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«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ» 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ή Θεοσοφία ύπήρχε πάντοτε στόν κόσμο. Είναι ή Σο φ ί α  
τών Θείων 'Όντων, πού έκδηλώνεται κατά διάφορους τρόπους 

στίς διάφορες έποχές. Είναι ή γνώση τών θείων νόμων, πού δέν 
έλειψε ποτέ άπό τούς άγαπημένους τών θεών. Είναι ή Ά λ ή -
θ ει α ,  στήν πιό ώλοκληρωμένη μορφή της. Ή πηγή σοφίας τής 

άπόκρυφης Γνώσεως. Ό όδηγός τών φιλοσόφων. Τό πνεύμα 
πού ζωογονεί κάθε θρησκεία. Ή ψυχή κάθε άνθρωπιστικής δρά
σεως. Ό ύπέρτα:ως νομοθέτης τών ήθικών κανόνων, πάνω 

στούς όποίους στηρίζεται ή πνευματική ζωή. Είναι ή πηγή 
έμπνεύσεως τών όραματιστών τοϋ μέλλοντος καί τών μεγάλων 
μυστικιστών. 

Ή Θεοσοφία δέν ηταν πάντοτε προσιτή στούς πολλούς. Τή 
φύλαγαν όλλοτε κρυμμένη στά βάθη τών Ναών καί στά όδυτα 

τών Μυστηρίων. Οί θεόσοφοι συγγραφείς τήν άνέσυραν άπό τά 
βάθη τών ίερών καί τήν έφεραν στό προσκήνιο τής ζωής. Τήν 

προσέφεραν μέ έμπιστοσύνη καί μέ άγάπη σέ όλόκληρη τήν άν
θρωπότητα. Έσήκωσαν θαρρετά τόν πέπλο τής 'Ίσιδας καί τό 

φώς έλαμψε στόν κόσμο. Έγκρέμισαν τούς φραγμούς πού κρα-
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τούσαν τά άπόκρυφα μυστικά τών νόμων τής φύσεως άποκλει

σμένα άπό τό πολύ πλήθος. Καί ένώ άλλοτε ή άπόκρυφη Γνώση 

δινόταν μέ τό σταγονόμετρο στά μυστηριακά άντρα, τήν προσέ
φεραν τώρα σέ μεγάλες ποσότητες καί πρός όλους. 

"Ας μήν τρομάξη κανένας ότι βεβηλωθήκανε τά ίερά καί τά 
όσια. Τά μυστήρια τής λειτουργίας τού σύμπαντος καί τής έξελί
ξεως τού άνθρώπου, άπό τήν ϊδια τους τή φύση, ειναι αύστηρά 
προφυλαγμένα άπό τούς άνάξιους νά τά προσεγγίσουν. «Μάτια 
έχουν καί δέν βλέπουνε, αύτιά καί δέν άκούνε». Οί πέπλοι τής 
'Ίσιδας κατέπεσαν, άλλά ή τlσις παραμένει πάντοτε άόρατη στά 
μάτια έκείνων, πού θά τή βεβήλωναν βλέποντάς την. Κr-ί όπως ή 
όμορφιά τής Τέχνης δέν συγκινεί, παρά έκείνους πού εΊναι σέ 
θέση νά τή νιώσουν, έτσι καί ή γνώση τής Σοφίας δέν τραβάει 
τήν προσοχή, παρά έκείνων πού ειναι ώριμοι νά τή δεχθούν. Μό
νον έτσι έξηγείται τό φαινόμενο τής άδιαφορίας τών πολλών γιά 
τίς άπόκρυφες άλήθειες, πού έπαψαν πιά νά εΊναι μυστικές καί 
πού χωρίς άλλο θά συγκλονίζανε τόν κόσμο, άν ό πολύς κόσμος 
μπορούσε νά τίς προσέξη καί νά τίς νιώση. 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία ίδρύθηκε τό 1875. Σέ μιά έποχή 
θριάμβου τής ύλιστικής φιλοσοφίας, πού έπίστευαν πώς ό άν
θρωπος δέν εΤναι παρά ένα κτήνος μέ τελειοποιημένη διάνοια, ή 
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ άπεκάλυψε τό πνεύμα πού συνυπάρχει στήν 
ϋλη καί τή ζωοογονεί, καί άπέδειξε πώς ό άνθρωπος, άντί γιά 
έξυπνο κτήνος, ειναι θεός έν τc;Ό> γίγνεσθαι. Καί ένώ ό κόσμος 
δέν έγνώριζε παρά τήν έξέλιξη τών ύλικών μορφών, ή Ε.Π.Μ. :_ 
μέ τή Θεοσοφία - έπρόβαλε τόν Κοσμικό Νόμο τής 'Εξελίξεως 
καί έξήγησε ότι ή έξέλιξη τών ύλικών μορφών ειναι άπλή συνέ
πεια τής έξελίξεως τής Ζωής, φυσικό έπακόλουθο τής έξελίξε
ως τής Συνειδήσεως. 

Ή διδασκαλία τής Θεοσοφίας γιά τό όμοούσιο τής συνειδή
σεως τού άνθρώπου μέ τή συνείδηση τού Λόγου, όχι μόνον πι
στοποιεί τή Θεία καταγωγή τού άνθρώπου, άλλά καί δίνει τό 
κλειδί τής πραγματοποιήσεως τού μεγάλου όνείρου όλων τών 
μυστικιστών, δηλαδή τής συνειδητής ένώσεως τού άνθρώπου μέ 
τή Θεότητα. 

Ή Θεοσοφία δέν όδηγεί μόνον πρός τόν Μυστικισμό. Είναι 
έπίσης σχολείο 'Αποκρυφισμού. Μιά ώλοκληρωμένη σέ όλα της 
τά σημεία κοσμοθεωρία, πού προέρχεται άπό τήν άπόκρυφη 
Γνώση, προσφέρεται στόν κατάπληκτο σπουδαστή της, ό όποίος 
όμως παράλληλα διδάσκεται ότι στή δύσκολη άτραπό τού 'Απο
κρυφισμού δέν ειναι δυνατή καμμιά πρόοδος, άν δέν συνοδεύε-
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ται άπό άνάλογη ήθική τελειοποίηση. Ή έξέλιξη τού ήθικού 
όντος πρέπει νά συμβαδίζη άπαραίτητα μέ τήν έξέλιξη τής δια
νοίας. Διαφορετικά ό άνθρωπος, άντί νά γίνη θεός, γίνεται διά
βολος. 

Ή άλλοπρόσαλλη άνάπτυξη τού πολιτισμού μας, πολιτισμού 
πού βασίζεται μονάχα στή μηχανική πρόοδο καί έπιδιώκει τήν 
ίκανοποίηση ύλικών μόνο άναγκών, καί πού μάς ώδήγησε μέσα 
σέ τριάντα χρόνια σέ δύο φρικτούς παγκόσμιους πολέμους, είναι 
άδιάψευστο τεκμήριο τού κακού στό όποίο μπορεί νά όδηγήση ή 
έξέλιξη τής διανοίας, όταν δέν συνοδεύεται άπό άνάλογη έξέλι
ξη τής ψυχής. 

Πραγματικά, ό σημερινός άνθρωπος, άπό τήν άποψη τής άνα
πτύξεως τής διανοίας, έπροχώρησε πάρα πολύ, σχετικά μέ τόν 
πρωτόγονο. Έπέτυχε καταπληκτικά πράγματα, χρησιμοποιώντας 
τή σκέψη του. "Άλλαξε ριζικά τήν έξωτερική όψη τής ζωής; Έπέ
τυχε άνάλογη πρόοδο στόν τομέα τής έξελίξεως τής ψυχής του; 
Έπραγματοποίησε τά στοιχεία τού πολιτισμού, πού όδηγούν 
στήν άρμονική συμβίωση μέ τούς άλλους άνθρώnους; 'Έβαλε 
φραγμό στίς άρπακτικές του διαθέσεις, στήν κατακτητική του 
μανία καί στόν παράφρονα έγωκεντρισμό του; Άνέπτυξε τήν άλ
ληλεγγύη καί τήν άγάπη; Τόν άλληλοσεβασμό καί τή συνεργασία; 
'Ή έξακολουθεί νά φέρεται σάν πεινασμένος λύκος μέ τούς συ
νανθρώπους του; 

Εϊτε μέ τά δόντια καί μέ τά νύχια, εϊτε μέ άκόντια καί μέ τόξα, 
εϊτε μέ φλογοβόλα καί άτομικές βόμβες άλληλοσκοτώνονται οί 
άνθρωποι, παραμένει πάντοτε άμετάβλητο στήν ούσία του τό 
φρικτό γεγονός τού φόνου. Άρκετά προχώρησε ό άνθρωπος 
στή διανοητική του άνάπτυξη. Καιρός νά άσχοληθή καί μέ τήν 
καλλιέργεια τής ψυχής του, μέ τήν καλλιέργεια τού ήθικού του 
όντος, μέ τήν έξέλιξη τού πνεύματος, πού συνυπάρχει καί ζωο

. γονεί τό ύλικό σώμα. Αύτή είναι πρό παντός ή δουλειά τής θεο-
σοφίας. 

'Υπάρχει βέβαια - όπως γράφαμε πιό πάνω- μιά γοητευτική 
θεοσοφική διδασκαλία, πού δίνει ίκαvοποιητικές άπαντήσεις σέ 
όλα τά κοσμογονικά καί άνθρωπολογικά προβλήματα. 'Όλες 
όμως αύτές οί γνώσεις, πού μέ λεπτομέρειες άναπτύσσονται στή 
θεοσοφική διδασκαλία, δέν άποτελούν παρά ενα πεδίο 
γ v ώ σ ε  ω v , χρήσιμο μόνον γιά νά βοηθήση τόν σπουδαστή νά 
προχωρήση πιό πέρα άπό τό γνωσιολογικό μέρος τής θεοσο
φίας, γιά νά φθάση στό στάδιο τής έ φ α  ρ μ ο γ ή ς τ ώ v ή θ ι -
κ ώ ν σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω v , πού άπορρέουν άπό τή μελέτη 
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τών νόμων τής λειτουργίας τοϋ σύμπαντος. ·Άν δέν άξιοποιηθοϋν 

οί γνώσεις, μέ τή μετατροπή τους σέ σωστή διαγωγή, δέν έχουν 

καμμιά άξία. 

Άπό τή γνώση τών νόμων τής φύσεως πηγάζουν βιονομικοί 

κανόνες πού -άν τούς άκολουθήση ό άνθρωπος- πραγματοποιεί 

τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν πιό πέρα έξέλιξή του. 
Άντιθέτως, άπό τή γνώση τών φυσικών νόμων καί τή συμμόρφω

ση μ' αύτούς, άπορρέει φυσιολογική καί άβίαστη ζωή, άρμονική 

ζωή, ήθική ζωή. Διότι, bπώς έλεγαν οί άρχαίοι Στωϊκοί «Τό ΚΟίά 

φύσιν ζην, ταύτό τοϋ κατ' άρετήν ζην». 
Ή Θεοσοφία δέν εϊναι θρησκεία, διότι εϊναι σύνθεση τών 

θρησκειών. Διότι εϊναι ή έσωτερική ζωή κάθε θρησκείας. Διότι 

χωρίς αύτήν ή θρησκεία μεταβάλλεται σέ δεισιδαιμονία καί εί
δωλολατρεία. Δέν έχει τελετουργίες, διότι εϊναι άνώτερη άπό τίς 

έξωτερικές έκδηλώσεις τής λατρείας. Σέβεται όμως όλες τίς τε

λετουργίες, καθώς σέβεται καί όλες τίς θρησκευτικές η άλλες 
πεποιθήσεις. Δέν έχει δόγματα, διότι ή Άλήθεια εϊναι άπεριόρι
στη καί ό άνθρωπος μπορεί νά τή νιώση μόνον κατά στάδια, άνά

λογα κάθε φορά μέ τόν βαθμό τής έξελίξεώς του. 
Ή ήθική τής Θεοσοφίας εϊναι ό έξαγνισμός τών σκέψεων, 

τών έπιθυμιών καί τών πράξεων. Ό άπεριόριστος σεβασμός στήν 
έλευθερία τής σκέψεως καί τής συνειδήσεως. Ή τάση γιά άγάπη 

καί ή προθυμία γιά ύπηρεσία. Τό ν' άπαντάς μέ καλοσύνη στήν 

κακία. 
«·Αγαπάτε τούς έχθρούς ύμών, εύλογείτε τούς καταρωμέ

νους ύμάς, καλώς ποιείτε τούς μισοϋσιν ύμάς καί προσεύχεσθε 

ύπέρ τών έπηρεαζόντων ύμάς καί διωκόντων ύμάς», διδάσκει ό 

Ίησοϋς στήν έπί τοϋ όρους όμιλία του. 
«Τό μίσος δέν νικιέται μέ τό μίσος. Νικιέται μόνον μέ τήν άγά

πη», λέει ό Βούδδας. 

«Εύλογείτε έκείνους πού σάς καταριώνται», έδίδαξε ό Κρισ

νάς στούς 'Ινδούς. 

«Στό μίσος νά άποκρίνεσθε μέ άγάπη», συμβουλεύει ό Λάο

-Τσέ τούς Κινέζους. 

Βλέπομε ότι οί μεγάλοι μεμυημένοι έκφράζουν - καθένας μέ 

τόν τρόπο του - τή Θεία Ζωή, στήν όποία οί ϊδιοι έφθασαν καί 

στήν όποία κάθε άνθρωπος θά φθάση μιά μέρα. Θά φθάση, άφοϋ 

διατρέξη τήν πορεία τής έξελίξεως καί άντιληφθή ότι ή ζωή δέν 

εϊναι χωρισμός καί άγώνας γιά άτομική έπικράτηση καί έπιβολή, 

άλλά προοδευτική ένότης τοϋ παρόντος μέ τήν μυστική πηγή 
τής Ύπάρξεως. 
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'Όταν ό άνθρωπος άρχίση νά άναζητά στά βάθη τού έαυτού 

του τόν Θείο σπινθήρα, τού όποίου ό ϊδιος εΤναι έκδήλωση στόν 

ύλικό κόσμο, τότε άρχίζουν γι' αύτόν νά παίρνουν συνειδητό νόη

μα οί λέξεις Άγάπη, 'Ομορφιά, 'Αλήθεια, 'Αδελφοσύνη, Θυσία. 

Τότε νιώθει τήν όμορφιά καί τό νόημα τής ζωής. Τότε ό θάνατος 

χάνει γι' αύτόν τή φοβερή σημασία του, διότι περιορίζεται μόνον 

στήν καταστροφ1i τής όρατής μορφής καί δέν θίγει τήν πραγμα

τική ύπόσταση τού άνθρώπου. 
Αύτό όμως δέν σημαίνει πώς ή όρατή μορφή δέν πρέπει νά 

άφεθή έλεύθερη νά έκπληρώση τόν προορισμό της πάνω στή Γη. 
Τό ένδιαφέρον γιά τήν κοινωνική ζωή, γιά τίς συνθήκες διαβιώ
σεως καί τήν έξέλιξη τού πολιτισμού, δέν μπορεί παρά νά ειναι 
ζωντανό. Διαφορετικά βρισκόμαστε μπροστά στό άρρωστημένο 
φαινόμενο μιάς άνανδρης φυγής άπό τή ζωή, μιάς άντιφυσιολο
γικής μοναστικής νοοτροπίας. 

Άλλά ό θεόσοφος δέν πρέπει ποτέ νά ξεφεύγη άπό τό μέ
τρο. Πρέπει νά διατηρή πάντοτε τήν αϊσθηση τών άναλογιών. 

Ζούμε οέ μιά δύσκολη, άλλά έξαιρετική -σάν εύκαιρία πνευ
ματικής έξελίξεως- έποχή. Τά πάντα άναμοχλεύονται καί εΤναι 
ρευστά. Παντού βασιλεύει τό χάος. Ή άνθρωπότης άντιμετωπί
ζει μιά φοβερή κρίσι. Ό λεγόμενος μηχανικός πολιτισμός -σάν 

δύναμη τού κακού πού ξέφυγε άπό τά χέρια μαθητευόμενου μά
γου- μάς ώδήγησε σέ άδιέξοδο. Δέν ύπάρχουν πιά ίδανικά. Πα

ντού ύλισμός η ύποκρισία. Μιά σκληρή άδιαφορία, μιά βάρβαρη 
βία, μιά φθονερή καί άδίστακτη κακία, τείνουν νά κατακλύσουν 
τά πάντα. Πρέπει, λοιπόν, νά άπελπισθούμε γιά τό μέλλον τού 

κόσμου; ·Όχι. Ό άνθρωπος δέν μπορεί νά ξαναγυρίση στό 

κτήνος. 'Όλη ή σημερινή άναταραχή δέν μπορεί παρά νά εΤναι 
παροδική. Θά σχηματισθούν άναμφισβήτητα στό μέλλον νέες 
μορφές τής κοινωνίας, άλλά δέν πρέπει νά εϊμαστε βιαστικοί καί 

άνυπόμονοι. Ή έξέλιξη βαδίζει άργά, άλλά σταθερά. Ό κόσμος 
δέν μπορεί νά άλλάξη βίαια, οϋτε καί πρέπει νά άλλάξη βίαια. 

Διότι βάση τής πνευματικής άναδημιουργίας εΤναι ή έλευθερία. 
Οί άνθρωποι κάποτε θά άποστραφούν τό πνεύμα τής καχυπο

ψίας, τής μισαλλοδοξίας καί τού φανατισμού. Τό πνεύμα τού 

έγωϊσμού καί τής άπληστίας. Καί τότε θά γίνουν φιλάδελφοι καί 

συνεργατικοί. Ό σημερινός άνταγωνισμός γιά έπικράτηση καί 
έπιβολή θά άντικατασταθή άπό συνεργασία σέ έργα πολιτισμού. 
Τό πνεύμα τής άδελφοσύνης, πού σήμερα δέν τό βρίσκαμε παρά 
σέ έλάχιστους, θά άναπτυχθή κατά τούς μελλοντικούς αίώνες σέ 
ένα μεγάλο ποσοστό τών άνθρώπων. Σ' αύτό τό πνεύμα τής 
άδελφοσύνης θά εΤναι ξένοι καί οί κομματικοί άνταγωνισμοί καί 
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τά έθνικά μίση καί τά κοινωνικά χάσματα καί ό μισαλλόδοξος φα
νατισμός. Τότε θά γκρεμισθούν τά χωριστικά τείχη άνάμεσα στά 
άτομα καί στά έθνη. θά πραγματοποιηθή ή ένότης τής άνθρωπό

τητος, πού θά άντικαταστήση τό σημερινό πνεύμα τής άπομονώ

σεως καί τού άτομικισμού. θά οίκοδομηθή τότε μιά καινούργια 
ζωή, πού θά βασίζεται στήν άδελφοσύνη καί στήν άγάπη. 'Όλοι οί 

άνθρωποι θά συνεργάζωνται χαρωπά καί άνοιχτόκαρδα, μέ πνεύ
μα άνιδιοτελείας καί άδελφοσύνης. Δέν θά ύπάρχουν διακρίσεις 

φυλής, πίστεως, φύλου, τάξεως, χρώματος. 
Τό μεγάλο αύτό ίδανιt<ό σήμερα τό όραματίζονται μόνον, καί 

τό όραματίζονται έλάχιστοι. ΕΊναι τόσον άπελπιστικά λίγοι όσοι 
έκαναν βίωμα τά ίδανικά τής θεοσοφίας! 'Αλλά τίποτα δέν μπο
ρεί νά άνακόψη τήν πορεία τής έξελίξεως καί καμμιά δύναμη δέν 
μπορεί νά σταθή άντιμέτωπη στή λειτουργία τών φυσικών νόμων. 

Ό Χριστός εΤπε: «'Εντολήν κοινήν δίδωμι ύμίν ϊνα άγαπότε 
άλλήλους.» Καί ό 'Απόστολος Παύλος έγραφε πρός Γαλάτας: 
«Ούκ ένι 'Ιουδαίος ούδέ 'Έλλην, ούκ ένι δούλος ούδέ έλεύθε
ρος, ούκ ένι όρσεν καί θήλυ». 

Τά μεγάλα αύτά ίδανικά οί σκεπτικισταί τά θεωρούν ούτοπίες. 
Καί γιά σήμερα 'ίσως νά εΤναι ούτοπίες. 'Αλλά μιά μέρα άσφαλώς 
θά πραγματοποιηθούν. Καί θά εύτυχήσουν νά τά δούν όλοι όσοι 
πιστεύουν σ' αύτά. Διότι δέν πεθαίνουν ποτέ όσοι όραματίζονται 
τό ώραίο. 

Γράφοντας τήν «Είσαγωγή στή θεοσοφία», τής όποίας ή α· 
έκδοση έκυκλοφόρησε τό 194 7 καί άναθεωρείται τώρα, δέν 
άντλούμε άπό τή δική μας άνύπαρκτη σοφία καί εΤναι βέβαια πε
ριττό νά τονίσωμε ότι δέν έχομε προσωπική πείρα τών άοράτων 
κόσμων καί τής μεταθανάτιας ζωής. Ό ρόλος μας περιορίζεται 
στήν προσπάθεια νά έκθέσωμε, άπλό καί συνοπτικά, έκείνα πού 
διδάσκουν οί μεγάλοι θεόσοφοι συγγραφείς, άφού τά περάσωμε 
άπό τό διϋλιστήριο τής δικής μας ψrωχικής κατανοήσεως. 'Εκεί

νο πού μός ένδιαφέρει κυρίως εΤναι τά π ρ α κ τ ι κ ά σ υ μ π ε -
ρ ά σ μ α τ α πού άπορρέουν άπό τή μελέτη τής θεοσοφικής διδα
σκαλίας. 
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«Προσδοκώ άνάστασιν νεκρών καί ζωήν τού μέλλοντος αίώ
νος. Άμήν.» 

Τά λόγια αύτά τού Συμβόλου Πίστεως τής Νικαίας έμπεδώ
νουν τήν βασική σημασία τού δόγματος τής άναστάσεως στόν 
Χριστιανισμό. Ό Άπόστολος Παύλος τονίζει ότι ή άνάστασις τού 
'Ιησού Χριστού είναι τό σχέδιο τής άναστάσεως όλων τών άν
θρώπων, τουλάχιστον τών πιστών. Άλλά τί έννοούμε μέ τόν όρον 
«άνάστασις»; Άπό τήν μελέτη τών περί τήν άνάστασι τού Χρι
στού, προκύπτει ότι άνάστασις σημαίνει ότι, ένα άτομικό πνεύμα 
ένώνεται καί πάλι μέ τό σώμα, μετά τόν θάνατό του, ώστε έ1.1α 
πλήρες πρόσωπο ζή, η σέ τούτον τόν κόσμο η σ' έναν άλλον. Ή 

Βίβλος λέγει, ότι ό Ίησούς έζησεν έπί τής γής στό άναστημένο 
σώμα Του 40 ή μέρες προτού άναληφθή στά ούράνια. 

Άλλά μήπως ή άνάστασις σημαίνει ότι τό άτομον θά έχη τό 
ϊδιο σώμα πού είχε ατή γή; Άσφαλώς όχι, διότι ένα άτομον πού 
κατέστη άνάπηρο η τυφλό, δέν θά εΊναι μετά τήν άνάστασί του 
άνάπηρο η τυφλό. Έξ άλλου, τό άναστημένο σώμα θά έχη ίδιότη
τες πού δέν ειχε προηγουμένως - θά είναι ίκανό νά διέρχεται 
μέσ' άπό τοίχους, νά μήν ύποφέρη, νά μή πληγώνεται, νά μήν 
άποθνήσκη. 

Παλαιότερα, ύπήρχαν τέσσαρες ξεχωριστές θεωρίες περί 
τής πέραν τού θανάτου ζωής. Ή πρώτη τήν ήρνείτο έντελώς καί 
θεωρούσε τόν τάφο, τέλος τού παντός. Ή δεύτερη έκήρυττε τήν 
άθανασία, ότι δηλ. μετά τόν θάνατο τού σώματος, τό μή ύλικόν 
μέρος τού προσώπου ζούσε γιά πάντα. Ή τρίτη θεωρία ήταν ή 
τής άναστάσεως, ότι μιά μέρα ό Θεός θά έπανέφερε τούς νε
κρούς είς τή ζωή, μιά πληρέστερη καί πλουσιώτερη ζωή άπό τήν 
προηγούμενη γήϊνη. Ή τέταρτη θεωρία ήταν ή τής μετενσαρκώ
σεως - ότι κάποιον καιρό μετά τόν θάνατο, τό πνεύμα θά ξανα
γεννηθή στή γή σ' ένα νέο σώμα. Βαθμηδόν, οί δύο άπό αύτές τίς 
θεωρίες - τής άθανασίας καί τής άναστάσεως, συγχωνεύθηκαν 
σέ μία. Ή σημερινή Όρθόδοξος χριστιανική θέσις εΊvαι συνδυα
σμός τών δύο θεωριών καί δύναται νά σuvοψισθή στά έξής: Ό 

άνθρωπος άπαρτίζεται άπό σώμα καί ψυχή. Στόν θάνατο, ή ψυχή 
χωρίζεται άπό τό σώμα. Τό σώμα έπιστρέφει ατή γή καί ή ψυχή 
ζή σέ άλλον κόσμο. Στό τέλος τών καιρών ή ψυχή θά ένωθή, 
κατά τήν άνάσταση τών νεκρών, μ' ένα «πνευματικό σώμα». 
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Σήμερα γίνεται όλοένα περισσότερος λόγος γιά τήν τέταρτη 
θεωρία - τής μετενσαρκώσεως - ή όποία εΤναι σχεδόν γενικευ
μένη στήν Άνατολική σκέψη. 

· Η μετενσάρκωσις ήταν διδασκαλία γνωστή στά χρόνια τού Ίη
cού. Οί Φαρισαίοι, οί 'Εσσαίοι, οί ΚαραΤται καί άλλοι Ίουδαϊκοί 
θρησκευτικοί όμιλοι τήν έπίστευαν. Έπί πλέον, χωρίς τήν μετεν
σάρκωση, δέν έχουν νόημα ώρισμένα χωρία τής Καινής Διαθή
κης. Διαβάζομε, έπί παραδείγματι, ότι ό Ίησούς έρώτησε τούς 
άποστόλους του, «Τίνα μέ λέγουσιν οί άνθρωποι εΤναι;» (Μάρκ. 
8.28). Καί τού άπήντησαν: «Ίωάννην τόν βαπτιστήν, καί άλλοι 
Ήλίαν, άλλοι δέ ένα τών προφητών». Τότε (Ματθ. 17,22) ό 'Ιη
σούς τούς έξήγησε ότι ό Ήλίας εΤχε ηδη έλθει «καί οί άνθρωποι 
ούκ έπέγνωσαν αύτόν καί έποίησαν αύτώ όσα ήθέλησαν», όπότε 
οί μαθηταί.έννόησαν ότι «περί Ίωάννου τού βαπτιστοϋ εΤπεν αύ
τοίς», ότι δηλ. αύτός ήταν ένσάρκωσις τού Ήλία. Είναι λοιπόν σα
φές, ότι ό Ίησούς καί οί μαθηταί Του, μέ τούς όποίους μιλούσε, 
γνώριζαν ότι έθεωρείτο δυνατόν νά έπανέλθουν οί άνθρωποι στή 
ζωή μέ άλλα σώματα. 

Σέ μιά άλλη εύκαιρία, όταν τό πλήθος Τού έφερε έναν τυ
φλόν έκ γενετής, ό Ίησοϋς έρωτήθηκε: «Τίς ημαρτεν, ούτος η οί 
γονείς αύτού ϊνα τυφλός γεννηθή;» (Ίω. 9.2). Άλλά πώς θά μπο
ρούσε νά έχη κανείς άμαρτήσει καί πρός τιμωρίαν του νά γεννη
θή τυφλός, έκτός άν ή άμαρτία εΤχε γίνει σέ μιά προηγούμενη 
ζωή; 

Ή έπιταγή τού Ίησού «·Έσεσθε ούν ύμείς τέλειοι, ώσπερ ό 
Πατήρ ύμών ό έν τοίς ούρανοϊς τέλειός έστιν» (Ματθ. 5.48) έπί 
πολύ έθεωρήθη σάν είρωνεία, γιατί εΤναι ένα ίδεώδες άνέφικτο 
στόν συνήθη άνθρωπο, το όποϊον όμως ή μετενσάρκωσις τό κα
θιστά προσιτό, γιατί σημαίνει τήν βαθμιαία έξέλιξη καί άνάπτυξη 
μέχρι τελειοποιήσεως. 'Υπάρχουν καί πολλά άλλα χωρία τής 
Γραφής, πού άν δέν άποδεικνύουν, πάντως προϋποθέτουν τήν 
μετενσάρκωση. 

Πολλοί άπό τούς Χριστιανούς Πατέρες έβεβαίωναν τήν με
τενσάρκωση. Γιά ν' άναφέρωμε μονάχα δύο, ό 'Ωριγένης 
(186-256) έσκέπτετο ότι μόνον στό φώς τής μετενσαρκώσεως 
μπορούσαν νά έξηγηθοϋν μερικά χωρία τών Γραφών. Ό αγιος 
Ίερώνυμος (340-420) έλεγε ότι ή μετενσάρκωσις έδιδάσκετο 
κατά κάποια έννοια μεταξύ τών πρώτων Χριστιανών καί τής έδί
δετο μιά έσωτερική έρμηνεία, πού έπεφυλάσσετο σέ λίγους 
έκλεκτούς. 

Έάν ή μετενσάρκωσις ήταν τόσο πλατειά άποδεκτή μεταξύ 
τών πρώτων Χριστιανών, τί συνέβη ώστε νά μήν είναι άποδεκτή 
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σήμερα άnό τόν όρθόδοξο Χριστιανισμό; Ή αnαντησις είναι, 
προφανώς, ότι τό έτος 533, ή δεύτερη Οίκουμενική Σύνοδος τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ή συγκληθείσα άnό τόν Ρωμαίον αύτο
κράτορα 'Ιουστινιανό, άnεδέχθη κανόνα, κατά τόν όnοίον "τοίς 
άκολουθούσι τήν μυθώδη nροϋnαρξιν τών ψυχών καί τό άκόλου
θον τούτης τερατώδες δόγμα, άνάθεμα έστω». Πολλές έξηγή
σεις έχουν δοθή γι' αύτό τό διάταγμα. Δύο πράγματα θεωρούναι 
βέβαια: Πρώτον, ότι ή θεωρία τής μετενσαρκώσεως συνεσχετί
σθη μέ τίς θεωρίες νεοnαγανιστικών λατρειών. Δεύτερον, οτι ή 
καλύτερη τότε γνωστή έξήγησις τής μετενσαρκώσεως, ή τού 
Ώριγένους, παρεξηγήθηκε, λόγω συγχύσεως τών όρων "ψυχή» 

καί "πνεύμα». Ό όγιος Παύλος διαιρούσε τόν άνθρωπο σέ σώμα, 
ψυχή καί πνεύμα, ένώ ό 'Ωριγένης μιλούσε γιά διφυή διαίρεση, 
σώμα καί ψυχή. Ή καταδικασθείσα άnό τήν Οίκουμενική Σύνοδο 
δέν ηταν ή θεωρία τής μετενσαρκώσεως έν γένει, άλλά έκείνη 
τού Ώριγένους. Οϋτε άλλοτε ή μετενσάρκωσις ύnήρξε άντικεί
μενον έξετάσεως άnό καμμία Σύνοδο. Έν πάση περιπτώσει, 
παρά τήν ύnοτιθέμενη καταδίκη τής μετενσαρκώσεως, συγγρα
φείς ύnοστηρίζουν ότι άνευρίσκονται ϊχνη της στά γραπτά τού 
άγίου Αύγουστίνου τού άγίου Γρηγορίου, άκόμη καί τού άγίου 
Φραγκίσκου τής 'Ασίζης. 

Σήμερα, ή μετενσάρκωσις άnοτελεί άντικείμενον κριτικής 
μελέτης άnό Χριστιανούς λογίους. 'Ένας έκ τών μεγαλυτέρων 
Χριστιανών φιλοσόφων τών συγχρόνων καιρών, ό έnιοτήμων
-κληρικός τής έξελίξεως Teίlhard de Chardίn, πού πέθανε τό 
1 955, έδίδασκε ότι ή έξέλιξις είναι ή άνοδος τής άνθρωnότητος 
nρός τό 'Ωμέγα -μιά ύnερ-nροσωnική κατάστασις ένώσεως 
μετά τού θεού. Άλλά τί γίνεται μ' έκείνα τά άτομα πού πέθαναν 
κατά τά nρώϊμα στάδια τής nρός τά πρόσω έξελικτικής πορείας 
τού άνθρώnου, μ' έκείνους πού πέθαναν στά μισά τής πορείας, 
καί άκόμη μ' έκείνους πού πεθαίνουν σήμερα; Οί άνθρωποι αύτοί 
εΊναι καταδικασμένοι νά μένουν σ' οnοιο στάδιο έξελίξεως 
έφθασαν τήν στιγμή τού θανάτου τους; Έάν είναι έτσι, πώς θά 
μπορέσουν νά είοέλθουν στήν ύψίστης τελειότητας άνθρωnότη
τα τών έσχάτων ήμερών; Τό νεκρό άτομον δέν μπορεί νά nαρα
κολουθήση τήν έξελικτική πορεία, έκτός άν ξαναγυρίοη ατόν κό
σμο περιοδικώς καί ουνεχίση τόν ρούν τής άναnτύξεως. 

