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«'Η άλήθεια είναι παντού, στό κάθε τι, 
σέ κάθε πέτρα, σέ κάθε φύλλο, σέ κάθε πουλί, 
σέ κάθε άνθρώπινο νοϋ καί καρδιά, καί κανείς 
δέν κρατά τό κλειδί της, έκτός άπό μάς τούς 
ϊδιους». 
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·Αναστενάρια

Και έφέτος οί Άναστενάρηδες τού Λαγκαδά καί τής Άγίας 

'Ελένης Σερρών έτέλεσαν τό έθιμον τής πυροβασίας στήν έορτή 

τών Άγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης. 

Κρατώντας τίς είκόνες τών άγίων -«Παππούδες» τούς άπο

καλούν - πού έχουν φέρει άπό τήν πατρίδα τους (Άνατολική 

Ρωμυλία) οί πρόσφυγες τής Θράκης, οί «άναστενάρηδες» έχό

ρεψαν πάνω στά κάρβουνα, θρυμματίζοντας τήν άνθρακιά μέ τά 

πόδια τους, χωρίς νά ύποστούν τό έλάχιστο έγκαυμα. 

Στό Λαγκαδά, οί πυροβάται καί πυροβάτιδες συγκεντρώθη

καν, λίγο nρίν άπό τό μεσημέρι τής 21 ης ΜαΤου, στό «κονάκι» 

τού άρχιαν1;1στενάρη κ. Σωτ. Λιούρου καί άρχισαν νά προσεύχω

νται μπροστά στίς παλαιές είκόνες τών Άγίων Κωνσταντίvου καί 

'Ελένης, πού τίς έφεραν οί θράκες πρόσφυγες άπό τήν πατρίδα 

τους. Λίγο nρίν άπό τό μεσημέρι έπίσης έγινε ή σφαγή τού ταύ

ρου καί τό κρέας του μοιράσθηκε στίς οίκογένειες τών άνα:Jτε

νάρηδων, δπως άπωτεϊ τό έθιμο. Τό άπόγευμα οί άναστεvάρη

δες πού παρέμειναν συγκεντρωμένοι στό «κονάκι» άρχισαν νά 

καταλαμβάνωνται άπό έκσταση καί νά χορεύουν ύπό τούς ηχους 

λαϊκών όργάνων. Έν τώ μεταξύ στήν πλατεία, πού άπέχει γύρω 
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στά 100 μέτρα άπό τό «κονάκι», είχαν σχηματίσει ένα μεγάλο 

σωρό άπό καυσόξυλα, στόν όποίο έβαλαν φωτιά. Τά καυσόξυλα 

αύτά ϋστερα άπό λίγη ώρα δημιούργησαν μιά μεγάλη «άνθρα

κιά», πού δέν μπορούσες νά τήν πλησιάσης άπό άπόσταση δύο 

μέτρων. 

Τότε άπό τό «κονάκι» 'σχηματίσθηκε πομπή, μέ έπί κεφαλής 

τόν άρχιαναστενάρη κ. Λιούρον. Άκολουθούσαν εϊκοσι περίπου 

άναστενάρηδες καί άναστενάρισσες καί μέλη τών οίκογενειών 

τους. Οί άναστενάρηδες · κρατούσαν τήν είκόνα τών Άγίων 

Κωνσταντίνου καί Έλένης καί κόκκινα μανδήλια. "Όταν έφθασαν 

πρό τής πυράς χόρεψαν γιά λίγες στιγμές, γύρω άπό αύτήν, ύπό 

τούς ηχους τών λαϊκών όργάνων καί άκολούθως ρίχθηκαν μέσα 

στόν πύρινο κύκλο καί άρχισαν νά θρυμματίζουν τήν «άνθρακιά» 

μέ τά γυ�!νά πόδια τους. 

Ή τελετή τής πυροβασίας διήρκεσε μισή ώρα περίπου. Τήν 

παρηκολούθησαν δέ χιλιάδες "Έλληνες καί ξένοι έκδρομείς. Με

ταξύ αύτών ήσαν καί ξένοι έπιστήμονες, οί όποίοι γιά μιά άκόμη 

φορά δέν κατόρθωσαν νά έξηγήσουν τό παράξενο αύτό φαινό

μενο. 

Ό άρχιαναστενάρης κ. Λιούρος έδωσε συνέντευξη στόν τύπο 

τής Θεσσαλονίκης, τής όποίας οί κυριώτερες έρωταποκρίσεις 

έχουν ώς άκολούθως: 

ΕΡ. Ποιά έξήγηση δίνετε έσείς στό φαινόμενο τής πυροβα

σίας; 

ΑΠ. Πιστεύω στόν χριστιανισμό καί στούς "Άγιο Κωνσταντίνο 

καί Άγία Έλένη πού μας όδηγούν. Ό "Άγιος Κωνσταντίνος ώς 

αύτοκράτορας τού Βυζαντίνου κατέλυσε τήν ρωμαϊκή αύτοκρα

τορία καί έδωσε ατόν καθένα τό δικαίωμα νά πιστεύη όπου θέλει. 

ΕΡ. Καί οί άντιρρήσεις; Τί λέτε γι' αύτά πού σάς καταμαρτυ

ρούν; 

ΑΠ. Τό 1948 καί τό 1949 έρχόντουσαν στήν άναβίωση τού 

έθίμου καί οί παπάδες. Τό 1959 όμως ή Ίερά Σύνοδος μας κατη

γόρησε ώς είδωλολάτρες. 

ΕΡ. Πού άποδίδετε τήν άλλαγή στάσεως; 

ΑΠ. Μας συκοφάντησαν. Μας είπαν ότι εϊμαστε είδωλολά

τρες. 'Όσο ήταν μητροπολίτης ό Παντελεήμων δέν εϊχαμε προ

βλήματα. "Ύστερα φτάσαμε στό σημείο νά διώξουν τήν γυναίκα 

μου άnό τήν έκκλησία καί νά άρνούνται νά τήν μεταλάβουν. 

ΕΡ. Σήμερα οί σχέσεις σας μέ τήν μητρόπολη ποιές είναι; 

ΑΠ. Δέν δίνουν τήν θεία μετάληψη στούς δικούς μας. Άλλά 

καί δέν μας παντρεύουν. Ζητούν νά πληρώσουμε στήν έδώ έκ-
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κλησία κι' ϋστερα μάς δίνουν άδεια νά παντρευτούμε όπου θέ

λουμε, μακρυά άπό τόν Λαγκαδά. 

ΕΡ. Λένε ότι τό έθιμο έχει καταγωγή τά άρχαία μυστήρια. 

Ποιά είναι ή άπάντησή σας; 

ΑΠ. Τό έθιμο τής πυροβασίας έχει θρησκευτική καταγωγή. 

Είναι όρθόδοξο, έθνικό καί λαογραφικό. 

Άπό τούς θεατές τής πυροβασίας έρωτήθηκαν διάφοροι ποι

κίλης πνευματικής καί κοινωνικής θέσεως οί όποίοι έδωσαν τίς 

άκόλουθες άπαντήσεις ώς πρός τό έπιστημονικό ένδιαφέρον καί 

τήν έξήγηση τής πυροβασίας: 

- Μά σ' αύτό τό έρώτημα δέν μπόρεσε νά δώση άnάντηση ό

Τανάγρας. Τί νά nώ έγώ ... 

- Δέν ξέρω άν μπορώ νά nώ ότι παρουσιάζουν έπιστημονικό

ένδιαφέρον. 'Εμένα προσωπικά μέ ένδιαφέρει τό έθιμο σάν λαο

γραφικό στοιχείο. 

- 'Υποθέτω ότι πρέπει νά παρουσιάζουν έπιστημονικό ένδια

φέρον. Ποιό άκριβώς; Ποϋ νά ξέρω: Δέν μπορώ νά ξέρω. 

- Μάλλον πρέπει νά είναι θρησκευτικό τό ένδιαφέρον. 'Επι

στημονικώς νά πατάς ξυπόλητος στά κάρβουνα δέν γίνεται. 

- Νομίζω ότι είναι αύθυnοβολή.

- Παρουσιάζουν όπωσδήποτε έπιστημονικό ένδιαφέρον. Πι-

στεύω ότι οί άναστενάρηδες έχουν μέσα τους μιά θέληση δυνά

μεως. 

- Παρουσιάζουν θρησκευτικό ένδιαφέρον. Άλλοιώς δέν έξη

γείται ... 

- Σαφώς παρουσιάζουν έnιστημονικό ένδιαφέρον. 'Ίσως τό

φαινόμενο τής άκαΤας νά είναι άνεξήγητο καί νά παραμείνη άνε

ξήγητο. 'Εκείνο πού ένδιαφέρει είναι ποιοί ψυχικοί μηχανισμοί 

είναι αύτοί πού δημιουργούν τήν έξαρση. Δεδομένου ότι καί ή 

'ίδια ή μουσική πού άκούγεται δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν Δυτι

κή μουσική. 'Έχει ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα της. 

Στην Μαυρολεύκη Δράμας ή πυροβασία έματαιώθη διότι ό 

Μητροπολίτης, όπως πράττει κάθε χρόνο, τελευταίως διέταξε νά 

κλειδωθούν οί δύο έκκλησίες, ώστε νά μή μπορούν οί άναστενά

ρηδες νά πάρουν τίς είκόνες τους χωρίς τίς όnοϊες άδυνατούν 

να βαδίσουν πάνω στήν άνθρακιά ... 
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'Αναστενάρια: Παρελθόν καί παρόν 
('Αναδημοσίευση) 

1990 

Σχετικώς ή «ΒΡΑΔ ΥΝΗ» έδημοσιεύσε, στίς 23 ΜαϊΌυ τό άκό

λουθον άρθρον τού συνεργάτου της «'Ανταίου»: 

Τί κατάρα είναι τούτη πάλι. Νά ύπονομεύουμε, νά πολεμάμε 

έξοντωτικά τά πολιτιστικά μνημεία τού λαού μας, τά άγια έθιμα 

πού μπόρεσαν νά έπιβιώσουν μέσα στίς έθνικές θύελλες τόσων 

χιλιετιών. Τά 'Αναστενάρια έννοώ καί τούς διώκτες τους. 

Ό μητροπολίτης Σερρών δέν έπέτρεψε τήν πυροβασία στή 

Μαυρολεύκη, γράφουν οί έφημερίδες. «Διέταξε, μάλιστα, νά 

κλείσουν οί ναοί τού χωριού γιά νά μή μπορέσουν οί 'Αναστενά

ρηδες νά τελέσουν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα πρίν άπό 
τήν τελετή». 

Ίερό πόλεμο έχουν ξεσηκώσει μερικοί δεσποτάδες. Τό 1973 

ό μητροπολίτης Λαγκαδά ζήτησε έπέμβαση τής είσαγγελικής 

Άρχής. Κί ένώ οί 'Αναστενάρηδες περπατούσαν πάνω στή θρα

κιά οί καμπάνες τών έκκλησιών χτυπούσαν μέ δεσποτική έντολή 

πένθιμα. 

«θεοστυγής λύμη καί στίγμα τού έλληνοχριστιανικού πολιτι

σμού» χαρακτηριζόταν τό 1973 τό έθιμο τής πυροβασίας. 

Δέν πρωτοστατούσαν μόνο οί τοπικοί ίεράρχες στό διωγμό. 

Καί ή Ίερά Σύνοδος έρριξε τόν λίθον τού άναθέματος. Πρίν 28 

χρόνια άποφαινόταν ότι «τό έν λόγω έθιμον, ώς είδωλολατρικόν 

καί άναγόμενον είς τάς όργιαστικάς έορτάς τού Διονύσου δέον 

νά καταργηθή ». 

Είδωλολάτρες, λοιπόν, οί 'Αναστενάρηδες πού πατούν γυ

μνοπόδαροι άναμμένα κάρβουνα κρατώντας τήν είκόνα τού 

άγίου! .. Πόσοι, άλήθεια, εύσεβείς χριστιανοί έχουν τέτοια ένθεη 

πίστη ώστε νά πέφτουν στή φωτιά ώς «παίδες εύαγείς έν καμί

νω», δαμάζοντας τούς φυσικούς νόμους; «Μακάριοι οί καθαροί 

τή καρδία» ... 

Καί γιατί είναι είδωλολάτρες; 'Επειδή φαινόμενα πυροβασίας 

καί άκαϊΌς έπισημαίνονται καί στόν άρχαίο έλληνικό κόσμο. 

Πραγματικά, ύπάρχουν πολλές μαρτυρίες στά κείμενα. Ό Στρά

βων λ.χ. άφηγείται πώς οί ίέρειες τού ναού τής 'Αρτέμιδος στήν 

Καππαδοκία «γυμνοίς τοίς ποσί δι' άνθρακιάς βαδίζουσι άπα

θείς», δηλαδή βάδιζαν στά κάρβουνα χωρίς νά καίγωνται. 'Αφη

γείται έπίσης ότι οί πιστοί έπεφταν σέ καταληψία στό ναό τού 

'Απόλλωνος τών Φαλερίων τής Κάτω 'Ιταλίας «γυμνοίς ποσί δε

ξίασιν άνθρακιάν μεγάλην άπαθείς». 
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Άλλά πυροβασίες γίνονται καί κατά τούς βυζαντινούς χρό

νους. 

'Έχουμε τή μαρτυρία τού Νικήτα Χωνιάτη γιά 'Αναστενάρηδες 

στόν 11 ο αίώνα. 
Τί σημαίνει αύτό; Σημαίνει ότι τό πανάρχαιο διονυσιακό έθιμο 

έγινε χριστιανικό. Καταβολάδα άπό τή μιά πίστη στήν άλλη. 

Τήν κατάργησή του άξιώνουν μερικοί δεσποτάδες. Γιατί; Λίγα 

είναι τά προχριστιανικά «είδωλολατρικά» έθιμα πού έχουν έντα
χθή στή Χριστιανική λατρεία; 'Αμέτρητα είναι. 'Αφομοιώθηκαν 

ώστόσο μέ τόν καιρό καί καθιερώθηκαν στή Χριστιανική τελε

τουργία. 'Έτσι γίνεται πάντοτε, όπως διδάσκει ή ίστορία τής έξε

λίξεως τών θρησκειών. 

Άπό τήν άρχαϊκή έποχή ό ναός ήταν βασικό λατρευτικό στοι

χείο. «'Ήρας ό κλεινός ναός», γράφει ό Εύρυπίδης. «Είσελθών 

είς τόν ναόν τού Κυρίου ... », γράφει ό Εύαγγελιστής. Μήπως καί ό 

Παρθενώνας δέν έγινε ναός τής Παναγίας στούς πρώτους βυζα

ντινούς αίc7:Jνες καί τό θησείο ναός τού 'Άη - Γιώργη κατά τήν 

τουρκοκρατία; 

'Ιερά κορυφής, τόπους λατρείας στά κορφοβούνια, είχαν οί 

μινωϊκοί Κρήτες. ' Αη - Λιάδες χτίσθηκαν στά ϊδια σημεία άπό 
τούς Χριστιανούς. Μίλησε κανείς γιά είδωλολατρεία; 

«Οί άπαρχές» οί πρώτοι καρποί πού προσφέρονται στίς θεό

τητες κατά τή μινωϊκή περίοδο πρίν χιλιάδες χρόνια, προσκομί

ζονταν ώς χθές στίς έκκλησιές καί άπιθώνονταν μπροστά στήν 

είκόνα τής Παναγίας, γιά νά τούς εύλογήση ό ίερέας. 'Αναθήμα

τα κρεμούσαν στά άγάλματα τών θεοτήτων. 'Αναθήματα κρεμούν 

καί σήμερα στίς είκόνες τών άγίων. Είπε κανείς πώς αύτά τά έθι

μα είναι είδωλολατρικά καί πρέπει νά καταργηθούν; 

Πολιούχους θεούς είχαν οί 'Έλληνες, στήν άρχαιότητα, πο

λιούχους άγίους έχουμε καί σήμερα. Εϊμαστε είδωλολάτρες; 

Τί φανερώνουν όλα αύτά; Φανερώνουν τήν άδιάσπαστη συνέ
χεια τού έθνικού μας βίου, τήν άέναη, όρατή καί άόρατη, κοίτη 

τού 'Ελληνισμού άνάμεσα στίς χιλιετίες. Κάτι πού πολλοί άμφι
σβήτησαν καί άκόμη άμφισβητούν. Αύτή τήν άδιάσπαστη συνέ

χεια έπιβεβαιώνουν τά 'Αναστενάρια. Κι' έμείς θέλουμε νά τά 

έξαφανίσουμε; 
Τό 197 4 έγινε, μέ πρωτοβουλία τού δεσπότη, κατάσχεση τών 

είκόνων τών Άναστενάρηδων στήν Άγία 'Ελένη. Γιά νά μή γίνη ή 

πυροβασία. 
Πήρε τό πικρό παράπονο τόν άρχιαναστενάρη, έναν άσπρο

γένη γέροντα: 
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- Γιατί μάς πήρανε τά είκονίσματά μας; Δικά μας είναι, πα

πούδικα, τά φέραμε άπό τόση σκλαβιά! .. 

Κι' έκλαιγε άπαρηγόρητος. 

Τά φέραμε άπό τόση σκλαβιά, είπε ό γέροντας. "Εθιμα πα

νάρχαια πού μένουν όλοζώντανα ϋστερα άπό τόσες φυλετικές 

περιπέτειες. 

