον φα
γητόν είς ποσότητας πού τού είvε φυσικώς άδύνατον νά τάς χωνεύση, 
εϊτε διότι δέν τάς χωρεί τό στομάχι του, εϊτε δι' άνεπόρκειαν γαστρικού 
ύγρού παθαίνει έπικινδύνους κάποτε διαταράξεις τής πέψεως, έτσι 
ύπάρχουν πυκνά φαινόμενα «διανοήσεως», πού είναι θλιβερόν σύμπτω
μα μιάς πνευματικής δυσπεψίας, καί ή όποία όφείλεται είς άκριτον κατα
νάλωσιν πρώτης τάξεως πνευματικής τροφής. Είνε μερικοί έπιστήμονες 
«διανοούμενοι», πού είνε γεμάτοι άπό γνώσεις, πού εΤνε είς θέσιν νά 
συγγράψουν βιβλία μέ κομμάτια άπό τάς ίδέας τών άλλων, νά μιλούν είς 
άκαδημαϊκάς συγκεντρώσεις, είς διαλέξεις μέ «καθώς πρέπει» άκροα
τήριον, άραδιάζοντας τεχνικά όσα είπαν έπί τού θέματος -η καί έξω άπό 
αύτό-- άπειροι άλλοι άνθρωποι. 

Καί είνε δίκαιον νά προστεθή εύθύς άμέσως, ότι οί «διανοούμενοι» 
αύτοί δέν είνε λογοκλόποι. Άπ' έναντίας, έπιδεικνύουν μέ μεγάλην, μέ 
συγκινητικήν κάποτε, εύσυνειδησίαν, τάς πηγάς τής «διανοήσεώς» των. 
Άπό κάμποσον καιρόν είς τούς κύκλους τής παραστρατημένης αύτής 
διανοήσεως ένα βιβλίον θαυμάζεται καί έκτιμάται τόσον περισσότερον, 
όσον περισσοτέρας έχει «παραπομπάς», όσον περισσότερα συγγράματα 
άναφέρει, όσον περισσοτέρας έχει «ύποσημειώσεις» είς τάς σελίδας 
του, όσα περ,σσότερα φύλλα «βιβλιογραφίας» τό άκολουθούν. Μερικοί, 
μάλιστα, έπιστήμονες είς τήν 'Ελλάδα, οί όποίοι έψώνισαν όλοκλήρους 
άποθήκας γνώσεων είς τό έξωτερικόν, δημοσιεύουν, άπό καιρού είς και
ρόν, ένα βιβλίον θά έλεγε κανείς διά μόνην τήν αύτάρεσκον καί παιδα
ριώδη άπαρίθμησιν, είς τό τέλος τού άδιαφόρου κειμένου, τών έκατο
vτάδων τώv βιβλίων πού έφυλλομέτρησαν διά νά τό συρράψουν. Είς με
ρικά χωριά η έπαρχιακάς πόλεις, μερικές νοικοκυρές συνηθίζουν νά 
φτιάχνουν μικρά χαλιά άπό τά διάφορα κουρέλια, τά έτερόκλητα, παλιών 
ρούχων η σκεπασμάτων. Γίνεται ένα μωσαϊκόν άπό ϋφασμα πού είνε 
χρήσιμον χωρίς vά έχη καμμίαν άξίωσιν ώραιότητος η άλλης άξίας. Καί, 
πρό πάντων, δέν έπέρασε ποτέ άπό τόν νούν καμμιάς νοικοκυράς νά 
καρφώση έπάνω είς αύτό τό χαλί σημείωμα τών ρούχων τών σεβαστών η 
μή μελών τής οίκογενείας, άπό τά κουρέλια τών όποίων τό συνέρραψεv. 
·Ίσως διότι οί vοικοκυράδες δέν είνε διανοούμενοι. Ή διαφορά μεταξύ
αύτών τών αύτοσχεδίων έξ έράνου χαλιών καί μερικών σοφών έπιστημο
νικών συγγραμμάτων είνε ότι τά δεύτερα δεν έχουν συνήθως τήν πρα
κτικήν χρησιμότητα τών πρώτων.