Δέν είναι σκοπός τής παρούσης συζητήσεως ή παράθεσις τc:
κμηρίων η άnοδείξεων γιά τήν θεωρία τής μετενσαρκώσεως. θά 
ηθελα άnλώς νά διατυπώσω μιά έλκυστική Χριστιανική έξήγηση 
τής «έκείθεν τού θανάτου ζωής», πού συνδυάζει τίς τρείς θεω
ρίες τής άναστάοεως, τής άθανασίας καί τής μετενσαρκώσεως, 
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πολλ<i:) μάλλον καθόσον οί δύο θεωρίες, τής άναστάσεως καί τής 
άθανασίας, έχουν ηδη συγχωνευθή. Τό άνθρώπινον όν συντίθε
ται άπό σώμα, ψυχή καί πνεύμα. Ό θάνατος είναι ό χωρισμός αύ
τών τών τριών στοιχείων. Κατά τόν θάνατο, τό σώμα έπιστρέφει 
στήν γή, έκ τής όποίας έλήφθη. Τό πνεύμα καί ή ψυχή πηγαίνουν 
σ' έναν άλλο κόσμο, όπου τό πνεύμα άποσπά τίς ούσιώδεις 
έμπειρίες ζωής τής ψυχής. Άφού οί έμπειρίες αύτές έξαγνι
σθούν καί άφομοιωθούν, τό πνεύμα ένσαρκώνεται σ' ένα νέο 
σώμα άνάλογα μέ τίς δυνάμεις καί άδυναμίες πού άποκτήθηκαν 
σέ προηγούμενες ζωές. Δοθέντος ότι ή ψυχή ειναι ή μορφή (ζω
ή-δύναμις) τού ίδιαιτέρου αύτού σώματος, δέν μπορεί νά προϋ
πάρχη τού σώματος. "Άπαξ τό πνεύμα φθάση στό άνθρώπινο στά
διο έξελίξεως, δέν γυρνά ποτέ σέ χαμηλότερη ζωϊκή μορφή. Τά 
άνθρώπινα όντα ξαναγεννιούνται μονάχα ώς άνδρες καί γυναί
κες. Ξαναγεννιόμαστε τόσο περισσότερες η τόσο λιγώτερες φο
ρές, όσο είναι άναγκαίο γιά νά έκμάθουμε τά θεμελιώδη μαθή
ματα, πού είναι έντεταλμένη νά διδάξη ή ζωή. 

"Άπαξ ή άνθρώπινη τελειοποίησις έπιτευχθή, τό πνεύμα ένώ
νεται γιά πάντα μετά τού Θεού. Ή κατάστασις αύτή ειναι γνωστή 
ώς Παράδεισος. Δέν είναι μία κατάστασις παθητικής άδρανείας, 
άλλά το ξεκίνημα μιάς άπεριόριστης ζωής δραστηριότητος, ύπη
ρεσίας καί περαιτέρω άναπτύξεως. Μερικοί πιστεύουν, ότι ώρι
σμένοι «δίκαιοι καί τέλειοι άνθρωποι», μή όντες ύποχρεωμένοι 
νά ξαναγεννηθούν, τό πράττουν οίκειοθελώς καί άνιδιοτελώς, 
γιά νά συμπαρασταθούν στίς προσπάθειες τής άνθρώπινης φυ
λής στήν έξελικτική της πορείας πρός τήν τελειοποίηση. Κατά 
τήν ήμέρα τής «έσχάτης κρίσεως», στό τέλος τού σύμπαντος, 
κάθε πνεύμα θά λάβη ένα άθάνατο «πνευματικό σώμα» καί ψυχή 
έκφράζουσα τήν μοναδική της έκφραση τής θείας τελειότητας. 
"Έτσι, ή Άνάστασις τού Χριστού γίνεται πηγή χαράς καί έλπίδος 
γιά τόν καθένα μας, διότι μάς δείχνει τόν προορισμό πρός τόν 
όποίον άγωνιζόμαστε, καί τό γεγονός ότι ειναι έφικτός. 

(The American Theosophist) 
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Βυζαντινές έπιδράσεις 

στόν Ροδοσταυρισμό 

Τί γάρ εί ήnίστησάν τινες; 

Μή ή άnιστία αύτών τήν nίστιν τού Θεού καταργήσει; 
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Ρωμ. Γ. 3 

Έnισκεnτόμενος τό πατρογονικό μου χωριό στήν Λέσβο, τήν 

Πλαγιά Πλωμαρίου, εύρέθηκα μnρός άnό ένα κέντημα, πού είχε 
κάμει μικρή, ή τώρα ϋnανδρος έξαδέλφη μου, γιά τό όnοίον άρ

χικώς δέν έδωσα καί τόση σημασία. Έθεώρησα ότι ηταν μία άnλή 
σύμπτωσις. Πάνω ο' ένα άσπρο πανί ηταν ραμμένος, έργόχειρο 
χωριανό, ένας Λατινικός Σταυρός καί ατά πόδια του έπεφτε ένα 
άνοιχτό τριαντάφυλλο, καμωμένο μέ λεπτή γραμμή. Τά χρώματα 
ηταν πολύ άnλά καί αύτά. Χρώμα ξύλου, καφέ γιά τόν σταυρό, καί 

ώχρού nρός ρόδινο τού τριαντάφυλλου. 
Γυρνώντας ατό Σουδάν, έnεσκέφθην άσθενούντα τέκτονα, 

έκ τής νήσου Κάσου, καί πάνω άnό τήν κλίνη του, είδα κάτι πού 
πλησίαζε τό γνώριμό μου έκείνο κέντημα τής Λέσβου. 'Ένα κέ
ντημα πού ειχε ένα λατινικό σταυρό, έnάνω μία λευκή ταινία (είς 
άναnαράστασιν έκείνης τού Γολγοθά, όπου nρός έμnαιγμόν άνε

φέρθη ό 'Ιησούς Ναζωραίος, Βασιλεύς 'Ιουδαίων). Ό 'Εσταυρω
μένος ηταν μέ φωτοστέφανο, ατά πόδια τού Σταυρού μία νεκρο
κεφαλή, δείγμα τού θανάτου, καί κάτω, πεσμένος ατά πόδια τού 
Σταυρού, ένας μαραμένος κρίνος (ή θρηνούσα Μαρία, ή Παρθέ
νος). 'Αριστερά κάτι λούλουδα έnλαισίωναν τό είκόνισμα-σταυ
ρό, δεξιά ένα τριαντάφυλλο, παντού δέ άκακίες. 

Ή παράστασις αύτή δέν θέλει καί μεγάλη προσπάθεια γιά νά 

έρμηνεύση τόν θάνατο τού Θεανθρώπου, μέ τήν θρηνούσα 

Μητέρα ατόν Λόφο τού Μαρτυρίου, ατόν Γολγοθά, όπου ό 

'Εσταυρωμένος θά δώση τό ύnέρτατον δείγμα τής Άγάnης, λέ

γων «άφες αύτοίς ού γάρ οϊδασι τί nοιούσι». Τά άλλα λουλούδια 
θά παρίσταναν τούς μαθητάς πού συνώδευσαν τιiν Παρθένο. 

Πρίν περάσει καιρός καί έξαλειφθούν αύτές οί άναμνήσεις, 
σέ άλλο φιλικό σπίτι, στό Χαρτούμ αύτή τήν φορά, στό σπίτι τού 

Γεωργίου Σάββα Βολανάκη, έκ Σύμης, δηλαδή έκ τών νησιών 
πού πλησιάζουν τήν 'Ασιατική Γή, ειδα τήν ζωγραφιά-είκόνισμα 

πού σάς περιγράφω τώρα: 
Πάνω σ' ένα κάτασπρο πανί ένας Λατινικός σταυρός σέ 

χρώμα ξύλου (καφέ) ζωγραφισμένος, στή μέση του ένα τριαντά

φυλλο όλοκόκκινο, μέ άλλους κλώνους μπουμπουκιών τριαντα-
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φύλλου. Τό δλο σύμπλεγμα τό έπλαισίωνε μιά γαλάζια ταινία είς 
τάς πτυχάς της όποίας ηταν γραμμένες, οί τόσον άγαπητές λέ

ξεις: ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΙΣ, ΑΓ ΑΠΗ. 
Ή ζωγραφιά ηταν φιλοτεχνημένη άπό τήν γυναίκα τού Γ.Σ. 

Βολανάκη, Σμυρνιά, τήν κυρία Σωτηρία πού ειναι καί άνεψιά τού 
Πάπα καί Πατριάρχη Άλεξανδρείας κ. Χριστοφόρου τού Β', ό 

όποίος ειναι άπό τούς σωθέντας Σμυρναίους. 
Ένώ έθαύμαζα τήν ζωγραφιά, έσκεπτόμουν δτι έκείνο πού 

λατρεύεται δέν ειναι ή είκόνα μέ τόν συμβολισμό της, άλλά δ,τι 
άντιπροσωπεύει ή είκόνα. Έδώ εϊχαμε μιά ζωγραφική άναπαρά
στασι, άπλώς βοήθημα γιά τήν θρησκευτική καί πνευματική άνά
τασι. 

Θυμήθηκα τά λόγια τού Άλεξάνδρου Καλλιόστρο έμπρός στό 
Δικαστήριο τών Παρισίων, στήν περίφημη δίκη τού περιδεραίου 
της Βασιλiσσης Μαρίας Άντουανέττας. Ειπε: «'Εκεί πού θ' άνθί
ση τό Ρόδον έπί τού Σταυρού ... ". Μήπως άνεφέρετο πρός 
σημείον-έμβλημα τών Ροδοσταύρων; "Αν καί έμβλημα της Ροδο

σταυρικης Τέχης, θά μπορούσε νά θεωρηθη τό Ρόδον έπί τού 
Σταυρού, τό όποίον περικλείεται άπό ένα στεφάνι φύλλων; Αύ
τοί, οί Ροδόσταυροι - θεραπευταί προσέφεραν δωρεάν θερα

πείαν «ού γάρ ύπό νόμον, άλλ' ύπό χάριν». (Ρωμ. Στ· 14). Μήπως 
παίρνοντας έμπνευσιν άπό αύτούς ό 'Ερρίκος Ντυνάν έθεσε τόν 

Έρυθρόν Σταυρόν έπί της λευκής όθόνης ώς έμβλημα; Καί πά
λιν, μήπως άπ' αύτούς αί άδελφαί νοσοκόμοι φέρουν ώς έμβλη
μα, ένα μπουμπούκι τριαντάφυλλου στό πέτο τους, σάν σύμβο

λο-στολίδι της πρός τόν πλησίον Άγάπης; 
Άναλύων τήν ζωγραφιά ώς σύνθεσι, έν σχέσει μέ τό δλον 

θέμα, άρχισα σκεπτόμενος δτι καλώς έχει ό Λατινικός Σταυρός, 
διότι ό Ίησούς Χριστός έσταυρώθη ύπό Ρωμαίων κατακτητών 
της Παλαιστίνης, καί ό Σταυρός τού Μαρτυρίου, πού έστήθη στόν 

Γολγοθά, δέν θά μπορούσε παρά νά ειναι Λατινικός. Καi αύτά τά 
είκονίσματα καί τά «φλουριά», τά Κωνσταντινάτο, δείχνουν τόν 

Μέγα Κωνσταντίνο μέ τήν μητέρα του Άγία Έλένη, άνάμεσα σέ 

Λατινικό Σταυρό. 
ΠΙΣΤΙΣ. Πιστεύετε εiς τόν Έπουράνιον Πατέρα, τόν Μεγάλον 

Άρχιτέκτονα τού Σύμπαντος, διότι «πάς οίκος κατασκευάζεται 

ύπό τινος: ό δέ τά πάντα κατασκευάσας Θεός». (Έβρ. Γ' 4). 
ΕΛΠΙΣ. Μάς ένθυμίζει τόν μύθον της Πανδώρας, της άμυαλης 

παιδούλας, πού άνοιξε άπό περιέργεια τό κουτί πού της ένεπι
στεύθησαν οί θεοί, μέσα άπό τό όποίο ξεπετάχθηκαν δλα τά 

κακά πού περιέζωσαν τήν άνθρωπότητα καί τότε ό Ζεύς της έχά-
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ρισε τήν 'Ελπίδα. ·Έτσι, ατό άνθρώπινο γένος, παραμένει ή έλπί
δα, ή έλπίδα της άνταμοιβης τού καλού, ή Βασιλεία τών Ουρα
νών. 

ΑΓ ΑΠΗ. Ό Μέγας Μύστης καί Διδάσκαλος της Ναζαρέτ διε
κήρυξε καί έζησεν έμπράκτως τήν ύψίστην ήθικήν άξίαν. «·Αγά
πα τόν πλησίον σου, ώς σεαυτόν» καί «'Αγαπάτε άλλήλους». 

Τό Ρόδον, πού οί άρχαϊοι έπίστεψαν ότι έγενήθηκε άπό μία 
ρανίδα αϊματος τού Διός, πρώτη ή πο11Ίτρια Σαπφώ, τό άπεκάλε
σε «ρόδον», «βασιλέα τών άνθέων» καί παραμένει τό κατ' έξοχήν 
λούλουδο πού περικλείει τήν έννοια της άγάπης. Ή Άγάπη είναι 
ή κορωνίς της πνευματικής υποθήκης τού Θεανθρώπου πρός τό 
άνθρώπινο γένος. 

Μία σύνθεσις της Ήθικης Τριλογίας βρίσκεται ατόν λαό μας 
ώς έξης: Ή Σοφία έχει τρεϊς Κόρες, πού όνομάζονται Πίστις, 
Έλπίς, Άγάπη. Ή δέ Σοφία, δέν είναι παρά ή Ύψίστη Σοφία-Θε
οτης, ή πολλαπλώς συμβολιζομένη είς τά διάφορα πνευματικά 
'Εργαστήρια. 

·Έτσι ή Ροδοσταυρική Τριλογία, βρίσκεται βαθειά ριζωμένη
άπό παληά στίς παραδόσεις μας, καί άπό στόμα σέ στόμα, βρί
σκεται πάντοτε μαζί μας, καί άποτελεϊ μέρος της πλουσίας 
κληρονομίας μας άπό τό Βυζάντιον. 

Γνωστή μου κυρία, άπό τό Καστελόριζον, βλέποντας τυχαίως 
τήν σύνθεσιν-είκόνισμα, μού άνέφερεν ότι ή ήγουμένη της Μο
νής Άγίας Τριάδος, της είχε δωρήσει τήν κεντητήν σύνθεσιν μέ 
χρυσή κλωστή καί ότι υπήρχαν αί 'ίδιοι λέξεις είς τό τρίπτυχο πού 
τυλίγει τόν Σταυρόν, καί υπεράνω αί λέξεις: «'Εν τούτω Νίκα». 

Αί άλλοι περιπτώσεις, ένώ γενικά δείχνουν ότι ρέπουν πρός 
τήν νησιώτικην-χωριανήν παράδοσιν, της έπιδείξεως της χειρο
τεχνικής άξίας τών κοριτσιών μας, ϊσως, ατόν βαθύν μελετητήν 
νά παρέχουν κρυπτικήν μορφήν είκονολατρείας. 

Πάντως, άπό της άπόψεως της συνδέσεως τού Έλληνοχρι
στιανικού μας πολιτισμού, μετά τού Ροδοσταυρισμού, Ιl ταυτότης 
τών ίδεών είναι φανερά. 

Δέν πιστεύομεν, ότι ή Ροδοσταυρική ίδέα είναι γέννημα τών 
Σταυροφοριών, καί έάν είναι, θά όφείλεται στήν Χριστιανική 

Άνατολή, ή όποία ύπηρξεν Έλ λ η ν  ι κ ή . 
Προτείνω τήν έρευνα καί τήν συλλογή παντός κειμηλίου ατά 

νησιά καί στό χωριά μας, στήν Έλλάδα καί στήν Μεγαλόνησο καί 
ατόν 'Ελληνισμό της διασποράς, διά νά μελετηθη ΙΊ έπιρροή τού 
'Ελληνικού πνεύματος καί πολιτισμού στίς νεώτερες πνευματι
κές κινήσεις, πού φανερώθηκαν μετά τήν πτώση τού Βυζαντίου, 
κατά τήνΆναγέννηση. 
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Στό σημείο αύτό έπιθυμώ νά προσθέσω ότι ή έκκλησία τών 

Ντεμπάννε, στόν όμώνυμο δρομίσκο, στήν 'Αλεξάνδρεια, κτισμέ

νη άπό τήν εύλάβεια καί βαθειά πίστι τής όμωνύμου Συριακής οί

κογενείας, φέρει έξωτερικώς τήν έπιγραφή: «ό θεός άγάπη 

έστί» είς πλείστος γλώσσας, μέ έπικεφαλής τήν Έλληνικήν. Ή 
έκκλησία αύτή λειτουργείται άπό τούς Γ ραικοκαθολικούς Συ

ρίους. 

Ή έκκλησία αύτη έχει «ίερόν», «όδυτον», έπί τής μετώπης 
τοϋ όποίου ύπάρχει άνάγλυφος ή παράστασις ένός Πελεκάνος, 

ό όποίος έχει βυθίσει τό ράμφος στά σπλάγχνα του, καί διά τοϋ 

ράμφους του δίδει είς τά μικρά του πού τά έχει άπό κάτω του, 

όπως ή κλώσσα τά κλωσσόπουλά της, γιά νά τραφούν. "Ένα ύπέ

ροχο δείγμα θυσίας καί άγάπης τοϋ γεννήτορος (Πελεκάνος), 
πρός τούς νεοσσούς του. 

ΠΑΝΑΓ. Κ. ΤΡΟΙΖΗΣ 

Μάθε μιά γιά πάντα δτι ή άληθινή γνώσις έγκειται στήν γαλήνη 

τής Ψυχής, καί δτι άπό τήν θεία ήρεμία τής καρδιάς άπορρέει ή δύ

ναμις. Ώστε ή μόνη άληθινή πνευματική ζωή έγκειται στήν έμπειρία 

τής ούράνιας είρήνης καί χαράς, καί μονάχα ή είρηνική άνάπτυξις 

είναι άνάπτυξις τής ψυχής. 'Επομένως στηρίζου πάντα στήν έμπει

ρία τού Ύψηλοτέρου 'Εαυτού γιά τήν πρόοδό σου, καί γιά τήν πραγ

ματικότητα τού Πνευματικού κόσμου, καί μήν άποδίδης καμμιά 

σημασία σέ φυσικά φαινόμενα, πού δέν είναι δυνατόν ποτέ ν' άπο

τελούv πηγή δυνάμεως καί άνακουφίσεως. 
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Κ. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ 

το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ό γνωστός άστρονόμος φιλόσοφος καί πνευματιστής 

Κάμιλλος Φλαμμαριών (1845-1925) έξέδωσε μέ τόν γενι

κό τίτλο« Ό θάνατος καί τό μυστήριό του» τρείς τόμους, μέ 

τούς τίτλους «Πρό τού θανάτου», «Κατά τόν θάνατον», 

«Μετά τόν θάνατον». Στόν τελευταίο άναφέρει πολλές πε

ριπτώσεις, πού άποδεικνύουν τή συνέχιση τής ύπάρξεως 

τής ψυχής μετά τόν θάνατο. 

Κρίνομε χρήσιμο νά δημοσιεύσωμε μετάφραση τού τε

λευταίου (12ου) κεφαλαίου τού Γάλλου έπιφανούς έπιστή

μονος, πού έχει τόν τίτλο «Συμπεράσματα» μέ τή βεβαιότη

τα ότι προσφέρομε θετική ύπηρεσία ατούς άναγνώστες 

τού ΙΛΙΣΟΥ. 

Κ.Ν.Μ. 

Ό τάφος πού σκεπάζει τόν νεκρό, 

άνοίγει τόν δρόμο τού διαστήματος 

καί ό,τι έδώ κάτω νομίζομε σάν τέρμα 

είναι ή άρχή μιάς νέας ζωής. 

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 

Έξακριβωμένα γεγονότα άποδεικνύουν ότι ό θάνατος δέν 

ύπάρχει, ότι είναι άπλή έξέλιξη, δτι τό άνθρώπινο ον έπιζή πέρα 

άπό τήν ύπέρτατη έκείνη ώρα, ή όποία καθόλου δέν εΤναι ή τε

λευταία. Mors janua vitae: Ό θάνατος είναι ή θύρα τής ζωής. Τό 

σώμα είναι άπλό όργανικό ένδυμα τού πνεύματος. Περνάει, με

ταβάλλεται, άποσυντίθεται. Τό πνεύμα διατηρείται. Ή ϋλη είναι 

άπλή έπιφάνεια γιά τό άνθρώπινο σώμα, δπως καί γιά δλα τά 

άλλα. Τό σύμπαν είναι δυναμισμός. Κάποια νοητική δύναμη δε

σπόζει παντού. Ή ψυχή δέν φθείρεται. 

Κάποιος διανοούμενος μού γράφει: «Τό έργο σας θά μάς 

δώση τή διαβεβαίωση τής έπιβιώσεως τής ψυχής. "'Αν δέν μάς τή 

δώση, δέν μάς μένει παρά νά πεθάνωμε άπό άπελπισία, πέφτο

ντας στήν πεποίθηση δτι μάς έδημιούργησε ή Μοίρα, ότι ούδεμία 

ύπάρχει ήθική άλήθεια καί ούδεμία δικαιοσύνη καί ότι άπό δλα 

τά βάσανα πού σπείραμε κατά τό διάστημα τής ζωής, ούδένα θά 

έχωμε γόνιμο θερισμό. Μία έκ μέρους σας άρνητική άπάντηση 
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θά άποτελούσε όριστικό έξανεμισμό γιά κάθε τί πού άποτελεί 

τήν εύγένεια τής άνθρωπότητος». 

Έλπίζω ότι ή έπιβεβαίωση είναι έδραία καί ότι οί άναγνώστες 

μου άπέκτησαν τήν ίκανοποίηση πού έπιθυμούν καί πού άξίζουν. 

Δέν είναι, άλλωστε, αύτή ή προαιώνια εύχή τών διανοουμένων, 

πού έκφράστηκε σ' όλες τίς έποχές καί σ' όλες τίς γλώσσες; Εί

ναι ή κραυγή τής φύσεως. 'Ένα έμπνευσμένο ποίημα τής κομμή
σης ντέ Νουάϊγ τελειώνει μέ τή στροφή: 

«Νά μή σέ ξαναϊδώ ποτέ, φέγγος τ' ούρανού! 
Δέν έγεννήθηκα γιά νά πεθάνω!» 

'Όχι ποιηταί, οί δονούμενες ψυχές σας δέν έπλάστηκαν γιά 
νά νεκρωθούν, ούδεμία ψυχή δημιουργήθηκε γιά νά πεθάνη, τό 
φέγγος τό ούράνιο δέν σβήνει ποτέ. Ή πειραματική έπιστήμη 

μάς παρέχει σήμερα αύτή τή διαβεβαίωση. Οί άναγνώστες μου 
θά κατέληξαν, όπως έγώ, στήν πεποίθηση ότι τό άνθρώπινον όν 
κατέχει ενα στοιχείον, πού δέν συμπεριελήφθη μέχρι τώρα στίς 
κλασσικές έπιστημονικές θεωρίες: Ψυχή πού διανοείται προικι
σμένη μέ είδικές ίδιότητες. Καί γνωρίζουν ότι ή ψυχή αύτή δέν 
ύπόκειται στήν άποσύνθεση τού σώματος καί έπιζή μετά τήν 
άποσύνθεσή του. Σκοπός μας ήταν νά άποδείξωμε αύτή τήν έπι
βίωση μέ γεγονότα θετικής παρατηρήσεως. Αύτό είναι τό κύριο 
άποτέλεσμα τής μακράς αύτής έργασίας. Οί προηγούμενες πε
ποιθήσεις μας ήσαν: 

1.- Ή ψυχή ύπάρχει σάν ενα όν nραγματικόν, άνεξάρτητ.η 

άπό τό σώμα. 
2.- Είναι προικισμένη μέ ίδιότητες, άγνωστες άκόμη στήν 

έπιστήμη. 
3.- Μπορεί νά ένεργή έξ άποστάσεως, τηλεπαθητικώς, χωρίς 

παρέμβαση τών αίσθήσεων. 
4.- 'Υπάρχει στή φύση ενα ψυχικό στοιχείο ένεργητικό, τού 

· όποίου ή ούσιαστική βάση μάς είναι άκόμη άπόκρυφη.
Σήμερα μπορούμε νά προσθέσωμε: 
5.- Ή ψυχή έπιζή μετά τόν θάνατο τού φυσικού όργανισμού 

καί μπορεί νά έκδηλώσει τήν ϋπαρξή της. 

Άπεδείξαμε πειραματικώς ότι οί μεταβιβάσεις μεταξύ πνευ
μάτων ζώντων έπεβεβαιώθησαν άπό κάθε ύπόσταση καί έφθά
σαμε στό συμπέρασμα ότι «ή τηλεπάθεια είναι τόσο βεβαία όσο 
καί ή ϋπαρξη τού Ναπολέοντος, τοϋ όξυγόνου καί τού Σειρίου». 
Λοιπόν, ή τηλεπαθητική αύτή έπικοινωνία ύφίσταται έπίσης καί 
μεταξύ ψυχών άποθαμένων καί ζώντων. 
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Οί μάλλον άναμφισβήτητες παρατηρήσεις δέν έπιτρέπουν 
άμφιβολία ότι, κατά τή στιγμή τού θανάτου, ή ψυχή (όποια καί όν 
ειναι ή φύση της) ένεργεί σέ άπόσταση χιλιομέτρων, έπάνω στό 
πνεύμα τών ζώντων, δημιουργεί κρότους (πολλές φορές βίαι
ους) καί δημιουργεί τήν είκόνα τού θνήσκοντος (μέ ποικίλες 
μορφές). Τό ϊδιο συμβαίνει καί μετά τόν θάνατο. Ή έρευνα, τήν 
όποία όρχισα άπό τό 1899, αύτό άποδεικνύει. Μέ βάση τίς μάλ
λον άναντίρρητες παρατηρήσεις, νομίζω ότι μπορώ νά καθορίσω 
τίς έξής άναμφισβήτητες βάσεις: 

1 .- Οί νεκροί έξακολουθούν νά ύπάρχουν καί μετά τήν άπο
σύνθεση τού ύλικού όργανισμού. 

2.- Ύπάρχουν κάτω άπό άόρατες ούσίες, μή άπτές, μή άντι
ληπτές άπό τήν όρασή μας, μή δυνάμενες νά καθορισθούν άπό 
τίς αίσθήσεις μας κάτω άπό τίς συνηθισμένες συνθήκες τής 
ζωής. 

3.- Γενικά δέν έκδηλώνουν τήν ϋπαρξή τους. Ή μορφή τής 
ύπάρξεώς τους εΤναι τελείως διαφορετική άπό τή δική μας. 
'Επενεργούν πολλές φορές έπάνω στό πνεύμα μας καί σέ μερι
κές περιστάσεις μπορούν νά άποδεικνύουν τήν έπιβίωσή τους. 

4.- 'Επιδρούν έπάνω στόν έγκέφαλό μας καί γίνονται όρατοί 
μέ αίσθητές μορφές. Τούς βλέπομε όπως τούς έγνωρίσαμε. 
Τούς βλέπει ό ένδόμυχος όφθαλμός μας. Ειναι διόρασις ψυχής 
άπό ψυχήν. 

5.- Δέν πρόκειται γιά φρεναπάτες, γιά φανταστικές όπτασίες. 
ΕΤναι πραγματικότητες. Τό άόρατον όν γίνεται όρατόν. 

6.- Μπορούν έπίσης νά έκδηλώνονται μέ ύποκειμενικές μορ
φές. 

7 .- Σέ μεγάλο άριθμό περιπτώσεων οί έμφανίσεις δέν εΤναι 
ζωηρές. Ό νεκρός δέν ένεργεί άπ' εύθείας έπάνω στόν παρατη
ρητή. Φαίνεται ότι έξακολουθεί άορίστως μερικές συνήθειες, ότι 
παραπλανάται στά μέρη πού έζησε η πλησίον τού τάφου. 'Αλλά 
ός μή λησμονούμε ότι αύτές εΤναι άνθρώπινες άντιλήψεις καί ότι 
άπόσταση δέν ύφίσταται γιά τά πνεύματα. Άπό τήν ψυχή έκτο
ξεύονται αίθέρια κύματα, τά όποία θίγουν τόν άποδέκτη, μετα
μορφώνονται σέ είκόνες γιά τόν προσδεχόμενο έγκέφαλο, ό 
όποίος δονείται σέ συντονισμό. 

8.- Οί έμφανίσεις καί οί έκδηλώσεις εΤναι σχετικώς συχνότε
ρες κατά τίς άμέσως μετά τόν θάνατον ώρες. Ό άριθμός τους 
έλαττώνεται όσον άπομακρυνώμεθα άπ' αύτές. 

9.- Οί ψυχές πού άποχωρίc';ηκαν άπό τά σώματα διατηρούν 
έπί μακρόν χρόνον τή γήϊνή τους νοοτροπία. Σέ πιστούς καθολι
κούς έκδηλώνονται συχνά αίτήσεις γιά προσευχές. 
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Αύτές είναι οί γενικές γραμμές. Ύπάρχουν όμως καί διαφο
ρετικές περιπτώσεις, ποικίλλουσες, καί πολλές έξαιρέσεις. 
Άλλά ή καθιερωμένη άρχή είναι ή βεβαίωση τής ύπάρξεως 
όντότητος πού διατηρείται, δυναμισμού πού συσχετίζει τήν προ
σωπικότητα. 

"Έχομε τήν πεποίθηση ότι κάθε άμερόληπτος έρευνητής θά 
κατέληγε στά ϊδια συμπεράσματα. 

Δέν ύπάρχει χάσμα άνάμεσα στή ζωή αύτή καί στήν άλλη. 
Ύπάρχει συνέχεια. Ή άτομικότης διατηρείται. Άλλά κάτω άπό 
σημαντικώς διαφορετική κατάσταση. Δέν ύπάρχουν πιά ύλικά 
άγαθά. Δέν ύπάρχουν φυσικοί πόνοι. Γενικώς παρουσιάζεται σάν 
άκατανόητη γιά τόν νεκρό ή νέα του κατάσταση. Ύπνος, όνειρο, 
άσάφειες. Μερικές φορές αύξημένες ίδιότητες. Ή θαυμαστή 
μεταμόρφωση τής νύμφης σέ χρυσαλλίδα μάς δίνει μιά χονδρο
ειδή είκόνα τού μεταθανάτιου φαινομένου. Ή ψυχή άποκτά φτε
ρά. Ζωή πνευματική στόν αίθέρα. Τό πνεύμα πού άποσαρκώθηκε 
δέν περιορίζεται μέσα στό δικό μας διάστημα. Ζή στήν τετάρτη 
διάσταση, στό ύπερδιάστημα. Δύσκολα μπορεί νά έπικοιvωνή μέ 
τούς ζώντας. Πρέπει γι' αύτό νά είσέρχεται στή δική μας σφαίρα 
ένεργείας, νά διαπερνά έγκεφάλους, νά ύλοποιείται, νά έκφρά
ζεται μέ μέσα μηχανικά. Ή έπενέργεια όντων άοράτων μπορεί 
νά είναι γενικωτέρα άπό όσον φαίνεται καί νά περνά ϊσως άπαρα
τήρητη. Εϊμεθα πολύ άπησχολημένοι άπό τίς ζωϊκές ύποθέσεις 
καί δέν τήν προσέχομε. 

Άναγνωρίζομε ότι οί μεταθανάτιες αύτές έκδηλώσεις δέν εί
ναι όπως θά τίς περιμέναμε καί σύμφωνες μέ τίς συνηθισμένες 
μας έπίγειες παρατηρήσεις. Είναι κόσμος έντελώς διαφορετι
κός, άγνωστος, άνεξερεύνητος, άκατανόητης μορφής, κόσμος 
πού πρέπει νά μελετηθή καί άπό τού όποίου είναι δύσκολο νά 
βγάλωμε τή δική μας γήϊνη άντίληψη. 

Οί δυσχέρειες αύτές έπιβάλλουν έκτακτη έπιφυλακτικότητα 
στίς έρμηνείες μας. Πόσα έμπόδια παρεμβάλλονται! Νομίζομε 
ότι οί πιό άγαπημένοι άπό τούς φίλους μας έπρεπε νά είναι στή 
διάθεσή μας καί νά έμφανίζωνται διαρκώς. "Όντα τών όποίων πε
ριμέναμε τίς μαρτυρίες παραμένουν άφωνα. Οί συνήθεις άνα
κοινώσεις δέν μάς πληροφορούν διόλου περί τού «άλλου κό
σμου». Τά άνώτερα πνεύματα, φιλοσόφων κ.λπ., δέν έπανέρχο
νται νά μάς διαφωτίσουν. "Όλα αύτά έμποδίζουν τόν δικαιολογη
μένο μας πόθο νά γνωρίσωμε τήν άλήθεια. Άλλά συγχρόνως μάς 
φέρνουν καί τή σκέψη ότι δέν ύπάρχει ίσότης μεταξύ νεκρών, 
όπως καί μεταξύ ζώντων. "Άπειρη διαφορά cφκρίνει τίς ψυχές, 
άπό τίς πιό ύπέροχες ώς τίς πιό άσήμαντες. Πρός τό παρόν, τό 
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μόνο πού μπορούμε νά βεβαιώσωμε εiναι ότι ή άποσύνθεση τού 

σώματος δέν έξαφανίζει τό πνεύμα καί ότι μερικές φορές τό 

πνεύμα μαρτυρεί γιά τήν έπιβίωσή του. Παράλληλα πρός τόν ύλι

κό κόσμο ύπάρχει κόσμος ψυχικός, έπίσης πραγματικός όσο καί 

ό όρατός, καί οί δύο κόσμοι μπαίνουν ό ένας μέσα στόν άλλον. 