Καμάρι έθνικό έπρεπε νά είναι τά Άναστενάρια. Στολίδι τοϋ 

Έλληνισμοϋ. Κι' όχι νά χαρακτηρίζουμε τούς πυροβάτες αίρετι

κούς, είδωλολάτρες, κι' άντ[χριστους. 

ΑΝΤΑΙΟΣ 
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Ύπό ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΑΤΩΦ 

Μέσα άπό τό πέρασμα τού χρόνου φθάνει ώς έμάς ό άπόη

χος ένός ώραίου μύθου, συμβολικού γιά τήν τέλεση τών Μυστη
ρίων καί τήν ϊδρυση τού πρώτου ίερού στόν έλευσινιακό χώρο. 
'Επειδή ό μύθος κρύβει πάντα έναν άληθινόν ίστορικό πυρήνα, 

δέν πρέπει νά παραβλέπεται, μιά καί ή μυθική άπόδοση τής 

Ίστορίας άποτελούσε γtά τούς άρχαίους "Έλληνες τέχνη, πού 

προστάτευε «τά όρρητα» άπό τούς πολλούς καί άμύητους, ένώ 

συγχρόνως κρατούσε τό ένδιαφέρον τού μυημένου μέσα στό με

ταφυσικό πέπλο τού άγνώστου καί θαυμαστού. Μή ξεχνάμε ότι ή 

παράδοση αύτή διατηρήθηκε πολλά χρόνια μετά, φθάνοντας 

μέσα άπό τούς πρώτους "Ίωνες λογογράφους, μέχρι τόν 'Ηρόδο

το πού γράφει τήν πρώτη «συστηματική» Ίστορία τής έποχής 

του. 
Ό ησυχος κόλπος τής 'Ελευσίνας παρουσίαζε άρκετά πλεο

νεκτήματα, ώστε νά δικαιολογήται ή χρησιμοποίησή του σάν 
βάση άνεφοδιασμού η σάν σταθμός διαμετακομιστικού έμπορίου 

μεταξύ τής ήπειρωτικής 'Ελλάδας καί τής άνατολικής λεκάνης 

τής Μεσογείου. "Ετσι έξηγείται, πώς στήν πανάρχαιη 'Ελευσίνα 

βρίσκουμε γραπτά μνημεία τού 13ου π.Χ. αί. καί ένα πολύ ύψηλό 

βαθμό καλλιτεχνικής καί τελετουργικής πληρότητας. Ή μυκη

ναϊκή έποχή καί ό φυσιολατρικός χαρακτήρας τής θρησκείας, σέ 
συνδυασμό μέ τίς τυποποιημένες φράσεις («Πάξ Κόγξ» καί άλ

λες παρόμοιες) 
1 

μέ γνήσια προελληνική καταγωγή, πού έχρησι

μοποιούντο στή τέλεση τών Μυστηρίων τής 'Ελευσίνας, δείχνουν 

χαρακτηριστικά τήν ίστορική συνάφεια καί τίς σχέσεις τών 'Ελ

λήνων μέ τούς άρχαίους Αίγυπτίους. 

Ό μύθος άναφέρει τή θεά Δήμητρα, πού τό όνομά της σχετί

ζεται άμεσα μέ τό έδαφος (Γή-Μήτηρ), ή όποία όταν χάνη τή μο

νάκριβη κόρη της Φερσέφασα (Περσεφόνη), έρχεται νά τή βρή 

στήν 'Ελευσίνα. Φιλοξενείται άπό τόν βασιλιά Κελεό καί ζητεί 

άπό τούς κατοίκους νά ίδρύσουν ναό καί βωμό στό μέρος όπου 

κάθησε καί τήν συνάντησαν γιά πρώτη φορά οί κόρες τού Κελε-

1. βλ. Ά.Ά. Παnαγιαννοnούλου-Παλαιοϋ «"Ελευσινιακά nροβλήματα Πολέ

μων», τόμ. Ε", Άθήναι 1955. 
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ού2 όπως άναφέρει χαρακτηριστικώς ό όμηρικός «'Ύμνος τής 

Δήμητρας». 
Τό σπήλαιον λοιπόν αύτό καί τό πηγάδι, όπου κάθησε ή 

Δήμητρα καί άπ' όπου έπιστεύετο ότι πέρασε στόv 'Άδη ή Κόρη 

της, άπετέλεσαν άργότερα καί τόν πρώτο χώρο-τελεστήριο, ό 

όποίος στούς ίστορικούς χρόνους ώvομαζόταv «Πλουτώνειον»3. 
Ή θεά ύπόσχεται νά μυήση τούς κατοίκους τής 'Ελευσίνας στήν 

καλλιέργεια τού σίτου, ό όποίος συμβολίζει τόv ίερόν άριθμό 3 
(γέννηση - ζωή - θάνατος) καί στόv τρόπο τής λατρείας της, πού 

θά τούς έξασφαλίση τήν εύνοιά της. Στο σημείο αύτό πρέπει vά 

παρατηρήσωμε ότι ό σίτος συμβολίζει τόv κύκλο τώv συνεχών 

ένσαρκώσεωv τής ψυχής, όπως άκριβώς έπίστευαν οί Αιγύπτιοι 

στά ίερά τού 'Όσιρι καί τής 'Ίσιδας καί συμβολιζόταν μέ τά τρία 
ένωμένα στάχυα, πού κρατούσαν οί 'Ιεροφάντες στίς άvάλογες 

τελετές . 

. "Ας ξαναγυρίσωμε όμως στό μύθο γιά vά παρακολουθήσωμε 
τή συνέχεια τού δράματος. 'Επειδή ή Δήμητρα άπείλησε τήv άv

θρωπότητα μέ άφανισμό τώv δημητριακών καρπών, ό Δίας μεσο
λαβεί στόv άδελφό του Πλούτωνα, άρχοντα τού Κάτω Κόσμου, 

πού ήταν ό αϊτιος τής άρπαγής τής Περσεφόνης, γιά vά έπιστρέ
ψη τήv Κόρη στήν μητέρα της. Ό Πλούτωνας ύποτάσσεται άφού 

τής δίνει vά γευθή κόκκο άπό ροιά, σύμβολο τού γάμου καί τής 
γονιμότητας. Διατηρείται κι' έδώ ή σχέση μεταξύ Μονάδας 

(Δίας), Δυάδας (Δήμητρα-Πλούτωνας) καί Τριάδας (Δήμητρα
Περσεφόvη-Πλούτωvας), πού συμβολίζει τήv άμεσότητα καί τήv 

διάρκεια τής έvαλλαγής μεταξύ ζωής καί θανάτου. Άποκαλυπτι.:. 

κή είναι καί ή τελική συμφωνία των θεών· ή Δήμητρα έπαναφέρει 

τούς καρπούς στή γή καί κρατάει τήv Περσεφόνη κοντά της μό

νον όκτώ μήνες, έvώ τούς έπόμενους τέσσαρες θά βρίσκεται μέ 
τόv σύσυζό της στόv 'Άδη. Ό άριθμός 4 συμβολίζει τήv όλοκλή
ρωση, τήv πραγματοποίηση τού ίδανικού, τό σκοπό, τό «τέλος», 

τήν «ίεράv τετρακτύν», πού όταν άθροισθή μάς δίδει τή δεκάδα, 

τόv τέλειον άριθμό. 

Ή παράδοση άvαφέρει ότι εύεργετήθηκαv άπό τή Δήμητρα 

γιά τή φιλοξενία καί οί τέσσερες βασιλείς τής 'Ελευσίνας, ό Τρι-
πτόλεμος, ό Διολκέας, ό Εύμολπος καί ό Κελεός, μιά συμβολική 

τετράδα μέ όνόματα θεϊκής η έξωγήιvης προελεύσεως ϊσως, 

2. «·Υπαί πόλιν αίπύ τε τείχος Καλλιχόρου καθύπερθεν, έπί προϋχοντι κολω

νώ)). 

3. βλ. χαρακτηριοτικώς περί τής άνασκαφής Κουρουνιώτου σελ. 23.
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στούς όποίους έδίδαξε ή ϊδια τά Μυστήρια καί τις λαμπρές τελε
τές4 καί ύποσχέθηκε ότι θά είναι εύτυχισμένοι όσοι τά γνωρίζουν 
καί δυστυχισμένοι όσοι τά άγνοούν.5

Ή λαμπαδηφορία κατά τή διάρκεια τών τελετών, τό σκοτάδι, 
οί συμβολικές λέξεις, ή μεγαλόπρεπη ίερατική στολή καί ή μίτρα 
τού 'Ιεροφάντη, ό στέφανος άπό μυρσίνη πού φορούσαν στό κε
φάλι οί μυημένοι, καθώς καί ό τρόπος τελέσεως τών ίερών Μυ
στηρίων είχαν καθαρώς αίγυπτιακή προέλευση, πού συναντούμε 
έπίσης στά όρφικά Μυστήρια, στήν Πυθαγόρεια διδασκαλία καί 
τίς τελετές πρός τιμήν τού "Άδωνι. 'Αξιοσημείωτος παραμένει 
καί ό άριθμός τών 9 ήμερών, πού διαρκούν τά Μυστήρια, ό 
όποίος άποτελεί τό τριπλάσιον τής ίερής Τριάδας καί θεωρείται 
έξ όλοκλήρου ίερός .

.. Ας δούμε όμως πώς έτελούντο τά Μυστή
ρια, άφοϋ παρακολουθήσωμε άπό κοντά δλη τήν προετοιμασία 
άπό τήν πόλη τής Παλλάδος μέχρι τήν Έλευσίνα. Οί έορτές δια
κρίνονται στά Μικρά Μυστήρια, πού έτελοϋντο στήν 'Αθήνα κο
ντά στίς όχθες τού 'Ιλισού, όn-ου γινόταν ή μύηση τών νέων (έδώ 
τό νερό συμβολίζει τήν άπόρριψη τών άνομημάτων, τήν άγνότη
τα καί τήν άλήθεια τής μυήσεως) καί στά Μεγάλα Μυστήρια, πού 
έτελοϋντο στήν Έλευσίνα μέσα στό ίερό, τό καθωσιωμένο άπ' 
τήν ϊδια τή θεά Δήμητρα, σύμφωνα πάντα μέ την παράδοση. Ή 
λατρεία προωριζόταν γιά τούς θεούς, πού συμβόλιζαν τή ζωή 
(Δίας, Διόνυσος, 'Αμφιτρίτη, Ποσειδώνας, Δήμητρα) καί τό θάνα
το (Τριπτόλεμος, Περσεφόνη, Έλευσίνα, Εύμολπος}, τό πέρα
σμα δηλαδή τής ψυχής άπό ενα μεταίχμιο, προκειμένου νά έnα
νέλθη στή Γή γιά νά ένσαρκωθή, σύμφωνα μέ τίς πράξεις της 
στήν προηγούμενη ζωή, σ' ενα άλλο σώμα φυλακή, κατά τόν 
Πλάτωνα η «CARCER» όπως τό άποκαλεί ό Κικέρωνας. Στό 
σημείο αύτό έπιβάλλεται νά διασταλούν οί δροι «Μυστήρια» καί 
«"Ελευσίνια», διότι ένώ τά Έλευσίνια ήσαν συνήθως άγωνίσματα 
πού γίνονταν γιά τούς πολλούς, άντιθέτως τά Μυστήρια ήσαν τε
λετές γιά τούς λίγους, τούς μυημένους.6 'Άλλη όμοιότητα μετα
ξύ τών αίγυπτιακών τελετών καί τών Μυστηρίων τής Έλευσίνας 
ήταν καί ή δοκιμασία καί ή τόνωση τής αύτοκυριαρχίας τού ύπο
ψηφίου, προκειμένου νά είσχωρήση καί νά λάβη μέρος στό άδυ
το τού τελεστηρίου τής θεάς. Ή νηστεία πού προηγείτο, τό λού
σιμο στόν Ίλισό, ή θυσία τού ίερού χοιριδίου καί ό δρκος δτι θά 

4. « ... καί έπέφραδεν όργια πάσιν σεμνά ... " 

5. «όλβιος ός τάδ' όπωπεν έπιχθονίων άνθρώπων».

6. βλ. Ά.Ά. Παπγ1ανvοπούλου-Παλαιοϋ «Τά Έλευσίνια», τεύχος 1 ον, Ίανουά

ριος 1946. 
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διατηρηθή μυστικό μέ τήν ποινή τοϋ θανάτου, όπως λέγει ό Πλά
των, ό,τι θά διδαχθή, άποτελοϋσαν τή βάση κάθε τελετουργικής 
ένεργείας στήν 'Ελευσίνα. 

Βέβαια τό περιεχόμενο τών Μυστηρίων δέν έγινε ποτέ 
γνωστό, λόγ4) τών γνωστών συνεπειών πού θά είχε ή πράξη αύτή, 
άλλά άπό σχετικές φράσεις πού διασώθηκαν καί χρήσεις λα
τρευτικές διαπιστώνεται καί πάλι ή αίγυπτιακή έπίδραση στούς 
'Αχαιούς τής 'Ελευσίνας, οί όποίοι σύμφωνα μέ αίγυπτιακές έπι
γραφές τοϋ 1 3ου αί. πού έχομε, ήλθαν άπό τή θάλασσα καί έπε
τέθησαν έναντίον τής Αίγύπτου γιά νά παραλάβουν μέ τή σειρά 
τους τήν ίερή αίγυπτιακή φλόγα τών Μυστηρίων καί νά διδα
χθούν τήν αίώνια άλήθεια τής ζωής καί τοϋ θανάτου, μέσω τής 
μετενσαρκώσεως καί τής πνευματικής άνόδου τοϋ μυημένου, ό 
όποίος τελικά έγνώριζε ότι άποτελοϋσε μέρος τής 'Ιερής Μονά
δας καί ότι μέσ4) τής έξαγνιστικής πορείας θά έφθανε κάποτε 
στό ύπήνεμο λιμάνι τής θείας μακαριότητας. 

Ή χρήση τοϋ σίτου, ώς ίεροϋ συμβόλου, προβλημάτισε πολ
λούς έρευνητές. 'Όπως παραδίδεται, ό 'Ιεροφάντης κατά τήν τέ
λεση τών Μυστηρίων στήν 'Ελευσίνα, άπήγγελε τίς έξής μυστη
ριακές φράσεις «ίιε κύε» καί «ίερόν έτεκε πότνια κοϋρον, Βριμώ 
Βριμόν» καί έδειχνε στούς μυημένους «έν σιωπή τεθερισμένον 
στάχυν», κάτι όνάλογο δηλαδή μέ αύτό πού γινόταν καί στά άντί
στοιχα αίγυπτιακά μυστήρια. Κόκκοι τέτοιων σίτων, πού βρέθη
καν μέσα σέ αίγυπτιακή Πυραμίδα τόν περασμένο αίώνα προξέ
νησαν τό ένδιαφέρον τών μελετητών, διότι είχαν διατηρηθή μετά 
άπό τόσα χρόνια σχετικής άπομονώσεως σε κατάσταση, πού 
τούς έπέτρεπε νά ξαναβλαστήσουν καί νά ξαναποκτήσουν τή 
ζωή μέσα άπό τήν αίώνια γή, πού άφομοιώνει καί γεννάει μιά νέα 
ϋπαρξη (σωματικά καί ψυχικά) τήν ίδια άκριβώς πού ύπόσχονταν 
τά θεία Μυστήρια. 

Στην 'Ελευσίνα βρέθηκε, μέσα στό ίερό σπήλαιο τής άρχικής 
τελέσεως τών ίερών Μυστηρίων,7 μιά πλημοχόη, άπό τήν όποία 
πήρε τό όνομά της ή ένάτη ήμέρα τών Μυστηρίων. Αύτή έχρησι
μοποιείτο, προκειμένου οί 'Ιεροφάντες νά χύνουν μέσα σέ κά
ποιο χάσμα τής γής τοϋ ίεροϋ σπηλαίου άγνωστο· ύγρό, στραμμέ
νοι είτε άνατολικά, είτε δυτικά. Μελετώντας αύτή τήν πράξη βλέ
πομε δτι δέν έσήμαινε τίποτε άλλο έκτός άπό τή συμβολική 
άπεικόνιση τής ζωής καί τοϋ θανάτου, μέ τήν έλπίδα μιός μελλο-

7. βλ. Ά.Ά. Παπαγιαννοπούλου-Παλαιού «'Ελευσινιακά Προβλήματα», περιο

δικόν «Πολέμων», τόμ. ΕΌ 'Αθήναι 1955. 
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ντικής ζωής, όπως άκριβώς έμφανίζεται στίς διαρκείς φάσεις 

τής ήμέρας μέ τήν άνατολή καί τή δύση τού ήλίου. Άπό έδώ έξη

γούν ώρισμένοι γλωσσολόγοι έρευνηταί καί τήν κατεύθυνση τώv 

σημιτικών γραφών άπό τά δεξιά πρός τά άριστερά η καί άντι

στρόφως, δπως έμφανίζεται στά γραπτά μνημεία τών προϊστορι

κών σελίδων τής έλληνικής περιόδου (πρίν άπό τόν 8ov π.Χ. αί.) 

μέ τή «βουστροφηδόν» μορφή, πάντοτε κάτω άπό τήν αίγυπτιακή 

έπιρροή καί τό ένδιαφέροv τού άνθρώπου νά γνωρίση τήv άληθι

νή μορφή τής ζωής ιϊ τού θανάτου καί τό τέρμα τών συνεχών έν

σαρκώσεών του μέσα άπό ποικίλα σώματα καί ποικίλες μορφές. 