Καί οί νέοι, πού είνε πάντοτε πρόθυμοι νά μιμούνται τό περιβάλλον 
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των, άποβλέπουν πρός αύτήν τήν «διανόησιν» ώσάν πρός ίδεώδες. Καί 
διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν ό,τι τύχη, άξια καί άνάξια, καλά καί 
κακά, χρήσιμα καί άνωφελή, ώραία καί άσχημα, ένδιαφέροντα καί άσή
μαντα, είς μίαν Ρωσσικήν σαλάταν έλεεινού άνακατώματος καί τ' άποτε
λέσματα τής όξείας πνευματικής δυσπεψίας των καταφαίνονται γρήγο
ρα κατά τόν θλιβερώτερον τρόπον: γίνονται νέοι «διανοούμενοι». Ένc;Ό> 
ήσαν πρό όλίγου καιρού άνθρωποι ύγιείς, έντιμοι καί λογικοί, τώρα ή δια
νόησίς των έμβαθύνει είς τά φαινόμενα τής ζωής άλά Φρόϋντ, τώρα με
τρούν τά βήματά των μέ τόν πήχυν τού Μπερξόν, τώρα παρατηρούν έμ
βριθώς τά κραμβολάχανα μέ τήν έσωτερικήν διάθεσιν τού Βαλερύ, τώρα 
παρατηρούν τήν καθημερινήν τήν ζωήν μέ τά ματογυάλια τού Ζίντ, τώρα 
έλησμόνησαν τήν τιμίαν, άπλήν γλώσσαν των καί λαλούν τά γελοία κορα
κιστικά τής «διανοήσεως». 

'Ώστε πρέπει νά καταδικάσωμεν τό διάβασμα; Ε1νε λοιπόν κίνδυνος 
τής πνευματικής μας ύγείας ή έπικοινωνία μέ τά ώραία, τά μεγάλα, τά 
φωτεινά άνθρώπινα πνεύματα πού άποκαλύπτουν είς τά πλήθη τών γε
νεών τών άνθρώπων τό νόημα τής μεγάλης, τής αίωνίας, τής θείας 
Ζωής; ΕΊνε έπικίνδυνος ή πνευματική συναναστροφή μ' έκείνους πού 
ύπήρξαν 'Άνθρωποι άληθινοί; 

Ποίος θά έτολμούσε νά τό ίσχυρισθή; Δέν ε1νε ό κίνδυνος πρός τά 
έκεί· έκεί, άντιθέτως, μπορεί νά βρίσκεται ή σωτηρία καί ή άσφάλεια, ό 
κίνδυνος ε1νε μέσα στό δικό μας τό μυαλό, ε1ναι ή δική μας ή άκρισία, ή 
δική μας ή αύτάρεσκος προσποίησις, ή δική μας ή άπομάκρυνσις άπό τήν 
άλήθειαν. 'Όταν ή πρόοδος τής τυπογραφίας καί ό μηχανικός έκμηδενι
σμός τών άποστάσεων δέν ε1χαν κάμει πληθωρικήν καί τήν πνευματικήν 
παραγωγήν, δέν ε1χαν κάμει τήν άνθρωπίνην σκέψιν άντικείμενον έκβιο
μηχανεύσεως καί κερδοσκοπικής έπιχειρήσεως, όταν τά βιβλία δέν 
ήσαν οϋτε τόσον άπελπιστικώς άφθονα, ουτε τόσον πρόχειρα είς τόν κα
θένα, οί άνθρωποι έσκέπτοντο άπλούστερα, τιμιώτερα, βαθύτερα, άληθι- • 
νώτερα. Τό μυαλό των δέν ε1χε ν' άμυνθή έναντίον μιάς ύπερπαραγω
γής, έναντίον ένός κακού ύπερσιτισμού πού νά ύπερέβαινε τήν δυνατό
τητα τής πνευματικής των χωνεύσεως. Καθένας έδιάλεγε κ' έπαιρνε τήν 
πνευματικήν τροφήν πού τού έχρειάζετο. Καί έπειδή αύτή δέν βρίσκεται 
μόνον είς τά πνευματικά έργα τών άνθρώπων, έτοιμη μαγειρευμένη 
κατά τόν τρόπον τού κάθε πνευματικού δημιουργού, άλλά βρίσκεται 
άφθονη μέσα είς τήν αίωνίαν άπεραντωσύνην τής Ζωής, οί άνθρωποι 
τών παλαιοτέρων έποχών -όσοι ήθελαν, όσοι ήσθάνοντο τήν άκατανίκη
την πνευματικήν πείναν- άναζητούσαν κ' εϋρισκαν τήν πνευματικήν των 
τήν τροφήν είς τήν Ζωήν. Έ ζ ο ύ σ ο ν  έντονα πνευματικώς. Έσκέπτο
ντο - έλάμβανε, δηλαδή ό νούς των συνείδησιν τών πραγματικοτήτων 
τού πνευματικού κόσμου. Ή ύπεροχή αύτού τού τρόπου τής πνευματι
κής άναπτύξεως δέν ε1νε άνάγκη νά έξαρθή. Ποίος θά μπορούσε νά πή 
ότι, άντί ένα βρέφος, ένα νήπιον, νά τροφή μέ τό γάλα τής μητέρας του 
καί ν' άντλή τά ζώπυρα τής Μητέρας Φύσεως άπ' εύθείας άπό τόν ηλιον, 
τόν άέρα τών βουνών καί τών κάμπων καί τών θαλασσών, τό νερό τών 
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πηγών καί τό ψωμί τού ίερού σιταριού, τό καρυκευμένον άnό τήν όρεξιν 