Νά μή λησμονούμε ότι πρόκειται γιά παρατηρήσεις έπίσης 

πραγματικές όσον όλες άπ' όσες άποτελείται ή καθημερινή ζωή. 

Μας παρουσιάζουν μεταθανάτιες έκδηλώσεις άνεξήγητες γιά 

μας. Οί ίδέες καί οί πεποιθήσεις τών ζώντων συγχέονται πολλές 

φορές μ' αύτές καί εiναι δύσκολο νά τίς ξεχωρίσωμε. ..Ας 

σημειωθή ότι τά χριστιανικά δόγματα περί παραδείσου, καθαρ
τηρίου καί κολάσεως δέν παρουσιάζονται σ' αύτές τίς έπικοινω

νίες, έκτός άπό τίς περιπτώσεις αίτήσεων προσευχών. 

Τό εύκρινέστερο έξαγόμενο άπ' όλες αύτές τίc: παρατηρή

σεις εiναι ότι ύπάρχει μέσα μας «κάτι» τό άγνωστο, συστηματι

κώς ξένο μέχρι σήμερα πρός όλες τίς έπιστημονικές θεωρίες, 

καί ότι αύτό τό «κάτι» έπιζή μετά τήν άποσύνθεση τού γηΤνου 

σώματος, μετά τήν μεταμόρφωση τών ύλικών μας μορίων, τά 

όποία - άπό στενή έπιστημονική άποψη - δέν καταστρέφονται 

καί αύτά. 'Άν όνομάζεται τούτο «άρχή, στοιχείο, ψυχικό άτομο, 

ψυχή, πνεύμα» λίγο ένδιαφέρει. Μέ ποιά μορφή έπιζή ή δύναμη 

αύτή; Τούτο μελετούμε. Οί έκδηλώσεις άποδεικνύουν ότι ή δύ

ναμη αύτή, έπί μακρό διάστημα μπορεί νά συνδέεται nρός τήν 

έπίγεια ζωή. Άλλά τίποτα δέν άποδεικνύεται γιά τή σύσταση τών 

άποσαρκωθέντων. Ή έπερχομένη μέ τόν θάνατο μετατροπή ει

ναι δύσκολα άντιληπτή στούς ένσάρκους ... Ας σημειωθή ότι πρό

κειται γιά γεγονότα πού nαρετηρήθησαν. Δέν γνωρίζομεν όμως 
σχεδόν τίποτα γιά τήν φύση τών γεγονότων αύτών. Άnοτελούν 

όλόκληρο κόσμο πρός άνακάλυψιν. Οί πείσμονες συζητήσεις 

άποδεικνύουν ότι έλάχιστα έχει κατανοηθή ό χαρακτήρας τού 

φοβερού προβλήματος. Οί καθολικοί, άποδίδοντες όλα αύτά στή 

θρησκεία καί γνωρίζοντες τά πάντα, δέν έχουν τίποτα νά μάθουν. 

Οί ύλισταί, φρονούντες ότι τό πνεύμα εiναι πλάνη, διαβλέπουν 

παντού έκδηλώσεις τής όργανικής ϋλης. Δέν άπευθύνομαι, λοι

πόν, πρός αύτούς. Άnευθύνομαι πρός τά έλεύθερα πνεύματα, 

πού ποθούν νά μάθουν. Οί άλλοι άντιδρούν συστηματικά στήν 
άναζήτηση τής άληθείας. 

Τά γεγονότα -πολλές φορές άόριστα καί άσοφη- εiναι βέ

βαια. 'Υπολείπεται νά βρεθή ή έξήγησίς τους. Γιά τό άnόλυτο, τί

ποτα δέν γνωρίζομε. 'Όλη ή άνθρώπινη έπιστήμη περιορίζεται 

στήν άντίληψη τών σχέσεων μεταξύ φαινομένων. ΕΊναι μία μι

κροσκοπική νησίδα μέσα στό άδύνατο νά κατανοηθή άπόλυτον. 



86 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

Ή ούσιαστική βάση τών δυνάμεων τής φύσεως παραμένει γιά 
μάς άπόκρυφη. Δέν άρκεί ή έφεύρεση λέξεων άπό τήν έπιστήμη 
γιά νά διεισδύσωμε ατά μυστήρια. 

·Έχω μπροστά μου μικρή πυξίδα τής έποχής Λουδοβίκου
13ου. Ή εύαισθησία της εΊναι μεγάλη, όπως ηταν όταν κατα
σκευάστηκε. Τί είναι ό μαγνητισμός; Πώς κατόρθωσε νά διατη

ρείται όπως ηταν 300 χρόνια; Τί είναι ή παγκόσμια έλξη; Ή μετα
ξύ τών ούρανίων σφαιρών ύπετάγη πρό πολλού ατόν άστρονομι
κό ύπολbγισμό. Ή μεταξύ τών πνευμάτων, ή άόρατη έπικοινωνία, 
ή τηλεπάθεια, έπίσης ύπάρχουν. Θά ύπολογισθή μιά μέρα λεπτο

μερέστατα. Καί τίποτα δέν άποδεικνύει ότι έπικοινωνίαι ψυχικοί 
δέν θά ίδρυθούν μεταξύ τών ούρανίων σωμάτων, μεταξύ 'Άρεως 
η Άφροδίτης καί Γής, μεταξύ τών διαφόρων κόσμων τού Ούρα
νού. 

Τό έργον τούτο νομίζω ότι άπέδειξε ότι τό πνεύμα δεσπόζει 
τού παντός, άπό τού έλαχίστου μορίου μέχρι τής άνθρωπίνης 
νοητικότητος. Άλλά ό κόσμος τής σκέψεως δέν εΤναι ό κόσμος 
τής ϋλης. Ό κόσμος τής σκέψεως έχει διαφορετική διαμόρφω
ση. Ό ύλισμός εΤναι πλάνη. "Άλλωστε, αύτή καθ' έαυτή, τί εΤναι 

ϋλη; Διαφορά καταστάσεως καί όχι φύσεως υπάρχει άνάμεσα σ' 
έναν παγετώνα καί σ' ένα σύννεφο. Ή λέξη ϋλη εΤναι άπλή λέξη. 
Ή άνάλυσή της φθάνει σέ φανταστικές λεπτότητες. "Ένα χιλιο
στό γραμμαρίου ραδίου περιέχει δύο έκατομμύρια τρισεκατομ

μυρίων άτόμων! Ποιό εΤναι τό μέγεθος ένός άτόμου; Καί όμως τό 
άτομο άποτελεί όλόκληρο κόσμο, όλόκληρο σύστημα δυνάμεων. 
Ή «άϋλη» ψυχή δέν μπορεί νά εΊναι καί αύτή κόσμος άτομικ_ός; 
Ύλη καί δύναμη συγχέονται. Τό όρατό σύμπαν άποτελείται άπό 
άόρατα στοιχεία. 

Τά πάντα εΤναι πρός μελέτην. Άλλά πόσον έλάχιστα εΤναι πα
ρασκευασμένη ή άνθρωπότης γιά τέτοιες μελέτες! Δέν ζή μέσα 
ατή σφαίρα τού πνεύματος. Νά πείση κανείς όλους είναι άδύνα
τον. Ή άνθρωπότης, άλλωστε, δέν είναι άπολύτως πνευματική. 

ΕΊναι άκόμη σχεδόν βάρβαρη καί ζωώδης. 'Εξαιρούνται δύο η 
τρείς ατούς χίλιους. Μπορούμε νά βεβαιώσωμε ότι κατοικούμε 
πλανήτη κτηνών. Εϊμεθα παιδιά άσυναισθήτως άγρια, πού δια
σκεδάζουν άποκεφαλίζοντας μύγες καί φαντάζονται ότι ό 
άθλιος πόλεμος, ή κληρονομία κτηνών, είναι θείας καταγωγής 
καί θά διαρκή αίωνίως. Ναί, θά διαρκή έφ' όσον θά εϊμεθα κτήνη. 

Άλλά πρέπει γι' αύτό ν' άπελπιζώμεθα γιά τήν πρόοδο; 
Ή άναλυτική σπουδή θά είναι μακρά, κυρίως γιά τόν ψυχισμό. 

Όφείλομε νά έπικροτούμε κάθε προσπάθεια. Τί είναι πραγματι-
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κά έξηγημένο; Δέν σταματούμε πάντοτε μπροστά σέ έρωτηματι
κά; Τό γεγονός όμως είναι γεγονός. Δέν μπορούμε ν' άπαλλα
γούμε άπ' αύτό. Ό σκεπτικισμός έκείνων πού φανατικά άρνού
νται μού φαίνεται τόσον άλλόκοτος καί τόσον παράλογος όσον 
έκείνος μερικών πιστών, οί όποίοι, μολονότι γνωρίζουν τίς 
αστρονομικές άλήθειες, τήν κίνηση τής Γής, τήν άπειρία τού 
άστρικού συνόλου, έξακολουθούν νά πιστεύουν ότι ό πλανήτης 
μας είναι τό ήθικόν κέντρον καί ό σκοπός τής δημιουργίας καί 
ότι τό άστρικό σύμπαν έδημιουργήθηκε χάριν τού πολίτη τής 
άστείας αύτής μυρμηκοφωλιάς! ·Έτσι σκέπτονται έν τούτοις οί 
περισσότεροι άπό τούς φυσιολόγους, διότι ή ψυχή δέν άναπηδά 
κάτω άπό τήν άνατομική τους σμίλη ... 

Δέν πεθαίνομε, άλλά οί έκδηλώσεις τών νεκρών δέν άποτε
λούν μέρος τής όμαλής μορφής τού όργανισμού τής φύσεως. 
Είναι έξαιρέσεις σπανιώτατοι. Οί δύο κόσμοι είναι έντελώς δια
φορετικοί καί τά θνητά μας μάτια δέν βλέπουν τόν όλλον κόσμο. 
Ή έρευνα άποδεικνύει ότι οί περισσότεροι άπό τούς νεκρούς 

δέν έπανέρχονται καί ότι οί μετά τόν τάφον έκδηλώσεις είναι 

έξαιρέσεις. 'Αγνοούμε τούς νόμους οί όποίοι διέπουν τό σύστη
μα τού ήθικού κόσμου. Τά πάντα είναι πρός μελέτην. Σήμερα 
πρόκειται γιά παρατηρήσεις καί όχι γιά πειραματισμούς, διαφο
ρά πού δέν πρέπει νά λησμονιέται. Καί ή άδυναμία νά διαφωτί

σωμε μιά μεταψυχική παρατήρηση δέν μάς δίνει τό δικαίωμα νά 
άρνούμεθα τήν αύθεντικότητά της. 

'Άν ή έπιβίωση τής ψυχής μπορεί νά θεωρηθή έξακριβωθεϊσα 
άπό θετικές παρατηρήσεις, παρατηρούμε όμως ότι τά γεγονότα 

αύτά είναι σπάνια, έξαιρετικά, πολλές φορές άκατάληπτα. Άλλά 
τό πραγματικό καθόλου δέν θίγεται, εϊτε εΤναι κατανοητό εϊτε 

όχι, εϊτε έξηγείται, εϊτε δέν έξηγείται. 'Υπάρχουν πραγματικές 
έκδηλώσεις νεκρών, ναί ιϊ όχι; Αύτό είναι τό ζήτημα. Καί ή κατα
φατική άπάντηση έδόθηκε. 

Ό άόρατος κόσμος μάς περιβάλλει, οί όγνωστες δυνάμεις 
είναι πολυαριθμότερες άπό τίς γνωστές, οί έπιστήμες βρίσκο
νται στήν χαραυγή τους καί οί γνώσεις μας άποτελούν νησίδα 
στό μέσον άνεξερεύνητου ώκεανού ... Δέν πρέπει νά νομίζωμε 

ότι θά έπικοινωνήσωμε μέ τούς νεκρούς κάτω άπό τούς ϊδιους 
όρους πού έπικοινωνούμε μέ τούς ζώντες. 'Άλλα όντα, όλλου 

κόσμου. Οί έπικοινωνίες μαζί τους παρουσιάζουν αίνιγματικό χα
ρακτήρα. 

Άλλά τά μετά θάνατον όντα άπό τί άποτελούνται ούσιαστι
κώς, πού διαμένουν, είναι εύτυχισμένα, βρίσκονται σέ συνάφεια 
μαζί μας; 'Απομακρύνονται άπό τή Γή; Είναι άθάνατα; Μετενσαρ-
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κώνονται; Πρέπει πρώτα νά άποδειχθή ή μεταθανάτια ϋπαρξη 
τής ψυχής. Άφού τούτο βεβαιωθή, μπορούμε νά άποπειραθού
με διαφώτιση μερικών άπό αύτά τά έρωτήματα, μέ έλάχιστες 
όμως έλπίδες προσεγγίσεως στό άπροσέγγιστο. 

"Ίσως τά άνώτερα πνεύματα νά μεταφέρωνται άμέσως σέ κό
σμους άλλους, γιά τούς όποίους νά έχει προετοιμάσει ή τελειό
της τους. Άλλά ποίος ό τρόπος ένεργείας ένός νεκρού; "Ένα 
πνεύμα μπορεί νά ένεργή έπάνω σέ άλλο πνεύμα έξ άποστάσε
ως, καί ή ένέργεια αύτή νά μεταμορφώνεται στόν άποδέκτη 
έγκέφαλο σέ είκόνα, πού νά φαίνεται σάν έξωτερική. Άλλά 
μήπως καί ή τελεία είκόνα, τήν όποία βλέπομε μέσα σ' έναν κα
θρέφτη είναι πραγματική; 'Όπως είναι δεκτή ή ύποβολή μεταξύ 
πνευμάτων ένσάρκων, γιατί νά μήν άποτελή ίδιότητα καί τής ψυ
χής πού άπηλλάγη άπό τά ύλικά δεσμά; 

Ποιά είναι ή φύση τών φασμάτων; ΕΊναι πραγματικά; Άλλά τί 
είναι πραγματικότης; Άπαντούν: τό άντικειμενικό είναι πραγμα
τικότης, τό ύποκειμενικό δέν είναι. Άπάντηση πολύ συζητήσιμη. 
Μιά ένδιάθετη συναίσθηση μπορεί νά άντιστοιχή πρός πραγματι
κότητα όταν πρόκειται γιά ψυχικά γεγονότα. Άλλά καί τό άντι
κειμενικό είναι συζητήσιμο: Πού βρίσκεται ή πραγματικότης τού 
ούρανίου τόξου, τό όποίο βλέπομε, μετρούμε, άναλύομε, φωτο
γραφούμε; 

Είναι άπλό φαινόμενο όπτικής. Ό γείτονάς σας βλέπει άλλο 
ούράνιο τόξο. Ό άριστερός σας όφθαλμός δέν βλέπει τό ϊδιο μέ 
τόν δεξιό. Πού λοιπόν ή πραγματικότης τού ούρανίου τόξου; Πού 
ή πραγματικότης ένός τοπίου πού διαμορφώνεται άπό τήν άτμό
σφαιρα σέ έναν άντικατοπτρισμό; Ή ράβδος, πού βλέπετε σπα
σμένη μέσα στό νερό άπό τή διάθλαση, είναι άπλή φαινομενικό
της. Ναί, λοιπόν, τά φάσματα είναι πραγματικά. Άλλά σέ τί συνί
σταται ή πραγματικότης τους; Μερικά άπ' αύτά παρουσιάζουν μιά 
ύλοποίηση, διότι φωτογραφούνται. 'Υπάρχει λοιπόν έδώ κάτι 
άνάλογο μέ παρουσία πραγματικ1i. Έκείνο πού όνομάζομε ϋλη 
είναι άθροισμα όρατό άτόμων άοράτων. 'Ένα σύννεφο σχηματί
ζεται καί έξαφανίζεται. Ή φωτιά κατατρώγει όγκον ϋλης καί τόν 
μετατρέπει σέ ατμούς άπό αόρατα άτομα. Τό προσεχές μέλλον 
θά συμπληρώση τή λύση τού προβλήματος. 

Τά φαινόμενα τών κρότων, τών κουδουνιών, τών βημάτων μάς 
φαίνονται ασήμαντα. 'bφείλομε, όμως, άραγε, νά φανταζώμεθα 
τή μέλλουσα ζωή σύμφωνα μέ τίς απόψεις τού Πλάτωνος, τού 
Κομφουκίου, τού Σάκια-Μούνι (Βούδδα), τού Ίησού; Ή πέραν 
τού τάφου ζωή πρέπει νά μάς παρουσιάζεται σάν κόσμος εύγε
νών πνευμάτων; Οί άνθρωποι διαφέρουν, άραγε, πολύ τήν έπό-
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μενη ή μέρα τού θανάτου, άnό ό,τι ησαν τήν προηγούμενη; Ούδε
μία μαρτυρία ύπάρχει ότι οί νεκροί είναι άνώτεροι τών ζώντων. Τί 
θά γίνουν μετά τόν θάνατο όσοι σ' όλη τους τή ζωή έμόχθησαν 
πώς θά θρέψουν τό σώμα τους, οί φλυαρούντες μέθυσοι καί τά 
έκατομμύρια τών άνθρώπων πού ποτέ δέν έσκέφθησαν τίποτα 
καί τών όnοίων ό όρίζων κλείνεται μέσα σ' ένα κέλυφος καρυ
διού; ·Όλοι οί άνθρωποι, οί άμαθείς, τά όντα τά άνωφελή rϊ έnι
βλαβή; Οί πνευματικές καί ήθικές μηδαμινότητες, πού παρέμει
ναν, τυφλές στήν έξέλιξη καί στίς ίλιγγιώδεις κατακτήσεις τής 
έπιστήμης; ... 'Υπάρχουν ψυχές ζώων άνώτερες μερικών άνθρώ
πων. 

Μία άγνώστου χρόνου πλάνη, πού διαβιβάστηκε μέ τά άλλε
πάλληλα θρησκεύματα, διαμόρφωσε τή γνώμη ότι οί ψυχές, μέ 
τήν άnλή άnαλλαγή τους άnό τό σώμα, γίνονται άnολύτως ίδεώ
δη καί άγνά πνεύματα. Έγκαταλείποντας τήν γήϊνη ζωή ή άνθρώ
πινη ψυχή δέν γίνεται άγγελική. Ό άμαθής δέν μπορεί νά κατα
κτήση μία έnιστήμη πού δέν έμαθε, οϋτε ό ήλίθιος νά γίνη έξυ
πνος. Ή γκιλοτίνα δέν μεταβάλλει έναν ληστή σέ άγιο. Μπορού
με απ' αύτά νά συμπεράνωμε ότι οί περισσότεροι άnό τούς νε
κρούς δέν είναι άνώτεροι άnό τούς περισσότερους ζωντανούς. 

Είναι άναμφισβήτητον ότι γύω μας ύπάρχουν πνευματικές δυ
νάμεις. 'Όταν σέ πνευματιστικές συνεδριάσεις ζητούμε νά μας 
έγγίσουν τό χέρι rϊ τό μέτωπο, αίσθανόμεθα τήν έnαφή. Ό ψυχι
κός κόσμος, τόν όnοίον ζητούμε νά άποκαλίιψωμε, εΤναι άπειρος 
καί άπεριόριστος. 

Γιά τήν κατάσταση τής ψυχής μετά θάνατον, γιά τή μέλλουσα 
ζωή, έγιναν πολλές ύnοθέσεις. Άnό τούς Άρείους τής έnοχής 
τού Ραμό, άπό τούς Άσιάτες τού Ζωροάστρου, άnό τούς 'Έλλη
νες τού Όμήρου, τού Ήσιόδου, τού Πυθαγόρα, τού Πλάτωνος, 
άnό τούς Αίγυnτίους τών φαραωνιτικών ύπογείων, άnό τούς 
Έβραίους τού Μωϋσή, άnό τούς 'Ινδούς τού Βούδδα, άnό τούς 
ΔρυΤδες τής Γαλατίας, άπό τού 'Ιησού καί τών Εύαγγελιστών, άnό 
τού Μωάμεθ καί τού Κορανίου, μέχρι τού Σβέντεμnοργκ, τών 
πνευματιστών, τών θεοσοφιστών, τών έnιστημόνων τού 19ου καί 
τού 20ού αίώνος, διεμορφώθησαν φαντασμαγορικά άνεξερεύ
νητα σύμπαντα, στά σκότη τών όnοίων εΤναι άδύνατον νά διαχυθή 
τό έλάχιστο φώς. 

Οί άναλυτικοί έρευνηταί άριθμούν πεντηκοντάδα θρησκευτι
κών συστημάτων, πού δέν συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά μέ τή 
μορφή πού έχει ή μέλλουσα ζωή. Τούτο συμβαίνει, διότι ό άν
θρωπος πιστεύει μόνον έκείνα γιά τά όnοία πραγματικά έπείσθη, 
έκτός τών φαντασιοnλήκτων καί τών φανατικών. Τό ζήτημα όμως 
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τού τόπου δέν έχει καμμιά θέση προκειμένου περί ψυχών. Τό 

πνεύμα δέν κατέχει χώρο. 'Ομολογούμε ότι είναι άδύνατο νά φα

ντασθούμε διαμόρφωση ξένη nρός τά αίσθητήριά μας. Είναι σχε
δόν άδύνατο ν' άnαλλαγούμε άnό τίς γήϊνες άντιλήψεις σχετικά 

μέ τό διάστημα καί τόν χρόνο. Ή ψυχή όμως χειραφετείται άnό 

τά δεσμά τού ύλικού κόσμου. 
Τί σημαίνει ή έκφραση «είναι στόν ούρανό»; Τά πάντα στόν 

ούρανό βρίσκονται. Καί τί είναι ούρανός; 'Ολόκληρη ή έκταση. 

Οί θρησκευτικές παραδόσεις όλων τών αίώνων είναι άντίθετες 
nρός τήν πραγματικότητα, τήν τόσο άγνωστη. Ή βάση τού «Συμ

βόλου τής Πίστεως» είναι ή άνάσταση τών σωμάτων. Άλλ' αύτή ή 

άναβίωση ειναι άντίθετη nρός τή λογική καί έnιστημονική άλή

θεια, τήν άναντίρρητη πλέον. 
Ή ύnέργεια ζωή έξελίσσεται σέ συνθήκες έντελώς διαφορε

τικές άnό τήν έnίγεια. 'Όλες οί θρησκείες ζητούν τήν αίώνια γα

λήνη γιά τούς θνήσκοντες. Άλλ' ή άκινησία τής Νιρβάνα δέν 

ύnάρχει. Τό σύμπαν εΊναι δυναμισμός πού τόν δεσπόζει τό πνεύ
μα. 

Τά άτομα πού συνιστούν τή φαινομενική ϋλη ύnακούουν στήν 

άένναη κίνηση τοϋ άnείρου. Ό θεός -ό 'Ανεπίγνωστος- διέπει 

τό πάν, άnό τό άnείρως μεγάλο μέχρι τό άnείρως μικρό. Ή μέλ
λουσα ζωή άnοτελεί μέρος αύτοϋ τοϋ συνόλου. Μέλλουσα σχετι
κώς nρός τήν nαροϋσα, πού ύnήρξε «παρελθόν» καί θά γίνη 

«μέλλον». Καί ό όρισμός «μέλλουσα» δέν είναι πολύ σαφής. Μό
νον αίώνιο παρόν ύnάρχει. 

Στήν αίωνιότητα ό χρόνος δέν ύφίσταται. Έδημιουργήθη γιά 

μάς σχετικά μέ τίς κινήσεις τής Γής. Έφ' όσον ό χρόνος δέν 

ύnάρχει πραγματικά, τό μέλλον όπως τό παρελθόν άnοτελοϋν 
παρόν. 'Έτσι έξηγείται ή πρόβλεψη τών μελλόντων. 'Ό,τι άnομέ

νει άnό μάς μετά θάνατον, ή ψυχή, τό πνεύμα, ή ψυχική όντότης, 

όποια κι' αν είναι ή όνομασία η ή φυσική ύnόσταση, παύει ν' άνή
κη στόν χρόνο, όπως τόν έννοοϋμε στή ζωή. Τό χθές καί τό αϋριο 

είναι σήμερα. 'Υπάρχει έν τούτοις συνέχεια. 'Ό,τι όνομάζομε 

έnιβίωση ψυχής δέν πρέπει νά τό έννοοϋμε σάν άnλή διατήρηση 

άδιάφθορου ψυχικού άτόμου, πού δέν έχει συναίσθηση τοϋ έαυ
τοϋ του, άλλά μέ συνδιατηρούμενη ταυτότητα καί μνήμη. Ή 

ψυχή είναι ύnόσταση άόρατη καί ξένη nρός τίς συνθήκες τής 

φυσικής μας άντιλήψεως. 
Χρόνος καί άnόσταση, λοιπόν, δέν ύnάρχουν όπως τά άντι

λαμβανόμεθα. Μόνον άπειρον καί αίωνιότης. Τό διάστημα καί ό 

χρόνος πολλές φορές συγχέονται. 
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Οί ψυχές περιβάλλονται άπό μορφή; Τί είναι τό «πνευματικό 

σώμα» τού 'Αποστόλου Παύλου, τό «άστρικό σώμα» τών θεοσό

φων, τό «αίθέριον σώμα» τών άποκρυφιστών; 'Υπάρχουν βεβαιω

μένα τρία στοιχεία στό άνθρώπινον όν: ή διανοουμένη ψυχή, τό 
διπλό ρευστό καί τό φυσικό σώμα. Τ ό ρευστό βρίσκεται στήν 
ύπηρεσία τής ψυχής. Κατά τά μέσα τού 19ου αίώνος έμελετήθη 

άπό τόν Ράϊσενμπάχ, μέ τό όνομα "Όδ (όδικόν), λέξη σανσκριτική 

πού σημαίνει «έκείνο πού πανταχού είσχωρεί». Δέν είναι όμως ό 
αίθήρ. Τό όδικόν σώμα είναι τό όουρα (ή αϋρα) τών άποκρυφι

στών, άνθρώπινη άτμόσφαιρα, όρατή άπό ύπερευαίσθητους 
όφθαλμούς, άλλά καί άπό συνήθεις έπειτα άπό κατάλληλη προ

παρασκευή. Τό ρευστό αύτό φαίνεται νά έπιδρδ σέ πολλές μετα

θανάτιες έκδηλώσεις. Έπιζή άπό τή μοριακή άποσύνθεση. 

Ό Κάρολος ντέ Πρέλ (1839-1899) βαυαρός σοφός γαλλικής 

καταγωγής, έπeιτα άπό μακρές έρευνες, έβγαλε τό συμπέρασμα 

ότι ή ψυχή δέν ειναι καθαρό πνεύμα, άλλά πνεύμα συνδεόμενο 

πρός σώμα έξωτικό, σώμα αίθερώδες, όδικόν, πού δρδ στίς έκ

δηλώσεις τού μαγνητισμού καί τού πνευματισμού. Καί τό άστρο

ειδές αύτό σώμα πρέπει νά ύφίσταται καί κατά τή διάρκεια τής 

ζωής, όπως μετά θάνατον. 
Άλλ' άν ή άνθρώπινη ψυχή έπιζή άπό τόν φυσικό όργανισμό, 

συγχρόνως ύπάρχει καί πρίν άπό αύτόν. Ή ριζική άντίρρηση σ' 

αύτό είναι ότι δέν ένθυμούμεθα τίποτε άπό τό παρελθόν. Άλλά 

δέν στηρίζεται, διότι καθένας άπό μδς γεννιέται μέ άτομικές 
ίδιότητες, οί όποίες δέν όφείλονται στήν κληρονομικότητα καί έξ 

άλλου, μερικοί άνθρωποι διατηρούν μερικές άόριστες άναμνή

σεις άγνώστου παρελθόντος. 
Ή αίωνία ζωή δέν μπορεί νά νοηθή παρά μέ τήν άρχή τής 

έπανενσαρκώσεως, πού διεκήρυξε ό Πυθαγόρας, ό 'Ωριγένης 
καί τόσοι άλλοι φιλόσοφοι. Στήν άπόλυτη έπιστημονική μας 

άγνοια γιά τούς όρους τής ύπεργήϊνης ζωής, μόνον ύποθέσεις 

μπορούμε νά έχωμε γι' αύτήν. 
Γνωρίζομε ότι ή ψυχή έπιζή. Έπομένως δεχόμεθα καί τήν 

προϋπαρξη. Ή γήϊνη ζωή ειναι άπλή φάση στή ζωή τού πνεύμα

τος. Τά έπιχειρήματα γιά τήν προϋπαρξη είναι άναμφισβήτητα. 

Πρώτα-πρώτα ή άνισότης τών όντων εύθύς μόλις γεννηθούν, 

άνισότης πνευματική πού δέν μπορεί νά άποδοθή στήν κληρονο

μικότητα, ή ίδιοφυϊΌ γιά έπιστήμες η τέχνες, ώρισμένες πεποι

θήσεις η κλίσεις, οί όποίες άσφαλώς όφείλονται σέ προϋπαρξη. 

"Άλλο έπιχείρημα είναι άκαθόριστες άναμνήσεις γιά κάτι πού 

έχομε ίδεί η άκούσει. Οί προηγούμενες ύπάρξεις μας παρε-
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σκεύασαν τήν παρούσα ζωή μας. Ή παρούσα ζωή μας παρα

σκευάζει τίς μελλοντικές μας ύπάρξεις. 
Ή ψυχή πού ένσαρκώνεται φέρνει μαζί της τίς είδικότητες 

πού προέρχονται άπό προηγούμενες γνώσεις. "Έτσι έξηγούνται 
τά παιδιά-θαύματα, όπως 6 Πίκο ντέ λά Μιράνδολα, 6 Πασκάλ, ό 
Μόζαρτ, ό Σαίν Σάνς. Οί γονείς δίνουν στά τέκνα τους τή φυσική 
ζωή, όχι τήν πνευματική καί ήθική δύναμη. 

"Αντέτειναν μερικοί ότι, αν ή έπανενσάρκωση είναι φυσικός 

νόμος, οί έπικοινωνίες μέ τούς νεκρούς είναι άδύνατες. Μπο

ρούμε ν' άπαντήσουμε ότι, πράγματι, οί έπικοινωνίες αύτές είναι 

σπάνιες, άλλά οί έπανενσαρκώσεις δέν είναι άμεσες. Οί έρευνές 

μας έχουν σάν συνέπεια τήν πλήρη μεταμόρφωση τών διαφόρων 
θρησκευτικών άντιλήψεων γιά τή μέλλουσα ζωή. Οί έπικοινω
νοϋντες νεκροί δέν μιλούν ούτε γιά παράδεισο, ούτε γιά κόλαση, 
οϋτε γιά ίσλαμικούς κήπους, ούτε γιά έλληνικά "Ηλύσια Πεδία, 
ούτε γιά "Ινδική Νιρβάνα. Βρισκόμεθα μπροστά σέ πνευματική 
κίνηση, ή όποία προορίζεται νά άνατρέψη τήν άνθρώπινη νοο
τροπία. 

Άπό άποψη φιλοσοφική καί θρησκευτική, ας παραμείνωμε 
πυθαγόρειοι, έπιστρέφοντας κατά τόν 20όν αίώνα, μέ τίς σύγ
χρονές μας άστρονομικές γνώσεις. 

Καθωρισμένη η όχι, ή πεποίθηση γιά μέλλουσα ζωή δεσπόζει 
όλων τών έθνών, παρ' όλες τίς άβεβαιότητες καί τίς άρνήσεις. 
Μέ όποιαδήποτε μορφή ή άθανασία έκδηλώνεται στίς άνθρώπι
νες έλπίδες, σήμερα όπως καί κατά τήν έποχή τών Δρυϊδών. Οί 
έπαναστάσεις δέν μετέβαλαν τίποτε. Ό Ροβεσπιέρος προή
δρευε κατά τήν έορτή τού «'Υπερτάτου 'Όντος». 

Άπό ϋπαρξη σέ ϋπαρξη, ή ψυχική ζωή μάς άνυψώνει σέ προ
οδευτική έξέλιξη. Καθένας άπό μάς ύπήρξε μεταλλικός, φυτι
κός, ζωϊκός, πρίν γίνη άνθρωπος, καί ό άνθρωπος δέν άποτελεί 
τό τέρμα. Βρισκόμεθα άκόμη πολύ χαμηλά. 

Ή μεταθανάτια ζωή μας θά είναι όπως θά τήν παρασκευάσω
με. Εϊμεθα όπως αίιτοδιαμορφούμεθα. Τό κάρμα τών Θεοσοφι
στών είναι πραγματικότης. Τά πλάσματα πού ζούν μόνον γιά τήν 
ϋλη, δέν θά άπολαύσουν τίς ήδονές τοϋ πνεύματος. Οί φιλήδο
νοι θά βραδύνουν νά έξελιχθούν. Ή πνευματική πρόοδος δέν εί
ναι γιά όλους ή ϊδια. Οί έπανενσαρκώσεις συνδέονται πρός τά 
πνευματικά καί ήθικά χαρίσματα. Κανείς λόγος δέν ύπάρχει γιά 
νά θεωρήσωμε σάν είδικό προνόμιο τού πλανήτου μας τίς μετεν
σαρκώσεις. Οϋτε είναι άντιεπιστημονικό νά άποδοθή στήν ψυχι
κή μονάδα ή δύναμη νά ταξιδεύη άνάμεσα στίς άπέραντες ούρά-
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νιες έκτάσεις καί νά μεταβιβάζεται άπό όστρο σέ όστρο. Κατά 

τίς μαγνητικές θύελλες τής ήλιακής φωτοσφαίρας, οί ήλεκτρι

κές άκτινοβολίες τού Ήλίου φθάνουν ο' έμός έξ άποστάσεως 

1 50 έκατομμυρίων χιλιομέτρων καί συγκινούν τήν μαγνητική βε

λόνη καί προξενούν διαταράξεις ατόν γήϊνο μαγνητισμό. 