Ή διάδοση τών Μυστηρίων, τών Έλευσινίων καί τών Παναθη

ναίων, πού άποτελούσαν συνέχεια τής ίδίας παραδόσεως καί τού 

ίδίου μύθου, καθώς καί ή μύηση, ίδίως στά Μυστήρια τών 

γνωστοτέρων όνομάτων τής πνευματικής μας κληρονομιάς, άνά

μεσα στά όποία ξεχωρίζουν τού Πλάτωνα, τού Πλουτάρχου, τού 

Ξενοφώντα, τού Άριστοφάνη καί ό.λλων άκόμη, άποτελεί ϊσως 

τήν πιό πειστικήν άπόδειξη τής άληθείας τών τελετών αύτών, 

πού έδίδασκαν τόν άληθινό προορισμό τού άνθρώπου μέσα άπό 

τή ζωή καί τό θάνατο, σέ κάποιο στάδιο ύπερβατικό, άπαλλαγμέ

νο άπό τίς φροντίδες καί τίς γήινες άπολαύσεις, με μοναδικό 

σκοπό τήν ψυχικήν άνάταση, πού σφυρηλατημένη μέσα άπό τά 

έμπόδια καί τίς δοκιμασίες τών μετενσαρκώσεων θά κατώρθωνε 

έπιτέλους νά βρή τόν πραγματικό έαυτό της, γιά νά ένωθή μέ τήν 

Άπόλυτη Ίδέα, τελικό σκοπό τής ύπάρξεως καί τής πνευματικής 

σταδιοδρομίας της, μέσα στήν άτέλειωτη διαδρομή τού χρόνου 

καί νά κερδίση τήν αίώνια εύτυχία καί μακαριότητα. 
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Ή όρθή λειτουργία 
της θεοσοφικης 'Εταιρίας 

1990 

'Ομιλία τού ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ποίον είναι τό έργον τής θεοσοφικής Έταιρίας; 

Κάθε θεόσοφος θά τό έκθέση μέ τόν δικό του τρόπο, γιατί 

κάθε άνθρωπος χρωματίζει τό κάθε τι σύμφωνα μέ τήν έσωτερι

κήν του κλίση καί διάθεση. "Έτσι, το ϊδιο πράγμα μπορεί νά τό 

βλέπουν 100 άνθρωποι κατά 100 διαφορετικούς τρόπους. 

Έξαρτάται άπό τό χρώμα τών γυαλιών πού φορεί καθένας καί 

πού συνήθως παραμορφώνουν τήν άληθινή όψη τών πραγμάτων. 

Λοιπόν, νομίζω ότι τό πραγματικόν έργον τη θ.Ε. πρέπει νά είναι 

νά σπάση όλα τά χρωματιστά γυαλιά, ώστε νά ίδοϋν οί άνθρωποι 

τά πράγματα όπως είναι καί όχι όπως τά φαντάζονται, μέ βάση 

τίς κρυφές έπιθυμίες τους, τίς άδυναμίες τους καί τίς διαθέσεις 

τους. 

«Ούδεμία θρησκεία ύπερτέρα τής Άληθείας». Αύτό είναι τό 

έμβλημα τής θ.Ε., όπως τό διετύπωσε ή ίδρύτριά της "Έλενα Πε

τρόβνα Μπλαβάτσκυ. 

Συνεπώς, πυξίδα τής θ.Ε. είναι ή Άλήθεια καί όχι οί διάφο

ρες θρησκείες, οί διάφορες πίστεις τών άνθρώπων. 

«Ούδεμία θρησκεία ύπερτέρα τής Άληθείας». Συνεπώς, 

όποιος είναι προσκολλημένος σέ μιά θρησκεία, σέ μιά πίστη, μή 

έπιθυμώντας νά έρευνήση γιά τήν Άλήθεια, αύτός, ό φανατικός, 

δέν πρέπει νά αίσθάνεται άνετα μέσα στή θ.Ε. 

Ή θ.Ε. δέν είναι έταιρία μυστική. Οί σκοποί της είναι σαφείς 

καί συγκεκριμένοι καί έκτίθενται δημοσίως. 

Κάθε έθνικόν τμήμα τής παγκοσμίου θ.Ε. πρέπει νά τούς με

λετά καί νά προωθή τήν πραγμάτωσή τους. Φανερόν λοιπόν είναι 

ότι ή όρθή λειτουργία τής θ.Ε. είναι νά μελετά καί νά προωθή 

τήν πραγμάτωση τών τεθειμένων σκοπών της. 

Νά συμπεριλάβωμε σέ δύο μόνον λέξεις τό σύνολον τών προ

σπαθειών της: 
Άγάπη καί Γνώσις. Πράγματι, ό πρώτος άπό τούς σκοπούς 

της άποβλέπει στήν Άγάπη. Οί άλλοι δύο άποβλέπουν στη 

Γνώση, στήν άναζήτηση τής Άληθείας. 

Μέ τήν ένθάρρυνση τής συγκριτικής μελέτης τών θρησκειών, 

τής φιλοσοφίας καί τής έπιστήμης, θά άφαιρεθοϋν οί παρωπίδες 

ποϋ φορεί κάθε άνθρωπος, άπό μικρό παιδί καί πού τόν κάνουν 

νά νομίζη ότι δέν ύπάρχει παρά μόνον έκείνο πού αύτός βλέπει. 
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Ή συγκριτική μελέτη θά τού δείξη ότι ή Άλήθεια είναι nολυεδρι
κή, ότι έχει nολλές όψεις, καί έτσι τά φτερά τής μονομερείας καί 
τού φανατισμού θα μαραθούν καί θά nέσουν. 

Καί ή έρευνα τώv άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί τών 
δυνάμεων nού βρίσκονται σέ λανθάνουσα κατάσταση μέσα ατόν 
άνθρωnο, θά τού δείξη ότι ό κόσμος είναι nολύ nλατύτερος άnό 
όσο τόν ένόμιζε καί ότι οί δυνατότητες τού άνθρώnου είναι τερά
στιες. 

Έδώ όμως έμφωλεύει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ό κίνδυνος 
τής nαρερμηνείας καί τής nαρεξηγήσεως. Ύnάρχουν άνερμή
νευτοι Νόμοι τής Φύσεως, τούς όnοίους οί θεόσοφοι έρευvούν, 
ύnάρχουν μέσα ατόν άνθρωnο λανθάνουσες δυνάμεις, τάς 
όnοίας ό θεόσοφος έρευνά καί δύναται νά άναnτύξη. Νά τούς 
φέρη άnό τήν λανθάνουσαν κατάστασιν, άnό τήν κατάστασιν έν 
δυνάμει, είς τήν κατάστασιν έν ένεργείQ. Ή nαρερμηνεία είναι 
νά νομίζη· ότι τό κατώρθωσε. Νά νομίζη ότι έγνώρισε κατά βάθος 
τούς κεκρυμμένους Νόμους τής Φύσεως. Νά νομίζη ότι άνέnτυ
ξε τάς λανθανούσας δυνάμεις. 

Τραγική nαρεξήγησις, nού όδηγεϊ σέ φαντασιώσεις, σέ έγω
nάθειες, σέ φανατισμούς, σέ διανοητικές nαρακρούσεις. Δέν εί
ναι ύπεύθυνη ή θ.Ε. γι' αύτές τίς nαρεκτροnές nού έχουν θλιβε
ρά άnοτελέσματα. 

Δέν φταίει ή θ.Ε., οϋτε ή θεοσοφία, έάν οί σnουδασταί της, 
άντί νά άκολουθούν τά άκαδημαϊκά μαθήματα τής θεοσοφίας, 
φοιτούν είς ϋnοnτα φροντιστήρια, τά όnοϊα ύnόσχονται τήν 
Γνώσιν καί nαρέχουν τήν σύγχυσιν. 

Ή γνώσις τής Άληθείας δέν είναι άnοκλειστικόν nρονόμιον 
τής θεοσοφίας. Ή Άλήθεια ύπάρχει στήν κορυφή τού βουνού 
καί πολλά είναι τά μονοnάτια nού όδηγούν στήν Άλήθεια. Άκό
μη καλύτερα αν nούμε ότι καθένας nρέnει v' άνοίξη τό δικό του 
τό μονοnάτι, γιά νά φθάση στήν Άλήθεια. Άλλά nερισσότερα εί
ναι τά μονοnάτια nού όδηγούν ατόν κρηjΊνό. Καί αύτά τά μονοnά
τια nρέnει νά nροσέχουμε μήnως μάς nαραnλανήσουν. 

Πολλοί nαρουσιάζονται διδάσκαλοι καί ψευδοnροφήται. Ή 
εnιnολαιότης τών άνθρώnων είναι nάντοτε nρόθυμη νά τούς 
όδηγήση νά nαραδοθούν με κλειστά τά μάτια ατόν nρώτο τυχό
ντα. Καί έτσι οί σειρήνες καθυστερούν τήν έnιστροφή τού 
'Οδυσσέως στήν Ίθάκη. 

Είναι ή θ.Ε. μισαλλόδοξη; Κάθε άλλο. Ή θ.Ε. εΤναι nρόθυμη 
vά χειροκροτήση κάθε όρθή κίνηση, εϊτε nροέρχεται άnό τούς 
κόλnους της, εϊτε άnό όnουδήnοτε άλλού. Άλλά μόνον τήν όρθή 
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κίνηση. 'Όχι τή λανθασμένη. Δέν άποτελεί μισαλλοδοξία νά ύπο

δεικνύη κανείς θετικά η άρνητικά τήν άποχή άπό τήν λανθασμέ
νη κίνηση, εϊτε αύτή προέρχεται άπό πνεύμα άπάτης, εϊτε άπό 

πνεύμα άφελείας. 

Ή έλευθερία νά άκολουθιj καθένας έκείνο πού νομίζει όρ
θόν, είναί άπόλυτη μέσα στή θ.Ε. Άλλά άπόλυτον είναι καί τό δι

καίωμα νά έκφράζη καθένας τή γνώμη του γιά τό κάθε τι. Καί κα

θένας κρίνει σύμφωνα μέ τή διανόησή του καί άποφασίζει κατά 

τήν κρίση του. Έλευθερία σκέψεως δέν είναι μόνον τό δικαίωμα 

πού έχει καθένας νά σκέπτεται έλευθέρως, άλλά καί ή ύriοχρέω

ση νά έπιτρέπη ατόν καθένα νά σκέπτεται κατά τόν τρόπο του. 

Πρέπει νά έννοηθή καλώς ότι ή θ.Ε. δέν είναι σχολείον 'Απο
κρυφισμού καί μαγείας. 

Ό 'Αποκρυφισμός ύπάρχει, άλλά δέν είναι έργον τής θ.Ε. νά 
τόν διδάξη στά Μέλη της. Ή θ.Ε. έχει καθήκον νά διδάξη τήν 

'Αγάπη καί τήν έρευνα τής άληθείας. Ή διδασκαλία τού Άπο
κρυφιqμού δέν είναι έργον της. 

'Ακόμη περιόσότερον δέν είναι έργον διαφόρων αύτοχειρο

τονήτων διδασκάλων τού 'Αποκρυφισμού, οί όποίοι παρουσιάζο

νται ώς θεόπνευστοι η έμπνευσμένοι, εϊτε ύπό μορφήν Γιόγκα, 
εϊτε ύπό μορφήν έντεταλμένων μυστικών Έταιριών, αί όποίαι πα

ρέχουν σοφίαν δι' άλληλογραφίας καί έπί καταβολή διδάκτρων η 

όλλων είσφορών. Ό 'Αποκρυφισμός δέν διδάσκεται οϋτε δι' άλ

ληλογραφίας, οϋτε άντί χρημάτων. «Μή ρίπτετε τά όγια τοίς κυ

σίν». 
'Απαραίτητος προϋπόθεσις άσκήσεως καί άναπτύξεως τών 

άποκρύφων δυνάμεων είναι ή άγνότης τού βίου, ή άγνότης τών 

προθέσεων καί τών σκοπών. Χωρίς πραγματικήν άγνότητα δέν 

άνασύρεται ό πέπλος τής 'Ίσιδος. 

Ή θ.Ε. δέν άνασύρει τόν πέπλον τής 'Ίσιδος. Διδάσκει όμως 
τήν άγνότητα καί τήν συνιστά είς τά Μέλη της, τά όποία είναι 

έλεύθερα νά τήν δεχθούν καί νά τήν έφαρμόσουν η νά τήν άπορ

ρίψουν. 

Καί έδώ νά μή γίνη παρεξήγησις. 'Αγνότης δέν είναι ή άποχή 
άπό τήν λειτουργία τών Νόμων τής Φύσεως. Αύτή είναι διαστρο

φή, πού τήν υίοθέτησεν ή καλογερική άμάθεια καί ό στείρος φα

νατισμός. Ή παραβίασις τών Νόμων τής Φύσεως, μακράν άπό 

τού νά άποτελιj άγνότητα, όδηγεί είς διαστροφάς. 'Όταν όμιλού
μεν περί άγνότητος, έννοούμεν τήν άγνότητα τής καρδίας καί 

τού νού, τήν άγνότητα προθέσεων καί σκοπών, πού συμβαδίζει 
μέ τήν άγνότητα τών σωμάτων, όταν είναι έναρμονισμένα μέ 
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τούς Νόμους τής Φύσεως. «Τό κατά φύσιν ζήν, ταύτό τού κατ' 

άρετήν ζήν», έλεγαν οί Στωϊκοί. Είς τήν άγνότητα, λοιπόν, τού 

βίου πρέπει νά άnοβλέnωμεν. Είς τήν άνάnτυξιν τών άnοκρύφων 
δυνάμεων όχι. Στό περίφημο βιβλίο «Στά πόδια τού Διδασκά

λου», ό Διδάσκαλος λέγει: «Μήν έnιθυμής ν' άnοκτήσης ψυχικές 
δυνάμεις. θά έλθουν όταν ό Διδάσκαλος κρίνη ότι είναι καλύτε
ρα γιά σένα νά τίς έχης. Ή βίαιη άνάnτυξή τους φέρνει συχνά 

πολλές ένοχλήσεις. 'Όποιος έχει αύτές τίς δυνάμεις ξεγελιέται 

συχνά άnό πνεύματα τής φύσεως πού τόν άnατούν η γίνεται μα

ταιόδοξος καί νομίζει πώς είναι άλάνθαστος. Όnωσδήnοτε, ό 
χρόνος καί ή δύναμη πού χρειάζονται γιά νά τίς άnοκτήσης, θά 

μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν σε έργασία γιά τούς άλλους. 
Αύτές οί δυνάμεις θά έλθουν κατά τήν πορεία τής έξελίξεώς 

σου, n ρ έ n ε ι  νά έλθουν. Κι' αν ό Διδάσκαλος δή πώς θά τού εί
ναι χρήσιμο νά τίς άnοκτήσης γρηγορώτερα, θά σού nή μέ ποιόν 

τρόπο θά τίς άναnτύξης χωρίς κίνδυνο. "Ως τότε, είσαι καλύτερα 
χωρίς αύτές». 

Στά λόγια αύτά, τά τόσον άnλά καί σοφά, άναγνωρίζει κανείς 

εύκόλως τή φωνή τού πραγματικού Διδασκάλου, πού όμιλεϊ μέ 
σαφήνεια καί λέγει μέ λίγα λόγια πολλά πράγματα. 'Όταν, άντι

θέτως, λείπει ή σαφήνεια καί περισσεύουν τά λόγια, είναι εϋκο
λον κανείς νό. διαnιστώση ότι δέν εΤναι ό Διδάσκαλος πού όμιλεϊ. 

«'Εκ τού καρπού τό δένδρον γιγνώσκεται». 

Είναι λοιπόν, ή θεοσοφική 'Εταιρία Διδάσκαλος Άγάnης, 

Γνώσεως, 'Αρετής. Είναι άκόμη καί Διδάσκαλος 'Ελευθερίας. 
Διότι χωρίς Έλευθερίαν, οϋτε Άγάnη, οϋτε Γνώσις, οϋτε 'Αρετή 

μπορούν νά ύnάρξουν. 
Ή 'Ελευθερία τής σκέψεως ίδιαίτερα τονίζεται άnό τή Θ.Ε. 

Τό Γενικόν Συμβούλιον τής θ.Ε. κηρύσσει ότι κάθε μέλος είναι 

έλεύθερον νά δεχθή η νά άnορρίψη όnοιαδήnοτε διδασκαλία η 
γνώμη. Καί θερμώς συνιστά σέ κάθε μέλος νά έξασκή άφοβα τό 

δικαίωμά του νά σκέπτεται έλευθέρως καί έλευθέρως νά έκφρά
ζεται μέσα ατά όρια βέβαια τής άβρότητος καί τού σεβασμού 

nρός τούς άλλους. Διότι χωρίς άβρότητα καί άλληλοσεβασμόν 
δέν μπορεί βέβαια νά ύnάρξη κοινωνία πολιτισμένων άνθρώnων. 

Αύτήν τήν έλευθερία όφείλουν νά άσκοϋν τά Μέλη τής θ.Ε. 

Πόσο θρησκεία είναι μία όδός nρός τόν θεόν. Τά διάφορο θρησκευτικά δόγματα, 

οί διάφοροι θρησκευτικοί όμολογίοι, είναι διάφοροι δρόμοι nρός τόν ·Ένα θεόν. 