τής ύγείας καί τού φυσικού κόπου, θά έγίνετο άρτιώτερος άνθρωπος, άν 

ύnεβάλλετο είς τάς ύnεριώδεις η όπως άλλέως τάς όνομάζουν τεχνη

τός άκτίνας, μέ τάς όnοίας είς τά βορεινά κλίματα αί κλινικοί άντικαθι

στούν τόν ηλιον, άν έτρέφετο μέ τάς φωσφορούχους καί άσβεστούχους 

σκευασίας πού άκριβοnωλούν τά φαρμακεία, άν έδυνάμωνε μ' ένέσεις; 

Ή Ζωή! Αύτή εΤναι τό μεγάλο, τό αίώνιον, τό nάνσοφον, τό 
n λ ή ρ ε ς βιβλίον, τού όnοίου τό διάβασμα δέν κουράζει ποτέ τό μυαλό 

τού άνθρώnου, δέν διαφθείρει ποτέ τήν ψυχήν, δέν γεννά ποτέ είς τούς 

άναγνώστας του τήν άnεχθή οϊησιν τών γνώσεων, πού χωρίζει τούς άν

θρώnους, πού κάνει τούς «διαννοουμένους» νά ξεnέφτουν άξιοδάκρυτα 

είς τήν ώμολογημένην καί αύθαδώς έnιδεικνυομένην, η άνομολόγητην 

καί πολύ άναξιωτέραν διά τούτο, ύnεροψίαν, τών άnλών καί τιμίων. Ή 

Ζωή. 

Τά διδάγματά της οί άnλοί καί άδιάφθοροι άνθρωποι τά προσδέχονται 

μέ τόν ηρεμον καί άσυναίσθητον σεβασμόν πού δέχονται τήν θαλnωρήν 

τού ήλίου. Καί μέσα είς κάθε άνθρωnον - καί τόν πλέον άnλοϊκόν - βρί

σκεται ή δυνατότης τού διαβάσματος τού μεγάλου βιβλίου τής Ζωής. Τό 

διαβάζει κατ' όρχάς μέ τό αύθόρμητον αϊσθημά του, nρίν άφυnνισθή είς 

ένέργειαν ό Νούς. «Λεπτότατος εΤνε ό τρόπος τής Φύσεως - λέγει ό 

'Άγγλος ποιητής Ροβέρτος Μnρίτζες - μέ τόν όnοίον άφυnνίζει κρυφά 

είς έnίγνωσιν τήν θυμικήν αϊσθησιν καί μέ κάποιον ούράνιον όραματι

σμόν ξunv(l τήν έλξιν τής δημιουργικής ένεργείας πού εΤνε ή ύnάτη φά

σις τής ζωής κάθε όντος». 

Ή πρώτη έnίδρασις τού διαβάσματος τού βιβλίου τής Ζωής είς τήν 

ψυχήν τού άνθρώnου εΤναι έnίδρασις μ ο υ σ ι κ ή . «Διά τά παιδιά - λέγει 

ό Μnρίτζες - τά πνευματικά πράγματα εΤνε όπως ή Μουσική». Πράγματι, 

τά παιδιά - άνθρώnινα όντα άδιάφθορα καί αύτά άnό τήν διανόησιν - δια

νοούνται, κατά τόν ώραίον τόν τρόπον των, μουσικώς. Έάν κατορθωθή 

νά διατηρηθή ή μ ο υ σ ι κ ό τ η  ς αύτή ή ψυχική, έφ' όσον ό Νούς άφυ

nνίζεται είς ένέργειαν, τότε ή άνθρωnίνη σκέψις δέν κινδυνεύει νά κα

ταντήση ποτέ είς «διανόησιν» - τήν σημερινήν διανόησιν πού εΤνε καί 

αύτή ένα άnό τά θλιβερώτερα χαρακτηριστικά τού ξεπεσμένου ύnερδια

νοητικού πολιτισμοί, τής Δύσεως. 

Τό διάβασμα τών βιβλίων εΤναι άκίνδυνον, δταν άnοκτήση κανείς τήν 

έnίγνωσιν τού τί τού χρειάζεται ώς τροφή πνευματική. ·Όταν γνωρίση τί 

δέχεται εύχαρίστως ό πνευματικός του όργανισμός, τί τόν βοηθεί είς τό 

ν' άναnτύξη τάς ίδικάς του τάσεις, νά nροχωρήση είς τόν δρόμον τής ίδι

κής του τής έξελίξεως. Ή έnιλογή είς τό διάβασμα εΤνε άκόμη σημαντι

κωτέρα άnό τήν έnιλογήν τής φυσικής τής τροφής, έκείνης πού ταιριά

ζει είς τόν κάθε φυσικόν όργανισμόν. Διότι τ' άnο-οcλέσματα τής στομα

χικής δυσπεψίας εΤνε βλαβερά διά τό άτομον πού τήν έnροκάλεοε μέ 

τήν διαιτητικήν άκρισίαν του· άλλά τ' άnοτελέσματα τής δυσπεψίας τής 

πνευματικής - ή «διανόησις», δnως έκλαμβάνεται είς τήν έnοχήν αύτήν 

τών γενικών nαρεννοήσεων καί παρεξηγήσεων - εΤνε βλαβερά διά τήν 

πνευματικήν κοινωνίαν τών άνθρώnων. 