Έπειδή ή τηλεπάθεια ύπάρχει άνάμεσα σέ νεκρούς καί 

ζωντανούς, δέν άπαγορεύεται ατούς άστρονόμους νά έλπίζουν 

δτι ϊσως δέν είναι μακριά ή ήμέρα κατά τήν όποία έπικοινωνίες 

ψυχικές θά μπορέσουν νά έγκατασταθούν μετξαύ ένός πλανή

του τού συστήματός μας καί τής Γής. Τό διάστημα δέν ύπολογί

ζεται στήν τηλεπάθεια. 

Τά συμπεράσματα στά όποία καταλήξαμε είναι άποτέλεσμα 

προσωπικής έργασίας, έλεύθερης καί άνεπηρέαστης, χωρίς 

σύνδεσμο πρός καμμία πίστη, πρός κανένα θρησκευτικό σύστη

μα. 

Είναι όξιο παρατηρήσεως, άπό έπιστημονική όποψη, δτι οί 

παρατηρήσεις μας συμπίπτουν μέ τά διδάγματα τού άποκρυφι

σμού, μέ τίς έσωτερικές παραδόσεις τών Ίνδιών, τής Αίγύπτου, 

τής Χαλδαίας, τής Περσίας, τής 'Ελλάδος, τών 'Εβραίων, τών 

'Εσσαίων, τών Καββαλιστών καί τών Έρμητιστών τού μεσαίωνος. 

Βρίσκαμε τά πλείστα τών θεμάτων μας, τή διπλή δραση, τίς τηλε

παθητικές μεταβιβάσεις, τίς μεταθανάτιες έκδηλώσεις, τίς 

όπτασίες, στή «Βίβλο τών νεκρών», στή «Ρίγκ-Βέδα», στή 

«Ζένδ-Άβέστα», στό βουδδικό «Τριπιτάκα», στή «Μάχα-Βαρά

τα» ατούς «Νόμους τού Μανού», στή «Βίβλο». Πρέπει νά έκπλητ

τώμεθα λιγώτερο άπό τόν συσχετισμό δύο έκδοχών τής ϊδιας 

άληθείας, σέ άποστάσεις πολλών χιλιετηρίδων καί μέ μεθόδους 

διαφορετικές, άπό δσο έξεπλάγη ό πρώτος ΊησουΤτης, πού 

έφθασε στήν Κίνα σάν ίεραπόστολος καί άντελήφθη δτι ό μύθος 

τού Θείου Βρέφους, πού γεννήθηκε άπό παρθένον, διδασκόταν 

έκεί πρίν πέντε χιλιάδες χρόνια. 
Έπιστρέφομε μήπως, κατά τόν 20όν αίώνα, στά δόγματα πού 

κηρύχθηκαν πρίν άπό έπτά χιλιαδες χρόνια; Καί ναί καί όχι. Ναί, 

άπό τήν όποψη δτι οί άρχαίοι έγνώριζαν πολύ περισσότερα άπό 

δσα γενικώς φανταζόμεθα. 'Όχι, άnό τήν όποψη δτι οί σύγχρο

νες έπιστημονικές μέθοδοι μάς παρέχουν μιά πρακτική έπιβε

βαίωση καί μιά άρχή έρμηνείας. 

Ή ψυχή είναι άνεξάρτητη άπό τόν ύλικό όργανισμό καί έξα

κολουθεί νά ζή μετά τόν θάνατο. 

Βεβαίως, άπέχομε πολύ άπό τό νά γνωρίζωμε τά πάντα. 

Δυσκολίες, σκοτάδια, φαινόμενα άκατανόητα, παραμένουν 

όλυτα γιά τίς άνθρώπινες ίδιότητες. 
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Μάς περιβάλλει ι':ίγνωστο χωρίς όρια. Δέν συλλαμβάνομε τήν 
πραγματικότητα. "Άν τήν πλησιάζωμε λιγάκι, ας εϊμαστε εύχαρι
στημένοι. Άντί τού ϋπνου τής νύχτας, ξυπνάμε πρίν άπό τή χα
ραυγή. 

Ούδείς θνητός κατόρθωσε μέχρι σήμερα νά άνασηκώση τόν 
πέπλο τής ·Ίσιδος. Δέν τολμώ νά ίσχυρισθώ ότι έλυσα τό άπέρα
ντο πρόβλημα. 'Ελπίζω όμως ότι ή έργασία αύτή δέν θά παραμεί
νη στείρα. 

Έκαθάρισα τό γήπεδο καί ι':ίνοιξα τόν δρόμο τής νέας έπιστή
μης. Τό μέλλον θά κρίνη γιά τά άποτελέσματα αύτής τής προ
σπάθειας. 

Έθέσαμε σέ έφαρμογή τήν πρόκληση τού Ίησού: 
«Ζητείτε καί εύρήσετε». 

Όποιεσδήποτε καί αν άποδειχθούν αί πρόοδοι τών άνακαλύ
ψεων τού μέλλοντος, τό δόγμα συνοψίζεται στόν όρισμό: 

Τό σώμα παρέρχεται. Ή ψυχή ζή στήν αίωνιότητα. 
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Πάντοτε έπίκαιρος, πάντοτε φρέσκος, πάντοτε χριiσιμος ό άλησμόνητος 

στοχαστής Ν ί κ ο ς Κ ο ρ β ο ύ v η ς , πού ϋψωνε npiv άπό τόν πόλεμο, 

άπό τίς περίφημες έπιφυλλίδες τής Π ρ ω Το ς , αίώvια ίδαvικά καί άθάνα

τες άλήθειες, μέ τήν δροσιά καί niv βαθύτητα του πνεύματός του. Ή έπι

φυλλίδα, πού άναδημοσιεύομε σ' αύτό τό τευχος, μέ niv σκέψι δτι θά έν

διαφέρη καί τούς παλαιούς, πού έγvώρισαν τόν Καρβούνη, καί τούς νεώ

τερους, πού δέν τό εύτύχησαv, προέρχεται άπό τήν Π ρ ω Το τής 2ας Νο

εμβρίου 1 931 . 

Είς ποίαν σχολήν άνήκετε; Παραδέχεσθε τόν Κάντιον, τόν 

Μπερξόν; Πιστεύετε είς τόν Πνευματισμόν; Σάς έλκύει ό «ντε

τερμινισμός»; Ποίοι εΤναι αί προτιμήσεις σας είς τήν τέχνην; 

Κλασσικισμός η ρομαντισμός; Έμπρεσσιονισμός, έξπρεσσιονι

σμός, κυβισμός, φουτουρισμός; Βρίσκετε σωστόν τόν σοσιαλι

σμόν; Καί πώς τόν προτιμάτε; Μαρξισμόν, κομμουνισμόν; 

Είναι έρωτήσεις πού διαμείβονται συχνότατα κατά τάς ήμέ

ρας αύτάς τής γενικής συγχύσεως τών πάντων καί πού θεωροϋ

νται λογικοί. Καί άλλοίμονον είς έκείνον, πού θά ειχε τήν άπλό

τητα καί τήν είλικρίνειαν v' άπαντήση: 

Άδελφέ μου, δέν άνήκω είς καμμίαν σχολήν, είς κανέναν 

«ισμόν». Προσπαθώ, άπλώς, νά εΤμαι ό v θ ρ ω π ο ς καί νά σκέ

πτωμαι μέ εύθύτητα, μέ άπλότητα καί μέ όσην περισσοτέραν 

έλευθερίαν, μέ τό δικό μου τό μυαλό, χωρίς νά δουλεύω είς τήν 

ειδικήν -σοφήν η όσοφοv- σκέψιν κανενός. 

Θά έθεωρείτο τουλάχιστον καθυστερημένος, άσυντόνιστος 

πρός τό πνεϋμα τής έποχής, πού σπρώχνει πρός τάς άγεληδόν 

έκδηλώσεις. Διότι αί άγεληδόν έκδηλώσεις δέν περιορίζονται 

μόνον είς τό πολιτειακόν καί τό πολιτικόν πεδίον -όπως συμβαί

νει με τόν «Χιτλερισμόν», τόν «μελανοχιτωνισμόν», τόν «χαλυ

βδοκρανισμόν». Έκεί, τούλάχιστον, ύπάρχει κάποιο έλαφρυντι

κόν. 'Ομάδες άνθρώπων παραιτοϋνται τοϋ δικαιώματος πού έχει 

κάθε άνθρωπος νά σκέπτεται καί νά κρίνη έλευθέρως, προτι

μοϋν νά σκέπτωνται, νά κρίνουν καί νά αίσθάνωνται δυνάμει ήμε

ρησίων διαταγών, ξεγελοϋν τήν όλιγαρκεστάτην άνθρωπίνην συ

νείδησίν των μέ τήν σκέψιν, ότι αύτό είναι μία μεγάλη άρετή, πυύ 

λέγεται «σιδηρά πειθαρχία» καί ήσυχάζουν -έξοφλοϋν άνετώτα

τα μέ τήν άνωτέραν άνθρωπίνην των ύπόστασιν. Άλλά τό πνεϋμα 

τοϋ όμαδικώς συναγελάζεσθαι κυριαρχεί όλοένα τυραννικώτε

ρον καί είς τήν σφαίραν τήν πνευματικήν. Π ρ έ π ε ι v' άνήκη κα-
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νείς είς κάποιον «ι σ μ ό ν », τόσον ώς nρός τάς κοινωνικός, πο
λιτειακός, πολιτικός, πνευματικός γενικώς άντιλήψεις του, όσον 
καί ώς nρός τήν αίσθητικήν του. Καί έπειδή κάθε τι πού είναι 
άφύσικον έχει συχνότατα καί κωμικός έκδηλώσεις, βλέπει κάπο
τε κανείς διασκεδαστικωτάτους γάμους κεφαλαιοκρατισμοϋ καί 
χριστιανισμοϋ, μπερξονισμοϋ καί κολλεκτιβισμοϋ, πριμιτιβισμοϋ 
καί πονηροτάτης φιλοχρηματίας. 

Άκόμη καί δι' έκείνον πού έξανίσταται έναντίον όλης αύτής 
τής άναξίας δουλείας, τής εύχαρίστου καί προθυμοτάτης η δυ
σκολωτέρας καί μέ συμβιβασμούς ύπαγωγής είς τά πνευματικά 
καλούπια, τά καλούπια τών πίστεων πού συνηθίζονται είς τήν 
σύγχρονον διανόητικήν άγοράν, ύπάρχει ένας πρόχειρος χαρα
κτηριστικός «ισμός» είς τά χείλη τών άγεληδόν «ισμοφρονοί:ι
ντων»: Αύτό πού πρεσβεύει -τοϋ λέγουν καταδικαστικώς- είναι 
καθαρός ά ν α ρ χ ι σ μ ό ς . 

Άλλ' είναι άπαραίτητον νά δουλεύη κανείς είς κάποιον 
«ισμόν»; (Καί δέv πρέπει νά λησμονήται ότι «ισμός» είναι, είς τό 
τέλος, καί κάθε πολιτισμός). 

Είς τήν φύσιν ύπάρχουν κοινωνίαι ζώων πού θά μnοροϋσαν νά 
χρησιμεύσουν ώς ύπόδειγμα «κολλεκτιβισμοϋ». Οί μέλισσες καί 
τά μυρμήγκια έχουν τήν «κολλεκτίβα» των άπό μυριάδων έτών. 
Αί πολιτείαι των -ή πολιτεία τών μελισσών έχει περιέργως πολ
λάς όμοιότητας ούσιαστικάς μέ τήν Πολιτείαν τοϋ Πλάτωνος- εί
ναι σοφοί, περίπλοκοι όργανισμοί, βασισμένοι είς τήν άρχήν τοϋ 
κοινοϋ συμφέροντος. Τό άτομον δέν παίζει κανένα ρόλον ώς 
άτομον είς τό σύνολον αύτό. Άμείλικτοι, άμετάβλητοι νόμοι τ·ό 
διέπουν, σκληρότατοι διά τό άτομον. Καί ένας 'Άγγλος ποιητής 
άπό τούς περισσότερον άξίους προσοχής ό nρό όλίγων έτών 
άποθανών «δαφνοστεφής ποιητής» τής Βρεταννικής Αύλής Ρο
βέρτος Μπρίτζες, είς τό έξαιρετικά ένδιαφέρον ποιητικόν έργον 
του «'Η Διαθήκη τής 'Ομορφιάς», γράφει σχετικώς μέ τήν κοινω
νίαν τών μελισσών: 

«Λένε ότι οί μέλισσες άλλοτε ήταν προικισμένες μέ Λογικόν 
καί τό έχασαν μόνον καί μόνον, διότι έκανόνισαν καί έτακτοποίη
σαν τήν ζωήν των, κατά τέτοιον τρόπον, ώστε νά μή τούς χρειά
ζεται πλέον τό Λογικόν· γι' αύτό καί τό Λογικόν έφθάρη καί έξέ
λιπεν άπό τήν άχρηστίαν». 

Ό διασκεδαστικός αύτός, άλλά καί σοφώτατος μϋθος μπορεί 
νά κινήση είς σειράν χρησιμωτάτων σκέψεων. Ή κοινωνία τών 
μελισσών εΤναι ένα τυπικώτατον ύnόδειγμα κοινωνισμοϋ, πού 
στηρίζεται είς τήν άρχήν: «'Όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα άπόδο-
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σις ύπέρ τού συνόλου, μέ τό άκρότατον τού δυνατού μόχθου 
κάθε άτόμου». Είς άλλα θεωρητικά πρότυπα άνθρωπίνων κοινω

νιών ή άρχή αύτή μεταβάλλεται ώς έξης: «·Όσον τό δυνατόν με
γαλυτέρα άπόδοσις ύπέρ τού συνόλου μέ τόν όλιγώτερον δυνα

τόν μόχθον κάθε άτόμου». Άλλά καί είς τήν μίαν καί είς τήν άλ

λην τήν περίπτωσιν, όσον καί άν ή είσφορά τού άτόμου, διαφέρη 

ποσοτικώς, ή βασική άρχή μένει ή ίδία, τό άτομον θυσιάζεται είς 
τό σύνολον. 

Ή θυσία τού άτόμου διά τό σύνολον είναι τό άνώτατον 

σημείον, είς τό όποίον μπορεί νά φθάση ή άρχή ότι ό περιορι
σμός της αύταρχικότητος τού «έαυτού» είναι άπαραίτητος διά 

τήν κοινωνικήν συμβίωσιν τών άνθρώπων καί ότι μόνον μέ τήν 

κοινωνικήν αύτήν συμβίωσιν ή άνθρωπότης μπορεί νά έπιτελέση 

τόν προορισμόν της. Είς αύτήν τήν βασικήν άρχήν στηρίζονται 

καί όλα τά πολιτειακά συστήματα τών άνθρώπων. Ό διαφορι
σμός της ποιότητός των καί της άποτελεσματικότητός των ώς 

πρός τήν ύποβοήθησιν της άνθρωπότητος πρός τήν φυσικήν 

έξέλιξίν της, έξαρτόται άπό τό κατά πόσον ό περιορισμός αύτός 
της αύταρχικότητος τού άτομικού «έαυτού» είναι έκούσιος η έπι

βάλλεται άπό τό σύνολον, καθώς καί άπό τόν βαθμόν καί τόν 
τρόπον αύτης της έπιβολης. Καί δέν είναι άνάγκη νά σκεφθη κα

νείς πολύ διά νά καταλήξη είς τό συμπέρασμα, ότι τόσον περισ

σότερον έκούσιος είναι αύτός ό περιορισμός -τόσον, δηλαδή, 

είναι περισσότερον αύτοπεριορισμός- όσον περισσότερον καλ
λιεργημένα πνευματικώς είναι τά άτομα πού συναπαρτίζουν μίαν 

κοινωνίαν. 

Άλλ' ή πνευματική αύτή καλλιέργεια είναι τό τελευταίον 

πράγμα πού ένδιαφέρει τά κοινωνικά καί τά πολιτειακά συγκρο
τήματα τών σημερινών άνθρώπων. Ή ύλιστική άντίληψις έπεκρά
τησε πέρα καί πέρα. Σκοπός της συγκροτήσεως τών κοινωνιών 
είς πολιτείας θεωρείται άπλώς ή έπιδίωξις της ύλικης εύημε
ρίας, της δικαίας μόνον κατανομής της είσφορός τού άτόμου 

πρός τό σύνολον, της ϊσης κατανομής τού προϊόντος τού κοινού 
μόχθου. Κ' έτσι ό άνθρωπος, ή άνωτάτη αύτή -έως τώρα- έκδή

λωσις της Δημιουργίας, καταλήγει είς τό συμπέρασμα, είς τό 
όποίον έφθασαν άσυναίσθητα, μέ τό ζωϊκόν ένστικτόν των, τά 
μυρμήγκια καί οί μέλισσες- νά τακτοποιήση καί νά κανονίση τό

σον καλά τήν ζωήν του -τήν ζωϊκήν του ζωήν- ώστε νά μή τού 

χρειάζεται είς τό τέλος, τό λογικόν. Ό παράγων Πν ε ύ μ α  σβύ

νεται έντελώς άπό τάς έξισώσεις τών μεγάλων άνθρωπίνων προ-
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βλημάτων τής σημερινής έποχής είς τούς πίνακας τών έφευρε
τών τών διαφόρων πολιτικο-κοινωνικών συστημάτων. 

Άλλ' ό άνθρωπος εΤναι μία σύνθεσις τριπλή: 
'Ανήκει είς τόν κόσμον τόν φυσικόν μέ τό σώμά του· άνήκει 

είς τόν κόσμον τόν θυμικόν μέ τά αίσθήματά του. ΕΤναι πρό πά
ντων, όν πνευματικόν, μέ τήν νοητικήν του έκδήλωσιν. Ή μέλισ
σα στερείται αύτού τού τελευταίου συνθετικού, πού εΤναι ή πηγή 
τής χαράς καί τού πόνου διά τόν άνθρωπον, άλλά καί ή δυναμικό
της μιας θεότητας. Καί όταν λησμονήται ή δυναμικότης αύτή, 
όταν οί άνθρωποι ξεπέφτουν οίκειοθελώς άπό αύτήν, τό πνεύμα 
μασκαρεύεται είς μίαν στενήν «διανόησιν» καί ή διανόησις αύτή 
εΤναι τό τεναγώδες έδαφος, όπου βλαστάνουν είς μεγάλην 
άφθονίαν όλα αύτά τά φυτά τής σήψεως τής πνευματικής -όλα 
τά είς «ισμός» λήγοντα κατασκευάσματα. Κ' έτσι προδίδεται άπό 
τόν άνθρωπον τόν έκπτωτον τής πνευματικής του μεγαλειότητος 
ένας άλλος «ισμός» -ό μόνος πού εΤναι άξιος εύλαβείας: ό Ά ν -
θ ρ ω π ι σ μ ό ς .  

Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη; -θά δικαιούται νά έρωτήση κανείς. 
Ν' άφεθή τό άτομον άχαλίνωτον είς τήν άναζήτησιν τής ύλικής 
καί τής θυμικής καί τής πνευματικής εύημερίας του; Νά χαλαρω
θή ή όργάνωσις τών άνθρώπων είς πολιτικοκοινωνικά σύνολα; 
Δέν όδηγεί αύτό είς μίαν ματαίαν άναρχίαν, κάθε άλλο παρά έξυ
πηρετικήν τής άνθρωπίνης έξελίξεως πρός τόν ύψηλόν της προ
ορισμόν; 

Ή καλυτέρα άπάντησις είς αύτήν τήν λογικήν καί δικαίαν 
έρώτησιν εΤναι, ϊσως, ή άπάντησις ένός έξαιρετικά έλευθέρου 
'Ανθρώπου, πού άπεκρίθη, πρό όλίγων μηνών, είς μίαν σχετικήν 
άπορίαν ένός φίλου του, είς κάποιαν πνευματικής φύσεως συ
γκέντρωσιν είς τήν Δυτικήν Εύρώπην:* «Κατά τό παρόν, τό όλον σύστημα τής ζωής βασίζεται είς τήν
πάλην τού άτόμου έναντίον τού συνόλου, δηλαδή είς τόν έγωϊ
σμόν. 

'Αποδίδεται μία παράλογος έμφασις είς τήν άτομικότητα. Τό 
άτομον φρονεί, ότι μέ τό νά έκφράση έαυτό, μέ τό νά παλαίη 
ύπέρ έαυτού, διά τήν ϋπαρξίν του, διά τήν καλοπέρασίν του, προ
οδεύει. Άλλ' ή άτομικότης δέν εΤναι δυνατόν νά έδραιώση έαυ
τήν μέσα είς μίαν κοινήν έργασίαν. Αύτό θά δημιουργή πάντοτε 
ένα χάος. Οί άνθρωποι νομίζουν, ότι μέ τό νά έκφράσουν τόν 

• Έννοεϊ τόν Κρισναμούρτι.
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έαυτόν των, μέ τήν έργασίαν, μέ τήν συσσώρευσιν άποκτημάτων, 
θά προαχθούν πρός εύτυχίαν, πρός μίαν πραγμάτωσιν εύδαιμο
νίας. Ένώ αύτή δέν έπιτυγχάνεται ποτέ μέ συνεδριακός προσπα
θείας, διά μέσου σωτήρων τής άνθρωπότητος, άλλά μόνον μέ 
τήν άτομικήν προσπάθειαν τού καθενός. "Όταν οί άνθρωποι τό 
καταλάβουν αύτό, θά σχεδιάσουν διαφορετικά τήν ζωήν των. 
"Έως τώρα έπεζήτησαν νά βρούν τήν άλήθειαν «κολλεκτιβιστι
κώς», καί, άντιθέτως, νά έκδηλώσουν τήν άτομικότητά των, νά 
έκφράσουν τόν έαυτόν των είς ένεργείας πού δέν μπορεί παρά 
νά εΤναι χαρακτήρος κολλεκτιβιστικού. Τώρα θά έπρεπε νά κα
ταλάβουν ότι π ρ έ π ε ι ν ' ά ν α ζ η τ ο ύ ν τ ή ν Ά λ ή θ ε ι α ν 
ά τ ο  μ ι κ ώ ς , ά ν ε ξ  α ρ τ  ή τ ω  ς . "Όταν όλόκληρον τό σχέ
διον τής ζωής στηριχθή έπάνω είς αύτήν τήν άντίληψιν, τότε δέν 
θά εΤναι πλέον δυνατόν νά ύπάρξη έκμετάλλευσις λαών όφειλο
μένη είς έγωϊσμόν, η είς άπληστίαν· δέν θά μπορή νά ύπάρξη 
σύγχυσις μεταξύ τής έκ μέρους τού άτόμου άναζητήσεως τής 
Άληθείας, καί τής κολλεκτιβιστικής έργασίας, πού δέν εΤναι δυ
νατόν νά πραγματοποιηθή παρά μόνον μέ τήν συνεργασίαν τών 
άνθρωπίνων όμάδων. Οί άνθρωποι εΤναι άνάγκη νά έργάζωνται 
«κολλεκτιβιστικώς», άλλά νά ζούν ά τ ο  μ ι κ ώ ς τήν πνευματι
κήν των ζωήν. Πρέπει, δηλαδή, νά περάσουν τό σφουγγάρι έπά
νω άπ' όλα τά ίδανικά πού έδημιούργησαν άπό τόν έγωϊσμόν καί 
τήν φιλαυτίαν των, πού τά έβάσισαν είς τήν έσφαλμένην άντίλη
ψιν ότι μέ διαφόρους πνευματικός αύθεντίας, διά τών προσπα
θειών ένός άλλου, δι' ίνστιτούτων, διά δογμάτων, μπορούν νά 
βρούν καί νά ζήσουν τήν Άλήθειαν». 

Χωρίς έλευθερίαν σκέψεως, χωρίς άνεξαρτησίαν πνευματι
κήν ένας άνθρωπος θά παραδέρνη άπελπιστικά μέσα είς τόν 
βάλτον μέ τήν πυκνήν καί ϋπουλον φυτείαν τών βουρκοτόπων -
τήν φυτείαν όλων τών «ισμών». Χωρίς αύτήν τήν έλευθερίαν, τήν 
άπελευθέρωσιν άπ' όλα τά καλούπια καί όλα τά «συστήματα» 
-πρό πάντων τά συστήματα τά διανοητικά, πού εΤναι τά τυραννι
κώτερα- δέν εΤναι δυνατόν ν' άναζητηθή μία λογική καί άσφαλής
λύσις τών καταθλιπτικών προβλημάτων πού άπασχολούν σήμε
ρον τήν δυστυχισμένην αύτήν Άνθρωπότητα καί ζητούν μίαν
διευθέτησιν ταχείαν καί γενναίαν.

Έλευθερία σκέψεως δέν σημαίνει τήν κατά σύστημα άπόρρι
ψιν όλων όσα έως τώρα ή άνθρωπίνη σκέψις έδημιούργησε. 
Πρέπει νά ξεκαθαρισθή καλά τό ζήτημα: ύπάρχει ένα κολοσ
σιαίον ποσόν άνθρωπίνης πείρας, πού άνήκει είς τήν άνθρωπό
τητα. Ύπάρχει ένα μεγάλο ποσόν γνώσεων, πού εΤναι τό προϊόν 
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τής άνθρωπίνης διανοητικής έργασίας. 'Υπάρχει ή έργασία δλων 

τών έλευθέρων άνθρώπων πού προηγήθησαν. Αύτά είναι κτήμα 
άναφαίρετον τής σημερινής γενεάς τών άνθρώπων. Έπάνω είς 

αύτά τά δ ε δ ο μ έ ν α  θά στηριχθή, πρέπει νά στηριχθή, μία 
ώργανωμένη ό μ α δ ι κ ή έργασία διά τήν έξασφάλισιν τής ύλι

κής εύημερίας των καί διά τόν έφοδιασμόν των μέ τά άναγκαία 
μέσα τής ά τ ο μ ι κ ή ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς άναπτύξεώς των. 

Άλλά δι' αύτήν τήν άνάπτυξιν είναι άνάγκη πρωταρχική, άνάγκη 
ζωτικωτάτη, νά γιγαντωθή είς τούς άνθρώnους ή δίψα τής πνευ
ματικής έλευθερίας -τής άπολυτρώσεως τής σκέψεώς των άπό 
κάθε ζυγόν καί κάθε περιορισμόν: άπό τόν ζυγόν καί τούς περιο

ρισμούς τής «σοφίας» τών άλλων, τών συστημάτων, τών καλου
πιών, τών έκ τών προτέρων σχηματισμένων ίδεών, τών δογματι

σμών, τών διαφόρων «ισμών»- δλων τών «ισμών». Καί θά έπρε

πεν, είς τούς νέους ίδίως, νά καλλιεργήται τό πνεύμα τής μή τυ
φλής ύποταγής είς καμμίαν δοξασίαν καί κανένα σύστημα ίδεών, 

χωρίς τήν βάσανον τής σκέψεως καί τής κρίσεως τής άτομικής. 
Είς τήν κρίσιμον αύτήν καμπήν τής σταδιοδρομίας τής Άν

θρωπότητος, ή άπολύτρωσις άπό τά πνευματικά αύτά δεσμά, πού 
καταντούν είς τάς άγεληδόν παρατάξεις τών «ισμών» θά είναι ή 

nραγματικωτέρα άπόδειξις τής άπαρχής μιός άληθινής Μεταβο
λής. 

Τ ό βιβλίο καί ό άνθρωπος 

Ό Φράνσις Μπαίηκον, στό δοκίμιό του «Περί σπουδών» λέ
γει: 

"Ή δαπάνη πολλού χρόνου σέ μελέτες είναι όκνηρία. Ή 
χρησιμοποίησίς των ώς διακοσμητικών είναι έπιτήδευσις. Ή 
στήριξις κρίσεως μόνον στούς κανόνας των είναι σχολαστικι
σμός. Οί τεχνίται καταδικάζουν τάς σπουδάς, οί άπλοί άνθρωποι 

τάς θαυμάζουν, οί εύφυείς άπλώς τάς χρησιμοποιούν. 
Μή διαβάζετε γιά νά άναιρέσετε, ούτε γιά νά πιστέψετε καί 

νά άποκτήσετε δεδομένες άnόψεις, οϋτε άκόμη γιά νά βρήτε 
θέμα συζητήσεως, άλλά μόνον γιά νά σταθμίσετε καί νά έξετά
σετε. Μερικά βιβλία είναι γιά νά τά δοκιμάσετε, άλλα γιά νά κα
ταπιήτε καί μερικά γιά νά τά μασσήσετε καί νά τά χωνέψετε. 
Δηλαδή, μερικά βιβλία είναι γιά νά διαβασθούν έν μέρει μόνον, 
άλλα γιά νά άναγνωσθούν όχι δμως μέ περιέργεια, καί λίγα γιά νά 
γίνουν κτήμα ... ». 
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COMM. DOTT. G. FILIPPONIO 

Ή λέξις «συγχώρησις» δύναται νά έρμηνευθή σέ ποικίλα αί
σθήματα. Ή πλέον κοινή σημασία είναι, κυρίως, «λύτρωσις». 

Ποιός όφείλει νά συγχωρή; Όφείλουμε νά συγχωρούμε π ά -
ν τ ε ς . Ή συγχώρησις είναι μιά άπό τίς θεμελιώδεις διδασκα
λίες τού Χριστού· δικά Του είναι αύτά τά λόγια: «·Ηκούσατε ότι 
έρρέθη, άγαπήσεις τόν πλησίον σου καί μισήσεις τόν έχθρόν 
σου. Έγώ δέ λέγω ύμίν, άγαπάτε τούς έχθρούς ύμών, εύλογείτε 
τούς καταρωμένους ύμάς, καλώς ποιείτε τούς μισούσιν ύμάς καί 
προσεύχεσθε ύπέρ τών έπηρεαζόντων ύμάς καί διωκόντων 
ύμάς». (Ματθ. Ε' 43-44), Καί άλλού: «Λέγει Κύριος έάν συν πει
νά ό έχθρός σου, ψώμιζε αύτόν, έάν διψά, πότιζε αύτόν. Μή νικώ 
ύπό τού κακού, άλλά νίκα έν τώ άγαθώ τό κακόν».(Ρωμ. ιs·

20-21 ).

Ή διδασκαλία αύτή είναι πανάρχαια- φθάνει νά σταχυολογή
σουμε τά Ίερά Κείμενα όλων τών λαών, γιά νά τήν συναντήσουμε 
έκφρασμένη μέ πολύ παρεμφερή λόγια. 

Β ο υ  δ δ ι σ μ ό ς :  Ούδέποτε τό μίσος σταματάει μέ τό μίσος. 
Τό μίσος σταματάει μέ τήν άγάπη, αύτός είναι άρχαίος κανόνας . 

.
. 
Ας ζούμε εύτυχισμένα, χωρίς νά μισούμε έκείνους πού μας 

μισούν. Έν τώ μέσω άνθρώπων πού μισούν, άς μένουμε έλεύθε
ροι άπό τό μίσος. Ό άνθρωπος άς νικά τό μίσος μέ τήν άγάπη, τό 
κακό μέ τό καλό, άς νικά τήν φιλαργυρία μέ τήν γενναιοδωρία, 
τήν ψευδολογία μέ τήν άλήθεια. 

Καλώ άληθινόν βραχμάνο, έκείνον πού μήν έχοντας διαπρά
ξει άδίκημα ύποφέρει τήν μομφή καί τήν τιμωρία, πού άνθίσταται 
μή προβάλλοντας άντίστασι. 

Λ ά ο  - Τ σ έ : Ή εύγένεια νά είναι ή άπάντησί σου στήν ϋβρι. 
Κ ο μ φ ο ύ κ ι ο ς : Ή μεγίστη άρετή: Μήν πράττεις στούς άλ

λους, ό,τι δέν θά σού άρεσε νά πράξουν άλλοι σέ σένα. 
Ν' άνταμείβεις τήν προσβολή μέ δικαιοσύνη, ν' άπαντάς στό 

κακό μέ καλό. 
Α ϊ γ υ π τ ο ς  : Οϋτε νά έπιθυμής, οϋτε νά έπιζητής τήν έκδί

κησι, νά είσαι πάντοτε έτοιμος πρός βοήθειαν τού άδελφού σου, 
άκόμη καί μέ κίνδυνο τής ζωής σου. 
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Τό αϊσθημα τής συγχωρήσεως, τού όποίου όλοι οί είλικρινείς 
πνευματικοί άνθρωποι άναγνωρίζουν τήν βαθειά άλήθεια, μάς 

καθιστά σκεπτικούς, καθώς κυττάζουμε γύρω μας καί διαπιστώ

νουμε πόσο λίγο εΤναι κατανοητό καί άποδεκτό άπό τούς πολ
λούς, καί σ' έκείνους πού αύτοχαρακτηρίζονται έξυπνοι καί συ

νετοί, πόσα μειδιάματα σκεπτικισμού, άκόμη καί συμπαθητικής 
είρωνίας προκαλεί. 