Ν. Λούβαρις 
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Ποιός είναι Τέκτων; 

'Επιμέλεια Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Πολλά γράφονται έσχάτως διά τούς Τέκτονας άπό άντιπά

λους μισαλλοδόξους καί όπαδούς συνετούς καί ένθέρμους. Εί

ναι νομίζομεν έπίκαιρον νά άναφερθώμεν είς όσα ό G. Α. Ward 
έγραψεν ύπό τόν τίτλον «Πότε είναι κανείς Τέκτων» καί νά σκε

φθούν μέ τήν πρέπουσαν σοβαρότητα, οί άσχολούμενοι μέ τό 

ζήτημα αύτό, μήπως, παρασυρόμενοι, προσπαθούν νά συσκοτί

σουν τό θείον Φώς - μήπως πολεμούν τήν 'Αλήθειαν; 

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΚΤΩΝ; 

'Όταν ήμπορή νά άτενίζη είς τά όρη γύρω καί τό πέλαγος, μα

κράν πρός τόν όρίζοντα, μέ τό βαθύ συναίσθημα τής μικρότητός 

του έντός τού άπεράντου σχεδίου τών όντων, άλλά έν τούτοις καί 

μέ πίστιν, έλπίδα καί θάρρος. 

'Όταν γνωρίζη νά συμπαθή τούς άνθρώπους είς τάς θλίψεις 
των, γνωρίζη συνάμα, άκόμη καί όταν σφάλλη, ότι κάθε άνθρω

πος άγωνίζεται σκληρόν άγώνα κατά διαφόρων άντιξοοτήτων. 

'Όταν έμαθε πώς νά άποκτά φίλους καί πώς νά τούς διατηρή, 

nρό παντός όμως πώς νά παραμένη ό ϊδιος φίλος τού έαυτού 

του. 

'Όταν άγαπά τά άνθη, παρακολουθή τά πτηνά καί τούς λα

γούς άοπλος, καί αίσθάνεται τό ρίγος παλαιάς λησμονημένης 

χαράς άκούων τά γέλια μικρού παιδιού. 

'Όταν ήμπορή νά είναι εύτυχής καί μέ ύψηλόν τό φρόνημά 
του έν μέσ<-!) τών άθλιεστέρων θλίψεων τής ζωής. 

'Όταν τά δένδρα καί αί ήλιακαί μαρμαρυγαί έπί τών ρυακίων 

τόν αίχμαλωτίζουν, όπως ή σκέψις προσφιλούς άπό πολλού θα
νόντος. 

'Όταν ούδεμία φωνή άπογνώσεως πλήττη ματαίως τά ώτα του 

καί ούδεμία χείρ άπλούται nρός αϊτησιν βοηθείας άνευ άπαντή

σεώς του. 

'Όταν άνευρίσκη τό καλόν είς πάν θρήσκευμα βοηθούν οίον

δήποτε άνθρωπον ν' άντιληφθή ύnέρτερα πράγματα καί νά δια

κρίνη μεγάλα νοήματα έν τή ζωή, οίονδήποτε καί άν είναι τό όνο

μα τού θρησκεύι;ατος τούτου. 

'Όταν δύναται παρατηρών τέλμα παρόδιον, νά διακρίνη έν 
αύτώ καί κάτι άλλο έκτός τού βορβόρου καί άτενίζων είς τό πρό-
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σωπον καί τοϋ πλέον άχαλινώτου θνητοϋ νά διακρίνη είς αύτό καί 
κάτι τό έπίκεινον τής άμαρτίας. 

"Όταν γvωρίζη πώς νά προσεύχεται, πώς v' άγαπά, πώς νά έλ

πίζη. 

'Όταν παρέμεινε πιστός πρός τόν 'ίδιον τόν έαυτόν του, πρός 

τόν πλησίον, πρός τόν θεόν του, έχων ξίφος είς τήν δεξιάν του 

κατά τής κακίας, άλλ' είς τήν καρδίαν αύτοϋ άσμα, ζών μετά χα

ράς, άλλά καί μή φοβούμενος v' άποθάνη. 

Είς τόν τοιούτον όνθρωπον, εϊτε είναι πλούσιος, εϊτε πτωχός, 

εϊτε πεπαιδευμένος, εϊτε άμαθής, εϊτε διάσημος, εϊτε άφανής, ό 

Τεκτονισμός έτελεσιούργησε τήν γλυκείαν αύτοϋ τελεσιουρ
γίαν. 

Είδα τόν άδελφόν μου μέ τό μικροσκόπιο τής 'Επικρίσεως καί 

είπα: «Πόσον τραχύς είναι 6 άδελφός μου!» Τόν είδα μέ τό τηλε

σκόπιο τής περιφρονήσεως καί είπα: «Πόσον μικρός είναι ό 

άδελφός μου!» 'Όταν όμως παρατήρησα είς τόν καθρέφτη τής 

άληθείας, είπα: «Πόσον όμοιός μου είναι ό άδελφός μου!» 

Boltonhall 

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΣΚΕΛΕΤΟΒΡΑΧΟ» 

Τί τά θέλεις! Μπορεί νά σέ προίκισε ή Φύση μέ τά πιό μεγάλα χα

ρίσματα πού στολίζουνε τή λιγόζωη μοίρα τ' άνθρώπου. Νά σοϋ 

'δωσε τήν όμορφιά, καλοτεχνίζοντας τήν είκόνα τοϋ θεοϋ στή 

θωριά σου· νά σοϋ 'δωσε τήν παλικαριά, πού ξέρει νά καρφώνει 

τή ζωή στίς μεγάλες στιγμές της- νά σοϋ 'δωσε τό πνεϋμα τ' 

άστραφτερό, πού σπαθίζει τά βάθη καί τά μάκρη τ' άνόρατου, 

ϊδια άστραπή πού φλογοζώνει τό χάος. Μπορεί νά σοϋ Όταξε 

στήν ψυχή κάτι άπό τήν 'Αχτίδα τής 'Αγάπης άπ' όπου κρέμου

νται τά σύμπαντα μέσα στήν άβυσσο καί κάνει τίς στιγμές τής 

ζωής μας αίώvες. Μπορεί νά σοϋ 'δωσε τό μυστικό τοϋ δημιουρ

γού, πού φέρνει άπό κόσμους άνίγνωρους τ' άξετίμωτα δώρα π' 

άλαφρώνουνε κι άνεβάζουνε τήν ψυχή σέ γάμους άγγελικούς μέ 

τόν "Ήλιο. 'Όλα μπορεί νά σοϋ τά 'δωσε, καί χωριστά καί μαζωμέ

να. Μ' άνίσως δέν είχες τή στόχαση νά στήσεις τ' αύτί σου ν' 

άφουγκραστείς τό Κάλεσμα τών Καιρών, άλί σου κι έσένα. Λα

σπώνεις τή μοίρα σου, καί σκοτεινιάζουνε τά δώρα σου τά θεϊκά. 

Εύα Βλάμη 
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ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤ ΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

(Άπό τήν άποψη τών 'Εσωτερικών Παραδόσεων)

1990 

Τής ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ 

Ποιά είναι ή πραγματική·ήλικία τής άνθρωπότητας έπάνω στή 
γή; Άπό πότε ό άνθρωπος άρχισε νά γίνεται άνθρωπος, νά είναι 
σέ θέση δηλαδή νά χειρίζεται τό πύρ τού νού του, νά διαμορφώ
νει σκέψεις, κρίσεις, ίδέες καί στή συνέχεια νά προχωρεί άπό τά 
όρατά καί τά αίσθητά πρός τά άόρατα καί τά ύπεραισθητά, νά κι
νείται ατό χώρο τής φαντασίας, νά έρευνά τά μεγάλα καί τά 
άνερμήνευτα τού κόσμου αύτού; Πότε έμφανίστηκε ή πρώτη 
θρησκεία, η μάλλον πότε δόθηκε σ' αύτόν ή πρώτη θρησκευτική 
άnοκάλυψη; Κι' όλα αύτά τά έξελικτικά βήματα συνετελέσθησαν 
μόνον μέ τόν έσωτερικό δυναμισμό τής άνθρώπινης ϋπαρξης, η 
παράλληλα καί μέ τή μεσολάβηση άλλων έξωτερικών παραγό
ντων, μέ τή συνδρομή δηλαδή τής πρώϊμης άνθρωπότητας άπό 
άλλα πιό έξελιγμένα κέντρα ζωής τού ήλιακού μας συστήματος; 

Οί άρχαίες παραδόσεις είναι ώς πρός τό θέμα αύτό εϋγλωτ
τες. Μιλούν γιά πνευματικές βοήθειες πού ήλθαν κατά καιρούς 
έπάνω στή γή, μέ σκοπό νά συνδράμουν καί νά καθοδηγήσουν τή 
βρεφική άνθρωπότητα στά πρώτα έξελικτικά βήματά της. ΤΗλθαν 
ώθούμενοι άπό τόν μεγάλο, τόν παγκόσμιο νόμο τής Συμπάθειας 
καί τής Συμπόνιας, τής 'Αλληλοεπίδρασης καί Άλληλοεξάρτη
σης, τής προσφοράς καί τής θυσίας. Ή άρχαία έλληνική παρά
δοσις μάς μιλάει γιά τόν Προμηθέα, η γιά κάποιους Προμηθείς, 
ίσχυρές πνευματικές 'Οντότητες, πού θυσιάζοντας τήν κερδι
σμένη έλευθερία τους, ήλθαν νά δεθούν έπάνω ατόν σκοτεινό 
καύκασο τής ϋλης καί νά ύποστούν τίς συνέπειες τής έκούσιας 
θυσίας τους, ΤΗλθε, μάς λέγει ή παράδοση, ό Προμηθεύς νά δι
δάξει ατόν πρωτόγονο άνθρωπο τή χρήση τού πυρός. Τό πύρ βέ
βαια δέν είναι τό ύλικό nύρ, ή φωτιά, όπως νομίζεται, άλλά τό 
νοητικό nύρ. ΤΗλθε νά άφυπνίσει δηλαδή τόν σπινθήρα τής 
ύπνώττουσας άνθρώπινης λογικής. "Έγινε ό μεγάλος εύεργέτης 
τής άνθρωnότητας, γιά νά έλθει καί πάλι σέ μιάν άλλη έξελικτική 
φάση νά προσφέρει ατόν πνευματικά ώριμο άνθρωπο τήν δωρεά 
τού «ούρανίου πυρός», 

Μέσα οτίς πανάρχαιες ίνδικές παραδόσεις γίνεται διεξοδικός 
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λόγος ώς πρός τά ϊδια αύτά πνευματικά γεγονότα. Πνευματικές 
ίεραρχίες διαφόρων βαθμών, γνωστές μέ τό γενικό όνομα Pitris 
(Manasa putras, Agniswattas κλπ.) ηλθαν πρίν άπό άμνημόνευ

τους χρόνους νά ένσαρκωθοϋν έπάνω στή γή, έχοντας νά δια
δραματίσουν ένα ξεχωριστό ρόλο ή κάθε μία καί νά προσφέρουν 

ένα ίδιαίτερο έργο σέ κάθε έξελικτικό στάδιο. ΤΗλθαν στήν άρχή 
νά ένσαρκωθοϋν μέσα στά σώματα τών ζωανθρώπων, προκειμέ

νου νά συντελέσουν στή βελτίωση τής άνθρώπινης μορφής. 
ΤΗλθαν δηλαδή νά έμβολιάσουν μέ τόν δικό τους έξελιγμένο αί

θερικό φορέα τόν άντίστοιχο φορέα τών ζωανθρώπων -τόν φο
ρέα πού καθορίζει τόν τύπο τής φυσικής μορφής -μεταφέρο
ντας τόσο σ' αύτούς όσο ιωί στούς άπογόνους τους μιά βελτιω

μένη άνθρώnινη μορφή, μέ αύξημένες δυνάμεις καί ίκανότητες. 

Ή yi'Ί μέ μόνες τίς δικές της δυνάμεις δέν είναι ίκανή νά 
πλάσσει μιά άρμονική μορφή, ένα σκεϋος κατάλληλο νά δεχθή 
καί νά ύπηρετήσει τόν ύψηλό ένοικο, τή θεία Μονάδα. Κατα

σκευάζει χονδροειδείς μορφές ζωανθρώπων, τίς άπορρίχνει 
κάθε φορά καί μέ τή στάχτη τους κατασκευάζει άλλες παρό

μοιες. Ζητάει άπεyνωσμένα τή βοήθεια τοϋ 'Ήλιοu, τοϋ ούρανοϋ, 
τών άδελφών πλανητών, τών πιό προχωρημένων άnό αύτήν στήν 

έξέλιξη. Μέσα στό βιβλίο τών Τζυάν συναντοϋμε χαρακτηριστι
κές στροφές ώς πρός τό στάδιο αύτό τής άνθρωποyονίας καί τίς 

πρώτες βοήθειες πού έρχονται πρός τή γή.
1 

Τό πιό σημαντικό ώστόσο γεγονός, ένα γεγονός σταθμός 
στήν έξελικτική πορεία η")ς άvθρωπότητας; είναι έκείνο πού 
άφορά τήν έλευση επάνω στή γή τών Μεγάλων 'Όντων yιά τήν 
'ίδρυση τής «Λευκής» η Πνευματικής Στοάς, μιάς στοάς «έκ τών 

όνω», όδηγοϋ κcιί φύλακα τών πνευματικών πεπρωμένων τής άν
θρωπότητας. Τό συγκλονιστικό αύτό γεγονός έλαβε χώρα -μάς 

λένε- πρίν άπό έκατομμύρια χρόνια, οταν ή άνθρωπότης βρισκό

ταν στά μέσα τής Τρίτης φυλής, τής γνωστής σαν Λεμουρίας. 
ΤΗλθαv -τά μεγάλα 'Όντα- άπό τόν πλανήτη έκείνον τόν λαμπρό, 

τόν πιό προχωρημένον άπό τή γή στήν έξέλιξη, πού άπέχει τό 
ϊδιο άπό αύτήν όσο καί άnό τόν ηλιο, πού τό όνομά του στήν 'Ανα
τολή είναι Shukra καί στή Δύση 'Αφροδίτη. ΤΗλθον νά έγκατα
στήσουν ένα μόνιμο πνευματικό κέντρο, ένα κέντρο θείας ζωής 
έπάνω στή γι=�, νά άφυπνίσουν μέσα στόν όνθρωπο τόν θείο σπιν
θήρα, νά τοϋ διδάξουν τίς άλήθειες έκείvες, τίς άπρόσιτες στόν 

1 
Καί μέσα στήν Ίουδαϊκή παράδοση γίνεται λόγος γιά κάποιαν έποχή πού οί άγγε

λοι ήλθαν έπάνω στή γη νά νυμφευθούν τίς γυναίκες τών άνθρώπων. 
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κόσμο τών αίσθήσεων, νά τού δώσουν τήν πρώτη θρησκευτική 

άποκάλυψη. Δέν είναι ή θρησκεία, όπως νομίζεται ενα άπλό νοη

τικό λειτούργημα, ενα κατασκεύασμα τής άνθρώπινης λογικής, 

άπό τόν φόβο τού άνθρώπου έμπρός στόν θάνατο καί τό ό.γνω

στο πού τόν περιβάλλει. ΕΤναι άντίθετα μιά ροπή έμφυτη, πού 

εχει τή ρίζα της μέσα στά βάθη τής άνθρώπινης ϋπαρξης, έκεί 

όπου, φυλακισμένος πίσω άπό τά τείχη τής ϋλης, κατοικεί ό 

θείος σπινθήρας. «·Υπήρχε άνέκαθεν μέσα στόν άνθρωπο μιά 

όρμή τής ψυχής πρός τό θείον, μιά έσώτατη φωνή, μιά έμφυτη 

nρός τόν ούρανό έnικοινωνία καί σχέσις, έσκοτισμένη λόγω τής 

άμαθείας, άναπηδώσα έν τούτοις nρός τά έξω καί άκτινοβολού

σα» λέγει ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς. 

Ό άνθρωπος εΤναι άπό τήν ϊδια τή φύση του «θεοειδής» καί 

«ίσόθεος», τείνοντας νά ένωθή μέ τήν Άρχή έκείνη άπ' όπου 

προήλθε. «·Όπως μυκάται ή έλαφος άναζητώντας τήν πηγή τού 

δροσερού νερού, έτσι ή ψυχή μου άνυψώνεται πρός Έσένα» λέ

γει ό Ίουδαίος ποιητής. Κάθε θρησκεία δέν εΤναι παρά μιά άπό

κριση στήν άγωνιώδη αύτή κραυγή καί έπίκληση τής άνθρώnινης 

ψυχής πρός τό θείον, καί οί διάφορες θρησκείες εΤναι ίσάριθμες 

άποκρίσεις, πού δίνονται κατά καιρούς, σέ μιά γλώσσα άνάλογη 

πάντα μέ τήν έκάστοτε άνθρώπινη δεκτικότητα. Ή άλήθεια είναι 
μιά καί άμετάθετη, οί άποκαλύψεις της είναι διάφορες. Έτσι, 

σέ όρισμένες έποχές τό ϊδιο αίώνιο μήνυμα έρχεται nρός τόν ό.ν

θρu,)πο κάτω άπό νέα μορφή, προσαρμοσμένη στίς άνάγκες τής 

έnοχής του. 

"Ας δούμε πώς μνημονεύεται τό συγκλονιστικό γεγονός πού 

άναφέραμε μέσα στά πανάρχαια ίνδικά κείμενα. 'Ίσως νά φανή 

βέβαια αύτό σάν ενας μύθος, ένα γοητευτικό παραμύθι, άλλά καί 

σάν τέτοιο άξίζει τόν κόπο νά τό άκούσουμε στήν έποχή μας 

αύτή πού τά ώραία παραμύθια έχουν χαθή. 