56 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

'Εκείνο πού χρειάζεται δέν είνε ή «διανόησις», άλλά ή κ α τ  α ν  ό η -

σ ι ς . Ή πρώτη προκαλεί συνηθέστατα τήν ύπερτροφίαν τού άτόμου, τήν 

ύπερανάπτυξιν τού έγωϊσμού. Γίνεται σκοπός καί όχι μέσον πνευματικής 
άναπτύξεως. Ή «διανόησις διά τήν διανόησιν» - θά μπορούσαν νά πούν 
οί σημερινοί «διανοούμενοι», όπως έλεγαν, όλίγον παλαιότερα, «ή τέχνη 

διά τήν τέχνην». Άποξηραίνει τήν ψυχήν καί στενεύει τό πνεύμα είς τόν 
περίφρακτον στίβον τών συλλογιστικών εύκαμψιών. "Ένας άκροβάτης, 

όμως, μός διασκεδάζει, μός τέρπει προσκαίρως, άλλά κανείς λογικός 

άνθρωπος δέν τόν άναγορεύει διά τούτο ηρωα rϊ άπλώς άθλητήν. Ή 

κ α τ  α ν  ό η σ ι ς , άντιθέτως, είνε τό προϊόν τής πείρας τής Ζωής - τού 
διαβάσματος τού αίωνίως νέου βιβλίου τής Ζωής. Καί είνε, πρό πάντων, 

τό άποτέλεσμα, τό εύτυχές, μιάς ίσορροπίας έσωτερικής μεταξύ τής 

μ ο υ σ ι κ ό τ η  τ ο ς  - πού δημιουργεί ή έπαφή μιός παιδικής, άπλής 
άδιαφθόρου ψυχής μέ τήν πνευματικήν πραγματικότητα τής Ζωής - καί 
τής συνειδήσεως τού νοήματος τής ίδίας αύτής Ζωής πού λαμβάνει ό 
καθαρός λογισμός. 

Ή ίσορροπία αύτή έκδηλώνεται ώς άγάπη καί άλληλεγγύη μεταξύ 
τών άνθρώπων, ένιϊ> ή διάλεκτος τής ξηράς «διανοήσεως» είνε κορακι
στικά πού διαιρούν τούς άνθρώπους είς μίαν άσυνεννοησίαν, διότι 
έκλαμβάνονται άπό έκείνους πού τά όμιλούν ώς γλώσσα πνευματικής 
άνωτερότητας, ένιϊ> είνε άπλώς σύμπτωμα άνθρωπίνου ξεπεσμού. 
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Πώς νά έξασθενήσετε 

τήν όργάνωσή σας! 

1. Μήv πηγαίνετε στίς συνεδριά

σεις η άργοπορήτε.

2. ·Όταν μετέχετε τώv συνεδριά

σεων, κατηγορείτε τούς άξιω

ματούχους καί τ' άλλα μέλη.

3. Μήv δέχεσθε άξιώματα· εΤναι

πιό εϋκολη ή κριτική, παρά ή

δημιουργική έργασία.

4. Γκρινιάζετε, άν δέv σάς βά

λουν σέ κάποια έπιτροπή· άv

σάς βάλουν, άπουσιάζετε.

5. "Αν ζητήσουν τή γνώμη σας

γιά κάποιο σοβαρό θέμα, μή 

λέτε τίποτε. Άλλά μετά τή. συ

νεδρίαση vά λέτε δυνατά τί

έπρεπε vά γίνη.

6. Μή σκοτίζεστε νά άποκτήσουv

οί συνεδριάσεις έvδιαφέρον·

αφηστε τόv πρόεδρο vά

σηκώση τό βάρος.

7. Συμφωvήτε μέ τά λεγόμενα

κατά τήv συvεδρίασιν· καί δια

φωvήτε μέ όλα έκτός τής συ

νεδριάσεως.

8. Λάβετε άπό τήv όργάvωσή

σας πάν ό,τι μπορεί vά σάς

δώση, άλλά μήv δώσετε τίποτε

έσείς.

9. Δέχεσθε τήv συνεργασία dλ

λωv μελών, άλλά μή συνεργά

ζεσθε σείς μέ άλλους.

1 Ο. 'Όταν κάτι δέv πάει καλά, ρί

χνετε τήv εύθύνη στούς άξιω

ματούχους. 