Άλλ' ας άπομακρυνθούμε γιά λίγα λεπτά άπό έκείνους πού 

εΤναι -ιϊ πιστεύουν πώς εΤναι- πλήρεις τής λεγομένης πρακτικής 

σοφίας ας άνυψωθούμε πάνω άπό τούς όρίζοντες τής κάθε 
ήμέρας καί ας θυμηθούμε πώς οί διδασκαλίες τού Χριστού δέν 

εΤναι τού κόσμου τούτου τ έ το ι ο ς πού εΤναι. "Ας θυμηθούμε 

πώς τό ίδανικό μας εΤναι ή έλευσις τής Βασιλείας τού θεού έπί 
γής, έπί τού όρατού πεδίου, καί ότι δέν θά πραγματοποιηθή ποτέ 

αύτή ή έλευσις, έάν προηγουμένως δέν έγκατασταθή σταθερά 
έ ν τ ό ς μ α ς  ή Βασιλεία τού θεού, έάν δέ'( έρμηνευθή σωστά 
στό φώς τής Ψυχής μας, έάν δέν άποβή ένα πραγματικό γεγο
νός τής ζωής μας, κάθε ήμέρα, κάθε λεπτό. 

Ή έπίτευξις τής αύτόματης συγγνώμης φαίνεται σέ πολλούς 
έργο πολύ τραχύ καί, σέ μερικές περιπτώσεις, τελείως άπραγ
ματοποίητο. Καί όμως δέν εΤναι ή ύψίστη έπίτευξις. Τό μεγαλύ
τερο έπίτευγμα εΤναι ν' άναγνωρίση κανείς τό άνυπόστατον τής 
άνάγκης νά συγχωρήση, διότι δέν ύφίσταται πλέον τό αϊσθημc 
τής προσωπικής προσβολής, δέν ύπάρχει τίποτε γιά νά συγχω

ρηθή, διότι κατά κάποιο βαθμό έχει πραγματοποιηθή ή συνταύ.τι
σις μέ τήν ϊδια τήν Ψυχή του. Δέν ύπάρχουν πιά προσβολές, καί 

έκείνες οί πράξεις πού nρίν έθεωρούντο τέτοιες, άναγνωρίζο
νται σάν παραβάσεις τού Νόμου τής Άγάπης, δηλαδή τού νόμου 
τής Ζωής. Τότε, άπέναντι σέ έκείνον πού έκαμε αύτές τίς παρα
βάσεις, δέν νοιώθει μνησικακία, άλλά ζωηρή καί βαθειά συμπά
θεια, διότι γνωρίζει ότι έθεσε σέ κίνησι έναν άλάθευτο νόμο: τόν 

Νόμο τής άνταποδόσεως, ιϊ Νόμο Αίτίας καί 'Αποτελέσματος, 
τόν Νόμο τού Κάρμα. 

"Ας εΤναι σύνθημα γιά όλους τούς άνθρώπους: Συγχωρείτε! 

Συγχωρείν σημαίνει Άγαπάν. 
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Είς έκείνον πού μελετά τάς θρησκείας κάμνει έντύnωσιν τό 

γεγονός ότι είς όλος ύnάρχουν δύο άnόψεις. Ή μία άποψις είναι 

ή έξωτερική καί ή άλλη ή έσωτερική. 
Ή έσωτερική άποψις είναι έκείνη πού περιέχει τόν μυστικι

σμόν. Είς τόν Ίνδουϊσμόν, έκείνο πού εινε γνωστόν ώς Βεντάντα 
(Vedanta) είνε τό μυστικιστικόν μέρος τής θρησκείας αύτής. Ό 
Σουφισμός είνε ή μυστικιστική άποψις τού 'Ισλαμισμού. Όμοίως 

είς τόν Βουδδισμόν, έκείνο πού ειναι γνωστόν ώς Ζέν Βουδδι
σμός -ή άποψις έκείνη τού Βουδδισμού ή όnοία ά1:εnτύχθη είς 
τήν Κίναν καί τήν Ίαnωνίαν- άnοτελεί τόν μυστικισμόν του. 

Έnιθυμώ νά ύnοστηρίξω ότι ύnάρχει έnίσης βαθειά μυστικι

στική άποψις είς τόν Χριστιανισμόν, άποψις ή όnοία πολλάκις 

δέν έννοείται άρκετά, οϋτε καί προβάλλεται άρκετά. 

Είς όλος τάς θρησκείας ύnάρχουν άνομοιότητες, άλλ' αύταί 

άφορούν τό έξωτερικόν σχήμα. 'Όταν έμβαθύνετε καί έλθετε είς 

έnαφήν μέ τό έσωτερικόν κέντρον, θά βρήτε τήν βασικήν έκεί

νην ένότητα, ή όnοία ύnάρχει πίσω άnό όλος τάς θρησκείας τού 

κόσμου. 

'Όταν οί άνθρωποι χάνουν τήν έnαφήν μέ τήν μυστικιστικήν 
αύτήν άnοψιν τής θρησκείας, τότε ή θρησκευτική των ζωή χάνει 

τήν ζωτικότητά της, καί τά σχήματα, ή διαγωγή, οί θρησκευτικοί 

κανόνες, γίνονται όλα μηχανικά. Κατ' αύτόν τόν τρόπον δημιουρ

γούνται αί θρησκευτικοί προλήψεις καί είναι, έnομένως, ύψίστης 

σπουδαιότητος διά τόν άνθρωnον νά στροφή nρός τό μυστικιστι

κόν κέντρον, τήν καρδιά τής θρησκείας του, καί νά nάρη άn' έκεί 
τήν έμnνευσιν καί τήν ζωτικότητα. 

Τί είναι Μυστικισμός; 

Τί είναι λοιπόν αύτός ό μυστικισμός; Ποία είναι τά βασικά του 

χαρακτηριστικά; Θά έλεγα ότι μυστικισμός είναι ή άn' εύθείας 

άντίληψις τής πραγματικότητος, ή άκάλυnτος άντίληψις τής 

άληθείας. Έδώ δέν ύnάρχει κανείς πέπλος μεταξύ ύnοκειμένου 

καί άντικειμένου, μεταξύ νοούντος καί νοουμένου. Μέ άλλος λέ

ξεις, είς τόν μυστικισμόν, ύnάρχει γνώσις διά τής ζώσης ύnάρξε

ως καί όχι διά τών ίδεών. Αί συνήθεις γνώσεις μας, διά τάς 

όnοίας εϊμεθα τόσον ύnερήφανοι, είναι γνώσεις διά τών ίδεών. 
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Είναι αί γνώσεις περί τών είκόνων, περί τών είδώλων, περί τών 

έννοιών καί, έπομένως, είνε μόνον έμμεσοι γνώσεις. 
Ό C. Jinarajadasa περιέγραψε πολύ ώραία τόν ρόλον τών 

μυστικιστών καθ' όλους τούς αίώνας. Λέγει: «Εύτυχείς οί άνθρω

ποι, έφ' όσον ό κόσμος έχει πάντοτε μυστικιστάς, διότι οί μυστι

κισταί είναι τά παιδιά έκείνα τού θεού πού δέν γνωρίζουν ήλι

κίαν, πού τραγουδούν τήν άνατολή τού ήλίου μέσα στό σκοτάδι 

τής νύχτας καί βλέπουν τό όραμα τής άναλήψεως τού άνθρώπου 

μέσα στήν τραγωδία τής σταυρώσεως». 

Τό ύπέροχον όραμα τής άναλήψεως τού άνθρώπου μέσα 

στήν τραγωδία τής σταυρώσεως είνε ή ύπερτάτη συνεισφορά 

τού Χριστιανικού μυστικισμού. Είς τόν Χριστιανισμόν, μάς έμφα

νίζεται ώς συνύπαρξις τής άναλήψεως καί τής σταυρώσεως. 

Ό Μυστικισμός, όπως ηδη άνέφερα, δέν άσχολείται τόσον μέ 

τά έξωτερικά σχήματα, όσον μέ τά έσωτερικά, τήν πνευματικήν 

ζωήν τού άνθρώπου. Αί Χριστιανικοί Γραφαί (Ματθ ΚΓ' 25) λέ

γουν: «Ούαί ύμίν, γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, ότι καθα

ρίζετε τό έξωθεν τού ποτηρίου καί τής παροψίδος, έσωθεν δέ 

γέμουσιν έξ άρπαγής καί άδικίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον 
πρώτον τό έντός τού ποτηρίου καί τής παροψίδος ϊνα γένηται καί 

τό έκτός αύτών καθαρόν». 

Τό «καθάρισμα έντός» σημαίνει τήν κάθαρσιν αύτού τούτου 
τού κινήτρου τής διαγωγής καί τούτο άκριβώς ύποδεικνύεται είς 

τόν μυστικισμόν τού Χριστού. Αύτή ή κάθαρσις τού κινήτρου εί

ναι έκείνη πού δίδει είς τόν άνθρωπον τήν νοητικήν κατάστασιν 

πού δέν περισπάται, δέν διαιρείται, πού μένει άκεραία. Καί είς 

αύτήν τήν άκεραιότητα τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, τήν άκε

ραιότητα τής ύπάρξεως, διαρκώς άναφέρεται ό μυστικισμός τής 

Χριστιανοσύνης. 

Ή όρθή έκλογή 

Ή πρωτίστη έντολή τού Χριστού είνε: «"Αγαπήσεις Κύριον τόν 
Θεόν σου έν όλη τη καρδία σου καί έν όλη τή ψυχή σου καί εν 

όλη τή διανοία σου. Αϋτη έστί ή πρώτη καί μεγάλη έντολή». 
(Ματθ. κs· 37). 

Ή πρώτη λοιπόν έντολή είναι ή άντίληψις μέ όλην τήν διά

νοιαν. "Όχι μέ νούν άφηρημένον η διηρημένον, οϋτε μέ νούν τα

ραγμένον. Ή ύπόδειξις πού μάς δίδεται έδώ είναι ότι ό πνευματι

κός άνθρωπος πρέπει νά άντιληφθή τήν ζωήν μέ όλόκληρον τήν 
ϋπαρξίν του. 

Νά άγαπάς τόν Θεόν μέ όλόκληρον τό είναι σου, αύτό είνε ή 
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βάσις τού Χριστιανικού μυστικισμού. 'Αναφέρεται είς τάς Γρα
φάς: «Ούδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· rϊ γάρ τόν ένα μι
σήσει rϊ τόν έτερον άγαπήσει rϊ ένός άνθέξεται καί τού έτέρου 
καταφρονήσει. Ού δύνασθαι δουλεύειν θεώ καί Μαμμωνά». 
(Ματθ. ΣΤ 24). 

Αύτή είναι μιά πολύ σαφής ύπόδειξις περί τής άπερισπάστου 
καταστάσεως τού νού -δέν μπορείς νά ύπηρετής τόν θεόν καί 
τόν Μαμμωνά. "Αν ύπηρετείς δύο κυρίους, ύπόκεισαι είς περι
σπασμόν καί είς τόν Χριστιανικόν μυστικισμόν μός ζητείται νά 
κάμωμε τήν όρθήν έκλογήν. 

Ή όρθή έκλογή είναι ή έναρξις τής πραγματικής πνευματικής 
ζωής. ΕΊναι ή ϊδια ίδέα, πού είπε ό Βούδδας είς Μπενάρες πρό 
2500 έτών, όταν έκαμε τό πρώτον του κήρυγμα καί ώμίλησε διά 
τήν εύγενή όκταπλήν άτραπόν τής πνευματικής ζωής. 

Έδώ πρέπει νά έχωμεν ύπ' όψει ότι όμιλούντες περί θεοϋ 
καί Μαμμωνά καί όρθής έκλογής, όμιλοϋμεν μέ τούς όρους τών 
φυσικών φαινομένων. Όμιλοϋμεν μέ τούς όρους τής ψυχολογι
κής μας πείρας. Τό νά κόμης έκλογήν μεταξύ θεοϋ καί Μαμμω
νά δέν σημαίνει ότι πρέπει νά έγκαταλείψης τόν κόσμον, νά παύ
σης νά κερδίζης, νά έγκαταλείψης πάν ό,τι έχεις. ΕΊνε εϋκολον 
νά έγκαταλείψης τά πράγματα, άλλά εΤνε πολύ δύσκολο νά 
έγκαταλείψης τήν προσκόλλησιν τοϋ νοϋ. 

Τό ζήτημα εΤναι τοϋτο: Μπορούμε σείς καί έγώ νά κάμωμε 
όρθήν έκλογήν; Καί όν τό κατορθώσωμε ποία θά εΤναι αύτή ή 
έκλογή; καί κατά τίνα τρόπον τό κατορθώνει κανείς αύτό; 'Εκεί
νος ό όποίος άσχολείται μέ τό πρόβλημα τής όρθής έκλογής 
πρέπει πρώτα νά γίνη έρευνητής. Πρέπει νά βρίσκεται είς κατά

στασιν είλικρινοϋς καί σοβαρός έρεύνης. 
Τί έννοοϋμε πράγματι μέ τήν στάσιν τοϋ έρευνητοϋ; Ό Χρι

στιανικός μυστικισμός εΤναι άπολύτως σαφής έπί τοϋ σημείου 
τούτου. «Μακάριοι οί πραείς, ότι αύτοί κληρονομήσουσι τήν γην· 
μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, ότι αύτοί 
χορτασθήσονται» (Ματθ. Ε' 5-6). 

Πρέπει νά ύπάρχη ή πείνα, ή δίψα, ή πραότης τής καρδίας, 
πρέπει νά ύπάρχη ή ταπεινοφροσύνη τοϋ πνεύματος -τότε μό
νον μός εΤναι δυνατόν νά κάμωμε τήν έρευναν. 

Είς τόν αίώνα αύτόν πού ζοϋμε έχομεν δυστυχώς ξεχάσει τήν 
όποψιν αύτήν τής ταπεινότητας, έχομεν ύπερβολικήν πεποίθ11-
σιν. Ή έπιστήμη μός έδωσεν ώρισμένην ποσότητα πεποιθήσεως 
διά νά χειριζώμεθα τά ύλικά πράγματα τής ζωής. Άλλά δίδομεν 
τήν έντύπωσιν νά αίσθανώμεθα ότι ή 'Επιστήμη αύτή μπορεί νά 



106 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

μάς μεταφέρη έπίσης είς ψυχολογικά βασίλεια. Ή ύπερβολική 

πεποίθησις εΤναι ένας άπό τούς μεγαλυτέρους κινδύνους είς τήν 
άτραπόν τής πνευματικής πραγματοποιήσεως. 

· Η άτραπός τής άπαρνήσεως

Ή όρθή έκλογή άπαιτεί άγρυπνον νούν καί όχι νούν όκνηρόν 

ιϊ παθητικόν· διότι τοιούτος νούς είναι φανερόν ότι είναι άνίκα

νος νά έκλέξη. 
Χρειάζεται άγρυπνος καί ζωηρός νούς, άλλά καί νούς έλεύ

θερος. Αύτό άπαιτείται διά τούς σκοπούς τού πνευματικού ταξι
δίου καί άποτελεί τήν πραγματικήν θέσιν τού έρευνητού. 

'Ένας άγρυπνος νούς καί πρό παντός έλεύθερος άπό πάσαν 

δέσμευσιν είναι είς θέσιν νά άντιληφθή τήν σημασίαν καί τήν 
σπουδαιότητα τού μυστικισμοϋ. Δείχνει άσφαλώς τήν άτραπόν 
τής άπαρνήσεως, τήν άτραπόν πού τόσον ώραία ύπέδειξεν ό 
ϊδιος ό Χριστός. Ή άτραπός αύτή δέν σημαίνει τήν άπάρνησιν 
τών πραγμάτων, άλλά τήν άπάρνησιν τών έπιθυμιών, τών δεσμεύ
σεων, τών συμφερόντων, τών δεσμών, τού νού τού ίδίου. 

Προσέξετε τήν παραβολήν τού πλουσίου νέου πού έπήγε είς 
τόν Χριστόν καί έρώτησε πώς θά είσέλθη είς τήν αίωνίαν ζωήν. 
Ό Ίησούς τού είπε νά τηρή τάς έντολάς. Άλλ' όταν τού παρετή
ρησεν ότι έτήρησε τάς έντολάς καί ζητούσε νά μάθη τί άλλο θά 
έπρεπε νά κόμη, ό Χριστός τού είπεν: «'Ύπαγε πώλησαν τά ύπάρ
χοντα καί δός πτωχοίς καί δεύρο άκολούθει μοι» (Ματθ. e· 21 ). 

Νά πωλήσης όλα τά ύπάρχοντά σου, νά μήν έχεις καμμίαν 
ύποχρέωσιν, κανένα δεσμόν, κανένα συμφέρον. Αύτήν τήν κατά
στασιν τής άπαλλαγής τού νού άπό κάθε δέσμευσιν έζήτησεν ό 

Χριστός άπό τόν νέον. 
'Ένα άπό τά ώραιότερα χωρία τής φιλολογίας τού μυστικι

σμού τού κόσμου είναι ή έπί τού 'Όρους 'Ομιλία όπου έλέχθη: 
«'Όστις σέ ραπίσει έπί τήν δεξιάν σιαγόνα στρέψον αύτώ καί 

τήν άλλην». (Ματθ. Ε' 39). 
Δυνατόν νά νομίζωμε ότι αύτό είναι κάτι πού κανένας κοινός 

άνθρωπος δέν μπορεί νά κόμη, ότι είναι κάτι άκατόρθωτον. "Αν 
καί διαβάζομεν τήν έπί τού 'Όρους 'Ομιλία νομίζομε ότι δέν προ
ορίζεται γιά μάς, ότι προορίζεται γιά κάποιον πού έχει άπαρνηθή 

τόν κόσμον. 'Επιθυμώ νά τονίσω ότι κάθε γραμμή τής 'Ομιλίας, 
κάθε όδηγία πού δίδει, εΤναι γιά τόν καθένα μας. Έφ' όσον ζούμε 

ατόν κόσμο καί άσχολούμεθα μέ τά καθήκοντα καί τάς έργασίας 
μας, όπουδήποτε βρισκόμεθα, μπορούμε νά άκολουθήσωμε τάς 
όδηγίας πού μάς δίδει ή έπί τού 'Όρους 'Ομιλία. 
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"Ας έχωμεν ύn' όψιν μας ότι αύτή ή ίδέα νά στρέψωμε τήν 
άλλη σιαγόνα είς ένα πού μάς έράnισε τήν δεξιάν, πρέπει νά έν
νοηθή όχι μέ τήν έnιφανειακή έννοιάν της, διότι μέ τήν φυσικήν 
της έννοιαν είναι άδύνατον νά γίνη νοητή. Πρέπει νά νοηθή μέ 
τήν μυστικιστικήν της έννοιαν, άnό ψυχολογικής άπόψεως, όχι 
τόσον ώς nρός τόν τρόπον τής συμπεριφοράς, όσον ώς πρός τό 
κίνητρον τής ίδίας μας διαγωγής. Μέ άλλος λέξεις ό Χριστός 
έδώ μάς έζήτησε νά καλλιεργήσωμεν έναν νούν κατά τής άντι
στάσεως. 

Ή λειτουργία τών άντιθέσεων

Άκόμη καί μία έπιπολαία παρατήρησις τών λειτουργιών τού 
νού θά μάς πείση πώς άντιμετωπίζομε τήν ζωήν άπό τήν σκοπιά 
τής άντιστάσεως. Δέν βλέπομεν ποτέ τήν ζωήν όπως εΤναι, τήν 
βλέπομεν μέ τά γυαλιά τής μνήμης -τήν βλέπομεν άπό τήν άπο
ψιν τής άντιστάσεως. Ό νούς πού δέν έχει κέντρον άντιστάσεως 
εΤναι ό νούς πού έρευνά, πού βρίσκεται είς κατάστασιν άναζητή
σεως. Πώς θά μπορέσετε νά ξεκινήσετε γιά όποιαδήποτε έρευ
να, όταν έχετε είς τόν νούν σας ένα κέντρον άντιστάσεως; Μός 
λέγουν ότι πρέπει νά εϊμεθα πραγματικοί έπιστήμονες. Ή πραγ
ματική έnιστημονική άποψις εΤναι ότι δέν πρέπει νά παραδεχώ
μεθα τίποτε στά τυφλά. Αύτό όμως εΤναι ή μισή άλήθεια. Ή άλλη 
μισή εΤναι νά μήν άπορρίπτης τίποτε στά τυφλά. Νούς ό όποίος 
δέν δέχεται, οϋτε άπορρίπτει τίποτε στά τυφλά βρίσκεται είς κα
τάστασιν έρεύνης - διότι δέν ύπάρχουν κέντρα οίασδήποτε άντι
στάσεως. 

ΕΤναι μία περίεργος ψυχολογική κατάστασις τού άνθρώπου, 
κατά τήν όποίαν τό συναίσθημα τού δεσμού, τής κατοχής, γεννά 
πάντοτε τόν φόβον τής στερήσεως κατοχής καί έκ τού φόβου 
αύτού δημιουργείται ή άντίστασις. 

"Αν παρατηρήσετε τάς λειτουργίας τού νού θά ίδήτε ότι 
άσχολείται μέ μίαν ύnόθεσιν, ύπάρχει μία κίνησις πού δέν σταμα
τά. ΕΤναι μία κίνησις μεταξύ δύο άντιθέσεων. Ό νούς άντιλαμβά
νεται τό κάθε τι διά τής άποδοχής η τής άρνήσεως, διά τής άνο
χής η τής άποκρούσεως, διά τής παραδοχής η τής άπορρίψεως. 

Ύπάρχουν οί δύο πόλοι τού νού καί ή νοητική ένέργεια κινεί
ται μεταξύ τών δύο αύτών πόλων. Είναι ή λειτουργία τών άντιθέ
σεων μέ τήν όποίαν άπασχολείται διαρκώς ό νούς μας. 

Ή γνώσις τού νού εΤναι λοιπόν γνώσις βάσει τών όρων τών 
άντιθέσεων. "Αν θέλωμε νά έννοήσωμε τί είναι τό φώς μέ τούς 
όρους τού νού, τότε έκείνο πού μπορούμε νά πούμε εΤναι ότι 
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φώς είναι ή έλλειψις τού σκότους. "Ή τό σκότος, κατά τούς 
όρους τού νού, είναι ή έλλειψις τού φωτός. "Επομένως ή άντί
στασις προέρχεται άπό τήν προσκόλλησιν τού νού είς τάς άντι
θέσεις. 

Ή άντίστασις δημιουργείται εϊτε έκ τού κέντρου άποδοχής 
εϊτε έκ τού κέντρου άπορρίψεως, έξ άνοχής ή έξ άρνήσεως, 
άπό δικαίωσιν ή άπό καταδίκην. Ό νούς βλέπει τό κάθε τι μέ 
τούς όρους τής θέσεως καί άντιθέσεως καί μεταξύ τών δύο αύ
τών 
κινείται συνεχώς. Αύτό είναι πού μπορούμε νά όνομάσωμεν άέ
ναον κίνησιν τού νού. 

'Υπάρχει μέγα μυστήριον είς τήν σταύρωσιν τού Χριστού. Ό 
Χριστός έπί τού σταυρού έχει δύο ληστάς έξ άριστερών καί έκ 
δεξιών. Οίαδήποτε καί νά είναι ή ίστορική σημασία τού είδικού 
αύτού έπειοοδίου, ύπάρχει είς τούτο μιά μυστικιστική έννοια. Οί 
δύο λησταί άντιπροσωπεύουν τάς δύο άντιθέσεις τού νού καί ό 
Χριστός είς τό μέσον είναι ή κατάστασις έκείνη καά τήν όποίαν ό 
νούς έχει ύπερβή τήν κίνησιν τών άντιθέσεων. Ό Χριστός συμ
βολίζει τήν μεσαίαν άτραπόν, τήν αίχμηράν άτραπόν περί τής 
όποίας όμιλούν οί ΊνδουΊσταί. Είναι ή μέση όδός τών βουδδι
στών. Ή μέση αύτή όδός ύπερβαίνει τήν λειτουργίαν τών άντιθέ
σεων τών όποίων είναι συνεχώς δέσμιος ό νούς. Συνεπώς ό Χρι
στός καί ή σταύρωσις Αύτού συμβολίζουν κάτι πού είναι πολύ 
σημαντικόν καί τούτο είναι ή κατάστασις τού νοϋ όταν αί δυό 
άντιθέσεις έξηφανίσθησαν. Ό Χριστός δείχνει τήν μέσην άτρα
πόν διότι μόνον διά τής μέσης αύτής άτραπού μπορεί κανείς yά 
κινηθή πρός τήν πνευματικήν έπίτευξιν. Διά τόν λόγον αύτόν βρί
σκετε είς τά Εύαγγέλια (Μάρκ.ι· 21 ): «Δεύρο άκολούθει μοι αρας 
τόν σταυρόν σου». 

Σταύρωσις τού Νοϋ 

Πώς θά σηκώσωμεν τόν σταυρόν καί τί σημαίνει αύτό; Έάν ό 
Χριστός έπί τού Σταυρού συμβολίζει τήν κίνησιν τού νού πού βρί
σκεται είς τό τέλος καί τόν νούν ύπερβαίνοντα τάς άντιθέσεις, 
τότε τό σήκωμα τού σταυρού σημαίνει άσφαλώς ότι σείς καί έγώ 
πρέπει νά ύποστώμεν τήν πείραν καθ' ήν αί δύο άντιθέσεις έξα
φανίζονται. Τό ζήτημα είναι πώς θά τό κατορθώση κανείς αύτό; 
θά έλεγα ότι μόνον διά τής άναζητήσεως τών συμπερασμάτων 
τών δύο άντιθέσεων μπορούμε νά φθάσωμεν είς τήν μεταφυσι
κήν πείραν. 

Πάρετε όποιοδήποτε πρόβλημα θέλετε. "Αν συμβουλευθήτε 
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τόν νοϋν σας θά σάς ύποδείξη τήν άτραπόν τής έπιβεβαιώσεως η 
τήν άτραπόν τής άρνήσεως. 'Ερευνήσατε πλήρως είς τάς δύο 

αύτάς άντιθέσεις, συμπληρώσατε τό σύστημα τής σκέψεώς σας 

όσον άφορά τόσον τήν έπιβεβαίωσιν, όσον καί τήν άρνησιv- ένώ 

έρευνάτε καλά τάς δύο άντιθέσεις τοϋ νοϋ σχετικός μέ τό πρό
βλημα πού άντιμετωπίζετε θά άντιληφθήτε ότι ό νοϋς είναι άνί

κανος νά δώση όποιανδήποτε λύσιν είς τό πρόβλημα. Ή άτραπός 

τής έπιβεβαιώσεως όδηγεί είς περιπλοκάς καί τό ϊδιο κάμνει καί 

άτραπός τής άρνήσεως. Αύτό θά τό βρή ό καθένας γιά τόν έαυτό 
του μέ ό,τι άφορά τά προβλήματά του, τήν κατάστασίν του καί 
τάς δυσκολίας είς τάς όποίας εύρίσκεται. 

Έάν έρευνήσετε τελείως τά συμπεράσματα τών άντιθέσεων 

θά άντιληφθήτε ότι αί άντιθέσεις αύταί δέν σάς όδηγοϋν πουθε

νά. Άπ' έναντίας περιπλέκουν περισσότερον τήν κατάστασιν. 

'Ώστε διά νά άνακαλύψωμεν τήν ματαιότητα τής άνοχής όσον καί 
τής άρνήσεως, τήν ματαιότητα τής άποδοχής όσον καί τής άπορ

ρίψεως, πρέπει πράγματι νά σταυρώσωμεν τόν νοϋν. Τήν στιγμήν 

πού θά δήτε τήν ματαιότητα αί άντιθέσεις διαλύονται καί όταν 

συμβή αύτό ποϋ θά σταθή ό νοϋς; Ποϋ είναι τό σκαμνί τοϋ νοϋ; 
Μέ τήν διάλυσιν τών άντιθέσεων, κάθε κίνησις τοϋ νοϋ καθίστα
ται άδύνατος καί αύτό είναι ή σταύρωσις τοϋ νοϋ. 

Είς ένα Βουδδικόν βιβλίον ύπάρχει ένα παράδειγμα τό 
όποίον δείχνει τόν δρόμον είς τήν ύπεροχήν τοϋ νοϋ. Φαίνεται 

ότι ένας όπαδός τοϋ Βούδδα προσήγγιζεν Αύτόν κρατών δύο 

δώρα στά χέρια του καί όταν ό Βούδδας τόν εΤδε νά πλησιάζη 
τοϋ είπε νά τό πετάξη. Ό όπαδός πέταξε τό δώρο πού κρατούσε 

στό άριστερό του χέρι. Έπροχώρησε καί ό Βούδδας τοϋ λέγει 
πάλι «πέταξέ το" καί έπέταξε τό δώρον άπό τό δεξί του χέρι. 

Έπροχώρησε άκόμη καί πάλι ό Βούδδας τοϋ είπε «πέταξέ το». 

Τά βουδδιστικά βιβλία λέγουν ότι μόνον όταν διά τρίτην φοράν 

έπέταξεν ό όπαδός, τοϋ ηλθεν ή άληθινή διαφώτισις. Τί ητο αύτό 

πού πέταξε γιά τρίτη φορά; Είχε μόνον δύο δώρα, καί όταν τά πέ

ταξεν άμφότερα τί τοϋ είχεν άπομείνει; Έπέταξεν αύτήν ταύτην 
τήν ίδέαν τοϋ πετάγματος. Παραιτούμεθα άπό κάτι η θυσιάζομε 

κάτι άλλά, πολύ συχνά έχομε τό συναίσθημα ότι προβαίνομεν είς 
θυσίαν η παραίτησιν άπό κάτι. Έφ' όσον ύπάρχει αύτή ή συνείδη
σις, δέν ύπάρχει παραίτησις. Ό νοϋς δέν έχει άνέλθει άκόμη έπί 

τοϋ σταυρού, διότι μπορεί άκόμη νά κινείται μεταξύ τών άντιθέ
σεων μέ τό ένδόμυχον αϊσθημα τής παραιτήσεως. 

Γι' αύτό αί Χριστιανικοί Γραφαί λέγουν: «'Όταν ouv ποιής έλε
ημοσύνην μή σαλπίσης έμπροσθέν σου ώσπερ οί ύποκριταί 
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nοιούσιν ... μή γνώτω ή άριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου (Ματθ. 
ΣΓ 3-4). Τούτο σημαίνει ότι όταν κάνεις έλεημοσύνην, όταν nα

ραιτείσαι άnό κάτι καί θυqιάζης κάτι, δέν πρέπει νά έχης συνεί
δησιν τής πράξεώς σου. Τούτο πράγματι είναι τό άνώτατον είδος 
τής σταυρώσεως. 

Νά παραιτηθής άnό τόν φαρισαϊσμόν, αύτό είναι ό τελειότε
ρος τρόπος τής σταυρώσεως τού άνθρωπίνου νού. 

Φαuλότης καί Φαρισαϊσμός 

Είναι ένδιαφέρουσα ή διαπίστωσις ότι ένώ ή Παλαιά Διαθήκη 

άσχολείται μέ τό ζήτημα τής φαυλότητος, ή Καινή Διαθήκη 

άσχολείται μέ τό ζήτημα τού φαρισαϊσμού. Φαυλότης καί φαρι
σαϊσμός είναι οί δύο πόλοι τών άντιθέσεων τού νού, καί έφ' όσον 

ό νούς βρίσκεται είς τάς άντιθέσεις αύτάς συνεχίζει τήν nορείαν 
του καί δέν είναι έnί τού σταυρού, ή κατάστασις τής σταυρώσεως 

δέν έχει φθάσει. 
Ποία είναι ή κατάστασις τού νού είς τόν όnοίον έχει σταματή

σει ή κίνησις τών άντιθέσεων; Ή κατάστασις αύτή δέν μπορεί νά 
περιγραφεί άnό τόν νούν, παρά μέ τήν λέξιν «έκμηδένισις» (άνυ

nαρξία). Διά τόν νούν είναι έκμηδένισις διότι ό νούς δέν μπορεί 
νά τό καταλάβη. 

Πολλές φορές μελετηταί τών θρησκειών τής Δύσεως περιέ
γραψαν τάς άνατολικάς θρησκείας ώς άρνητικάς. Άnό μιάς άnό

ψεως είναι άρνητικαί, διότι οί Ίνδουϊσταί καί οί Βουδδισταί πι

στεύουν ότι ή ύψίστη άλήθεια έκφράζεται διά τού νού μόνον μέ 
τούς όρους τής έκμηδενίσεως. Γι' αύτό όταν ό Ίνδός φιλόσοφος 

άντιμετωnίζει τό πρόβλημα τής φύσεως τού Θεού λέγει: «'Όχι 
αύτό, όχι αύτό» (Νετί-Νετί). Μόνον μέ τούς όρους τής άρνήσεως 
μπορούσε νά nεριγράψη τήν φύσιν τού Θεού. Ό νούς δέν μπο
ρεί νά συλλάβη τήν κατάστασιν έκείνην κατά τήν όnοίαν αί δύο 
άντιθέσεις έχουν έξαφανισθή. Είναι πράγματι μιά κατάστασις 
έκμηδενίσεως -η πρέπει ϊσως νά nώ ότι είναι ή κατάστασις τής 
πλήρους άnομονώσεως. 

Αύτή ή πλήρης άnομόνωσις η έκμηδένισις είναι ή κρίσιμος 
στιγμή τής σταυρώσεως. Ό νούς άnεκδύεται τών πάντων, κατα
ντά πτωχός καί δέν έχει άντιθέσεις nρός τάς όnοίας νά στροφή. 