Ή άνθρωπότητα, όπως εϊnαμε, έχει φθάσει στά μέσα τής Τρί

της φυλής, τής Μαύρης η Λεμουρίας 1 Οί δυόμισυ πρώτες άν
θρώnινες φυλές έχουν ζήσει χωρίς ν' άφήσουν κανένα ϊχνος άπό 

τό πέρασμά τους έπάνω στή γή. ΕΤναι έκείνα τά άνθρώπινα πλά

σματα μέ τή θολή, συγκεχυμένη συνειδητότητα, πού περιπλανώ

νται σέ κατάσταση όνείρου, όπως μας τούς έχει περιγράψει ό Αί

σχύλος, στόν Προμηθέα του: «Μάτια εΤχαν καί δέν έβλεπαν, αύ-

1
Σύμφωνα μέ τίς έσωτερικές παραδόσεις 7 φυλές θά δώσουν το έξελικτικό τους 

έργο έnάνω στή γη, έως στου τελειωθή ή άνθρωnότητα. Ή Άρία φυλή, πού διανύ

εται σήμερα, είναι ή 5η κατά σειράν. 
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τιά είχαν καί δέν άκουγαν, μά όμοιοι μέ μορφές όνείρων πήγαι

ναν σ' όλο τό μάκρος τής ζωής τους, κι όλα τ' άνακατεύαν, οϋτε 

πλινθόκτιστα σπίτια νά χτίζουν ξέραν, οϋτε τό ξύλο νά δουλεύ

ουν, μά μέσα σέ σπήλαια άνήλιαγα σάν τά μυρμήγκια τρύπωναν. 

Κι' οϋτε χειμώνα γνώριζαν σημάδια, οϋτε άνθοφόρας άνοιξης, 

μά έτσι στήν τύχη έπορεύονταν, χωρίς λογική καί κρίση ... » Γύρω 

στά μέσα ώστόσο τής Λεμουρίας φυλής κάτι έχει ξεκαθαρίσει 

μέσα στήν άνθρώπινη συνειδητότητα, ό άνθρωπος άρχίζει νά 

διαχωρίζει τή φυσική πραγματικότητα άπό τήν όνειρική, ό άν

θρωπος άρχίζει νά γίνεται άνθρωπος. 

Κοιτίδα τής Λεμουρίας φυλής ή καταποντισμένη Λεμουρία, 

μία τεράστια ηπειρος κατά μήκος τού Ίσημερινού, πού καταλαμ

βάνει ένα μεγάλο τμήμα τού Είρηνικού, άπό τόν βόρειο Άρκτικό 

μέχρι τόν Νότο. Σημερινά κατάλοιπό της ή Αύστραλία, ή Ν. 

Ζηλανδία, τά νησιά τού Είρηνικού, ή Μαδαγασκάρη. Στή μακρινή 

έποχή γιά τήν όποία μιλούμε, ή όψις τής γήϊνης σφαίρας δέν εί

ναι αύτή πού γνωρίζουμε. Ή Άσία δέν έχει άκόμη διαμορφωθή, 

τά Ίμαλάϊα μόλις ξεπροβάλλουν τίς γαλάζιες κορυφές τους 

μέσα άπό τά νερά. Έκεί όπου σήμερα έκτείνεται ή έρημος Γκό

μπι στήν κεντρική Άσία 1 μιά μεγάλη έσωτερική θάλασσα άπλώ

νεται, καί στή μέση της μιά νήσος λαμπρή, έκείνη πού οί Poura

nas άποκαλούν «Λευκή νήσο». 

Οί Λεμούριοι είναι γίγαντες, όλα τήν έποχή αύτή είναι γιγα

ντιαία, τό φυτικό καί τό ζωϊκό βασίλειο, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 

τροπική ζεστή μαζί καί ύγρή. Είναι έρμαφρόδιτοι, τά φύλα δέν 

έχουν άκόμη διαχωριστή -κατά τά πρώτα τουλάχιστον στάδια - ή 

άναπαραγωγή γίνεται έσωτερικά, κατά ένα τρόπο αύτόματο2
. Εί

ναι Κύκλωπες -κατά τά πρώτα καί πάλι στάδια - έχουν δηλ. σέ 

ένέργεια τό Τρίτο μάτι, ένα πύρινο άνοιγμα στό κέντρο τού με

τώπου, πού τούς παρέχει μιά όραση «συνθετική», φυσική -αίθε

ρική - άστρική. Γνωρίζουν νά χρησιμοποιούν τή μαγνητική δύνα

μη τής ϋλης γιά τή μεταφορά κολοσσιαίων μαζών, έχουν άρχίσει 

νά έπικοινωνούν άναμεταξύ τους μέ μιά στοιχειώδη έναρθρη 

γλώσσα, νά όργανώνονται σέ μικρές ύποτυπώδεις κοινωνίες, νά 

δαμάζουν τήν πέτρα, τό ξύλο, τή λάσπη. Ή ώρα είχεν έλθει γιά 

νά λάβει ό άνθρωπος μιά πρώτη άπάντηση στά μεγάλα έρωτήμα
τα, πού είχαν άρχίσει άόριστα v' άναπηδούν άπό μέσα του, νά δε-

1 
Γκόμπι: Έκτεταμένη έρημος τής Κεντρικής Άσίας πρός τά σύνορα τής Κίνας. 

2
Κάτι παρόμοιο άναφέρει καί ό Πλάτων στό Συμπόσιο, γιά μιάν έποχή δηλ. πού τά 

φύλα δέν είχαν διαχωρισθή καί οί άνθρωποι ήταν διπλοί. Λέγεται ότι κcτό τό τέ

λος τής έξελίξεως θά έμφανισθοϋν οί «θείοι» πλέον "Ερμαφρόδιτοι. 
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χθή τήν πρώτη στοιχειώδη θρησκευτική άnοκάλυψη. «·ο άνθρω

πος έγινε άνθρωπος άnό τήν ήμέρα πού άρχισε νά άναζητά τόν 

Δημιουργόν του, νά συλλαμβάνει τόν δεσμό πού τόν ένώνει μέ τό 

ύnέρτατο αύτό "'Ον, νά λατρεύει τό άγνωστο καί άκατανόητο 

αύτό "Όν.» 

Άnό τόν πλανήτη λοιπόν έκείνον, τόν φιλικό nρός τή γη, ένας 
φωτεινός στρόβιλος έκτοξεύεται, ένα πύρινο άρμα - ένα διαστη

μόπλοιο αίθέριο θά λέγαμε σήμερα. Ταξιδεύει μέσα άnό τό διά

στημα, σχίζει τά στρώματα τής γήϊvης άτμόσφαιρας -φαντασμα

γορικό ούράvιο πουλί - κι έρχεται ν' άκουμnήσει μαλακά έnάvω 

στή Λευκή νήσο. Μέσα άnό τό πύρινο αρμα τά "Ένδοξα "Όντα άρ

χίζουv νά παίρνουν μορφή μέ τήν «Kriyashakti», μέ τή δύναμη 

τής βούλησης καί τού Διαλογισμού.
1 Πόσοι είναι, nοιοί είναι, κα

νείς δέv γνωρίζει. Οί πανάρχαιες παραδόσεις μιλούν γιά τούς 

Θεούς, πού είχαν έλθει vά κατοικήσουν πάνω στή γη. Πολλά 

όνόματα έχουν δοθή στά "Όντα αύτά, στούς άnεσταλμένους τού 

Λόγου, όvόματα ύnαγορευμένα άnό τόv θαυμασμό καί τόv σεβα

σμό τού άvθρώπου μnρός στίς ύnέρτερες καί άκαταvόητες αύ

τές θείες ζωές. Είναι οί «Κύριοι τής Φλογός», οί «Δράκοvτες τής 

Σοφίας», οί «Γυιοί τής Διανοίας», οί «έκ τής Διανοίας γεννηθέ
ντες υίοί τού Βράχμα», οί «θείοι "Ερμαφρόδιτοι» - μιάς σωματι

κής ώραιότητας άγνωστης πάνω στή γη - οί Άθόvατοι άνθρω

ποι ... Μέσα στίς Pouranas άναφέρονται σάv «Koumaras», Παρ
θένοι νεανίες η Αίώvιοι νεανίες. Έnί κεφαλής ό Shiva Koumara, 

ιϊ ό Sanat Koumara, ό πνευματικός βασιλεύς τής γης. "Όλα αύτά 

τά όvόματα ώστόσο δέv σημαίνουν τίποτε, γιατί τά όντα αύτά εί

ναι πέρα καί πάνω άnό κάθε όvομασία σέ γλώσσα άνθρώnινη. 

ΤΗλθαv-μάς λένε- σάv μεσσάζοvτες τού 'ίδιου τού Λόγου, τού 

lshwara, vά καθοδηγήσουν τά πρώτα βήματα τού άvθρώnου έnά

vω στήv άτραnό τής πνευματικής έξέλιξης, vά άφυnvίσουv μέσα 

του καί νά έvεργοnοιήσουν τόv θείο σπινθήρα, vά τόv όδηγήσουv 
nρός τόv ύψηλό του προορισμό. "Έγιναν οί ίδρυτές τής «Λευκής 

Στοάς» στήv ίερή πόλη «Shambalah» έnάvω στή Λευκή νήσο. Οί 

nιό μικροί σέ βαθμό ένσαρκωθήκαv μέσα στούς nιό έξελιγμέ

vους τύπους τώv Λεμουρίωv. "Έγιναν οί πρώτοι Μανού, οί πρώτοι 
θείοι ήγεμόvες καί νομοθέτες, οί πρώτοι θρησκευτικοί έκnαι

δευτές. Οί πρωτόγονοι λαοί τούς λάτρεψαν σάv θεούς, καί ϊσως 

1 
Kriyashakti: Συγκεντρώνουν γύρω τους ϋλη αiθερική -μέ τή δύναμη τής βούλη

σης καί τού διαλογισμού - τήν όργανώνουν, τής δίνουν τή μορφή πού έπιθυμούν 
καί στή συνέχεια τήν συμπυκνώνουν σε ϋλη φυσική. 
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άπό τή λατρεία τών μακρυνών αύτών θείων προγόνων, νά έχει 

έπιζήσει ή προγονολατρεία όρισμένων φυλών νέγρων, τελευ

ταίων άπογόνων τών μακρυνών Λεμουρίων. "Έφεραν -μάς λένε

μαζί τους άπό τήν Άφροδίτη σπέρματα σιτηρών, σπέρματα δέν

δρων καί άλλων καρπών. Κι άκόμη μέλισσες καί μυρμήγκια, γιά 
νά παρατηρούν οί άνθρωποι τίς όργανωμένες κοινωνίες τους καί 

νά διδάσκονται άπό αύτές. 

Κάθε θρησκεία, κάθε μυστηριακή όργάνωση, κάθε στοά, 

κάθε κέντρο άληθινοϋ πολιτισμού καί tξέλιξης, δέν θά είναι 

παρά tva άντίγραφο σε σμικρογραφία, μιά άμυδρή άπεικόνιση 

καί μιά άνταύγεια τού μόνιμου αύτοϋ κέντρου της θείας Ζωής 

έπάνω στή γη. Είναι γιά τόν λόγο αύτόν πού τό Κέντρο αύτό έχει 

παρομοιαστή μέ τή ρίζα τοϋ ίεροϋ δένδρου Banyan 1 καί κανένα

σύμβολο δέν θά ήταν πράγματι πιό άκριβές. Άπό τόν τεράστιο 

κεντρικό κορμό τοϋ δένδρου αύτοϋ μακρυά κλαδιά ξεκινούν, 

πού άπό καιρό σέ καιρό, λυγίζοντας όλοένα καί περισσότερο 
πρός τή γή, κατραλήγουν νά ριζώσουν πάνω σ' αύτήν, σχηματίζο

ντας έτσι κάθε φορά ένα νέο κέντρο άνάπτυξης τοϋ μεγαλόπρε

που αύτοϋ καί γεμάτου ζωτική δύναμη δένδρου. 'Όπως τό κέ

ντρο τοϋ Banyan, έτσι καί τό Κέντρο τής θείας Ζωής έπάνω στή 

γή, στελνει κατά περιόδους νέα κλαδιά νά ριζώσουν πάνω σ' αύ
τήν, μέ άλλα λόγια δημιουργεί νέες θρησκείες καί νέα κέντρα 
πνευματικής ζωής, άπλωνόμενο συνεχώς καί διαχέοντας τή θεϊ

κή δύναμή του. 

Οί Λεμούριοι, κάτω άπό τήν καθοδήγηση τών θείων Έκπαι

δευτών, άνέπτυξαν έναν θαυμαστό γιά τήν έποχή τους πολιτισμό, 

γνωστό σάν Κυκλώπειο, θαμμένον σήμερα κότω άπό τά κύματα 
τοϋ Είρηνικοϋ, κάτω άπό την έρημο Γκόμπι. 'Όταν ό άνεμος φυ

σάει έκεί άπό τά άνατολικά πρός τά δυτικά, ξεσηκώνοντας τά 
στρώματα τής άμμου, σπασμένες κολώνες γιγαντιαίων ναών ξε

προβάλλουν, έρείπια κυκλώπειων οίκοδομημάτων, σκεύη καί 

άντικείμενα -βουβές μαρτυρίες - μιάς ζωής κι ένός πολιτισμού 

πού είχε άνθίσει κάποτε έκεί. Κανείς δέν τολμάει νά πλησιάσει, 

νά τά άγγίξει, ή παράδοσις λέγει πώς είναι στοιχειωμένο, ή τιμω
ρία θά είναι ό θάνατος. 

Ή Λεμουρία φυλή έδωσε, ό,τι είχε νά δώσει στό έξελικτικό 

έργο τής άνθρωπότητας, γιά νά παρακμάσει κάποτε, όπως κάθε 

ζωή έπάνω στή γή, άκολουθώντας τόν νόμο τής έναλλαγής καί 

τής περιοδικότητας. Ή τεράστια ηπειρος, συγκλονιζόμενη άπό 

1 
Banyan: Ίνδοσυκή. 
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ίσχυρούς σεισμούς, άρχίζει νά διαμελίζεται, γιά νά καταποντιστή 
τέλος κάτω άπό τά κύματα τού Είρηνικού. Σέ άντιστάθμισμα τού 
καταποντισμού αύτού μιά νέα ηπειρος άρχίζει νά άναδύεται στήν 
άντίθετη πλευρά τής γήϊνης σφαίρας, ή 'Ατλαντίδα μέσα άπό τά 
νερά τού όμώνυμου ώκεανού. 'Αρχίζοντας άπό τόν βορρά, τήν 
'Ισλανδία, τή Γροιλανδία, συνορεύοντας δυτικά μέ τήν 'Αμερική, 
άνατολικά μέ τίς δυτικές άκτές τής 'Αφρικής, τίς Πύλες τού 
'Ηρακλέους καί τήν μόλις σχηματιζόμενη Εύρώπη, ή ηπειρος 
αύτή θά γίνει ή κοιτίδα μlάς νέας άνθρώπινης φυλής καί ένός 
�έου πολιτισμού. ,· 

Στή νέα φυλή, τήν Άτλαντίνη -τήν έρυθρά η χαλκόχρωμη- ή 
άνθρώπινη ·μορφή έχει βελτιωθή, οί σωματικές διαστάσεις έχουν 
σμικρυνθή, τό φύλα έχουν διαχωρισθή, τά δύο βλέφαρα έχουν 
ηδη σχισθή καί ή δραση λειτουργεί μέσα άπό αύτά, ένώ τό τρίτο 
μάτι, άπορροφημένο πίσω άπό τούς μετωπικούς λωβούς, ύπο
λειτουργεί. Οί 'Άτλαντες είναι δραστήριοι, έξυπνοι, οί πέντε αί
σθήσεις λειτουργούν σ' αύτούς μέ παρθενική διαύγεια. Γνωρί
ζουν κι' αύτοί τή χρήση τού Vril, τής μαγνητικής δύναμης τής 
ϋλης, κατέχουν γνώσεις άστρονομικές, γνώσεις ώς πρός τίς μυ
στικές δυνάμεις τών φυτών καί τών όρυκτών καί τίς έπιδράσεις 
τους πάνω ατόν άνθρωπο. 

Μέσα στίς νέες αύτές πιό έξελιγμένες μορφές τά θεία 'Όντα 
μπορούν νά ένσαρκωθούν πιό εύκολα καί νά έκδηλωθούν 
πληρέστερα μέσα άπό αύτές. θά γίνουν οί πνευματικοί καθοδη
γητές τής νέας φυλής, οί θείοι ήγεμόνες καί νομοθέτες, οί φο
ρείς μιάς νέας θρησκευτικής άποκάλυψης, προσαρμοσμένης 
στίς νέες άνθρώπινες δυνατότητες. Ό Πλάτων, μιλώντας ατόν 
Κριτία γιά τήν 'Ατλαντίδα, άναφέρει τίς θείες γενηές πού βασί
λεψαν έκεί -πέντε ζευγάρια άρσενικά παιδιά, γόνοι τού Ποσει
δώνα άπό τήν Κλειτώ, τήν κόρη τού Εύήνορα καί τής Λευκίππης. 