Πώς νά δυναμώσετε 

τήν όργάνωσή σας! 

1. Θεωρήτε καθήκον τήν τακτική

φοίτησι· καί τήv άκρίβεια.

2. "Αν οί άξιωματούχοι πέφτουν

σέ λάθη, προσπαθήτε vά τούς

βοηθάτε μέ συμπάθεια.

3. Νά εΤσθε πάντα έτοιμοι πρός

άνάληψιv εύθυvώv καί v' άπο

δίδετε τόv καλύτερο έαυτό

σας.

4. Δίνετε προτίμηση σέ άλλους,

καλύτερους άπό σάς. "Αν σάς

έκλέξουv, βάλετε όλα τά δυ

νατά σας.

5. Δίνετε τήv είλικριvή καί άvε

πηρέαστη γνώμη σας, δίχως

φόβο η εϋνοια, άλλά μέ ηπιο κ'

εύγεvικό τρόπο,.

6. Προσπαθήτε vά γίvωνται πιό

ένδιαφέρουσες οί συνεδριά

σεις, μέ τήv έποικοδομητική

βοήθειά σας.

7. · Απαξ συμφωνήσετε κατόπιν

πλήρους έξετάσεως, μήν άλ

λάζετε γνώμη χωρίς βασίμους

λόγους.

8. Καλλιεργήτε τό πνεύμα τής

προσφοράς στήv όργάvωση,

παρά τής ώφελείας άπό αύ

τήν.

9. "Αν δέv μπορήτε vά άναλάβε

τε σείς έργασία, τούλάχιστοv

συvεργασθήτε μέ τούς άλ

λους.

1 Ο. Θεωρήτε τόν έαυτό σας σάv 

έναν άπό αύτούς καί συμμερί

ζεσθε τήv άποτυχία των. 

ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗ θΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
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Τά «Μυητικά Συστήματα» 
καί ή 'Επιστήμη 

1990 

Τού Σταύρου Βασαρδάνη 

Είναι γνωστό δτι τά Πανεπιστήμια, στήν Έποχή μας, (1989) σχεδόν 
στό σύνολό τους, άπορρίπτουν τά λεγόμενα «Μυητικά Συστήματα». 
Έκτός έλαχίστων εξαιρέσεων, δπου διδάσκουν σπουδαίοι έπιστήμονες, 
μέ «άνοικτές» άς πούμε «θύρες». Αύτοί δέν τά «άπορρίπτουν, άπλώς 
δηλώνουν δτι δέν τά γνωρίζουν. Δέν τά έχουν έρευνήσει. Είναι δέ αύτά 
τά μυητικά συστήματα: Ό "Εσωτερισμός, ό "Αποκρυφισμός, ό Μυστικι
σμός, ή θεοσοφία, ό Τεκτονισμός, καί άλλα. Καί είναι πανάρχαια. Καί 
έι:)ευνούν ένα άλλο Σύμπαν. Πού είναι έξ ϊσου Μεγάλο καί ··Απειρο καί 
Παράξενο, καθώς είναι τό 'Εξωτερικό Σύμπαν, πού έρευνά ή «άπό Καθέ
δρας» "Επιστήμη τών Πανεπιστημίων μας, στό "Εργαστήριο μέ τό πείρα
μα καί τήν άπόδειξη. 

"Η σημερινή έπιστήμη (τού 1989) δέν είναι δμως όλόκληρη ή ΕΠΙ
ΣΤΗΜΗ νομίζω. "Υπάρχει παραδείγματος χάριν καί ή "Επιστήμη τού 
2089. Τό «Τρίτον Κύμα τού Πολιτισμού μας», καθώς τό όνομάζουν, μέ τή 
τρομερή Τεχνολογία, πού έρχεται μέ ταχύτατο ρυθμό, πού δέν τόν είχα
με προβλέψει, ούτε ή "Επιστήμονές μας, ούτε οί Πολιτικοί μας "Ηγέτες, 
ούτε οί Φιλόσοφοι, καί άπό τό όποίο κύμα κινδυνεύουμε, (ϊδε βιβλίο μου 
«Σκίτσα Μεγάλων» - Κεφ. «Είσαγωγή» ). 