'Ανάστασις τής ψυχής 

Ό Χριστός έnί τού σταυρού φέρεται ότι είnεν «Θεέ μου Θεέ 
μου, ϊνα τί μέ έγκατέλιnες» (Ματθ. κz· 46). Είναι δύσκολο γιά 
μάς νά έννοήσωμε πώς τέτοιες λέξεις μπορούν νά προέρχωνται 
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άnό τόν Χριστόν ό όnοίος είχε τήν ύψίστην nίστιν είς τόν Θεόν. 

Πώς μπορεί νά ύnάρξη κατάστασις έγκαταλείψεως ύnό τού 

Θεού; Έν τούτοις ή φράσις αύτή γίνεται νοητή μόνον μέ τούς 

όρους τής πλήρους άnομονώοεως. Ό Χριστός συμβολίζει τήν 

οταύρωοιν τού άνθρωnίνου nνευματος, γιατί μόνον είς μίαν τέ

τοιον σταύρωοιν μπορεί ό άνθρώnινος νούς νά δοκιμάοη τήν κά

θοδον τής θεότητας είς αύτόν. Ή σταύρωσις τού νού φθάνει είς 

τήν κρίοιμον έκείνην στιγμή πού έκοτομίζονται αί λέξεις «Θεέ 

μου, Θεέ μου διατί μέ έγκατέλιnες;» Ή κατάστασις αύτή της 

πλήρους άnομονώοεως ειναι ή πραγματική σταύρωσις. 

Δυστυχώς, ζούμε είς ενα αίώνα όπου δέν γνωρίζομε τί είναι 

άnομόνωοις καί ποία δύναμιν μπορεί νά δώση. Δέν γνωρίζομεν 

τό μεγαλείον της σιωπής τού νού. Φοβούμεθα τόσον πολύ -όχι 

τόσον άnό τάς έξωτερικάς δυνάμεις, άλλά άnό μάς τούς ίδίους

nού δέν θέλομε νά μείνωμε μόνοι μέ τούς έαυτούς μας. 

θέλομε νά γεμίζωμε τήν άnομόνωοίν μας μέ πολλούς έρεθι

ομούς καί αίσθήσεις καί γι' αύτό ποτέ δέν γνωρίζομε τόν έαυτό 

μας. Είς τήν nραγματικήν αύτήν οταύρωσιν τού άνθρωnίνου νού 

κατά τήν όnοίαν έξαφανίζονται αί δύο άντιθέσεις, έξαφανίζεται 

καί αύτή ή ίδέα τού φαρισαϊσμού. Αύτό είναι τό μυστικόν της φυ
σικής ζωής. Ή πνευματική ζωή είναι μία φυσική ζωή καί όχι μία 

καλλιεργημένη, τεχνητή ζωή. Έάν ειναι τεχνητή, είναι ή άρνησις 

της πνευματικότητας. Άλλά πώς μπορούμε νά ζήοωμε φυσικά, 
αν δέν γνωρίζωμε τήν ίδικήν μας φύσιν, τήν όnοίαν θά γνωρίσω

με μόνον κατά τήν κρίοιμον έκείνην στιγμήν της σταυρώσεως; 

Μόνον ό άνθρωπος πού έννοεί τήν ίδικήν του άρχικήν φύσιν 

πού πέρασε τήν κατάστασιν τής άnομονώσεως, πού έnεκοινώνη

οε μέ τήν οιωnήν τής ζωής, μπορεί νά έννοήοη τήν άληθινήν 

οημαοίαν τών ώραίων έκείνων λόγων της έnί τού ·Όρους Όμιλί

ας: «Καταμάθετε τά κρίνα τού άγρού πώς αύξάνει, ού κοπιά ούδέ 

νήθει- λέγω δέ ύμίν ότι ούδέ Σολομών έν πάση τη δόξα αύτού nε

ριεβάλετο ώς εν τούτων» (Ματθ. ΣΓ 28-29). 

Τό νά nεράσης τήν ζωήν μέ τέτοιο φυσικό τρόπο σημαίνει ότι 

δέν ύnάρχουν άντιοτάοεις. Μπορούμε νά κινηθούμε μέ τήν ζωήν 

δεχόμενοι όσα προσφέρει διά νά τήν κάνωμε άnερίγραnτη χαρά, 

όπως κάνουν τά κρίνα ατόν άγρό. 
Τά κρίνα ατόν άγρό δέχονται τήν ζωήν όπως τούς δίδεται 

αύτή. Παρομοίως οείς καί έγώ μπορούμε νά δεχθούμε τή ζωή 

· όπως έρχεται, φθάνει νά ξέρωμε τήν φύσιν μας. Ή φύσις αύτή

μπορεί νά γίνη καταληπτή ατή βαθειά σιωπή, ατή σταύρωσι τής

άποuον(;)nΡ.ωr κnί τnτΡ. An ελθη ή πραγματική άνάστασις.
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'Ανάστασις είναι ή άντίληψις τής πραγματικής μας φύσεως. 
Είναι ή σωστή άντίληψις, ή σωστή έκλογή. "Όταν θά εϋρω τήν 
πραγματικήν μου φύσιν, θά έκλέγω σωστά, διότι ή έκλογή μου θά 

είναι σύμφωνος μέ τήν ίδικήν μου βασικήν φύσιν. Ή πραγματική 

άνάστασις τής ψυχής είναι όταν γνωρίσωμε τήν ίδικήν μας φύσιν 

κατά τήν κρίσιμον ώραν τής σταυρώσεως καί αύτό εΤναι ή άντίλη

ψις τής θεότητας τού άνθρώπου. 
Μπορώ λοιπόν νά πώ ότι ή όλη βάσις τού Χριστιανικού μυστι

κισμού περιλαμβάνεται είς αύτήν τήν ώραίαν, τήν θαυμασίαν 

φράσιν: 
«"Οστις δέ ύψώσει έαυτόν ταπεινωθήσεται καί όστις ταπεινώ

σει έαυτόν ύψωθήσεται. (Ματθ. ΚΓ 12). Ή έξαρσις στήν ώρα τής 
ταπεινώσεως είναι πραγματική άνάστασις, στήν ύπέρτατη ώρα 
τής σταυρώσεως τού άνθρώπου. Αύτή είναι πράγματι ή έννοια 
τής Άχράντου Συλλήψεως. Είς τόν νούν πού γίνεται άγνός, γεν

νιέται ή 'Αρχή τού Χριστού. Ή γέννησις τού Χριστού είς τόν Παρ
θένον νούν είναι ή πραγματική έξαρσις - ή άνάστασις τού άν
θρώπου. 

μετάφρ. Γ. Βλιάμοιί 
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«Theosofy in Australia» 

GEOFFREY HARROD 

Είναι δυνατή ή Παγκόσμιος άδελφότης; 

Ό πρώτος σκοπός τής θεοσοφικής 'Εταιρίας είναι: Ό 

σχηματισμός πυρήνος παγκοσμίου άδελφότητος τής άνθρωπό

τητος χωρίς διάκρισι φυλής, πίστεως, φύλου, γένους η χρώμα
τος. 

Τί άπαιτεί μιά τέτοια άδελφότης; Νομίζω ότι τρία πράγματα 

είναι άπαραίτητα: 

1 . Ή άναγνώρισις τών κοινών άνθρωπίνων δικαιωμάτων όλων 

τών ποικίλων λαών τού κόσμου. 

2. Σεβασμός καί κατανόησις τών διαφόρων άπόψεων, θρη

σκευτικών καί κοινωνικών, όλων τών λαών καί έθνών. 
3. 'Αμοιβαία έμπιστοσύνη καί βοήθεια μεταξύ όλων τών άτό

μων, όμάδων καί έθνών. 

'Αληθινή καί άσφαλής παγκόσμια είρήνη θά ύπάρξη μόνον 
όταν τέτοιος σεβασμός καί τέτοια έμπιστοσύνη πραγματοποιηθή 

στίς διεθνείς σχέσεις. Διαφορετικά, θά έχωμε είρήνη έπισφαλή, 
βασισμένη στόν φόβο. 

Τέτοια άδελφότης ειναι λοιπόν δυνατή; Πιστεύω ότι θά έπι

τευχθή κάποτε, άλλά άπό τήν έποχή έκείνη μάς χωρίζει μακρός 

δρόμος, πού θά τόν διανύσουν μερικές γενεές. 'Ωστόσο, είναι 

άλήθεια ότι ή άνθρωπότης έχει έπιτελέσει προόδους. Έάν τίς 

άνασκοπήσωμε θά ίδούμε καί τί χρειάζεται γιά νά προωθηθή ό 

μεγάλος σκοπός. 

Μερικοί άνθρωποι δέν μένουν ίκανοποιημένοι άπό τήν πα
ρούσα κατάστασι πραγμάτων καί άναπολούν πάντα τίς «παλαιές 
καλές ήμέρες». Άλλά δέν κρίνουν άντικειμενικά. 'Ακούμε σήμε

ρα παράπονα γιά διαφθορά, άδικία καί έκμετάλλευσι. Άλλά στήν 

έποχή τού Ντίκενς καί τού Χόγκαρτ, πού δέν είναι πάρα πολύ πα

ληά, μόνον 1 50 χρόνια, αύτά ήσαν ή έπικρατούσα κατάστασις. 

'Όποιος δέν ήταν άπό εϋπορη οίκογένεια ή δέν είχε άλλους στήν 

έκμετάλλευσί του, ζούσε δυστυχισμένη ζωή. Ό πλούσιος έπλού

ταινε καί ό φτωχός έφτώχαινε όλο καί περισσότερο. Σήμερα δt:ν 

ύπάρχει διόλου ή κατάστασις έκείνη. Συνέβαιναν τότε καί άλλα 

πράγματα, πού οί πρόγονοί μας δέν τά έβλεπαν μέ όση σήμερα 

έμεϊς άποδοκιμασία καί άπαρέσκεια, όπως π.χ. τό δουλεμπόριο 

καί ό άποικισμός. 
Έάν έχωμε άφήσει πίσω μας αύτό τό παρελθόν, δέν θά πή ότι 
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πρέπει νά εϊμεθα πλήρως ίκανοποιημένοι άπό τό παρόν. Σέ κάθε 

έποχή καί σέ κάθε έθνος, ύπάρχει ένα ποσοστόν τού πληθυ

σμού, πού βλέπει μπροστά. Αύτό ίσχύει σ' όλα τά έπίπεδα- έπι

στημονικό, μορφωτικό, οίκονομικό, κοινωνικό. Τά ίδανικά τών 

άνθρώπων αύτών άπορρίπτονται στήν έποχή τους η συναντούν 

άντίστασι, γιατί είναι καινούργια καί άνεξοικείωτα. 'Ωστόσο, πρέ

πει νά παραδεχθούμε ότι κατά τά τελευταία χρόνια παρατηρείται 

μία χαλάρωσις τής άντιστάσεως στίς νέες ίδέες, ϊσως διότι οί άν

θρωποι έσυνήθισαν στά νέα πράγματα καί τά άναζητούν. 

'Όσο γιά τίς κυβερνήσεις, γενικά τείνουν ν' άπηχούν τίς άπό

ψεις τής πλειοψηφίας τού έθνους. Γι' αύτό, όσο καί νά ύπάρχουν 

τάσεις ύπέρ τής άδελφότητος, αί κυβερνήσεις άπηχούν τίς μάλ

λον καθυστερημένες άπόψεις τών πλειοψηφιών καί έτσι δέν έκ

φράζουν στήν έξωτερική πολιτική τήν τάσι τής άδελφότητος. Αί 

κυβερνήσεις, συνήθως, ένδιαφέρονται νά δείχνωνται σκληρές 

πρός τήν άντιπολίτευσι καί νά ίκανοποιούν τά έθνικιστικά στοι

χεία κάθε χώρας, ώστε ένθαρρύνουν τήν πολιτική «όφθαλμόν 

άντί όφθαλμού» τών πλειοψηφιών. 'Ένα ποσόν έθνικισμού ειναι, 

βέβαια, χρήσιμο, ϊσως καί άπαραίτητο, είδικά στά νεαρά έθνη, 

όπως τά περισσότερα 'Αφρικανικά. 'Όμως, έπειδή ό έθνικισμός 

συγκρούεται μέ τήν διεθνή έμπιστοσύνη καί κατανόησι, πρέπει 

νά μετριάζεται. 'Ό,τι συμβαίνει τώρα στήν Εύρώπη ός ίσχύση ώς 

παράδειγμα. 

'Έχει άρχίσει νά προβάλλεται ή ίδέα μιας ήνωμένης Εύρώπης 

καί άρχισαν άπό τό έμπόριον. 'Επίσης ειναι άξιοσημείωτη ή qυ

νεργασία χωρών διαφορετικής κουλτούρας τής Ν.Α. 'Ασίας, 'Ια

πωνίας καί Αύστραλίας. 'Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτη ειναι ή άνα

πτυσσόμενη συνεργασία 'Ιαπωνίας καί Αύστραλίας. Καί σέ πολλά 

όλλα μέρη μπορεί νά ίδή κανείς τήν πολιτική μετριοπαθείας καί 

κατανοήσεως. Βλέπομε τούς έπιστήμονες πολλών χωρών νά έρ

γάζωνται άπό κοινού π.χ. στήν 'Ανταρκτική, πράγμα πού θά ήταν 

άπίστeυτο μερικά χρόνια πρίν. 'Επίσης, βλέπομε τούς έκπροσώ

πους τών 'Εκκλησιών νά έπιζητούν συνεργασία όχι μόνον μεταξύ 

τών κλάδων τής ίδίας βασικής πίστεως, άλλά καί μεταξύ διαφο

ρετικών θρησκειών. 

'Αποδεικνύεται ότι πράγματι ύπάρχουν ατόν κόσμο δυνάμεις 

έν έξελίξει πρός τήν άδελφότητα καί ότι ύπάρχουν κυβερνήσεις, 

πού άνταποκρίνονται πρός αύτήν τήν έπίδρασι, έστω κι' όν δέν 

έκφράζουν γενικώς τήν προχωρημένη σκέψι. 

Πρέπει έπίσης νά σημειώσωμε τήν δραστηριότητα τού Διε

θνούς 'Ερυθρού Σταυρού, καθώς καί πολλών μή κυβερνητικών 
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διεθνών έταιριών μουσικού, καλλιτεχνικού καί φιλοσοφικού σκο
πού. 

Ό 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, άν καί έχει τά μεγάλα 

προβλήματά του, έnέζησε καί έnετέλεσε άξιόλοyον έργον, μέσω 

τών τμημάτων του, όπως ή ΟΥΝΕΣΚΟ, ή ΟΥΝΙΣΕΦ, άσχέτου 

έκείνου τής Γενικής Συνελεύσεως. 

Ώς nρός τούς άμυντικούς όρyανισμούς, όπως τό ΝΑΤΟ καί 

τό ΣΕΑ ΤΟ, οί όnοίοι προφανώς όφείλουν τήν ϋnαρξί τους στόν 

φόβο, καί τήν ένότητά τους στήν άνάyκη ίσχύος, τό γεγονός ότι 

συνένωσαν στήν κοινή βοήθεια, πού διαφορετικά θά είχαν μικρή 

έnαφή μεταξύ των, καί έχουν διαφορές κουλτούρας, γεννάει τήν 

έλnίδα ότι στό μέλλον θά μπορέσουν νά έδραιώσουν τήν έμnι

στοσύνη καί συνεργασία σέ μάλλον ίκανοnοιητική βάση. 

Καί τώρα ας στραφούμε περισσότερο στούς λαούς, παρά στό 

έθνη. Καί έδώ παρατηρείται άλλαγή, καί νομίζω nρός τό καλύτε

ρο. Δύσκολα συναντά κανείς τώρα nιά άνθρώnους μέ τίς nαληές 

ίδέες περί τάξεων. Οί άνθρωποι κρίνονται τώρα μάλλον σύμφω

να μέ τήν ίκανότητά τους καί τήν συμπεριφορά τους, παρά άνά

λοyα μέ τήν καταγωγή τους dv καί οί κυνικοί θά έnεσήμαιναν τό 

γεγονός, ότι άκόμη καί τώρα τό χρήμα είναι ό κύριος παράγων 

τής κρίσεως. 'Ασφαλώς, ύnάρχουν καί σήμερα πολλοί, πού πι

στεύουν ότι γιά νά έnιτύχουν στή ζωή όφείλουν ν' άκολουθούν τό 

σύνθημα «ό καθένας γιά τόν έαυτό του» καί «ό φ θ α  λ μ ό ν 

ά ν τ ί ό φ θ α  λ μ ο ύ », καί νά μή δείχνωνται «μαλακοί» σ' αύτόν 

τόν άνταγωνιστικό κόσμο. 'Ωστόσο διαδίδεται καί ή ίδέα ότι, δεί

χνοντας κατανόησι καί έκτίμησι, μπορεί κανείς νά nροοδεύση έξ 

ϊσου καί νά γίνη άξιοσέβαστος. Έξ' άλλου ύnάρχουν πολλοί, πού 

συμμορφώνονται άnλώς χάριν τής συμμορφώσεως καί όχι διότι 

συμφωνούν μέ τίς άnόψεις τής πλειοψηφίας, εϊτε διότι τρομά

ζουν νά ξεχωρίσουν άnό τήν όλότητα, εϊτε διότι συμμορφούμενοι 

μέ μιά δεδομένη κατάστασι γλυτώνουν άnό τόν κόπο νά σκε
φθούν yιά τόν έαυτό τους. Άλλά τό σωστό είναι νά μή τρομάζω

με νά διαφέρωμε, έάν τά αίσθήματά μας η τά φρονήματά μας 

έnιβάλλουν τήν διαφοροnοίησί μας άnό τήν άnοδεδεyμένη 

γραμμή. 'Όσο λίγοι καί νά είναι οί έχοντες διαφορετική γραμμή, 

πρέπει νά τήν έκδηλώνουν καί μπορεί, dv είναι σημαντική, νά 

έnιδράση στό σύνολον. Έάν καθένας nεριμένη νά κινηθή ό άλ

λος, δέν θά κινηθή κανένας. Αύτός, 11ού πιστεύει, ότι όφείλει νά 

κινηθή, νά τό πράξη, χωρίς δεσμεύσεις. Συχνά, ένας διστάζει 

σκεπτόμενος ότι οί άλλοι θά τόν περιγελάσουν, καί όμως όταν 

nραyματοnοιήση τήν nράξί του, οί άλλοι όχι μόνον τόν έnιδοκι-
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μάζουν, άλλά λέγουν ότι καί αύτοί είχαν ύπ' όψει τους νά κά� ουν 
τό ϊδιο πράγμα! 

Γι' αύτό, τό ξεκίνημα είναι σπουδαίο. "Όλοι μας μπορούμε νά 

κάμωμε ένα ξεκίνημα, όσο καί νά μάς φαίνεται άσήμαντο. Πολλά 
πράγματα άνεπτύχθησαν άπό ένα μικρό ξεκίνημα, ένώ δέν ύπάρ
χει τίποτε πού νά έγινε χωρίς ξεκίνημα. Γι' αύτό, σάν συμπέρα
σμα, φρονώ ότι ή παγκόσμιος άδελφότης είναι έφικτή, καί ή 
πραγματοποίησίς της έξαρτάται άπό τίς προσπάθειες τών άτό
μων. Θά πραγματοποιηθή άοφαλώς στό μέλλον έάν τά άτομα κά
μουν τήν προσπάθεια τώρα. 

Μακρυά άπό τούς ύποσχομένους 
νά νίψουν τ' άνομήματά σου. 

Ό Έαυτός σου ειν' ό ποταμός 
γιά τά τρωτά, πού είν' δικά σου. 

Θέτοντας ένα χαλινό ήθικό 
στόν έαυτό σου, ξεκάθαρα κυλάει. 

Καί προχωρώντας στήν "Αλήθεια καί Είρήνη 
τίς όχθες τής Σοφίας θά πλατύνη. 

(Άπό τά "Ίνδικά ποιήματα» τοϋ 'Άρνολντ) 

Κάντε στούς φίλους πού άγαπάτε, ένα δώρο πού τούς 

άξίζει: Μία συνδρομή τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» γιά τό 1990. 
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Τοϋ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Διπλή είναι ή έννοια πού έχει ή λέξι «μυθολογία». Ή μία 
δηλώνει τή συλλογή άπό τούς μύθους, πού άποτελοϋν τίς παρα
δόσεις τών άρχαίων λαών γιά τήν ίστορία καί τίς πράξεις τών 
θεών, Ήμιθέων καί Ήρώων τους. Ή άλλη σημαίνει τήν έπιστήμη 

πού σπουδάζει συγκριτικά αύτούς τούς μύθους. Ή συγκριτική 
αύτή έπιστήμη, καθώς έχει γράψει ό καθηγητής Ν. Λούβαρις, 
γεννήθηκε άπό τήν άνάγκη γιά νά έξηγηθοϋν οί σχέσεις, οί άνα
λογίες καί οί όμοιότητες πού ύπάρχουν στούς μύθους τών δια
φόρων λαών, ώστε νά κατορθωθή κάποια ένότητα καί νά μπή κά
ποια τάξι στό χάος πού άποτελοϋν. Προσθέτει δέ πώς ή έρευνα 
αύτή έπάνω στούς μύθους έξαρτάται άπό τίς κατά καιρούς άρ

χαιολογικές, ψυχολογικές καί άλλες άνακαλύψεις, άπό τίς έπι
κρατοϋσες κάθε φορά θεωρίες καί μεθόδους καί άκόμη άπό τίς 
φιλοσοφικές ίδέες πού έπικρατοϋν κάθε τόσο. 

Άπό τά πάρα-πάνω βγαίνει πώς οί διάφορες μυθολογίες 
έχουν σχέσι μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τών άρχαίων 
λαών. 'Ακόμη δέ πώς ή έπιστημονική τους έρευνα δέν έχει κρι
τήρια πάγια, άλλά κυμαινόμενα κατά τίς μεταβαλλόμενες άντιλή
ψεις τής κάθε έποχής. 

Δέν θ' άσχολη0οϋμε έδώ, βέβαια, μέ τίς ξένες μυθολογίες, 
οϋτε μέ τή σύγκρισί τους. θά άσχοληθούμε μόνο μέ τήν "Ελληνι

κή Μυθολογία. Αύτός είναι ό σκοπός μας. "Έλληνες εϊμεθα καί ή 
Μυθολογία τής πατρίδος μας μάς ένδιαφέρει. Ή Μυθολογία της, 
πού, καθώς όλοι λένε, έχει διαύγεια. Πού είναι τόσο φωτεινή σάν 

τόν ούρανό μας. 
Ή Μυθολογία μας λοιπόν, πρέπει νά τό πούμε άπό τήν άρχή, 

έχει, όχι μόνον άπό τούς νεωτέρους, άλλά καί άπό τά άρχαία 
χρόνια, κακοποιηθή, μάλιστα δέ κατά πολλούς καί ποικίλους 
τρόπους. 'Έχει κακοποιηθή καί άπό ξένους καί άπό 'Έλληνες. 

Γιατί ό καθένας παίρνει τούς διάφορους μύθους καί τούς 
έξηγεί ύποκειμενικά, κατά τίς ίδέες πού έχει καί σύμφωνα μέ τή 
νοοτροπία του. Κατά τή σκοπιά ύπό τήν όποία 1ούς βλέπει. Άλλά 

οί μύθοι τής "Ελληνικής Μυθολογίας, καθώς θ'1 δούμε στά πάρα
-κάτω, έχουν περιεχόμενο φιλοσοφικό, περιεχόμενο τής έσωτε-
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ρικής φιλοσοφίας, περιεχόμενο πνευματικό καί γι' αυτο, σάν 
συμβολισμοί πού είναι, συμβολισμοί έσωτερικής μορφής, μόνον 
άντικειμενικά θά ήμπορούσαν μέ έπιτυχία νά έξηγηθούν. Δέν θά 

ήταν λοιπόν ύπερβολή όν έλέγαμε ότι μόνον μέ τό πρίσμα τού 
έσωτερισμού θά έπρεπε νά έξετάζωνται. Τού σοβαρού έσωτερι

σμού, νά έξηγούμεθα, πού έχει σαφήνεια καί συνέπεια, καί όχι 
τού άμφίβολου, τού τόσο, πολλές φορές, άπίθανου έσωτερι

σμού ... 
Τά κριτήρια μέ τά όποία σπουδάζονται η μάλλον θά έπρεπε 

νά σπουδάζωνται οί μύθοι τής Μυθολογίας μας δέν ήμπορεί, κα

θώς νομίζουμε καί καθώς εϊπαμε, νά εΤναι ύποκειμενικά, οϋτε νά 
κυμαίνωνται κατά τίς κατακτήσεις τής έπιστήμης, γιατί οί αίώνιες 
καί πανανθρώπινες άλήθειες γιά τήν πνευματική πραγματικότη
τα δέν άλλάζουν μέ τούς καιρούς, οϋτε μέ τίς γνώμες τών άν
θρώπων. Πώς νά τό πούμε; Δέν συγχρονίζονται. Ό έσωτερισμός 

δέν είναι έπιστήμη τών άνθρώπων, άλλά έπιστήμη τών Ναών. Εί
ναι μυσταγωγία. 

Αύτή ή σύγχρονη σκέψι, πού είναι τόσο όρθολογιστική, τόσο 

έγκεφαλική, δέν εΤναι καί τόσο κατάλληλη νά καταπιαστή μέ θέ
ματα σάν κι' αύτό, πού γιά νά έξεταστή θέλει έλευθερία στή σκέ

ψι, χωρίς φραγμούς όρθολογιστικούς ιϊ έπιστημονικούς. Πού 
δέν θέλει δόγματα, οϋτε προκαταλήψεις, οϋτε δεισιδαιμονίες 

καί φόβους. 
Καί τί δέν έχει είπωθή γιά τή Μυθολογία τής πατρίδος μας καί 

άπό έπιστήμονας, πού αύτοί τουλάχιστον τήν έξετάζουν μέ σο
βαρότητα καί μέ καλή πίστι, καθώς καί άπό άλλους, έκείνους nού 
θέλουν νά κάνουν φτωχό πνεύμα έπάνω σέ ζήτημα πού δέν κα

ταλαβαίνουν. 
Καί όμως γιά μάς τούς 'Έλληνας ή Μυθολογία μας άποτελεί 

έθνική παρακαταθήκη, τήν όποία θά έπρεπε νά σεβόμαστε άπό 
καθήκον έθνικό, τουλάχιστον. 

Οί διάφοροι συγγραφείς πού καταπιάστηκαν μέ τήν 'Ελληνική 
Μυθολογία καταλήγουν όλοι σχεδόν στό ότι οί μύθοι της περι
λαμβάνουν πρόσωπα η γεγονότα φανταστικά καί ότι σ' αύτούς 
φανερώνεται μέ φαιδρή άπλότητα ή φαντασία τού λαού κατά τήν 

παιδική του ήλικία η στό πώς οί μύθοι είναι έπινοήσεις παιδιάστι
κες καί ύπερβολικές, πού μπορεί νά προκαλέσουν μειδιάματα η 

εύχάριστη εύθυμία. 
"Υπάρχουν όμως καί έξαιρέσεις, σπάνιες βέβαια. "Έτσι ό Γερ

μανός καθηγητής καί έλληνιστής τού περασμένου αίώνα ό Φρ. 
Κρώϋτζερ, στό έργο του «Συμβολική καί μυθολογία τών άρχαίων 
λαών καί ίδίως τών 'Ελλήνων», ύποστηρίζει ότι «οί άρχαίοι μύθοι 
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είναι συμβολισμοί πού ύποδηλώνουν παλαιότατα θρησκευτικά 
καί φιλοσοφικά δόγματα καί διάφορα ήθικά παραγγέλματα. Ό 
Ζάν Ρισπέρ έξ άλλου τής Γαλλικής 'Ακαδημίας στόν πρόλογό 
του στήν 'Ελληνική Μυθολογία, μαζί μέ άλλα γράφει: «Δέν είναι 
πιό σοφό, πιό μετρημένο, πιό λογικό, άληθινά πιό σύμφωνο μέ τό 
'Ελληνικό γοϋστο, ν' άρκήται κανείς στούς μύθους όπως είναι;» 
Δηλαδή νά μή τούς φορτώνη μέ έρμηνείες περίεργες. Ό δέ κα
θηγητής Φελίξ Γκιράνς στήν Παγκόσμιο Μυθολογία του γράφει 
πώς «ή έρμηνεία τών μύθων είναι ύπόθεση λεπτή καί ότι κινδυ
νεύει κανείς νά κόμη λάθη σάν καταπιάνεται μ' αύτή μέ τόλμη 
περισσότερη άπ' όση πρέπει». 

'Ώστε βλέπουμε ότι καί μερικοί έnιστήμονες ύnοψιάζονται 
πώς κάτω άπό τούς μύθους κάτι τό σοβαρό καί άνεξιχνίαστο στή 
σύγχρονη σκέψι καί άντίληψι είναι κρυμμένο καί μιλοϋν μέ σε
βασμό γι' αύτούς. 

"Ας πάρουμε τώρα καί τήν έσωτερική άποψι, όση τουλάχιστον 
είναι στή διάθεσί μας, έnάνω στό θέμα μας καί άς δοϋμε τί έλεγε 
σχετικά ένας σύγχρονός μας Μύστης, ό Σπυρίδων Νάγος, γιά τόν 
όποίον καί άλλες φορές έχει γράψει ό «'Ιλισός». 'Ένας άνθρω
πος πού οί πράξεις του, ήσαν σύμφωνοι μέ τίς ίδέες του, πράγμα 
τόσο δύσκολο στούς καιρούς μας, μά καί σέ κάθε έnοχή. 'Ένας 
άνθρωπος πού δέν είναι ύnερβολή άν nοϋμε ότι όλη του τή ζωή 
τήν είχε άφιερώσει σέ ζητήματα πνευματικά, σέ θέματα σάν καί 
τοϋτο πού έξετάζουμε τώρα: 

"Ή Έλληvική Θρησκεία έv τώ συvόλω της άποτελεϊ εv μεγα

λούργημα. Άπασχολεϊται έπιμελώς οχι μόvοv μέ τό πvεύμα καί τάς 

λειτουργίας αύτού, άλλά καί μέ τήv φύσιv καί μέ τήv δημιουργίαν 

τώv κόσμων. 

Αί εvvοιαι τής άρχαίας Έλληvικής Θρησκείας, αί άποκαλύπτου

σαι δι' άλληγορικώv παραστάσεων τήv ϋπαρξιv, τήv γεvεαλογίαv, τό 

φύλοv, τάς Ιδιότητας, τάς σχέσεις καί άvτιθέσεις τώv Θεώv, παρέ

χουν πλήρη καί λεπτομερή άπεικόvισιv τώv σταθμών, τής έξελισσο

μέvης, κατά τούς θείους νόμους, ούσίας τής Φύσεως, έκ τής 

όποίας ερχεται εiς τό είvαι τής έvεργεία του τό πvεύμα αύτής. 

Άποκαλύπτουv τά τελούμενα έv τώ κόσμω ήμώv ύπό τής πνευματι

κής φύσεως τώv όvτωv. Παρουσιάζουν τήv πρός τά πρόσω έξέλιξιv 

τού άvθρωπίvου πνεύματος, τό όποϊοv τείvει vά άvέλθη εiς θειοτέ

ρους κόσμους. Αί εvvοιαι αύται άvαφέροvται περισσότερον εiς τά 

θέματα τής πνευματικής φύσεως. Διότι τήv πvευματικήv φύσιv 

πρέπει vά γvωρίζη καλώς ό αvθρωπος. Άλλά διά vά καταvοηθfί 

αϋτη πρέπει vά μελετηθfί πρότερον ή 6λη Φύσις καί οί λειτουργού-
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vτες vόμοι της. Διότι ώς άφήvει ή Έλληvική Θρησκεία vά ύποvοη

θή, ή πνευματική Ζωή έκδηλούται καί έvεργεί διά τώv όργαvικώv 
μορφώv τής Φύσεως. Ό δέ διανοητικός κόσμος είvαι άπόρροια-τού 

φυσικού κόσμου. Καί άποτέλεσμα άμφοτέρωv είvαι ό κόσμος τώv 
Θεώv». 

Πόσο διαφορετικές άντιλήψεις βλέπουμε έδώ, ίδέες πνευ
ματόδοξες, διαφορετικές άπό τίς συνηθισμένες γνώμες πού 
άκούμε η διαβάζουμε έπάνςu στό θέμα μας. Έδώ καθαρά φαίνε
ται έκεϊνο πού εϊπαμε καί στήν άρχή, πώς οί αίώνιες πνευματικές 
άλήθειες δέν συγχρονίζονται, οϋτε τά κριτήρια γιά τήν έξήγησί 
τους ήμπορούν νά είναι μεταβλητά καί ν' άκολουθούν τίς κυμαι
νόμενες άντιλήψεις τών άνθρώπων η τής έπιστήμης. 

'Εξετάζοντας όμως τό πρόβλημα τής 'Ελληνικής Μυθολογίας 
πρέπει νά σταθούμε γιά νά ύπογραμμίσουμε τό ότι οί περισσότε
ροι άπό τούς μύθους, καθώς παρουσιάζονται σήμερα, είναι άλ
λοιωμένοι μέ προσθήκες πού έγιναν άπό άνθρώπους πού δέν 
ήσαν άρκετά η καθόλου μεμυημένοι στά άρχαϊα Μυστήρια τής 
πατρίδος μας. Τέτοιοι άνθρωποι καί μύθους όλόκληρους άκόμη 
έπλασαν οί ϊδιοι.'Όλα αύτά όμως έχουν φέρει σύγχυσι. 