Οί 'Άτλαντες φέρονται νά είχαν άναπτύξει έναν πολιτισμό, 
πού δέν έχει ξεπεραστή άκόμη πάνω στή γή. Ή πρωτεύουσα, ή 
πόλις μέ τίς Χρυσές Πύλες θά μείνει σάν ένας θρύλος, ένα ύπό
δειγμα ίδανικής πολιτείας, στή μνήμη τών γενεών μέσα άπό τίς 
χιλιετίες: Εύνομία, τάξη, άσφάλεια, είρήνη, εύημερία, δίκαιη κα
τανομή τών άγαθών, ηπιο κλίμα, νερά άφθονα, πλούσιες καλ
λιέργειες, δένδρα, πουλιά καί κήποι όλάνθιστοι, μιά χρυσή έποχή 
κι ένας άληθινός παράδεισος πάνω στή γή. Μέ τούς Τολτέκους 
καί τούς Τουράνιους 1 οί Άτλαντες θά μεταναστεύσουν πρός

1
Τολτέκοι καί Τουράνιοι: Οί κυριώτερες ύποφυλές τών 'Ατλάντων. 
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κάθε κατεύθυνση. Δυτικά πρός τήν Άμερική, άnό τόν Καναδά 
έως τό Μεξικό καί τό Περού. Άνατολικά έξουσιάζουν τήν Τυρρη
νική καί τήν Αίγυπτο, τήν Κρήτη ... Περνώντας πρός τήν Άσία ξε
χύνονται στό Ίράν, τήν Ίνδία, τήν Κίνα, μεταφέροντας τόν πολιτι
σμό, τή θρησκεία τους. Οί σημερινοί Κινέζοι, οί Ίάπωνες καί οί 
συγγενικές τους φυλές φέρονται νά είναι άπόγονοι τών μακρυ
νών έκείνων Άτλάντων μεταναστών. 

Σύμφωνα μέ τίς έσωτερικές παραδόσεις μέσα άπό τή φυλή 
τών Άτλάντων ή γή θά δώσει τούς πρώτους Μεμυημένους, τούς 
πρώτους άληθινούς άνθρώπους, τούς άφυnνισμένους στήν έσω
τερική τους πραγματικότητα. θα προστεθοϋν κι' αύτοί στήν 
πνευματική Ίεραρχία, θά γίνουν άργότερα, στήν πέμπτη φυλή, 
τήν Άρία, οί μεγάλοι Rishis καί Mahatmas τής 'Ινδίας, οί πνευ
ματικοί ηρωες καί οί μυσταγωγοί τής Έλλάδας, οί Πατριάρχες 
καί οί Προφήτες τών ό.λλων λαών. θά ίδρύσουν μέ τή σειρά τους 
τά γήϊνα μυστήρια καί τίς γήϊνες στοές, κατ' είκόνα τής πνευμα
τικής η Λευκής στοάς. 

Ποιές μεγαλειώδεις πνευματικές μορφές, καλυμμένες άπό 
τήν όμίχλη τοϋ χρόνου, στέκουν πίσω άnό τόν πολιτισμό τών 
Άτλάντων; Ποιά ήταν ή θρησκεία τών Άτλάντων, μιά θρησκεία 
ήλιακής ϊσως φύσεως, μέ κυρίαρχη θεότητα τόν Ποσειδώνα, η 
μιά θεότητα άντίστοιχη μέ τόν έλληνικό Ποσειδώνα. Ή Αϊγυπτος, 
ή προ-φαραωνική καί ή προ-αρία, θά την είχε άσφαλώς γνωρίσει. 
Βρίσκουμε σ' αύτήν έναν πολιτισμό πανάρχαιον σέ ξαφνική ό.ν
θηση, χωρίς τίποτε νά τόν δικαιολογεί. θείες δυναστείες, μεγα
λειώδη οίκοδομήματα, μιά τέλεια έnιστήμη-σοφία, γνώσεις θαυ
μαστές τόσο ώς πρός τόν όρατό όσο καί τόν άόρατο κόσμο. Λέ
γεται ότι οί Πυραμίδες, μέσα στίς όποίες έχουν συγκεντρωθή 
μυστικές άποκαλύψεις καί γνώσεις, είναι έργο τών μακρυνών 
έκείνων Άτλάντων μεταναστών ... Αν άnό τήν Αϊγυπτο περάσουμε 
πρός τή Δύση, άnό τό Μεξικό ώς τό Περού, θά συναντήσωμε καί 
έκεί έναν πολιτισμό κι ένα �ράτος - πολύ προγενέστερο άπό 
έκείνο τών Ίνκας καί τών Άζτέκων - πού άποτελεί μιά πιστή άνα
παράσταση τής άρχαίας Αίγύπτου. Άλλά καί στήν Ίνδία οί όρδές 
τών Τολτέκων, άνοίγοντας δρόμους μέσα άπό τά Ίμαλάϊα, θά χτί
σουν πολιτείες καί όχυρά, θά άναπτύξουν έναν πολιτισμό πού οί 
Pouranas όνομάζουν πολιτισμό τών Daityas, πού θά nαρακμάοει 
άργότερα, γιά νά άντικατασταθή άπό έκείνον τών Άρίων. 

Άγκαλιάζοντας έτσι μ' ένα βλέμμα τή μακρυνή προϊστορία 
τοϋ άνθρώπου, ένα κοινό σημείο προβάλλει παντοϋ: ·Ένας λα
μπρός πολιτισμός, μιά τέλεια έπιστήμη-σοφία, γνώσεις φυσικές 
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και τεχνικές, πού δέν μπορούσαν νά κατέχουν οί πρωτόγονοι 

έκείνοι λαοί, χωρίς τή μεσολάβηση τών θείων έκπαιδευτών. Ό 

πανάρχαιος πολιτισμός· τής Κίνας, άγνωστος σχεδόν μέχρι 
σήμερα, μάς μιλάει κι' αύτός γιά τή χαμένη έκείνη έπιστήμη, πού 

οί Τολτέκοι καί oi Τουράνιοι κατακτητές είχαν κληροδοτήσει σ' 
αύτήν. Σέ μιά άπό τίς άρχαίες γραφές τής Κίνας, γνωστή μέ τόν 

τίτλο «Κλασσικό τής 'Αγνότητας», άναγράφεται μιά παράδοση 
σχετική μέ τό ότι ή έπιστήμη τής Κίνας είχε φθάσει σ' αύτήν άπό 

τή Δύση, άπ' όπου είχε μεταφερθή προφορικά, καί πού τέλος ό 
Κο Hsuan διετύπωσε γραπτά: «Τή φέρνω -δηλώνει ό Κο Hsuan 

-άπό τόν θείο άντιβασιλέα τού δυτικού Hua. Τήν είχε λάβει ό

ϊδιος άπό τόν θείο βασιλέα τής Πόλης μέ τίς Χρυσές Πύλες. Τήν
είχε λάβει έκείνος άπό τή θεία Μητέρα του τής Δύσης». Φαίνε

ται ότι τό όνομα τής πόλης μέ τίς Χρυσές Πύλες είχε δοθή άργό
τερα καί σέ άλλες πρωτεύουσες τών Άτλάντων.

1 

Οί 'Άτλαντες έδωσαν αύτό πού είχαν νά δώσουν στήν άνθρώ
πινη έξέλιξη «όσο κρατούσε σ' αύτούς ή έπίδρασις τού Ποσειδώ

να» λέγει χαρακτηριστικά ό Πλάτων, γιά νά άρχίσουν στή συνέ
χεια νά παρακμάζουν. «'Όταν τό θεϊκό στοιχείο άναμιγνύεται 

πολύ μέ τό άνθρώπινο, έκφυλίζεται μέ τόν καιρό καί έπικρατεί τό 
τελευταίο». 'Αρνητικές δυνάμεις έρχονται νά διαταράξουν τήν 

άρμονία τού κράτους τών 'Ατλάντων. Ή πλεονεξία, ή έχθρότης, 
τά μίση, οί έριδες, οί κατακτητικές τάσεις, καί πάνω άπ' όλα ή 

κακή χρήση τών ύπερφυσικών γνώσεων ώς πρός τίς δυνάμεις 
τής ϋλης, θά κάνουν τή θεία όργή νά ξεσπάσει άμείλικτη έπάνω 

της. Τρομακτικοί σεισμοί, έκρήξεις ήφαιστείων, κατακλυσμοί, 

άρχίζουν νά συγκλονίζουν καί νά διαμελίζουν τήν τεράστια ηπει

ρο. Άπό τήν ένδοξη 'Ατλαντίδα δέν θά άπομείνουν παρά δύο με
γάλα νησιά, γνωστά σάν Ruρa καί Daitya. Τελευταίο άπομεινάρι 
της ή Ποσειδωνίς, ένα μεγάλο νησί ατόν 'Ατλαντικό, πού σύμφω
να μέ τίς άφηγήσεις τών Αiγυπτίων ίερέων, φέρεται νά έχει κα

ταποντιστή τό έτος 9564 π.Χ. 'Ένας άπό τούς κατακτητικούς πο

λέμους τών τελευταίων αύτών 'Ατλάντων είναι καί έκείνος πού 

μνημονεύεται ατόν Κριτία μέ τούς τότε κατοίκους τής 'Αττικής, 

τούς πρώτους Άρίους η τούς προ-ελληνες, κατά τόν όποίο οί 
·Άτλαντες, αν καί πολυάριθμοι, φέρονται νά νικώνται άπό τούς
όλιγάριθμους 'Έλληνες.

Κοιτίδα τής νέας φυλής, τής Άρίας η Λευκής φυλής, φέρεται 

1 
Λέγεται δτι καί αύτά τά νομιζόμενο σάν Κελτικά μνημεία, ii κατάλοιπα μνημείων 

στήν Εύρώπη (Stonehenge κλπ.) είναι έργο τώv 'Ατλάντων μεταναστών. 
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νά είναι καί πάλι ή Άσία. Κατέβηκαν -μάς λένε- άπό τόν Βορρά 

έκείνοι μέ τά άρμονικά σώματα, τά ώοειδή πρόσωπα μέ τό χρώμα 

τού φεγγαριού καί τίς μακρυές μύτες, γιά νά ξεχυθούν στήν 'Ιν

δία, στό 'Ιράν, τήν 'Αραβία, τήν Αϊγυπτο. Περνώντας μέσα άπό 

τόν Καύκασο, τή Γεωργία, τήν 'Αρμενία, θά διασκορπιστούν στήν 
Εύρώπη, θά άποτελέσουν άργότερα τά Κελτικά φύλα, τούς προ

-έλληνες, τούς Τρώες, τούς 'Ίωνες. Πνευματική έστία τής νέας 

φυλής καί πάλι ή 'Ινδία. 

Μέσα άπό τή νέα αύτή άνθρώπινη φυλή, σ' ενα παρελθόν πιό 
κοντινό, οί μορφές τών θείων 'Απεσταλμένων διαγράφονται πιό 

καθαρά μέσα άπό τά βάθη τού χρόνου. ΤΗλθαν σέ διάφορες έπο

χές, φέρνοντας κάθε φορά, άπό γενηά σέ γενηά, ενα νέο μήνυ

μα τής αίώνιας άλήθειας. Οί Γραφές τής 'Ινδίας μιλούν γιά τίς 

θείες αύτές μορφές, πού πέρασαν άπό κεί: Vaίvasvata Manou, 

ενας μεγάλος νομοθέτης. Vyasa, ενας σοφός συλλέκτης τών 
άρχαίων κειμένων. Καί πάνω άπ' όλους ίδανικός μονάρχης, θείος 

έκπαιδευτής καί νομοθέτης ό Sri Rama, ό γυιός τού θεού «πού 

είχε τά μάτια σαν γαλάζιους λωτούς, κυρίαρχος τού κόσμου, κυ

ρίαρχος τής ϊδιας τής ψυχής του» λέγει ό ίνδός ποιητής Βαλμίκι. 

Δέν ύπάρχει στ' άλήθεια ίνδική καρδιά πού νά μήν πάλλεται άπό 

εύλάβεια καί σεβασμό κάθε φορά πού προβάλλει μέσα άπό τή 

σανσκριτική φιλολογία ή λαμπρή μορφή τού μεγάλου αύτού άν

θρωπιστή, τού «Κυρίου τής Δικαιοσύνης». ΤΗλθε -μάς λένε- άπό 

τή Δύση, άπό τά δάση τής Εύρώπης 1, ϋστερα άπό θεϊκή έντολή, 

νά κατακτήσει τή χώρα τού Χιμαβάτ, νά πολεμήσει έκεί τίς μαύ

ρες φυλές, νά άποκαταστήσει καί νά άναμορφώση τή θρησκεία 
τών Βεδών, νά τής δώσει νέα πνοή. Στή Ζέντ-Άβέστα, τό ίερό βι

βλίο τών Περσών, τό ϊδιο αύτό πρόσωπο έμφανίζεται μέ τό όνομα 

Γίμα, ό ώραίος Γίμα, πού ό Ζωροάστρης τόν άναφέρει σάν τόν 

πρώτο άνθρωπο στόν όποίον μίλησε ό Άχούρα-Μάζντα έπάνω 
στή γή. 

Οί χιλιετηρίδες περνούν, οί γενηές διαδέχονται ή μία τήν 
άλλη, ή πνευματική διδασκαλία ξεπέφτει καί πάλι, συσκοτίζεται 

άπό τήν άνθρώπινη άγνοια, καί μιά νέα θεία μορφή προβάλλει 
μέσα άπό τήν ίνδiκή παράδοση, φορέας ένός νέου καί πάλι 

μηνύματος τής αίώνιας 'Αλήθειας. Κάτω άπό τό ίερό όρος Με

ρού, μέσα στό βαθύσκιωτο δάσος, ό θείος Κρίσνα, ό προφήτης 

τού Βισνού, ό Χριστός τής 'Ινδίας, γεννιέται άπό τόν θείο Κύκνο 

1 
Μέσω τής 'Εσθονίας καί τώv χωρών τής Βαλτικής περνώντας στό Τουρκεστάν 

καί όπό έκεί στήv 'Ινδία. 



174 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

καί τήν άγνή παρθένο Ντεβάκι. 1 ΤΗλθε «μέ τό μέτωπο γαλήνιο 
σάν τό χιόνι τού Χιμαβάτ καί τήν καρδιά σάν αίχμή κεραυνού, λα
μπρός μές στήν άθωότητά του» νά διδάξει καί πάλι τόν θείο 
νόμο, νά τόν άπαλλάξει άπό τήν άνθρώπινη σκουριά, νά πολεμή
σει μέ θάρρος τήν άρνηση καί τό σκότος, πού παραμορφώνουν 
καί συσκοτίζουν τήν αίώνια άλήθεια. 

"Αν άπό τήν 'Ασία τώρα περάσουμε στούς Άρίους τής 'Αφρι
κής, στήν Αϊγυπτο, τό όνομα ένός μεγάλου θείου Έκπαιδευτού 
προβάλλει έκεί μέσα άπό τα βάθη τού χρόνου. Ό Θώθ, πού στήν 
'Ελλάδα άργότερα θά γίνει γνωστός σάν 'Ερμής ό Τρισμέγιστος, 
μέ τό τριπλό δηλ. άξίωμα τού ήγεμόνα, τού νομοθέτη, τού 'Ιερο
φάντη. 'Έγινε ό άναμορφωτής τής πανάρχαιας θρησκείας τού 
Πνευματικού 'Ηλίου καί τού Πνευματικού Φωτός, πού οί προ
άριοι λαοί είχαν κληρονομήσει έκεί. Κάθε Έγώ δέν είναι παρά 
μία άκτίνα τού πνευματικού αύτού Ήλίου, πού έχει τήν έδρα της 
μέσα στήν καρδιά τού άνθρώπου. Άπό τήν ώρα πού ό άνθρωπος 
θά εχη ίδή τό φώς αύτό μές στήν καρδιά του, θά μπορεί νά τό 
βλέπει παντού έξω άπό αύτόν, στόν ούρανό καί στή γή. 

'Όταν μιά άλλη ύποφυλή τής Άρίας φυλής έρχεται στό προ
σκήνιο ϋστερα άπό χιλιάδες χρόνια στήν περιοχή τού Ίράν, συ
ναντούμε έκεί έναν άλλον θείο 'Εκπαιδευτή μέ τό όνομα Ζωροά
στρης. 'Έγινε ό ίδρυτής τής θρησκείας τού θείου Πυρός, τού κα
θαρού έκείνου στοιχείου πού έξαγνίζει, τό «θείο nύρ» μές στήν 
καρδιά τού άνθρώπου. Ό Ζωροάστρης, ό πρώτος άγγελιαφόρος 
αύτού τού Πυρός γνωρίζει τόν τρόπο νά τό κατεβάζει άnό τόν 
ούρανό πρός τή γή, έπάνω στόν ίερό βωμό. Ζωηρή έχει παραμεί
νει μέσα άπό τίς χιλιετηρίδες ή άνάμνηση μιάς είκόνας, έκείνης 
πού ό Ζωροάστρης όρθιος έμπρός στό βωμό, μέ τά χέρια ύψω
μένα, έπικαλείται τό ούράνιο Πύρ νά άνάψει τή φωτιά του έπάνω 
σ' αύτόν. Σύμφωνα μέ τίς άπόκρυφες παραδόσεις ή πνευματική 
'Ατομικότης πού είχε έλθει στήν Αϊγυπτο σάν Θώθ, είναι ή ϊδια 
πού ϋστερα άπό χιλιάδες χρόνια έμφανίσθηκε στό Ίράν σάν 
πρώτος Ζωροάστρης. Γιά νά έμφανισθή καί πάλι ϋστερα άπό χι
λιάδες χρόνια σάν θείος 'Ορφεύς στήν 'Ελλάδα. 