Καί ύπάρχει άκόμη καί "Επιστήμη τού 2089 καί τού 3089 καί τού 
4089 καί οϋτω καθεξής. "Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι άπειρη θά μάς πεί ό "Ανατο
λίτης Σοφός ΜΟΡΥΑ στό περίφημο βιβλίο του «ΟΜ». Και τούς «Νόμους» 
τού Σύμπαντος δέν τούς φτιάξαμε έμείς οί άνθρωποι τού μικρού Γαλά
ζιου Πλανήτη Γή. Τούς έφτιαξε τό Σύμπαν. "Εμείς άνακαλύπτουμε πού 
καί πού, κάποιον Νόμο. Καί ύπάρχουνε πολλοί (άπειροι) Νόμοι τού Σύ-
μπαντος πού δέν τούς έχουμε άνακαλύψει καί δέν τούς ξέρουμε .. . 
«ύπάρχουν τόσα πραγματα ·οράτιε γύρω μας πού δέν τά γνωρίζουμε ... » 
θά μάς πεί ό Λουκρήτιος στό "Επικό του Ποίημα DE RERUM NATURA 
(«Περί τής Φύσεως τών Πραγμάτων») τόν πρώτο αίώνα π.Χ. Τό ϊδιο θά 
μάς πεί ό ROBERT ΟΡΕΝΗΑΪΜΕR ό πατήρ τής "Ατομικής Βόμβας, τόν 
είκοστό αίώνα μ.Χ. « .. ."Η "Επιστήμη σήμερα μάς άποδείχνει πόσο άπί
στευτα παράξενο είναι τό Σύμπαν ... ». Αύτά λοιπόν καί άλλα τινα έρευ
νούν τά «Μυητικά Συστήματα» μέ κάποια δική τους μέθοδο (τυπικά). 
Σκοπός: Νά άναπτύξουν, νά βελτιώσουν τό ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ άνθρώπινο Σύ
μπαν - τόν άνθρωπο. Βεβαίως είναι άπαραίτητη γιά τήν προκοπή τού "Αν

θρώπου καί ή άνάπτξη τής Έρευνας τού "Εξωτερικού Σύμπαντος, τής 
«Τεχνολογίας» καί τών άλλων «άπό Καθέδρας» 'Επιστημών. 

Τό λάθος δμως είναι, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, ή άπόρριψις 
τών «Μυητικών συστημάτων», καί μάλιστα χωρίς «·Ερευνα» άπό τήν 
«·Επιστήμην τής Καθέδρας». "Αναλογίζεσθε τί μπορεί νά συμβεί όν τά 
φοβερά έπιστημονικά έπιτεύγματα πού έχει έπιτύχει ή "Επιστήμη τού 
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'Εξωτερικού Σύμπαντος ή «Τεχνολογία» π.χ. περιέλθουν είς χείρας άν
θρώπων οί όποίοι δέν έχουν καλλιεργήσει, άναπτύξει, τό ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
τους Σύμπαν; 'Ή γιά νά όμιλήσουμε άπλούστερα, δέν έχουν καλλιεργη
θεί έσωτερικά-ψυχικά; Καταστροφή, Χάος. 

Καί νομίζω πώς αύτός θά πρέπει νά είναι ό στόχος τών λεγομένων 
«Μυητικών Συστημάτων». Νά προσφέρουν στούς άνθρώπους τού μικρού 
μας πλανήτη τήν Τάξιν άπό τό Χάος. Τώρα η στό Μέλλον. 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ; 

Αίδ. Ζάνου Γουγούτα 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΑ ΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙ
ΔΗΣΗ! 

Η ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΝΤ ΑΙ ΤΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, 
ΔΙΟΤΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΧΝΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΝ ΜΑΣ 
ΕΑΥΤΟ ΚΑΘΩΣ ΛΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΩΜΑΙΩΝ 7 ΚΕΦ. 

ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥ
ΝΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ! 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ» ΑΛΛΑ ΑΙ ΨΥΧΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΩΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟ
ΜΕΘΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣ 
ΟΡΘΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΑΣ. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΑΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Α Υ-
ΤΗΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝΙ 

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ; 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ; 
ΤΙ ΜΑΡΤΥΡ,ΟΥΝ οι ΦΥΛΑΚΕΣ; ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ;Ι 
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΕ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ πιο ΚΟΝΤΑ 

ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ. 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ 

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΜΑΧΙΚΗ! 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤ ΑΣ 
DETROΪT, MICH 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25,106 71 Άθήνα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΥ -ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990 

Εϊσοδος Έλευθέρα - Βουκουρεστίου 25, ώρα 8 μ.μ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Πέμπτη 

2 Παρασκευή 

5 Δευτέρα 

6 Τρίτη 
8 Πέμπτη 

9 Παρασκευή 
13 Τρίτη 

15 Πέμπτη 
19 Δευτέρα 

20 Τρίτη 
22 Πέμπτη 

23 Παρασκευή 
27 Τρίτη 

29 Πέμπτη 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2 Δευτέρα 

3 Τρίτη 

5 Πέμπτη 
6 Παρασκευή 

17 Τρίτη 

19 Πέμπτη 
20 Παρασκευή 
23 Δευτέρα 

24 Τρίτη 

26 Πέμπτη 

ΑΠΟΛΛΩΝ Γεώργιος Γιανναδάκης - 'Εσωστρεφής καί 
. 'Εξωστρεφής θεόσοφος 
60η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΛΩΝ θΕΟ
ΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑΣ 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώοτου - "Άπό τίς έσωτερικές δι
δασκαλίες τών παλαιοτέρων Διδασκάλων» 

ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - «Τό Κάρμα» 
ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Καμαρωτάκης - «·ο Πνευματισμός ύπό τό 

φώς έσωτερισμού (4ον)» 
ΑΛΚΥΩΝ Πολ. 'Άντζακας - «Κρισναμούρτι» 
ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - «Σχέση θεοσ. 'Εταιρίας 

καί έσωτ. 'Ιεραρχίας» 
ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - «Σκέψεις καί διαλογισμοί (2ον)» 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώστου - «'Από τίς έσωτερικές δι

δασκαλίες τών παλαιοτέρων Διδασκάλων" 
ΗΛΙΟΣ Κ. Ήλιάδης- «Τηλεπάθεια & Τηλεκίνηση» 
ΑΡΤΕΜΙΣ 'Αγγελική Κατσουράκη - .. ·ο δημιουργικός 

ρόλος τών σκέψεων στή Ζωή μας" 
ΑΛΚΥΩΝ Πολ. "Αντζακας- «Κρισναμούρτι» 
ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης- «Τί σημαίνει θεοσοφι

στής;» 
ΑΠΟΛΛΩΝ Άνασ. Τριανταφυλλόπουλος - «'Η δύναμις 

τής πίστεως» 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

Παν. Άναγνώστου - «'Από τίς έσωτερικές δι-
δασκαλίες τών παλαιοτέρων Διδασκάλων» 
θ. Καφετζόπουλος - «Σχέση θ. 'Εταιρίας καί 
έσωτ. 'Ιεραρχίας» 
'Ηλίας Κίμος- «Τί είναι Πνευματικότης (2ον)» 
Πολ. "Αντζακας - «Κρισναμούρτι» 
Κ. Ήλιάδης- "Ό θαυμαστός κόσμος μέσα 
μας» 

ΑΠΟΛΛΩΝ Γεωρ. Σιβρής - «Φιλοσοφία καί διανόησις» 
ΑΛΚΥΩΝ Πολ. "Αντζακας - «Κρισναμούρτι» 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώστου - «'Από τίς έσωτερικές δι

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤiΞΜΙΣ 

δασκαλίες τών παλαιοτέρων Διδασκάλων» 
Π. Παπασλιώτης - «Οί έπτά φυλές τής Άν
θρωπότητος» 
Χρ. Καμαρωτάκης- «·ο Πνευματισμός ύπό τό 
φώς τού Έσωτερισμού (5ο)» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Ή θεοσοφική Στοά τού Βόλου «ΕΛΕΥθΕΡΙΑ» θά συνεδριάζει κάθε 
δεύτερο ΣΑΒΒΑ ΤΟ στίς πάρα κάτω ήμερομηνίες: 10/2, 24/2, 10/3, 
24/3, 7 /4 μέ θέμα: «'Ανάλυσις - 'Ερωτήσεις καί άπόψεις πάνω στό 
Βιβλίο «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» τής Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. 
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Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Βουκου
ρεστίου 25, α· όροφος, Κωδ. 106 71, 
είναι άvοικτά καθημερινώς πλήv Σαβ
βάτου 1 Ο - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεv, άποστέλλετε μέ 
ταχυδρομικήv η τραπεζικήv έπιταγήv 
είς τήv διεύθυvσιv: «Πολυδεύκηv 
'Άvτζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο
φος Κωδ. 106 71, Άθήvας». Άποστο
λαί μέ τραπεζικός έvτολάς μάς δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησαv 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv σημείω
σιv: «μετώκησε» ή «άγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν vά 
τούς είδοποιήσουv η vά μάς δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

'Αθηνά Βάνα 
Άπόστολος Γκιρτζής 
Μαρία Ρουσέλη 

ΕΠΑΡΧΙΏΝ 

Γεωργ.Δαφvής,Κέρκυρα 
θεοδ. Καράμπελας, Άλεξαvδρούπολη 
Άλ. Παρασκευά, Γκούρα Κορίνθου 
Γ.Α. Τριανταφυλλόπουλος, Πάτρα 
Γεωργ. Φουρουτζόγλου, Δράμα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Δημ. Βαλασκαvτζής, Άθήvα 
Ζαχ. Κωτσίκης, Άθήvα 
Τασία Παπαϊωάvου-Μπεvοπούλου, 
Άθήvα 
Άριστ. Παπανικολάου, Άθήvα 
Γεωργ. Βαϊδής, Θεσσαλονίκη 
Άποστ. Μάτσικας, Βόλος 
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μας 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Διονύσης Κουλεvτιαvός «Βιολέττες 
καί Στιλέτα» (Ποίηση) 
Πετρούλα Α. Παvαγιωτίδη «'Αγώνες, 
Άγωvίες» 
Χρήστος Γ. Ψαρράς «Κραυγή άr.ελπι
σίας γιά είρήvη καί σεβασμό στό περι
βάλλον» «Ζωγραφική» 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«Πνευματική Κύπρος», Ίούλιος - Σε
πτέμβριος '89 
«·Ηπειρωτική Έστία» Ίούλιος - Αϋγ. -
Σεπτ. '89 
«Χρονικά» Νοέμβριος - Δεκέμβριος 
'89 