Οί άρχικοί μύθοι, καθώς είναι φανερό, είχαν διατυπωθή, εί
χαν συντεθή άπό Μυσταγωγούς, άπό 'Ιεροφάντες τών άρχαίων 
Μυστηρίων, άπό άνδρες θείους, γιά ν' άλληγορήσουν μέ αύτούς, 
γιά νά περικαλύψουν σ' αύτούς, καθώς εϊδαμε, έννοιες πνευμα
τικές, έννοιες δηλαδή πού δέν έπρεπε νά λέγωνται σέ άμύητους 

· άνθρώπους, σέ άνθρώπους δηλαδή μέ πάθη άνθρώπινα, μή έξα
γνισμένους, μή προπαρασκευασμένους ψυχικά καί ίδεολογικά
καί άκατάλληλους νά δεχθούν φώς πνευματικό. Ή έρμηνεία τών
μύθων, ή άντικειμενική έρμηνεία τους, μόνον μέσα στά άρχαϊα
Μυστήρια έγίνετο, σέ όσους έκρίνοντο άξιοι νά φοιτήσουν σ'
αύτά. Ό Σπ. Νάγος γράφει γι' αύτό:

«Τά 'Ελληνικά Μυστήρια άπησχολούντο κυρίως μέ τήν έρμη
νείαν τών παραδόσεων τής 'Ελληνικής θρησκείας, μετά τής 
όποίας εύρίσκοντο είς στενωτάτας σχέσεις, ένώ ό άμύητος κό
σμος είχε συγκεχυμένην άντίληψιν περί αύτών». 

Άπό τούς παλαιούς όμως χρόνους άρχισαν οί άλλοιώσεις, 
πού εϊπαμε, στούς γνησίους μύθους τών Μυστηρίων, πού τόσο 
τούς τροποποίησαν μέ βέβηλες προσθήκες καί τούς άλλαξαν. Ή 
άρχή τού κακού έγινε άπό τόν 'Όμηρο καί τόν 'Ησίοδο γιά νά συ
νεχιστή ϋστερα άπό τούς τραγικούς ποιητάς καί άπό άλλους. 
Χρειάζεται λοιπόν προσεκτική έπιλογή άπό τά παρείσακτα στοι
χεία, άπό τίς γενόμενες κατά καιρούς προσθήκες, ώστε νά ξεκα-
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θαρισθούν οί γνήσιοι μύθοι, οί άρχικοί. Χρειάζεται όμως γιά τού

το καί κάποια γνώσι γιά τόν έσωτερισμό. 

Τούς πρώτους πού βεβήλωσαν τούς μύθους, τόν 'Όμηρο 

δηλαδή καί τόν 'Ησίοδο, κατέκριναν στήν άρχή ό 'Ηράκλειτος καί 

ό Ξενοφάνης ό 'Ελεάτης. Καί ό μέν πρώτος τούς κατηγορεί μέ 

τό αύστηρό του ϋφος, λέγων ότι διετύπωσαν ψεύδη γιά τά όποία 

θά τιμωρηθούν άπό τήν Δίκη*. Ό δέ δεύτερος σέ άπόσπασμά 

του πού διεσώθηκε γράφει ότι ό 'Όμηρος καί ό 'Ησίοδος άπέδω

σαν ατούς Θεούς κάθε τι πού φέρνει καί στούς άνθρώπους άκό

μη όνειδος καί ψόγο, δηλαδή τήν κλοπή, τήν μοιχεία καί τήν άλ

ληλοαπάτη. «Πάντα Θεοίς άνέθηκαν 'Όμηρος δ' 'Ησίοδος τε όσα 

παρ' άνθρώποις όνείδεα καί ψόγος έστίν, κλέπτειν, μοιχεύειν καί 

άλλήλοις άπατεύειν». 

Άργότερα καί ό Πλάτων, στήν Πολιτεία του (8. 17), πιό συ

γκεκριμένα καί διεξοδικά, άναλύει τήν κατηγορία σέ δύο μέρη. 

Τό πρώτο μέρος είναι τό γιατί έφεραν στή δημοσιότητα μύθους 

πού ειχαν σημασία άλληγορική, ή όποία δέν ήταν δυνατό νά κα

τανοήται άπό τούς άνθρώπους τής κοινωνίας, οί όποίοι παίρνουν 

κατά γράμμα όσα γράφονται καί άποδίδουν μ' αύτό τόν τρόπο 

ατούς Θεούς κακίες καί πάθη άνθρώπινα. 'Έτσι, διάφορες πρά

ξεις τών Θεών, όπως π.χ. ή συμπεριφορά τού Κρόνου στόν πατέ

ρα του Ούρανό η τού Διός στόν 'Ήφαιστο, τόν όποίον έρριξε στή 

Γή άπό τόν Ούρανό, γιατί ήθέλησε νά βοηθήση τή μητέρα του, 

τήν 'Ήρα, αν παρθοϋνε κατά γράμμα άποτελοϋν yιά τούς νέους 

πολύ κακά διδάγματα. Τό δεύτερο σημείο τής κατηγορίας εΤναι 

ότι δέν άρκέστηκαν στά πάρα-πάνω, άλλά έκαμαν καί κάτι άλλο 

πάλι όλέθριο. Συνέθεσαν οί ϊδιοι μύθους ψεύτικους yιά τούς 

Θεούς, όπως π.χ. ή Θεομαχία τοϋ 'Ομήρου, μέ τούς όnοίοuς 

άπέδωσαν ο' αύτούς έλαττώματα καί συνήθειες άνθρώπινες. Κι' 

έτσι κλόνισαν τό κύρος τής 'Ελληνικής Θρησκείας. Προσθέτει 

δέ ότι αύτά δέν πρέπει νά τά λέγουν στούς νέους η στούς άνοή

τους, οί όποίοι δέν ειναι σέ θέσι νά καταλάβουν τήν άλληyορική 

σημασία τών μύθων η δέν ήμποροϋν νά καταλάβουν τίς ψεύτικες 

προσθήκες τών ποιητών. 

(') Κάτι σχετικό μέ τή γνώμη αύτή τού Ήρ9κλείτου. γrό τήν όπό τιi Δίκη τιμω
ρία τών ποιητών πού όσέβησαν. μός παραθέτει ό Διογένης ό Λαέρτιος (Vlll-2), 
πώς τό είπε κάποιος Ίερώνυμος, πού δέν μός φανερώνει ποιός άπό τούς Ίερω
νύμους τής όρχαιότητος ήτο. Τό μεταφέρουμε έδώ σόν περίεργο: «Φησί δέ Ίε
ρώνυμος κατελθόντα αύτόν είς "Αϊδου τήν μέν 'Ησιόδου ψυχήν ίδεϊν πρός κίους 
χαλκώ δεδεμένην καί τρίζουσαν, τήν δέ 'Ομήρου κρεμαμένην όπό δένδρου καί 

όψεις περί αύτήν, όνθ' ών είπον περί Θεώ». 
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Άπό αύτά πού έκθέσαμε φαίνεται καθαρά ότι, καθώς εϊπαμε 

καί προηγουμένως, οί γνήσιοι μϋθοι τής 'Ελληνικής παραδόσεως 

έλέγοντο καί έξηγοϋντο μόνον μέσα ατά 'Ελληνικά Μυστήρια, · 
όταν αύτά ησαν στήν άκμή τους, σέ άνθρώπους διαλεγμένους 
κατά τό ηθος καί τό νοϋ. ··οταν όμως άπό τά χρόνια τοϋ Όμήρου 

καί τοϋ Ήσιόδου οί μϋθοι ηρθαν ατή δημοσιότητα όρχισε ή κακο
δαιμονία καί ρίχτηκαν οί πρώτοι σπόροι τής παρακμής. "Άρχισαν 
οί παράδοξες έρμηνεϊες τών μύθων καί ό κλονισμός τής θρη
σκείας τής πατρίδος μας. Νά τί είχε γράψει σχετικά ο' αύτό ό Σπ. 
Νάγος, πού άναφέραμε προηγουμένως: 

"Άλλά μεταξύ τών πρώτων συντελεστών τής παρακμής ύπήρ
ξαν καί οί έρμηνευταί τής ίδεολογίας τής Έλληνικής Θρησκείας οί 
εξω τών Μυστηρίων έργασθέντες. Διότι δέν ήδυνήθησαν ούτοι νά 
έννοήσουν τάς ύπερόχους πνευματικάς ίδιότητας τού έξελιχθέ
ντος πνεύματος τών Θεών τής Έλληνικής Θρησκείας, διότι δέν 
έγνώριζον τάς ίδιότητας τής πνευματικής φύσεως τού άνθρώπου, 
διότι δέν άντελήφθησαν τήν τελουμένην έπιμιξίαν μεταξύ τών 
φωτεινών άκτίνων τού Ήλίου καί τών άνθρωπίνων πλασμάτων. 
Πρωτίστως δμως, διότι δέν ήδυνήθησαν νά μάθουν δτι έκάστη άλ
ληγορική εiκών, δέν άναφέρεται μόνον εiς τά πραγματικά τής άν
θρωπίνης ύπάρξεως γεγονότα, άλλά καί εiς τά μορφικά καθόλου 
πλάσματα τής Φύσεως καί εiς τάς πνευματικός iδιότητας τών 
Θεών. Ή δέ άδυναμία αϋτη ώδήγησε τούς παρερμηνευτάς τής Έλ
ληνικής Θρησκείας εiς τήν διατύπωσιν σκέψεων αύτόχρημα άκολά
στων. Έσχημάτισαν μεταξύ άλλων τήν άντίληψιν δτι οί σχέσεις τών. 
Θεών πρός τούς άνθρώπους άπετέλουν άδυναμίας ψυχικάς καί 
πνευματικάς. Καί οϋτω άπέδωκαν είς τούς Θεούς άνθρώπινα έλατ
τώματα άνάλογα πρός τήν ήθικήν αύτών κατάστασιν. Άλλ' ή ϋπαρ
ξις άδυναμιών παρεμποδίζει τήν νόησιν καί τήν ήθικήν δύναμιν νά 
λειτουργήσουν κανονικώς καί νά κυβερνήσουν τήν ύλικήν ϋπαρξιν 
κατά τούς θείους νόμους, τούς συντρέχοντας τήν πνευματικήν καί 
ψυχικήν έξέλιξιν τών όντων». 

Προσπαθήσαμε, συνοπτικά βέβαια, νά δώσωμε μία είκόνα γιά 
τήν Μυθολογία μας. Γιά τήν προέλευσί της. Γιά τήν άρχική της 
μορφή. Γιά τήν σπουδαιότητα αύτής, μέ τό πνευματικό της πε
ριεχόμενο, πού κρύβει άλήθειες μυστηριακές. 

Μιλήσαμε γιά τή βεβήλωσι τών μύθων της. Βεβήλωσι διπλή, 
μέ τήν δημοσίευσί τους έξω άπό τούς κλειστούς κύκλους, πού 
ηταν ή θέσι τους, καί μέ τήν παραποίησί τους μέ προσθήκες άσε
βεϊς. Ή διπλή αύτή κακή μεταχείρισι, πού άρχισε τόσο παλαιά, 
έφερε μοιραία, ατούς κατοπινούς καιρούς τή σύγχυσι, τίς πα-
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ρερμηνείες καί τίς παρεξηγήσεις, άκούσιες καί έκούσιες. Έδη

μιούργησε έτσι μέ τόν καιρό ένα πέλαγος άπό πλάνες, πού τόσο 

βαθιά ριζώθηκαν στή κοινή σuνείδησι. 

Στούς 'Έλληνες ίδεολόγοuς, πού ειναι άνθρωποι μέ τή σκέψι 

έλεύθερη, προβάλλεται ένα καθήκον εύγενικό, ένα καθήκον δι

καιοσύνης, ένα έργον έθνικό θά έλέγαμε: Μιά προσπάθεια φωτι

σμένη γιά τήν άποκατάστασι, όσον ειναι δυνατόν, στίς συνειδή

σεις τών συγχρόνων μας τής άξίας τής άρχαίας 'Ελληνικής πα

ραδόσεως, πού είναι, καθώς εϊπαμε, γιά ήμάς τούς 'Έλληνες, μιά 

λαμπρή καί ένδοξη έθνική μας παρακαταθήκη. Μιά ζωντανή καί 

συνειδητή προσπάθεια νά διασειστούν οί προκαταλήψεις, οί 

ψεύτικες γνώμες καί οί πλάνες γιά τούς μύθους μας, πού έκρυ

βαν, μά καί κρύβουν άκόμη, τόσο μεγάλες πνευματικές ίδέες. 
Γιατί δέν πρέπει νά τό ξεχνάμε πώς έάν ή 'Ελλάς τόσο φωτί

στηκε στήν άρχαιότητά της, πώς αν καί σήμερα άκόμη τό φώς 

έκείνο, τό άρχαίο, άπό τά βάθη τών αίώνων φωτίζη τήν άνθρωπό

τητα μέ τίς ίδέες του, τήν ίστορία του καί τήν τέχνη του, αύτό 

όφείλεται στό φώς πού ξεπήδησε σάν ύπέροχη άνταύγεια τού 

άνέσπεροu έκείνοu φωτός πού έκαιε, πού φώτιζε καί πού θέρ

μαινε μέσα ατούς Ναούς καί τά Ίερά τής άρχαίας έθνικής μας 

παραδόσεως. 

ΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

• Ό 'Ιωάννης τής Νέας 'Εποχής

• 'Απόκρυφη Δημιουργία

• Χριστική Μύηση

Πωλούνται καί στά γραφεία τού ΙΛΙΣΟΥ 
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ΙΗΣΟΥΣ 
ΘΕΟΣ 'Ή ΑΝΘΡΩΠΟΣ; 

Τού Jean Guitton 

Της Γαλλικής 'Ακαδημίας 

Ο ΙΗΣΟΥΣ διεκδικείται σήμερα άπό άναρίθμητους μαθητάς σ' όλον 

τόν κόσμο, κατά τό μάλλον καί ήττον έν συνειδήσει τού τί άντιπροσω

πεύει, καί έλκυομένους άπό ένα γενικό πνεύμα θρησκευτικότητος ιϊ 

τήν άρνηση τής καταναλωτικής κοινωνίας. 'Όπως έδειξαν δημοσκο

πήσεις, πολλοί πιστοί τόν θαυμάζουν χωρίς τό θρησκευτικό του πε

ριεχόμενον, σάν ένα ύπεράνθρωπο, όπως έκαναν οί Άρειανοί. Ό 

Γάλλος άκαδημαϊκός Ζάν Γκυτόν άναλύει τό πάντα έπίκαιρο αύτό 

θέμα. 

ΟΙ ΙΟΥ ΔΑΙΟΙ έσκέπτοντο ότι ή ίστορία μπορούσε νά γραφή 
μόνον άπό προφήτας. ΕΊχαν έννοήσει τό μυστήριο τού χρόνου 
καί πώς τό παρελθόν δέν εΊναι δυνατόν νά γίνη άντιληπτόν καί νά 
άφομοιωθή, παρά αν περιλαμβάνη τή σκοτεινή μορφή τού μέλ
λοντος. Στό βάθος, έκεϊνο_πού μάς ένδιαφέρει στήν ίστορία, 
όπως εΊχε πή ό Μισέλ, δέν εΊναι τό παρελθόν, άλλά τό μέλλον. 

Ή παρατήρησις αύτή, πού φωτίζει όλη τήν βέβηλη ίστορία, 
ρίχνει έντονο φώς καί στή θρησκευτική ίστορία, όλως ίδιαιτέρως 
στήν ίστορία τών μεγάλων κρίσεων τής 'Εκκλησίας. Στό βιβλίο 
μου γιά τίς κρίσεις αύτές, πού τού έδωσα τόν τίτλο «·ο διαμελι
σμένος Χριστός», έμελέτησα τίς διάφορες «αίρέσεις» σάν σκιές 
τού μέλλοντος: 

'Έχω τήν ίδέα οτι οί «αίρέσεις» δέν εΊναι κατά τό πλείστον, 
παρά σάν τά βιολογικά εϊδη καί άνατρέχουν σέ ώρισμένους τύ
πους, οί όποϊοι άντιπροσωπεύουν τήν σταθερή στάση τού άνθρω
πίνου πνεύματος, διά μέσου τών αίώνων έναντι τού μυστηρίου 
τού Θεού, τού Χριστού καί τής 'Εκκλησίας. 

Έάν τό άληθές, σέ ολα τά πεδία, συνίσταται σέ μιά δ ο μ ή 
καμωμένη άπό προοπτικές πού μάς φαίνονται άντίθετες ή μία 
πρός τήν άλλη, εΊναι άναπόφευκτο νά προσπαθή ή διάνοια τών 
άνθρώπων νά άπομονώνη τή μιά άποψη είς βάρος τής άλλης, 
σάν αύτή νά ηταν 11 έστία τού 'Όλου. 'Έχοντας σ' όλη τή ζωή μου 
διδάξει τήν φιλοσοφία, παρετήρησα οτι κάθε φιλόσοφος διαλέ
γει άπό τό 'Όλον τήν άποψη πού τού ταιριάζει, άρνούμενος κάθε 
άντίθετη, είς τρόπον ώστε ή φιλοσοφία νά άνανεώνεται μέ τή 
διαδικασία ή όποία, στόν χριστιανισμό, παράγει αύθαίρετες 
έκλογές, έκεϊνες πού ή όρθοδοξία τίς όνομάζει αίρέσεις. 
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'Ανάμεσα στίς κρίσεις τής 'Εκκλησίας, πρόσεξα περισσότερο 

έκείνη τοϋ 'Αρείου. Μοϋ φάνηκε άξιοσημείωτη άπό δογματική 

καί ταυτοχρόνως πολιτική άποψη. ΕΤναι πράγματι θεολογικο-πο

λιτική, γιατί μός είσάγει σέ μιά έποχή, σταθερή μετά τόν 

Κωνσταντίνο, όπου τό θεολογικό στοιχείο καί τό πολιτικό στοι

χείο εΤναι πάντοτε κατά τό μάλλον καί ήττον συνδυασμένα. 
Πολλοί έκπλήσσονται γιά τήν τωρινή κρίση τής 'Εκκλησίας, 

15 έτη μετά τήν s· Βατικανή Σύνοδο. θά έξεπλήσσοντο λιγώτε

ρο αν εΤχαν δή τήν ίστορία τών μεγάλων Συνόδων, ίδιαίτερα τήν 

έπόμενη τής Συνόδου τής Νικαίας, όταν ή 'Εκκλησία, περί τό 
έτος 380, λίγο έλειψε νά ξυπνήση «μισο-Άρειανή». 

Μέ δύο λόγια, περί τά μέσα τοϋ 3ου αίώνος, τό μυστήριο τής 

'Ενσαρκώσεως (μυστήριο τής πίστεως) εΤχε περιορισθή σέ μία 

λύση περισσότερο σύμφωνη μέ τόν φιλοσοφικό «λόγο». Ό Χρι

στός έφαίνετο σάν ένας άρχηγός τών μυστικών, ένας ύπεράν

θρωπος, καί όχι ώς ό όμοούσιος τοϋ Πατρός Λόγος. 

Ή σκέψις τοϋ 'Αρείου ήταν περισσότερο εύαγγελιστική, διότι 
έπέτρεπε τήν προσέγγιση τών 'Ελλήνων, τών Ρωμαίων, τών Βαρ

βάρων. Μιά τέτοια θρησκεία ήταν πιό διαυγής, πιό άνθρώπινη καί 
έπέτρεπε στήν κλονιζόμενη αύτοκρατορία νά προσελκύση τά 

νέα έθνη καί νά σωθή. 
Άπό αύτή τήν άποψη, ό 'Αρειανισμός μοϋ φαίνεται προκλητι

κός. ΕΤναι tva δόγμα πλησιέστερο nρός τήν όρθοδοξία, πιό άν
θρώπινο, πιό έκπολιτιστικό, πιό έλκυστικό, μέ ενα μεγαλείο δια

νοίας καί γενναιοφροσύνης, πιό καθολικό κατά τά φαινόμcνα, μέ 
στήριγμα στίς Ίουδαϊκές Γραφές καί μέ σεβασμό τής πρώτης 

έκκλησιαστικής παραδόσεως, έπίσης πιό ίκανό καί συμφιλιωτι

κό. 

Θά ηθελα νά ύπογραμμίσω μερικές άπόψεις τής Άρειανής 

κρίσεως. Ή πρώτη εΤναι τό εϋλογον. 
Ποιός ξέρει όν, περί τό έτος 300, δέν θά εΤχα έλκυσθή κι' έγώ 

άπό έκείνη τήν διδασκαλία; ΕΤχα μία ήμέρα μία συζήτηση μέ τόν 
γιό τοϋ Πώλ Βαλερύ γιά τήν θρησκεία τοϋ πατέρα του: Μοϋ έλε

γε ότι ή μεγάλη δυσκολία τοϋ ποιητοϋ, μέ τή χριστιανική θρη
σκεία, ηταν τό μυστήριο τής 'Ενσαρκώσεως. «·Αποδέχομαι όλό

κληρο τό Π ι σ τ ε  ύ ω , έκτός άπό τή φράση «έπί Ποντίου Πιλά
του», διότι ή 'Ενσάρκωσις δέν εΤναι ίστορικό γεγονός!» 

Εϊμαστε συνηθισμένοι στήν ίδέα ότι ό Ίησοϋς εΤναι Θεός. 

"Έχομε όμως σκεφθή τί μυστήριο περικλείεται σ' αύτή τή διατύ

πωση; Δέν θά μπορούσαμε νά ποϋμε, γιά νά ξεφύγωμε άπό αύτό 

τό άκατανόητο μυστήριο, ότι ό Ίησοϋς εΤναι ένας όνθρωπος 
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ίδιαιτέρως ένωμένος μέ τόν θεό καί υίοθετημένος άπό τόν θεό, 
σάν ένας προνομιούχος μεταξύ άγίων; 

·Ή άκόμη, δέν θά μπορούσαμε νά σκεφθούμε ότι ό Ίησοϋς
έξεπλήρωσε μιά ίστορική άποστολή, στό διάστημα τής ίστορίας 
τής σωτηρίας, καί ότι ή αίώνια γενεαλογία δέν είναι παρά ένα 
σύμβολο τής ίστορικής του γεννήσεως; Δέν παρουσίασε ή Πα
λαιά Διαθήκη τήν Σοφία ώς «πλασθείσα» άπό τόν θεό; Τά συνο
πτικά Εύαγγέλια δέν έθεσαν στά χείλη τοϋ Ίησοϋ διαβεβαιώσεις 
άνθρωπότητος πού φαίνοντΌι ν' άποκλείουν τήν θειότητα; Οί 
Πράξεις τών 'Αποστόλων, δέν μιλοϋν γιά τόν Ίησοϋ ώς όνθρωπο 
«άποδεδεγμένον» παρά τοϋ θεοϋ; 

Ώς πρός τόν Παϋλο, δέν θά μπορούσαμε νά έρμηνεύσωμε τή 
σκέψη του, όταν έλεγε ότι ό Ίησοϋς περιλαμβάνει όλα τά όλλα 
πλάσματα, πού πλάσθηκαν', προωρίσθησαν καί σώθηκαν, ότι δέ.ν 
είναι όμοούσιος τώ Πατρί; 

Ό Νιούμαν έχει διατυπώσει μιά όλλη σειρά σκέψεων σχετικά 
μέ τήν έννοια τής (έλληνικής) λέξεως ό μ ο ο ύ σ ι  ο ς .  

Τό 268, μιά σύνοδος 80 έπισκόπων είχε καταδικάσει τήν λέξη 
«όμοούσιος», πού έχρησιμοποιείτο μέ τήν έννοια ότι ό Ίησοϋς 
ήταν άπό τήν ϊδια ούσία μέ τόν'Πατέρα. Καί στή Ρώμη, ή έπιβολή 
τοϋ όρου είχε δώσει λαβή σέ άμφιλογίες. Μερικοί θεωρούσαν 
αύτόν τόν όρον ώς αίρετικό. 

'Έτσι, τό 359, μιά σύνοδος συνελθοϋσα στό Ρίμινι μέ τήν πα
ρουσία 400 δυτικών έπισκόπων, καί μιά όλλη σύνοδος 500 άνα
τολικών έπισκόπων στή Σελεύκεια, άπέρριψαν τό «όμοούσιον». 
Στή Ρώμη, έξωρίσθηκε ό πάπας Λιβέριος. Οί μεγάλες έπισκοπι
κές έδρες ήσαν στά χέρια μισο-Άρειανών. Καί είχαν θυσιάσει 
τόν κύριο πρωταθλητή τοϋ «όμοουσίου» τόν 'Αθανάσιο. 

Άλλά ή πίστις τής Νικαίας δέν είχε σβήσει. Διατηρήθηκε χά
ρις στή φωτεινότητα ένός μόνον πνεύματος. Ό 'Αθανάσιος ήταν 
μονάχος του μία όλόκληρη 'Εκκλησία, όπως μερικοί στρατηγοί 
άντιπροσωπεύουν έναν όλόκληρο στρατό. Ώρθώθηκε γιά νά 
ύπερασπίσει ό,τι θεωρούσε άληθινό. Μαζί μέ τόν 'Αθανάσιο -καί 
τόν Ίλάριο στή Γαλατία- πιστοί στή Νίκαια έμειναν καί οί λαϊκοί. 
'Έτσι σώθηκε ή πίστις χάρις σ' αύτή τή συμμαχία. 

Ή Νίκαια έσωσε τήν πίστη. Γιατί, μετά τή Νίκαια, δέν ήταν 
πλέον δυνατόν νά σκεφθή κανείς ότι ό Ίησοϋς ήταν θεός μέ 
συμβολική καί μυθική έννοια. Ό Χριστό·ς ήταν θεός έκ θεοϋ, 
φώς έκ φωτός, άληθής θεός γεννηθείς ύπό άληθοϋς θεοϋ. Καί 
όπως είπε ό Κάρλ Μπάρτ, παρά τίς άνεπάρκειες τοϋ άνθρωπίνου 
λεξιλογίου, ή λέξις «όμοούσιος» ήταν ή πιό κατάλληλη γιά νά 
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σημαίνη έκείνο πού ηθελε νά πή. Ή χρησιμοποίησις τής λέξεως 
«ίδίας φύσεως» στή γαλλική μετάφραση τού Πιστεύω δέν άποδί
δει τό «όμοούσιον». Καί έλπίζω νά τροποποιηθή. 

τΗταν πλέον σαφές, ότι ό 'Ιησούς ηταν Θεός στό άπώτατο βά
θος τού είναι του, στό ΕΓΩ. Καί μάλιστα, όπως μιά σαφής διαβε
βαίωσις έπιτρέπει τήν συνάθροιση τών προηγουμένως διαχωρι
σμένων στοιχείων καί ένας όρκος μεταβάλλει τήν άτμόσφαιρα, ή 
μορφή ένός όρισμού έπιτρέπει στή θεολογία τήν έμβάθυνση. 

'Εφεξής δέν ηταν πιά δυνατόν νά παραμένη κανείς στήν 'Εκ
κλησία πιστεύοντας ότι ό 'Ιησούς ηταν Θεός μέ τήν συμβολική 
καί μυθική έννοια καί μέχρις ένός σημείου, όριακού, ότι ό 'Ιη
σούς ηταν ό 'Άνθρωπος καθ' έαυτόν η τό ώραιότερο τών τέκνων 
τών άνθρώπων ιϊ «ό άρχηγός τών μυστικών». Ό 'Ιησούς ηταν 
Θεός, ηταν Θεός έκ Θεού, ηταν έκ τού Θεού πού έλάμβανε τήν 
ταυτότητά του. 

Είπα ότι οί μεγάλες αίρέσεις άντιστοιχούσαν στίς σταθερές 

στάσεις τής διανοίας έναντι τού θείου μυστηρίου. "Αν είναι έτσι, 

τότε θά πρέπει ν' άνευρίσκεται ή παρουσία κάποιου «'Αρειανι

σμού» σέ κάθε έποχή. Μού φαίνεται όμως, ότι ό 'Αρειανισμός καί 

πρό πάντων ό μισο-Άρειανισμός προϊδεάζουν άρκετά τό τί θά 

μπορούσε νά είναι ή μεγάλη αϊρεσις τού 21 ου αίώνος. 

Ό κίνδυνος τής παρούσης έποχής, πού θ' αύξηθή στούς μέλ

λοντες χρόνους θά έγκειται στήν άντιστροφή τών σχέσεων με
ταξύ Θεού καί κόσμου. Ή άγάπη πού έχει ό άνθρωπος γιά τόν 

άνθρωπο άπορρέει, κατά τό Εύαγγέλιο, άπό τήν άγάπη πού ό άν
θρωπος έχει γιά τόν Θεό. 

Μπορεί λοιπόν στό μέλλον ή σχέσις αύτή ν' άντιστραφή, νά 

μετατροπή ή δομή, καί ή άγάπη τού άνθρώπου γιά τόν Θεό νά 

γίνη φανταστικό σύμβολο τής άγάπης τού άνθρώπου γιά τόν άν

θρωπο. 'Οπότε, ό άθεος ούμανισμός θά άντικαταστούσε τόν χρι
στιανισμό, χωρίς όμως (καθώς συνέβη καί στήν έποχή τού μισο

-Άρειανισμού) ν' άντιλαμβάνεται τή διαφορά. 
Μπορεί νά φαντασθή κανείς ότι ή δημοσία πλατεία θ' άντικα

ταστήση τούς ναούς, ότι ή μυστική έμπειρία θά συγχωνευθή μέ 

τήν πολιτική έμπειρία, ότι άληθινή θρησκεία θά γίνη ή άνθρώπινη 

έργασία, ότι ή έν Χριστώ λύτρωσις θά συγχωνευθή μέ τήν κοινω
νική έπανάσταση, ότι τό έργοστάσιο θ' άντικαταστήση τήν 'Εκ

κλησία. 
Τότε, ή καθολική θρησκεία θά μπορούσε νά έπιζήση, θά ηταν 

άποδεκτή άπό τίς κομμουνιστικές χώρες, άδειασμένη όμως άπό 

τήν ούσία της, διότι δέν θά συνεβούλευε πλέον τή λατρεία. 
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"Αν έφθανε ό κόσμος στόν ούμανισμό τού Χριστιανισμού άπό 

τό ένα μέρος, καί άν άπό τό άλλο μέρος άφαιρείτο άπό τόν κομ

μουνισμό τό άντιχριστιανικό του πρόσωπο, τό άνθρώπινο γένος 
θά μπορούσε νά συνενωθή σέ μιά κοινότητα, ένωμένο σέ μιά 
μόνη θρησκεία, πού θά ήταν ή θρησκεία τού 'Ανθρώπου. 

Οί καθολικοί θά μπορούσαν νά έξακολουθήσουν νά πιστεύ
ουν στούς μύθους των, άλλά ένας «μαοϊστής» έλευθερωμένος 

άπό τόν θρύλο δέν θά είχε πλέον άνάγκη άπό τήν χριστιανική πί
στη, καί, έν μέσω τών μόλις άπελευθερωμένων σκλάβων, θά 

ήταν ό μόνος έλεύθερος άνθρωπος! 
Ό Φόϋερμπαχ έγραφε στήν άρχή τού τελευταίου αίώνος: 

«Στή θέση τής θεότητας όφείλομε νά θέσωμε τό άνθρώπινο γέ
νος η τήν άνθρώπινη φύση. Στή θέση τού «ύπέρ-πέραν», πού 
ύψώνεται έκείθεν τού τάφου μας έως τόν ούρανό όφείλομε νά 
θέσωμε τό «ύπέρ-πέραν», πού ύψώνεται πάνω άπό τόν τάφο μας 
σ' αύτή τή γή, δηλαδή τό ίστορικό μέλλον, τό μέλλον τού άνθρώ

που». 

· Η τελευταία παρατήρησις πού θάθελα νά προτείνω, είναι ότι
κάθε αϊρεσις έγκλείει ένα μέρος άληθείας, καί άληθείας προκα

ταβολικής. Ό Νιούμαν έλεγε ότι ό 'Άρειος, άνυψώνοντας ένα 
πλάσμα πάνω άπό όλα τά άλλα, προετοίμαζε τήν γνώση τού μυ
στηρίου τής Μαρίας. Διότι, ή Παναγία είναι σήμερα γιά τήν πίστη 
μας ό,τι ήταν ό 'Ιησούς στά μάτια τού 'Αρείου. 

Άπό τό άλλο μέρος, ό 'Άρειος καθιστούσε δυνατή μιά βαθύ
τατη κατανόηση τής άνθρωπίνης φύσεως τού Ίησού. Ό Χριστός 
τού 'Αρείου ήταν έγγύτατα στόν άνθρωπο καί ύπό μία έννοια, 
άνήγγειλε τίς προόδους τών έξηγητών, οί όποίοι τόσο άνθρωπο
ποίησαν τόν Υίό τού 'Ανθρώπου. 

ΕΊμαι πεποισμένος ότι αύτό τό φαινόμενο τής «παραδόξου 
σωτηρίας» πού σημειώνεται σ' όλη τήν ίστορία τής 'Εκκλησίας 

(καί κάνει ώστε τήν στιγμή τής καταστροφής, τό Πνεύμα νά 
έμποδίζη τό σκάφος νά βυθισθή), θά άναπαραχθή καί στούς μέλ
λοντες χρόνους. Άπό τήν παρούσα κρίση τής 'Εκκλησίας, θά 
έξαχθή ένας άκριβέστερος όρισμός τού μ υ σ τ η ρ ί ο υ . 