Τό όνομα 'Ορφεύς σημαίνει «αύτός πού φέρνει τό φώς». 
ΤΗλθε νά δώσει τό φώς, νά δώσει πνοή καί ύπόσταση στό πνευ
ματικό έκείνο κέντρο πού έμελλε νά καταυγάσει μέ τήν άκτινο
βολία του τόν κόσμο όλόκληρο. Μέ άσπρα ρούχα λινά, καί στε-

1 
Μία γέννησις πού ύnενθυμίζει έκείνην τού Ίησού άnό τόν θείο Κρόνο καί τήν 

άγνή παρθένο Μαρία. 
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φάνι μυρτιάςε στά μαλλιά-όπως μάς τόν έχει δώσει ή παράδοσις 

- μέ τή συμβολική έννεάχορδη λύρα του, καί πάνω άπ' όλα μέ τή

θεόπνευστη διδασκαλία του, ό άγνός Όρφέας φαντάζει μέσα

άπό τά βάθη τού χρόνου σάν ένας άλλος Χριστός, σάν ό Χριστός

τής 'Ελλάδας. 'Έγινε ό φορέας της μεγάλης έλληνικής θρη

σκείας, μιάς θρησκείας -σοφίας προορισμένης γιά τούς έκλε

κτούς τής διανόησης καί τού πνεύματος, άπρόσιτης ϊσως γι' αύτό

στό μεγάλο κοινό. Ή όρφική θεολογία καί τά όρφικά μυστήρια

-πηγή όλων τών φιλοσοφικών καί τών μυστηριακών σχολών τής

'Ελλάδας - περνώντας μέ άλλαγμένη μορφή στή σχολή τού Πυ

θαγόρα καί τού Πλάτωνα, θά θρέψει κοί θά διαμορφώσει τή σο

φία έκείνη, πού άν καί διαστρεβλωμένη άπό τήν άνθρώnινη

άγνοια, έξακολουθεί νά φωτίζει τόν κόσμο όλόκληρο.

Ή άνθρωnότητα, μέ τήν Άρία φυλή, έχει φθάσει στή λεγόμε

νη ίστορική έποχή. "'Υπάρχουν έποχές -λέγει ό Έδ. Συρέ- πού 

τό 'ίδιο πνευματικό ρεύμα διατρέχει κατά ένα τρόπο μυστηριώδη 

όλη τήν άνθρωπότητα. Άπό πού έρχεται; Άπό τήν 'Ινδία, ηi μο

ναδική θεία έστία, πού είναι άnρόσιτη στά μάτια μας, πού ή δύνα

μή της ώστόσο διαπερνάει τόν κόσμο μας». 'Έτσι, κατά τόν έκτο 

πρίν άnό τόν Χριστό αίώνα, οί άπόστολοι τού θεού έμφανίζονται 

ταυτόχρονα σέ διάφορες περιοχές πάνω στή γή. Στήν 'Ινδία ό 

Βούδδος, ό πρίγκηπας τής άγάπης καί τής συμπόνιας, στήν 'Ελ

λάδα ό θείος Πυθαγόρας στήν Κίνα ό Λάο-Τσέ, ό ίδρυτής τού 

Ταοϊσμού καί σχεδόν ταυτόχρονα ό Κομφούκιος, στήν 'Ιταλία ό 

θεόπνευστός καί είρηνικός ήγεμόνας Νουμάς ό Πομπήλιος. "Ας 

σταθούμε στή νότια Ίνδία, όπου 2500 χρόνια μετά τόν Κρίσνα ή 

θρησκεία τού Ίνδουϊσμού έχει άνάγκη καί πάλι άπό νέο πνοή. 

Τήν πνοή ούτή θά τήν φέρει μέ τή διδασκαλία του ό άγνός πρί

γκηπας Σιντάρτα, θά έλθει νά γυρίσει γιά μιά άκόμη φορά τόν 

τροχό τού Καλού Νόμου. Μέ τήν καρδιά παλλόμενη άπό τρυφε

ρότητα κοί συμπόνια γιά τόν άνθρώπινο πόνο καί ηiν άνθρώπινη 

μοίρα, μέ τό πνεύμα άνοιγμένο στό θείο φώς, ό νεαρός πρίγκη

πας, γυρίζοντας τίς πεδιάδες κοί τά δάση τής 'Ινδίας, διδάσκει 

τήν όδό τής σωτηρίας, τής άπελευθέρωσης άπό τόν πόνο καί τήν 

έπίγεια μοίρα. «·ο πόνος, ή αίτία τού πόνου, ή κατάπαυση τού πό

νου, ή όδός τής κατάπαυσης τού πόνου». 'Έγινε ό μεγάλος άνα

καινιστής τής θρησκείας τού Ίνδουϊσμού καί ταυτόχρονο ό ίδρυ

τής μιάς νέος μεγάλης θρησκείας, τού Βουδδισμού. 'Έχοντος 

φθάσει στήν ύψηλότερη πνευματική βαθμίδα, τήν έφικτή έπάνω 

στή γή, έκείνην τού Φωτισμένου κοί Τετελεσμένου, τού Τέλειου 

Βούδδο, άποσύρθηκε όριστικά -μάς λένε- άπό τό γήϊνο προσκή-
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νιο καί τίς γήϊνες ένσαρκώσεις. Σύμφωνα μέ τίς άπόκρυφες πα
ραδόσεις, ό Βούδδας είναι ή τελευταία ένσάρκωσις τού μεγάλου 
έκείνου θείου Έκπαιδευτού πού είχεν έλθει σάν θώθ στήν Αϊγυ
πτο, σάν Ζωροάστρης στό Ίράν, σάν Όρφέας στήν Έλλάδα. 

'Όμως ή άνθρωπότητα δέν μένει ποτέ όρφανή άπό τό φώς 
τού πνεύματος, όπως δέν μένει καί άπό τό φώς τού ηλιου. 'Απο
χωρώντας άπό τό γήϊνο προσκήνιο ό μεγάλος Τετελεσμένος, ό 
Βούδδας είχε ό ϊδιος δηλώσει ότι μετά άπό αύτόν ένας άλλος 
μεγάλος Έκπαιδευτής θά έλθει νά καταλάβει τή θέση τού πάνω 
στή γή «ό πολυαγαπημένος άδελφός του, έκείνος πού έπί έκα
τομμύρια χρόνια είχε διανύσει μαζί του τή γήϊνη άτραπό.» Τό έν
δοξο αύτό "Ον είναι έκείνο πού τόσο μέσα στά Ίνδουϊστικά όσο 
καί τά βουδδιστικά κείμενα μνημονεύεται μέ τό όνομα «Mai
treya». Ό Boddhisattwa Maitreya, ό μελλοντικός Βούδδας τής 
άγάπης καί τής συμπόνοιας, ό Βούδδας τής 6ης φυλής, είναι 
έκείνος -μάς λένε- πού 2500 χρόνια πρίν άπό τόν Βούδδα, είχε 
έμφανισθή σάν Κρίσνα στήν Ίνδία, γιά νά έλθει 600 περίπου 
χρόνια μετά τόν Βούδδα (3000 χρόνια μετά τόν Κρίσνα) σάν Ίη
σούς στήν Ίουδαία. Έμφανίσθηκε στόν λαό έκείνον, τόν άνήσυ
χο, τόν συσκοτισμένον άπό τήν άμαρτία καί τά πάθη, πού τόν 
άναζητούσε έναγώνια μέσα άπό τούς αίώνες, πού οί Προφήτες 
του τόν είχαν άναγγείλει καί τόν περίμενε. Έμφανίσθηκε με όλη 
τή λαμπρότητα τής πνευματικής του ίσχύος, μέ τόν φωτοστέφα
νο τής άγνότητάς του, σάν ένα άνθος ύπερκόσμιο πάνω στή γή, 
γιά νά άνανεώσει τήν ξεπεσμένη θρησκεία τους, νά συμπληρώ
σει καί νά φωτίσει τόν Νόμο τους. Έμφανίσθηκε μέ τό άληθινό 
όνομά του -λένε οί Γραφές-, μέ τό πνευματικό του όνομα, σάν ό 
Χριστός «ό Μεσσίας», καί έκείνοι πού τόν περίμεναν, πού προσ
δοκούσαν τήν έλευσή του, δέν τόν άναγνώρισαν. Δύσπιστοι καί 
μικροί, συσκοτισμένοι άnό τή μισαλλοδοξία καί τά πάθη, έστει
λαν τή φυσική του ύnόσταση nρός τόν θάνατο. Ή μεγάλη θρη
σκεία πού στηρίχθηκε ατή διδασκαλία του, ή θρησκεία τής άπει
ρης άγάnης καί τής συγγνώμης, δύο χιλιάδες χρόνια μετά άnό 
αύτόν, δέν έχει άνθίσει άκόμη πάνω ατή γή. Ό Χριστός θά έλθει 
καί πάλι ... 

Άλλά καί άλλοι θείοι 'Εκπαιδευτές, μικρότερης ϊσως άκτινο
βολίας, έχουν έλθει κατά καιρούς καί ή 'Ινδία μιλάει γιά χιλιάδες 
άnό αύτούς «άναρίθμητους σάν τήν άμμο τού Γάγγη», πού τά 
όνόματά τους έχουν χαθή ... Ερχονται κάθε φορά πού ή άνθρωnό
τητα έχει άνάγκη άnό πνευματική ένδυνάμωση καί βοήθεια. 
-Ηλθαν σαν Mahatmas καί Rishis στήν Ίνδία, σαν πνευματικοί
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ηρωες καί σοφοί στήν 'Ελλάδα, σάν Προφήτες στό 'Ισραήλ, πα
τριάρχες, ποιμένες λαών, σάν ποντίφηκες-yεφυροποιοί νά ένώ
σουν τόν ούρανό μέ τή yή. Ποιός ηταν ό Ένώχ, ό έβδομος πα
τριάρχης τών 'Ιουδαίων, πού «μετετέθη τοϋ μή ίδείν θάνατον» ό 
'Αβραάμ, ό δίκαιος βασιλεύς τής Ουρ στή Χαλδαία, ό Μελχισε
δέκ, βασιλεύς σαλίμ, ίερεύς τοϋ ΑιλοΤμ τοϋ ύψίστου, πού ό Παύ
λος τόν θεωρεί ίσότιμον στήν πνευματική Ίεραρχια μέ αύτόν τόν 
Ίησοϋ. 1 Τά όνόματά τους θά άποτελοϋσαν λεγεώνα όλόκληρη. 
Πίσω άπ' δλους αύτούς οί ίθύνοντες τής «Λευκής Στοάς», οί με
γάλοι άρχιτέκτονες τοϋ ναοϋ τοϋ πνεύματος, καί όλοι οί άλλοι οί
κοδόμοι, άρχιμάστορες, έρyάτες στήν οίκοδόμηση τοϋ θείου 
σχεδίου του. 

Οί θρησκείες δέν εΤναι αίώνιες. Κάθε θρησκεία άκτινοβολεί, 
άνθίζει yιά ένα χρονικό διάστημα καί στή συνέχεια παρακμάζει, 
μαραίνεται, χάνει τόν έσωτερικό δυναμισμό καί τό φώς της, μή 
όντας παρά τό άνθρώπινο όργανο τής άμετάβλητης θείας Σο
φίας. Ό Βούδδας ήταν ό πρώτος ίδρυτής θρησκείας πού μίλησε 
yιά τήν άλήθεια αύτή, πού δέν έχαρακτήρισε τή δική του θρη
σκεία σάν αίώνια. 'Έχοντας συνείδηση τής παροδικότητας καί 
τής μεταβλητότητας τών πάντων, γνωρίζοντας καλά δτι καί οί 
θρησκείες άκολουθοϋν τόν ϊδιο ρυθμό τής άκμής καί τής παρα
κμής, τής παλίρροιας κοί τής άμπωτης, ό Sakya Mouni εΤχε προ
είπει ατούς μαθητές του τή μοιραίο καί σταδιακή πτώση τής δι
δασκαλίας κοί τής λατρείας του. ΕΤχε άκόμη ό ϊδιος άναyyείλει 
τήν έλευση κοί πάλι έnάνω στή νrϊ ϋστερα άπό χιλιάδες χρόνιο 
τοϋ θείου έκείνου έκπαιδευτοϋ, τοϋ Boddhisattwa Maitreya, τοϋ 
Χριστοϋ ηϊς άyάπης καί τής συμπόνοιας, yιά τήν 'ίδρυση αύτή τή 
φορά τής παγκόσμιος θρησκείας. 

"Ας δοϋμε πώς περιγράφεται μέσο στά Βουδδιστικά κείμενο 
(τόσο τοϋ Μικροϋ όσο ιωί τοϋ Μεγάλου 'Οχήματος) μέ ώροίες 
ποιητικές είκόνες, τό συγκλονιστικό αύτό μελλοντικό γεγονός, 
καθώς καί τό ένδοξο "Ον, πού θά έλθει νά συνενώσει μέ τή δύνα
μη τής θείας άγάπης τόν σπαρασσόμενο κόσμο μας. 

Σύμφωνα μέ τήν άναγyελίο, δπως εϊπομε, τοϋ Sakya Mouni, 
τοϋ Βούδδο, ή τελευταίο ούτή έλευσις τοϋ πολυαγαπημένου 
άδελφοϋ θά γίνει 5000 χρόνια μετά τήν εϊσοδο τοϋ πρώτου στήν 
Paranirvana (γύρω δηλ. στό έτος 4350 μ.Χ.) όταν θά έχει τε
λειώσει ή σκοτεινή έποχή τοϋ «Bouddhantaraιη». θά έλθει 
άξιος, δοσμένος άπό τή μοίρα, έχοντας νικήσει τόν κόσμο κοί 
τήν έγκόσμια ζωή, ϋστερα άπό χιλιάδες ένσορκώσεις του πάνω 

1 
Παύλος πρός 'Εβραίους: "'Αρχιερεύς είς τόν αίώνα τήν τάξιν Μελχισεδέκ». 
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στή γή, γιά νά γυρίσει τόν τροχό τού Καλού Νόμου. Τό όνομά του 
σημαίνει καθολική άγάπη, άπειρη καλωσύνη, συμπόνια καί τρυ
φερότητα γιά κάθε ζωή, γιά κάθε πνοή. 

«θά έλθει καί θά είναι ό Τέλειος, ό Φωτισμένος, όρατή έκδήλω
ση τής άναλλοίωτης Σοφίας. Γιατί όπως δέν ύπάρχει φώς στόν κό

σμο μας όταν ό ηλιος βασιλεύει, έτσι καί ή · Αλήθεια σκοτεινιάζει 
όταν κανένας Φωτισμένος δέν είναι πάνω στή γή γιά νά τή διδάξει. .. » 

«θά έλθει, καί θά είναι ό Μεγάλος 'Άρρην, ό ώραϊος 'Άρρην, 
ό 'Ένδοξος ... Τό σώμα του .σάν μία στήλη άπό καθαρό χρυσάφι 
στό αύγινό φώς, η μέ τή λάμψη τού μαργαριταριού κάτω άπό τό 
αύγινό φώς .. : Μέσα στά μάτια του «Laρis lazuli», η μέσα στά μά
τια του ή τέλεια έναρμόνιση τού μαύρου καί τού λευκού». Τό μέ
τωπό του εύρύ, τά μαλλιά του λάμποvϊα, μέ τίς άνταύγειες τού 
λαιμού τού παγωνιού. Ή φωνή του μελλωδική καί πάλλουσα, 
γλυκειά σάν έκείνη τού πουλιού Kuravika τών ΊμαλαΤων. Ή αϋρα 
τού χρυσαφένιου κορμού του θά άπλώνεται όλόγυρά του έως 
4000 λεύγες καί περισσότερο ... " 

«'Η συμπόνια του θά φέρει στούς άδελφούς του άνθρώπους 
τούς θησαυρούς τού φωτισμού καί τής δύναμής του. 'Ύστερα 
άπό τόσους αίώνες μίσους, σκληρότητας καί άλληλοσπαραγμού, 
οί άνθρωποι θά ξανοιχθούν πρός τήν καλωσύνη καί τόν άλ τρουϊ
σμό, θά άναγνωρίσουν ό ένας τόν άλλον σάν άδελφό ... Οί μαθη
τές πού θά τόν άκολουθούν θά άνέρχονται σέ έκατοντάδες χι
λιάδες, όλοι θά θέλουν νά τόν ίδούν καί νά τόν άκούσουν ... Τί 
χαρά, τί εύλογία, ή παρουσία ένός τέτοιου φωτεινού όντος στόν 
κόσμο τής θλίψης. Τί πρόοδος στόν δρόμο πρός τήν άπελευθέ:

ρωση, τήν άπόκτηση βεβαιότητας γιά τό μέλλον, γιά τή Νιρβάνα. 
Τί εύτυχία νά ζεϊς πάνω στή γή τήν ώρα έκείνη, νά συνάζεις τή δι
δασκαλία του, νά θαμπώνεσαι άπό τήν άκτινοβολία τού χρυσαφέ
νιου κορμού του .. .'Όπως τό νερό πού τό σύννεφο μοιράζει πα
ντού, έτσι θά έκθέτει άκούραστα καί χωρίς διάκριση τόν Καλό 
Νόμο γιά όλα τά όντα, γιά τούς πιστούς κάθε θρησκείας καί κάθε 
τόπου έπάνω στή γή. Ή μεγάλη καρδιά του πάλλοντας άπό άγά
nη καί συμπόνια δέν θά θέλει νά άφήσει πλάσματα ύποφέροντα. 
Ή τρυφερότητά του πρός τόν καθένα τόσο βαθειά σά μιάς περι
στέρας γιά τά μικρά της ... " 

«'Απέχοντας άπό κάθε έπίδειξη μαγείας η θαυματουργίας, θά 
θεραπεύει τούς πάσχοντες κατά χιλιάδες, χωρίς προσπάθεια, 
χωρίς θαύμα, μέ μόνη τή διοχέτευση τών φυσικών του δυνάμεων ... » 

θά έλθει όταν θά έχουν συμπληρωθή οί καιροί, γιά νά ένώσει 
τήν άνθρωπότητα στή μιά θρησκεία, στή μιά 'Αλήθεια, τή μία Ζωή. 