ΔΩΡΕΕΣ 

Έλέvη Πιερράκου είς μνήμην Κ. Με
λισσαρόπουλου δρχ. 1 .000 
Άvδρέας Άvδρέου δρχ. 1 .000 
Κωv/vος Μπερεδήμας είς μνήμην 
Βάσσου Κριμπά 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίvος 
Ήράκλειοv: Βασ. Βασιλείου 
Ίωάv\·ιvα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 
Λαμία: Άvτ. Τριανταφύλλου 
Λάρισα: Ίο. Φελλούς 
Μυτ�ήvη:Δ.Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοvτοσάκις 
Ρέθυμνο: Άvτ. Βιστάκης 
Ρόδος: Αvτ. Βεργωτής 
Σέρραι: Άvέστης Σάββας 
Σύρος:Π.Ζαραφωvhης 
Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 
Χανιά: Έυυ. Νοδαpάκης 
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Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

2 "Οθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 7 4815 

Λευκωσία 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής "Εταιρίας 

έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

"Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

"Εκδότης-Διευθυντής: 

Πολυδεύκης"Αντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Ίαν. - Φεβρουάριος 1990 

ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΣΦΙΓΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ 

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ 

- ΕΞΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΔΙΑ ΤlθΕΝΤ ΑΙ 

ΕΚΑΣΤΗ ΤΕΤ ΑΡΤΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-7 Μ.Μ. 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 64 ΓΟΥ ΔΙ 

ΤΗΛ. 778.3781 



ΤΙΜΟΙ<ΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ((ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 
α· ι'Sροψ()ς, Κωδ. Ταχ. 106 71 Τηλ. 3620702 

Η.Ρ BldΙ,T!Sky 
)) 

An. Besaπt 

Besant Leadbeater 
C W Lea,Jbeθtε•r 

Ν. Sri Ram 
)) 

lrving S Cooper 

Vivekaπandd 

Άντ. Άδριανοπουλuυ 
)) 

)) 

Ιω. Βασ,λή 
)) 

Τ, "�r Ί<, Θ· σσr,φιu, 
Η φι.,, '1 της r ιyri,. 

Ο Ε-σωη r,,κος Χριστιαν σμυς 
Οανυιος κα Ύr-Epπt�•av 

Η Α-, μ□'loc • J Άιτοκι:,uιr �μου 
Η μι,,, κη \στυριn ruι, εκrονι, ιμου 

Γlρο,,Εγγιu,., προς ''V Πραγυnτι11c1τ11τα 
ΑΙ Βαθυτερnι όψε ,. τής lωη< 

Η Mr rνσάρκwο . ., 

1 , ·νκα 

Αρχα,υ, Ε λ\r:νε ί, φιλι'"-'οφοι 
Ο όνθριιΗ1,1ζ κη, ή ζωη 

Ο! Ν,L,μ.,. της lωi\',. 

Τό Σημε ,ωματάρι() tνυς Ι\/1υστeιυ 
Tli φυuικα διtω•ωμnτα c•,J όνθριur• ,ι, 

Περ,οδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» Τομσ, χαρ1όδ ,υ 
«ΙΛΙΣΟΣ» ΈΓ' λογή 1956 58 19!.,9 61 1962 65 έκαστη bε μένη 
«ΙΛΙΣΟΣ» Fπιλογή 1966 1971) ,nοτοδετος 100 δεμένη 

Τ ά έξοδα έπί άνrικα, αΒολr έπ ιβαρυνου, ro1, ιγοραστήν 
ΤΙΙ\/1�' ΤΕΥΧΟΥΣ :<IΛΙΣΟΥι> Δρχ ..:U0 

900 
r;oo 

900 
850 

800 
1800 

400 
400 

500 

400 

900 
91)0 
600 

600 
300 

12,)0 
1200 
1200 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 1 200 Ε:ξωτcμ Δ1 χ 2 000 Αεροπ. Δρχ 2 500 

Κάντε στούς φίλους πού αγαπάτε, ένα δωρο που τούς 
άξίζει: Μία συνδρομή τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ,, γιά τό 1990. 



PAPUS 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΟΣΗ 
Η ΦΥΣΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο μεγάλος Γάλλος αποκρυφιστής κάνει 

μία εντυπωσιακή προσέγγιση στη δοξασια 
της Μετενσαρκώσεως, βασισμένος στη Δυτική 
Εσωτερική Παράδοση, που έχει τις ρίζες της 

στην Αρχαία ΑίγυπτQ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38, Τηλ. 36.30.824 
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