"Αν συγκρίνωμε τήν Β' Βατικανή Σύνοδο μέ τίς προηγούμενες 
συνόδους, θά παρατηρήσωμε ότι ή 'Εκκλησία δέν θέλησε νά κα:
ταδικάση, άλλά νά προσεγγίση τούς άνθρώπους, ότι συνδιαλέ
χθηκε μαζί τους, ότι σκέφθηκε κατά τρόπον περισσότερο εύαγ
γελιστικό γιά τίς σχέσεις μεταξύ πίστεως καί λόγου, καί γιά τήν 
'Αποκάλυψη μέ τίς θρησκείες. 

Φαινομενικώς μόνον, στίς ήμέρες μας, τό Ύπερβατικόν, ή 
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άγάπη τού θεού καί ή λατρεία συγχέονται. ί.τόν 21 ον αίώνα, 

όπως καί ατόν 4ον, θά σημειωθή μιά τελειότερη συνειδητοnοίη

σις τού 'Υπερβατικού, μιά βαθύτερη προσέγγισις πρός τό Μυ

στήριο. Σταθερά τό έλnίζω. Ή κρίσις τού παρόντος αίώνος θά 

έπιτρέψη τήν μεγαλύτερη προσέγγιση τής άνθρωnότητος τών 

άνθρώπων καί τήν περαιτέρω διείσδυση τής άνθρωnότητος ατόν 

Λόγο-πού έγινε σάρκα- χάριν ήμών. 

Σχετικά μέ τίς «αίρέσεις», μπορεί νά τεθή τό έρώτημα μερι

κών ίατρών γιά τίς άσθένειες: τό νά μάθωμε αν δέν είναι γιά κάθε 

ύποκείμενον οί ποικίλες μορφές πού παίρνει, μέσα άπό τίς έnο

χές, τίς ήλικίες, τίς περιστάσεις, ή διατάραξις τής ίσορροπίας. 
Μπορούμε νά διαρωτηθούμε αν ή έποχή μας δέν διαφέρει άnό 

τίς άλλες, παρά μονάχα άπό τήν εύρύτητα τού 'ίδιου κινδύνου άι> 
νήσεως ό όποίος άπείλησε τόν Χριστιανισμό έξ άρχής καί πού 
φαίνεται καθαρά στά Ίωαννιτικά κείμενα. 

"Αν συγκρίνωμε τίς κρίσεις μεταξύ τους, έχομε τήν έντύnωση 

ότι έπαναλαμβάνονται οί 'ίδιοι ρυθμοί, ύnό πλέον συγκεντρωτική 

μορφή. Ή κρίσις τής Μεταρρυθμίσεως παρουσιάζει μερικούς 
ρυθμούς τής Άρειανής κρίσεως, τούς όnοίους άναnαράγει κατά 

περισσότερο δραματικό τρόπο. Καί ή κρίσις τής Εύρώnης άπό 

δύο αίώνων (καί πιό ξεχωριστά άπό δεκαπέντε έτών) άνακεφα
λαιώνει πολλές προγενέστερες κρίσεις, άλλά σέ μεγαλύτερο 

βάθος, σέ μεγαλύτερο εύρος καί μέ ηύξημένους κινδύνους. 
Ό Χριστιανισμός δέν θέτει ποτέ παρά ένα μονάχα πρόβλημα, 

έκεϊνο πού είκονίζετο μέ τό σιβυλλικό ψάρι τών κατακομβών, 

τού όποίου τά άρχικά στήν έλληνική ήσαν τό νόημα τού Χριστού 

(ΙΧθΥΣ = 'Ιησούς Χριστός θεού Υίός Σωτήρ). Γιά τήν παραδοχή 

τού μυστηρίου, οί δυσκολίες τής άνθρώnινης διανοίας, παραμέ

νουν άνάλογες, παρά τήν διαφορά τών καιρών, τών πνευμάτων 

καί τών λεκτικών. 

·····················•·
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. ΝΑΓΟΥ 

1990 

1. 15/5/1904. Ό Τεκτονισμός ειναι σχολή διδάσκουσα τόν

όνθρωπον μόνον Σοφίαν καί Άρετάς, άπαλλάσσουσα αύτόν άπό 
όλα τά κακά εκείνα, τά όποία τοϋ έχει δημιουργήσει κοινωνία 

στηριζομένη έπί τοϋ ψεύδους ... Τό πάν άποτελεί σκοπόν δυνά

μενον μόνον νά εννοήσουν οί καλώς τό Τεκτονικόν δόγμα έξετά
σαντες καί διδαχθέντες, ώς ή διδασκαλία αύτοϋ κελεύει. .. καί ό 
Τεκτονισμός καλώς εννοούμενος άπαγορεύει συζήτησιν 
ζητημάτων δυναμένων νά μειώσουν τήν άξίαν του ... Ό Τεκτονι
σμός δέν ειναι σωματείον άλλά έχει ίδέες αί όποίαι μετουσιώ

νουν τόν "Ανθρωπον είς Θεόν. 

2. 20/2/1905. Άφ' ότου έχρίσθην τόν ίερόν τοϋ Τέκτονας τί
τλον διότι έν όνόματι τοϋ Θεοϋ χρειόμεθα, άφ' ης στιγμής είσή
χθην είς τό τάγμα τοϋτο, άπέβαλα πάν ό,τι ώς άνθρωπος ειχον, 
τό όποίον άντετίθετο είς τό ίσχυρόν τοϋ Τεκτονισμού δόγμα ... 

καί τοϋτο ειναι σύμφωνον πρός τήν 'Αλήθειαν ην έπαγγέλεται 
διά τών ίερών του κειμένων τό Τάγμα Αύτό ... Ούδέποτε είς τόν 

νοϋν μου είσήχθη ή ίδέα νά ύποστηρίξω ένταϋθα άντιλήψεις μου 
άπορρεούσας άπό ξένος πρός τό Τάγμα μας ίδέας καί διά τοϋτο, 

ό,τι κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην θά εϊπω, δέν θά ειναι παρά διd

τυπωμένα είς τά κείμενα τοϋ Τάγματος. Θά παρακαλέσω μάλι
στα πάντα άδελφόν καί ίδία εκείνους οί όποίοι ειναι μύσται τών . 
ύψηλών τοϋ Τάγματός μας βαθμών, νά μέ διαψεύσουν, είς έκξ:ί

νας τάς ίδέας αί όποίαι θά άντιτίθενται, πρός τό καθόλον σύστη
μα ϊοϋ Τεκτονισμού. 

3. 22/9/1907. Έφ' όσον ύπάρχει καί εις δυστυχής είς τόν κό
σμον ό Τεκτονισμός έχει άποστολήν. Έφ όσον έστω καί μία διά
νοια διατελεί ύπό τό κράτος τών προλήψεων, τό Τεκτονικόν έρ

γον, έχει ύψίστην άποστολήν ... 
4. 3/11/1907. Αί ίδέαι τοϋ Τάγματος θά μάς φωτίζουν είς τάς

εργασίας μας καί οί ίδρυταί τής Στοάς μας ώμολόγησαν ότι ού
δέποτε θά παρεκλίνουν τών άρχών τοϋ Τεκτονισμού, αί όποίαι 

πρέπει νά κυριαρχήσουν, όπως διαπλάσσουν τούς χαρακτήρας. 
Θά καταδείξη τήν ύπεροχήν τών Τεκτονικών ίδεών καί τήν θειο
τάτην έπίδρασιν αύτών πρός πόντος τούς άδελφούς τοϋ Τάγμα
τος καί πρός τήν άμύητον κοινωνίαν, διά τήν όποίαν άποκλειστι

κώς ό Τεκτονισμός κατεργάζεται τόν χαρακτήρα τών μυστών αύ
τοϋ ... 
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5. ΠΡΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥΣ: Τό τάγμα μας εΤναι μυσταγωγι

κόν, άποκαλύπτον δι' άλληγοριών καί συμβόλων τάς άληθείας 

τής Φύσεως. Ώς μυσταγώγησιν, νά εΤστε βέβαιοι, ότι περιλαμ

βάνει έν τώ συνόλω του, ύnό νεωτέραν τινά έκφρασιν, ό,τι περιε
λάμβαναν πάντα τά Μυστήρια τής άρχαιότητος, ό,τι έπεζήτουν οί 

Άργοναυται καί έδόξαζον αί ίέρειαι του Παρθενώνας, ό,τι τά Μυ

στήρια τής Σαμοθράκης έθεταν ώς σκοπόν του 'Ανθρώπου καί 

άρμονικώς ϋμνει διά τής λύρας του ό 'Ορφεύς, ό,τι οί ίερεϊς του 

'Απόλλωνος προσέφεραν Αύτώ, ώς εύχαριστίαν καί εθαύμαζον 

τήν μεγαλουργόν αύτου, έν τώ άπείρω ίσχύν, ό,τι οί ίερεϊς τής 

'Ίσιδας καί τής Δήμητρας, ό,τι τέλος καί ό αύτός ό Θεϊος ΙΗ

ΣΟΥΣ, ώς ύστάτην πρός τούς άνθρώπους διαθtiκην παρέδιδε 

τήν ΑΓ ΑΠΗΝ, περιέχεται έν τοις Μυστηρίοις του ήμετέρου Τάγ

ματος. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.Δ.Α 

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ίδών κάποτε ξένον είς Λακεδαίμονα έτοιμαζό

μενον γιά κάποιαν έορτήν, μέ ζήλον πολύν, παρετήρησε: Άνήρ 

άγαθός ού πάσαν ή μέραν έορτήν ήγεϊται; καί ό Πλούταρχος προ

σθέτει: καί πάνυ γε λαμπρόν, εί σωφρονουμεν. 
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ΕΣΩΤΕΡ!ΚΑ ΞΕΧΥ ΛΙΣΜΑΤΑ 

ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

κ. ΛΙΝΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Τού Παναγ. Δ. Άναγνώστοu 

Πολύ δύσκολα θά καταφερει κανείς νά παρακολουθήσει τίς πτήσεις 
καί νά συλλάβει τίς λεπτές αίθερικές ψυχικές δονήσεις, τά έσωτερικά 
ξεχυλίσματα, τής κ. Λίνας Γαρυφαλάκη - Νικολάου, τά όποία προέρχο
νται άπό τά έσωτερικά της βιώματα, άπό τήν ψυχική της προϊστορία, αν 
δέν είναι μεμυημένος στόν έσωτερισμό. 

Δεσπόζει tva βάθος έσωτερικό καί μυσταγωγικό, βγαλμένο μέσα 
άπό τήν ψυχή της, δεμένο μέ τήν πραγματικότητα - τήν Άλήθεια τής 
ζωής, μέ μιά άνάλογη εύγένεια έκφρασης, στά προβλήματα τής ζωής καί 
τή συμπεριφορά τών άνώριμων ψυχών, πού τά δημιουργούν. "Όλα αύτά 
μέ ύποχρεώνουν νά προσφέρω, γιά τούς άναγνώστες τού «ΙΛΙΣΟΥ», tva 
άνάλογο μπουκέτο, άπό τήν ποικιλία τών λουλουδιών καί τά έσωτερικά 
πνευματικά άρώματα πού ξεχυλίζουν άπό αύτά ... 

Α. Στά χνάρια τού χρόνου ('Αθήνα, 1988) 

1. "Όταν άγνάντευα τίς Πυραμίδες ... Ήμέρευε ή ματιά, άπό τής έρή
μου τή μυστηριακή μαγεία ... καί ή ψυχή, παρθενικό κρίνο άνθιζε, στό 
ύπερβατικό κάλεσμα ... μέ τήν άόρατη άπεραντωσύνη, τής έσωτερικής 
Γνώσης, πού γεννάει τήν πίστη, στίς προαιώνιες άλήθειες, καθώς άφρα
γκραζόμουν, τής πηγής μου τό κάλεσμα, αίωνιότητας παρουσία έντός 
μου ... στης Σφίγγας τή σκιά, πού άκοίμητος φρουρός ... φυλάττει τ' άπό
κρυφα μυστήρια τής αίώνιας ζωής άπό ίερόσυλους βιαστές ... 

2. 'Ερευνώ στό άχανές τού άπείρου. 'Ίσως βρώ τήν άντανάκλαση τού
άνώτερου Έγώ μου. "Ανιχνεύω τά άπύθμενα βάθη τού άγνωστου εαυτού 
μου. 'Ίσως, θεέ, Σέ βρώ καί άναγέννησης πνοή φυσήξει έντός μου ... 

3. Τραγουδώ τήν Άγάπη πού άναβλύζει πηγαία, άπό τά βάθη τού άθά
νατου όντος, στό νιώσιμο τού πόνου ... πού τρέφει, διατηρεί καί συντηρεί, 
τούς σπόρους τού Σύμπαντος καλού, άναγέννησης* (καί μεταμόρφωσις) 
άφετηρία ... 

4. Σέ καρτερώ, έκεί όπου ό χωροχρόνος τού μικρόκοσμου άφανίζε
ται, μέσα στού Μακρόκοσμου τήν άπεραντωσύνη. Σέ καρτερώ ... 

• Ή άναγέννηση είναι μέθοδος ψυχικής έξελίξεως καί ύnάpχει πάντοτε σέ ένέp

γεια λανθάνουσα, άναγνωpιζομένων δέ τών μέσων τής άναγεννήσεως αύτή έnι

σnεύδεται. Αύτός είναιό σκοnός τών μυσταγωγικών σκηνωμάτων, όταν λειτουp

γουν σωστά ... 
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Β. Στήν άνέμη τής ζωής ('Αθήνα 1987) 

1. Στό θρόνο τής ζωής έκόθισα κροτώντας τού πεπρωμένου μου τό

ήνία, όταν ή ϋλη σέ ένέργεια μετάλλαξε, τό τείχη τής ότομικότητας πέ

σανε, λεύτερη καί όnό τού έαυτού μου τό δεσμό, όρχισο nιό νό βλέπω ... 

2. Πώς ν' όφυnνίσω τίς κοιμισμένες συνειδήσεις, όταν τού ύλισμού τό 

τέρας, όπλώνει όχόρτογο τό πλοκάμια του, νό στραγγαλίσει κοί τήν τε

λευταίο ίκμόδα έλnίδος γιό έσωτερική Άνόσταση ... Θεέ σέ σένα όκόμο 

- έλnίζω ... 
3. Μπορεί, πού ξέρεις; Τόσο κοντό στό Σοφό Δάσκαλο, τή Φύση νό 

βρεθώ, ό νούς μου νό ξεδιπλωθεί κι' όnόντηση νό βρώ, στ' όμέτρητα 

έρωτήμοτα ... "Έτσι, ϊσως τό πρόβλημα νό λύσω, τής ϋπορξης τού όντος 
όνθρωnος στή Γή, κοί τής δικής μου τής ζωής μαζί, τό μυστικό ν' όnοκα

λύψω ... 

4. Πέταξα. Τραγούδησα μέ τούς όόροτους (Θεούς) τ' όnείχον, οίνους

αίώνιος δόξας γιό τήν Άγόπη κοί Σοφία τού Δημιουργού τού παντός ... 

Έκστατικό νό μελετώ μέ τό μάτια τής ένόρασης .. Τί σέ λήθαργο ζωώδη 

φύση μου, έκδικητικό ν' όφυnνίσουν προσπαθήσουν καί μιας όλόκληρης 

ζωής τήν πόλη γιό ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ όκορδα κοί όνέλnιδα νό τερ

ματίσουν ... Κοί στή στιγμή, πηγή φωτός τό μάτια όντικρυστήκον καί οί 

ψυχές μας, σμίξανε σ' ένωση θεϊκή ... 
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Τήν 3ην 'Απριλίου, έγκατέλειψε τόν 
γήινον κόσμον, ό ήγέτης τοϋ Φιλοσοφι
κοϋ Τεκτονισμοϋ, τοϋ 'Υπάτου Συμβου
λίου τοϋ 33ου καί τελευταίου βαθμοϋ 
τής 'Ελλάδος, 
Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης 

ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
Τόν μεταστάντα, συνόδευσαν είς τήν 

τελευταίον του κατοικίαν, τέκτονες τής 
'Ελλάδος καί τής Κύπρου, μέ έπικεφα
λής τό 'Ύπατον Συμβούλιον καί τό Συμ
βούλιον τής Μεγάλης Στοάς τής 'Ελλά-

1990 

δος έκπρόσωποι τών όποίων, προσεφώνησαν καί έξήραν τό φι

λανθρωπικόν καί φιλοσοφικόν έργον τοϋ μεταστάντος. 

Ό ΙΛΙΣΟΣ, τοϋ όποίου ό μεταστάς ύπήρξε συνεργάτης, εϋχε
ται νά έχει ή ψυχή του, τήν τύχην τών τέκνων τοϋ φωτός. 

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

τού ΓΕΩΡΓ. ΧΑΛΚΙΩΤΗ 

"Αλησμόνητε Πανσεβαστέ μας Διδάσκαλε. 
Συναθροισθήκαμε έδώ άπ' όλη τήν "Ελλάδα καί τήν Κύπρο, νά σέ 

προπέμψουμε στό ταξείδι τής έπιστροφής σου στήν πηγή τού φωτός 
άπό τό όποίο προήλθες. 

Καί άντικρύζοντας έδώ όλους τούς άφοσιωμένους σέ σένα μαθητάς 
σου στό πέπλο τής θλίψης των, έρχονται στό νού τά ρήματα τού "Ιωάν
νου τού Εύαγγελιστού στήν άποκάλυψη. 

«Οίιτοι είσίν οί έρχόμενοι έκ τής θλίψεως τής μεγάλης καί μόνον ό 
θεός μπορεί νά έξαλείψει τά δάκρυά των». 

Καί πράγματι, τό πλήγμα είναι βαρύ, τό κενό τεράστιο ή εύθύνη με
γάλη γιά μός τούς παραλειπόμενους, έτσι πού μόνον ή "Αγάπη τού Χρι
στού, πού έλάτΡ.ευσες μέ όλη τή δύναμη τής ψυχής σου, μπορεί νά 
στεγνώση τά δάκρυά μας, καί νά μός δώσει τή δύναμη νά συνεχίσουμε 
τό Μέγα "Εργο. 

·ο τών πάντων χορηγός σέ έπροίκισε μέ πλούσια δώρα καί πρό πα
ντός μέ ψυχή «τετελειωμένη» έτσι πού ή ζωή σου έγινε πηγή φώτισης 
καί όλους έμός, πού είχαμε τήν τύχη νά ζήσουμε τόσα χρόνια κάτω άπό 
τήν φωτισμένη καθοδήγησή του. 

Ποτέ δέν θά ξεχάσουμε τήν εύγενική σου μορφή, τό εύγενικό καί 
άρχοντικό σου ήθος, τήν άγάπη πού έτρεψες γιά όλους έμός πού 
σήμερα έδώ θρηνούμε. 

Μός έδωσες τό σπουδαίο δίδαγμα μέ τίς σοφές προτροπές σου καί 
τό παράδειγμά σου ότι οί άνθρωποι πρέπει -καί μπορούν- νά βρίσκουν 
τή σωστή άτραπό πού θά βαδίσουν στή ζωή μας, καί άφού τή βρούν κα
νένα έμπόδιο δέν πρέπει νά τούς παρεκλίνει άπ' αύτήν. 

"Όλ' αύτά έκαναν όλους μας νά σέ περιβάλλουμε όχι άπλώς μέ άγά
πη καί σεβασμό άλλά κυριολεκτικά μέ λατρεία. 

Πόσες φορές σέ έπισκέψεις άκραίων περιοχών τής χώρας μας, πού 

άλλωστε δέν παρέλειπες ποτέ, δέν έμεινα έκπληκτος βλέποντας φοι
τητάς σου, καταξιωμένους έπιστήμονες σήμερα, νά σέ ύποδέχονται μέ 
δάκρυα χαράς. 

Καί θά έφθανε μόνο αύτό γιά άπόδειξη, ότι κάθε διάκριση πού ή 

ζωή σού έδωσε δέν τήν χρησιμοποίησες γιά τόν έαυτό σου άλλά γιά νά 

σκορπίσης πλούσια δώρα, τήν άγάπη καί τή φροντίδα στούς άλλους. 

- "Όμως χρόνος είναι έν παντί
- Καί καιρός παντί πράγματι ύπό τόν Ούρανόν
- Καιρός τού γεννόσθαι καί καιρός τού άποθνήσκειν.

"Ετσι βγαίνοντας τώρα άπό τήν τύρβη τής ζωής, γιά νά πός σέ

φωτεινότερους χώρους, στίς σφαίρες τής άπόλυτης γαλήνης καί άρμο

νίας μπορείς νά πείς μέ βεβαιότητα: 
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Τ ό έργο τό τέλειωσα 
Τόν όρκο τόν τήρησα 

1990 

Έργάσθηκες τίμια καί σωστά προσφέροντας τίς ύπηρεσίες σου 
στόν άνθρωπο. 

Δtν σπατάλησες τή ζωή σου άσκοπα. 

Κι έτσι δέν φοβήθηκες ποτέ τόν θάνατο. 
Έτσι μπορούμε νά θυμηθούμε τά μεγαλοπρεπή λόγια τού Πινδάρου, 

μέ τά όποία συνήθιζες νά tκφράζεται γιά τό θάνατο, σάν τελευταία 
ύποθήκη γιά όλους μας. 

«"Όλβιος όστις οίδεν τί κείσθ' 
ύπό χθόνα. 

Οίδεν βίον τελευτείν 
Οίδεν θεόσδοξον άρχάν 

Ναί σεβαστέ μας διδάσκαλε!!! 
Γνώρισες τόν θάνατο!!» 

Άλλό σύντομα θά γνωρίσης τήν πηγή τής ζωής όταν βρεθείς κάτω 
άπό τή σκέπη τής Άγάπης τού θεού. 
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'Επικήδειος ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

τοϋ Ρ. ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ 

·Έλαχε ό κλήρος σέ μένα, Σεβαστέ Μηνά Λογοθέτης, νά άποδώσω
τόν ϋστατο χαιρετισμό, έκ μέρους τών στενών φίλων σου καί τής οίκο
γενείας σου. Σέ μένα -πού μέ πατρική στοργή- μέ παρότρυνες καί συ
νεβούλευες γιά όλα, καί που μέ τόση έμπιστοσύνη μέ περιέβαλες ... 
έλαχε τό θλιβερό προνόμιο ... νά κλίνω σήμερα εύλαβικά καί μέ σεβα

σμό, τό γόνυ, πρό τού σκηνώματός σου, φίλτατε καί άγαπητέ μας, 

ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ. Έσύ πού στό πέρασμα αύτής ζωής ηξερες τόσο 

πολύ νά άγαπάς τοϋ άνθρώπους ... τούς συνανθρώπους σου ... με έκεί

νεινην τήν άγάπη πού δέν ζητά άνταπόδοση ... καί πού άγλαϊζει τόν 

κάθε άνθρωπο ... τόν κάθε συνάνθρωπό μας. ·Ήσουνα χρυσός κρίκος 

στήν άτέρμονα άλυσίδα τοϋ άνθρωπίνου γένους -όλον έκείνων πού 

ζούν- όλων έκείνων πού πέρασαν - και όλων έκείνων πού θά έλθουν. 

Σ' αύτήν τήν άλυσίδα, πού δέν σταματά στήν άτελεύτητη ροή τών 

πραγμάτων, τού άνθρωπίνου γίγεσθαι ό ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ό έπι

στήμων - ό εύπατρίδης - ό άνθρωπος - ή εύγενής αύτή μορφή - μάς 

άφησε μιάν ύποθήκη καί μιάν έντολή . . .  «ή ίδια ή ζωή του καί ή πολιτεία 

του, έγγράφει μιάv ύποθήκη καί μίαν έvτολή" σ' όλους έμάς πού τόν 

γνωρίζαμε -πολύ η λίγο- άπό μακρυά ιϊ άπό κοντά - σάν συνεργάτες, 

φίλοι, η άπλά σάν συνάνθρωποι: «Νά ζούμε καί νά δρούμε .. διά τήν εύ

τυχίαν τών όλλων, δίδοντας καί μόνον δίδοντας ΑΓΑΠΗ καθ' όσον, μό

νον έτσι, ό όνθρωπος -όπως μάς έδίδασκε- γίνεται εύδαίμων καί καθί

σταται όλβιος. 
Σέ χαιρετώ, διδάσκαλε καί φίλτατε ΜΗΝΑ, καί σού εύχομαι έκ μέ

ρους τών στενών συγγενών καί φίλων σου νά είναι, ήδύ, τό Άναστάσιμο 

Μεγάλο Σάββατο τής Αίωνιότητος, στόν Κύριο ... 

..... Χαίρε ΜΗΝΑ ..... Αίωνία σου ή μνήμη. 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25,106 71 Άθήνα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ. 
ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

Εϊσοδος 'Ελευθέρα - Βουκουρεστίου 25, ωρα 8 μ.μ. 

ΜΑΪΟΣ 

3 Πέμπτη 
4 Παρασκευή 
7 Δευτέρα 

8 Τρίτη 

10 Πέμπτη 

15 Τρίτη 

17 Πέμπτη 

18 Παρασκευή 
21 Δευτέρα 

22 Τρίτη 
24 Πέμπτη 

29 Τρίτη 
31 Πέμπτη 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

1 Παρασκευή 
4 Δευτέρα 

5 Τρίτη 

7 Πέμπτη 
12 Τρίτη 

ΑΠΟΛΛΩΝ 'Ηλίας Κϊμος- «Τί είναι πνευματικότης» (Γ) 
ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - «Κρισναμούρτι» 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώστου - «'Η 'Αρχαία 'Ελληνική Φι-

λοσοφία καί ή Θεοσοφία» 
ΕΟΡΤΗ 
ΛΕΥΚΟΥ 
ΛΩΤΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΣ Άν. Τριανταφυλλόπουλος- «'Η ζωή καί τό 

έργο τού Τζιωρντάνο Μπρούνο» 
ΗΛΙΟΣ Θ. Καφετζόπουλος - «Σχέσις Θεοσοφικής 

'Εταιρίας καί 'Εσωτερικής 'Ιεραρχίας» 
ΑΠΟΛΛΩΝ Ίφιάν. Χατζηδημητρίου -« Ή Μαγεία στήν 

'Αρχαία Αϊγυπτο» 
ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - «Κρισναμούρτι» 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώστου - «'Η 'Αρχαία 'Ελληνική Φι-

λοσοφία καί ή Θεοσοφία» 
ΗΛΙΟΣ Κ. Ήλιάδης- «·ο -Αγνωστος 'Εαυτός μας» 
ΑΡΤΕΜΙΣ Χριστόφ. Καμαρωτάκης - «'Από τίς διδασκα-

λίες τών Σούφι» 
ΗΛΙΟΣ Παν. Παπασλιώτης- «Τό Ντεβαχάν» 
ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - «Φιλοσοφία καί διανόησις" 

ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - «Κρισναμούρτι» 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώστου - «'Η 'Αρχαία 'Ελληνική Φι

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΗΛΙΟΣ 

λοσοφία καί ή Θεοσοφία» 
θ. Καφετζόπουλος - «Σχέσις θεοσοφικής 
'Εταιρίας καί 'Εσωτερικής 'Ιεραρχίας» 
'Ηλίας Κϊμος-,,Τί είναι Πνευματικότης (Δ')» 
Παν. Παπασλιώτης -«'Επιστολές Διδασκά
λων» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Τό Φιλοσοφικό 'Εργαστήριο τού Βόλου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» θά συνε
δριάζει κάθε δεύτερο Σάββατο στίς παρακάτω ήμερομηνίες, 
21 /4, 5/5, 19/5, 2/6 και 16/6 μέ θέμα «'Ανάλυσις - 'Ερωτήσεις 
καί άπόψεις πάνω στό Βιβλίο «Τό κλειδί τής Θεοσοφίας» τής 
Ε.Π. Μnλαβάτσκυ. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφεία τού «Ίλιοού», Βουκου

ρεστίου 25, α· όροφος, Κωδ. 106 71, 

είναι όνοικτό καθημερινώς πλήν Σαβ

βάτου 10 - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, όποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν ή τραπεζικήν έπιταγήv 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

"Αντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, Άθήνας». Άποστο

λαί μέ τραπεζικός έντολός μός δυσκο

λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέντα στούς κατωτέ

ρω συνδpομητός μας, έπεστρόφησαν 

όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω

σιν: «μετώκησε» ή «άγνωστος». Παρα

καλούνται όσοι τούς γνωρίζουν vό 

τούς είδοποιήσουν ή νό μός δώσουν 

τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Άθηνό Βάνα 

Άπόστολος Γκιρτζής 

Μαρία Ρουσέλη 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γεωργ.Δαφνής,Κέρκυρα 

Θεοδ. Καρόμπελας, Άλεξανδpούπολη 

Άλ. Παρασκευό, Γκούρα Κορίνθου 

Γ.Α. Τριανταφυλλόπουλος, Πάτρα 

Γεωpγ. Φουρουτζόγλου, Δράμα 

ΕΓΚΑ ΤΕΛΕΙΨ ΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Δημ. Βαλασκαντζής, Άθήνα 

Ζαχ. Κωτσίκης, Άθήνα 

Τασία Παπαϊωόνου-Μπενοπούλου 

'Αθήνα 

Αριστ. Παπανικολάου, Άθήνα 

Γεωργ. Βαϊδής, Θεσσαλονίκη 

Άποστ. Μότσικας, Βόλος 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Παναγιώτη Βλαχόπουλου: «·Η μεγάλη 
έπιστpοφή» 

Ρόης Παπαγγέλου: «Λουριά» (Ποίηση) 

Δημήτρης Τσινικόr�ουλος: «·Η θρη

σκευτικότητα τού Sir lsaac Newton» 

Νέλλης Θεοδώρου: .. ·ο Ίωόννης τής 

νέας έποχής» 

Νέλλης Θεοδώρου: "'Απόκρυφη 

δημιουργία» 

Νέλλης Θεοδώρου: «Χριστική μύηση» 

Έκδόσεις Τετρακτύς: «Papus: Μετεν

σάρκωση» 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

"·Ηπειρωτική Έστίο» Όκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 

1989 

«Χρονικό» Ίαν.-Φεβρ. 1990 

ΔΩΡΕΕΣ 

Έλένη Πιεpρόκου είς μνήμην Κ. Με

λισσαρόπουλου δρχ. 1 .000 

Άνδρέας Άνδpέου δρχ. 1.000 

Κων/νος Μπεpεδήμας είς μνήμην 

Βόσσου Κpιμπό 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Ήρόκλειον: Βασ. Βασιλείου 

Ίωόννινα: Μιχ. Πpαπίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδόκης 
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Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύnρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

2 -Οθωvος, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 7 4815. 

Λευκωσία 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

ΑΒΛΕΨΙΕΣ 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

'Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Μάρτιος - Άnρίλιος 1990 

Στό προηγούμενο τεύχος τοϋ ΙΛΙΣΟΥ καί στό όρθρο «Τά Μυητι

κά Συστήματα καί ή 'Επιστήμη» καί στίς σελ. 58 καί 59 άπό λάθος 

γράφτηκε: «τό 'Εξωτερικό άνθρώπινο Σύμπαν», άντί τοϋ όρθοϋ 

«τό 'Εσωτερικό άνθρώπινο Σύμπαν». 







ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 

α· όροφος, Κωδ. Ταχ. 106 71 Τηλ. 3620.702 

Η.Ρ. Blavatsky Τό κλειδί τής θεοσοφίας 1.000 

Η.Ρ. Blavatsky Ή φωνή τής σιγής 700 
An. Besant Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 1.200 
An. Besant θάνατος καί Ύnερnέραν 850 

Besant-Leadbeater Ή Άτραnός τοϋ Άnοκρυφισμοϋ 1.000 
C.W. Leadbeater Ή μυστική ίστορία τοϋ Τεκτονισμού 1.800 

Ν. Sri Ram Προσέγγισις nρός τήν Πραγματικότητα 600 

Ν. Sri Ram Αί βαθύτεροι όψεις τής Ζωής 600 

lrving S. Cooρer Ή Μετενσάρκωσις 700 
Vivekananda Κάρμα - Γιόγκα 600 

Elphas Levi Τό μέγα άnόρρητο 800 

Papus Μετενσάρκωση 1.000 
Άντ. Άνδριανοnούλου 'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 900 

Άντ. Άνδριαvοnούλου Ό όνθρωnος καί ή ζωή 900 

Άντ. Άνδριανοnουλου Οί Νόμοι τής Ζωής 600 

Ίω. Βασιλή Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 1.200 

Ίω. Βασιλή Τά φυσικά δικαιώματα τοϋ άνθρώnου 400 

Νέλλης Θεοδώρου Ό 'Ιωάννης τής νέας έnοχής 800 

Νέλλης Θεοδώρου Χριστική μύηση 700 

Νέλλης Θεοδώρου Άnόκρυφη δημιουργία 600 

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι χαρτόδετοι 1.500 

«ΙΛΙΣΟΣ» Έnιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκά-

στη δεμένη 1.500 

«ΙΛΙΣΟΣ» Έnιλογή 1966-1970 χαρτόδετος 1.200 

δεμένη 1 .500 

Τά έξοδα έnί άντικαταβολή έnιβαρύνουν τόν άγοραστήν. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 200 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 1.200. Έξωτ. Δρχ. 2.000, Άεροn. Δρχ. 2.500. 



PAPUS 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΟΣΗ 
Η ΦΥΣΙΚΗ, ΨVΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ο μεγάλος Γάλλος αποκρυφιστής κάνει 
μία εντυπωσιακή προσέγγιση στη δοξασία 

της Μετενσαρκώσεως, βασισμένος στη Δυτική 
Εσωτερική Παράδοση, που έχει τις ρίζες της 

στην Αρχαία Αίγυπτο. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Θεμιστοκλέους 38, Τηλ. 36.30.824 
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