Ή Λευκή 'Αδελφότης ύπάρχει, αίc;)νιος φρουρός τής πνευμα-
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τικής έξέλιξης καί τών πνευματικών πεπρωμένων τής άνθρωπό

τητας έπάνω στή γη. Ή γνώση ώς πρός τήν ϋπαρξή της έφυλάσ

σονταν πάντοτε μέ αύστηρότητα μυστική μέσα στά άδυτα τών 

άρχαίων Μυστηρίων. Τά θεία 'Όντα δέν έχουν έγκαταλείψει τόν 

κόσμο μας. Κατέχοντας τούς ύψηλότερους βαθμούς στήν πνευ

ματική 'Ιεραρχία τής γης, δημιουργούν τίς θρησκείες, ίδρύουν τά 

μυστήρια, τά χρησιμοποιούν σάν άγωγούς τού «κεκρυμμένου» 

φωτός, καί όταν οί έποχές δέν εύνοούν τή λειτουργία τους, κλεί

νουν τή θύρα. Μέ έδρα τήν ίερή Σαμπάλλα δέν έμφανίζονται 

παρά σπανιώτατα στά μάτια τών άνθρώπων, δρώντας περισσότε

ρο διά μέσου τών άπεσταλμένων τους, πού χρησιμεύουν σάν οί 

ένδιάμεσοι μέ τόν έξωτερικό κόσμο. 

Ποιά είναι ή Σαμπάλλα, πού βρίσκεται ή Σαμnάλλα, ή ίερή πο

λιτεία, ή διαμονή τών θεών έnάνω στή γη, θά μπορούσε εϋλογα 

νά ρωτήσει κανείς. Ή Σαμnάλλα -μός λένε- ύπήρχε, ύπάρχει καί 

θά ύπάρχει, άθέατη, άπρόσιτη στά βέβηλα μάτια τών άνθρώπων. 

'Όλα τά ρεύματα τής πνευματικής ζωής φεύγουν άπό τό μοναδι

κό αύτό κέντρο γιά νά άκτινοβολήσουν μακρυά καί νά έπιστρέ

ψουν καί πάλι σ' αύτό. Τό πνευματικό αύτό ρεύμα -διπλής κατευ

θύνσεως - έχει σημεία είδικά συγκεντρώσεως έnάνω στή γη, 

έκείνα πού οί άρχαίοι λαοί έγνώριζαν καί σύμφωνα μέ ύποδείξεις 

έκ τών άνω έχτιζαν έπάνω σ' αύτά τίς ίερές πόλεις ή τά μεγάλα 

θρησκευτικά κέντρα τους. 'Έτσι έδημιουργήθηκαν τά μυητικά 

κέντρα τής Αίγύπτου καί τής 'Ελλάδας, μόνιμες έστίες πνευματι

κού φωτός καί πνευματικής ζωής έπάνω στή γη. 

Ή ίστορία τής άνθρωπότητας, τόσο τού μακρυνού παρελθό

ντος όσο καί τού παρόντος, είναι γεμάτη άπό βιαιότητες, πάθη, 

αίματηρές συγκρούσεις, σκληρότητες. Μέσα σ' αύτή τή μακρυά 

χειμαζόμενη νύχτα ή παρουσία τού θείου μοιάζει άνύπαρκτη, ή 

καρδιά τού άνθρώπου κλεισμένη στό πνεύμα, άποκομμένη όnό 

τόν ύψηλό της προορισμό. Είναι ή περίοδος τής όνάπτυξης τού 

· άνθρώπινου νού, τής συγκεκριμένης διάνοιας, τής Λογικής, πού

όδηγεί στή χωριστικότητα, τόν ότομικισμ,ό καί τόν άνταγωνισμό.

Ή μιά γνώση, ή γνώση τής 'Αλήθειας, μοιράζεται στίς πολλές

γνώσεις, στίς πολλές έπιστήμες πού συσκοτίζουν καί παρεμπο

δίζουν τή θέα τού όλου. Παρ' όλα αύτά ώστόσο, μέσα άπ' όλη

αύτή τήν αρνηση καί τό σκότος, μέσα όπ' όλους τούς μακροχρό

νιους μεσαίωνες, ή έξέλιξις καί τό θείο σχέδιο ώς nρός τόν σ.·..;

θρωπο συντελείται, τό πνευματικό οίκοδόμημα ύψώνεται άργά,

άλλά σταθερά πρός τό φώς. Τό τέρμα τής άνθρώπινης περιπέ

τειας, τού σκληρού γήϊνου ταξιδιού, θά είναι ό θεός, ή γνώση καί

ή όνακάλυψη τού θεού.
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Τήv Τρίτη, 8 Μαίου, έγινε, δπως κάθε χρόνο, ατά Γραφεία τής 
Θεοσοφικής 'Εταιρίας ή έορτή τού Λευκού Λωτού γιά vά τιμηθεί ή 
έπέτειος τού θανάτου τής ίδρύτριας τής 'Εταιρίας Ε.Π.ΜΠΛΑΒΑ
ΤΣΚΥ. Προσήλθαν πολλά μέλη καί φίλοι τής 'Εταιρίας φέρνοντας 
λίγα λουλούδια γιά vά τιμήσουν τή μνήμη της, δπως ήταν καί ή έπι
θυμία της. 

Ή αδ. 'Ιφιάνασσα Χατζηδημητρίου διάβασε πολύ όμορφα ένα 
κομμάτι άπό τό περίφημο ποίημα τού Ε. 'Αρvολvτ «τό φως τής 
'Ασίας» καί έκφωvήθηκαv άξιόλογες όμιλίες τίς όποίες παραθέτο,υ
με γιά τοιίς άvαγvώστες τού ΙΛΙΣΟΥ καί γιά όσους δέv μπόρεσαν vά 
είναι μαζί μας έκείvη τήv ήμέρα. 

'Ομιλία Πολ. 'Άντζακα 

ΤΗταν ένα άπ' αύτά τά ώραία πρωϊνά πού ό ηλιος μόλις είχε 
άνατείλει καί τόν βλέπατε άνάμεσα στούς εύκαλύπτους καί στά 
πεύκα. ΤΗταν πάνω άπ' τά νερά χρυσαφένιος, λαμπερός -μέ τέ
τοιο φώς πού ύπάρχει μόνον άνάμεσα στά βουνά καί στή θάλασ
σα. ΤΗταν τέτοιο καθαρό πρωϊνό χωρίς άνάσα, γεμάτο άπ' αύτό τό 
παράξενο φώς πού βλέπει κανείς όχι μόνον μέ τήν ματιά του, 
άλλά μέ τήν καρδιά του. Καί όταν τό κυτάτε ό ούρανός είναι πολύ 

κοντά στή γης, καί έχετε χαθή στήν ώμορφιά. Ξέρετε δέν θά 
έπρεπε ποτέ νά διαλογίζεσθε δημοσία, η μέ έναν άλλον η μέ 
μιάν όμάδα. θά πρέπει νά διαλογίζεσθε μόνον σέ μοναχικότητα, 
στήν ήσυχία τής νύχτας η ένωρίς στό ησυχο πρωϊνό. 'Όταν δια
λογίζεσθε σέ μοναχικότητα πρέπει νά ύnάρχει μοναχικότης. 
Πρέπει νά είσθε έντελώς μόνος, όχι νά άκολουθήτε ένα σύστη
μα, μιά μέθοδο, έπαναλαμβάνοντας λέξεις η άκολουθώντας σκέ
ψεις η σχηματίζοντας σκέψεις σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία σας. Ή 
μοναχικότης παρουσιάζεται όταν ό νοϋς είναι έλευθερωμένος 
άπό τήν σκέψι. 'Όταν ύπάρχουν έπιδράσεις άπό έπιθυμίες η άπό 
τά πράγματα, πού ό νό τά πράγματα, πού ό νοϋς έπιδιώκει, εϊτε 
στό μέλλον, η στό παρελθόν, δέν ύπάρχει μοναχικότης. Μόνον 
στήν άπεραντωσύνη τοΟ παρόντος παρουσιάζεται αύτή ή μοναχι
κότης. Καί τότε σέ ηρεμη μυστικότητα στήν οποίαν όλες οί έπι

κοινωνίες έχουν σταματήσει, στήν όποίαν δέν ύπάρχει παρατη
ρητής, μέ τίς άνησυχίες του μέ τίς άνόητες διαθέσεις του καί 
προβλήματα - μόνον τότε σ' αύτή τήν ηρεμη μοναχικότητα, ό 
διαλογισμός γίνεται κάτι πού δέν μπορεί νά μπή σέ λέξεις. Τότε 
ό διαλογισμός είναι μία αίωνία κίνησι. Δέν ξέρω αν ποτέ έχετε 
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διαλογισθή, αν ποτε εχετε μείνει μόνος -μοναχικός- μακρυά 

άπό κάθε τι, άπό κάθε πρόσωπο, άπό κάθε σκέψι καί έπιδίωξι αν 

έχετε ποτέ βρεθή πλήρης, έντελώς μοναχικός, όχι έρημος, όχι 

άποσυρμένος σέ κάποιο φανταστικό όνειροπόλημα η όραμα, 

άλλά μακρυά, έτσι πού μέσα σας δέν ύπάρχει τίποτε άναγνωρίσι

μο, τίποτε πού νά τό έγγίζετε μέ τή σκέψι η τό αϊσθημα τόσο μα

κρυά ώστε σ' αύτή τήν πλήρη μόνωσι η πραγματική σιωπή γίνεται 
τό μόνον άνθος, τό μόνο φώς καί ή άχρονη ίδιότης πού δέν με

τριέται άπό τή σκέψι. Μόνον σέ τέτοιο διαλογισμό ή άγάπη έχει 

τήν παρουσία της. Μή σκοτίζεσθε νά τήν έκφράσετε, θά έκφρά

ση τόν έαυτό της. Μή τήν χρησιμοποιήσετε. Μή προσπαθήσετε 

νά τήν βάλετε σέ δράσι. θά δράση καί όταν δράση, σ' αύτή τή 

δράση δέν ύπάρχει λύπη, άπογοήτευση, οϋτε άντίφαση, τίποτε 

άπό τή δυστυχία καί τό μόχθο τοϋ άνθρώπου. 

Λοιπόν διαλογίζεσθε μόνος. Λησμονηθητε. Καί μή προσnα
θήτε νά θυμηθήτε πού έχετε ύπάρξει. 'Άν nροσnαθήτε νά τό θυ

μηθήτε τότε θά είναι κάτι πού είναι πεθαμένο. Καί αν τό κρατή

σετε στήν μνήμη σας, τότε δέν θά είσθε ποτέ πάλι μόνος. Λοιπόν 

διαλογίζεσθε σ' αύτή τήν άτέλειωτη μοναχικότητα, σηiν ώμορ

φιά αύτής τής άγάπης, σ' αύτή τήν άθωότητα, στό καινούργιο -

τότε ύπάρχει εύδαιμονία πού είναι αίώνια. 
Ό ούρανός είναι πολύ γαλάζιος, τό γαλάζιο πού έρχεται μετά 

τήν βροχή καί αύτές οί βροχές έχουν έλθει ϋστερα άπό πολλούς 

μήνες άνομβρίας. ·Ύστερα άπ' τή βροχή οί ούρανοί έχουν πλυθή 

καθαρά καί οί λόφοι είναι χαρούμενοι καί ή γή είναι ησυχη, σιω
πηλή. Καί κάθε φύλλο έχει τό φώς τοϋ ηλιου πάνω του, καί ή αϊ
σθησι τής γής είναι πολύ κοντά σας. Λοιπόν διαλογίζεσθε σέ 

πολύ μυστικιά γωνιά τής καρδιάς σας καί τοϋ νοϋ σας, όπου δέν 

εϊχατε ποτέ πρίν ύπάρξει. 

(Άπό τό βιβλίο τοϋ Κρισναμούρτι «Διαλογισμός») 

'Ομιλία Χρ. Καμαρωτάκη 

Άδελφέ Πρόεδρε, Άδελφοί μου 
"Ήδη κλείνουν 100 χρόνια άnό τήν ή μέρα έκείνη πού ή Ε. Π. 

Μπλαβάτσκυ, ή ίδρύτρια της θεοσ. Έταιρίας έφυγε άnό τόν μά
ταιο τοϋτο κόσμον άnλά καί ταπεινά όπως άρμόζει σέ πνευματι
κούς άνθρώπους τής τάξεώς της. Ή διέλευσί της άnό τόν πλανή
τη μας άποτελεί ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, διότι σηματοδοτεί 

τήν άνοδική πορεία τής άνθρωπότητας. 

τΗλθε είς τόν γήϊνο κόσμο σάν ένας ούράνιος κομήτης καί 
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έφερε είς τούς άνθρώπους ένα μήνυμα έλπίδας καί αίσιοδοξίας 
γιά τήν αϋριον. ΤΗλθε σάν άστρο λαμπερό σέ μιά έποχή θρησκευ
τικών άντιθέσεων καί άνταγωνισμών, σέ μιά έποχή πού ό ύλιστι
κός ίδεαλισμός είχε άπλώσει τά πλοκάμια του πιεστικά πάνω 
στήν άνθρωπότητα. 

Σ' αύτήν τήν κρίσιμη περίοδο τών ήθικών καί πνευματικών 
άξιών πρόβαλε ή φωτεινή φυσιογνωμία τής Ε.Π.Μπλαβάτσκυ διά 
μέσου τής όποίας ό Πνευματικός κόσμος έδωσε είς τούς άν
θρώπους τήν θεία γνώσιν. Ποία είναι όμως αύτή ή θεία γνώση 
πού περιεκτικά άποδίδεται διά τού όρου θεοσοφία; Μιλώντας γι' 
αύτήν ή Μπλαβάτσκυ μας λέγει ότι «είναι ή γνώση τών Μεγάλων 
'Όντων, τών Διδασκάλων τής Σοφίας».

Δι' αύτής, ό Πνευματικός κόσμος θέλησε νά έκφράση συνο
πτικά ότι βαθύτερο εϊπανε κατά τό παρελθόν οί μεγάλοι άναμορ
φωταί τής άνθρωπότητας. Διά τής θεοσοφίας, έφ' όσον συλλά
βουμε τό νόημά της, έλευθερωνόμεθα άπό τήν κατά τά φαινόμε
να πολλαπλότητα τών διδασκαλιών καί συνειδητοποιούμε τήν 
μεταξύ αύτών σχέση καί όμοιογένειαν. 

'Έτσι άπομακρύνουμε τό νείκος πού μας χωρίζει, καί φέρνου
με είς τήν ψυχή μας τήν φιλότητα πού μας ένώνει. 

Τό μήνυμα τής θεοσοφίας πού έφερε είς τόν κόσμο ή άεί
μνηστος άδελφή μας, είναι γιά μας καί γιά όσους μπορούν νά τό 
έννοήσουν μιά πνευματική έπανάσταση ένάντια στήν ύλιστική 
άντίληψη τής ζωής καί γενικά στό ίδεολογικό κατεστημένο. 

Σύμφωνα μέ τά όσα μας διδάσκει ή θρησκεία, ό άνθρωπος 
κατ' ούσίαν είναι πνεύμα καί κατά συνθήκη είναι ϋλη. Ό θείος 
έαυτός του δέν πεθαίνει, έπανέρχεται είς τόν κόσμο αύτόν πολ
λές φορές μ' ένα νέο σώμα, ζεί έκπαιδεύεται καί έξελίσσεται 
πρός τό τέλειον. Στήν έπέτειο αύτήν πού μέ εύλάβεια καί σεβα
σμό άναπολούμε τήν μνήμη της, θά ηθελα νά σταθώ γιά λίγο σ' 
ένα άπό_ τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά τής προσωπικότητάς της, 
στό άγωνιστικό στοιχείο, στήν μαχητική δύναμη τής ψυχής της 
πού έπαιξε άποφασιστικό ρόλο στήν έδραίωση καί διάδοση τής 
θεοσοφίας είς τόν κόσμον. 

Αύτό τό φλογερό αϊσθημα τής έδινε τό θάρρος, τήν έργατι
κότητα καί τόν ζήλο πού τήν βοήθησαν νά φέρει είς πέρας τό 
έργο πού τής άνέθεσε ό Πνευματικός κόσμος. Γιά μας τούς θε
οσόφους ό άγώνας αύτός πρός διάδοση τών πνευματικών ίδεω
δών είναι ό μόνος πού μπορεί νά μας βοηθήση νά μεταφερθούμε 
άπό τήν κατάσταση τής έξαρτήσεως καί δουλείας είς έκείνη τής 
έλευθερίας. 
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Ό άγώνας αύτός πού είναι ίερός καί αγιος δέν είναι έργον 

τής φθαρτής προσωπικότητας, άλλά τής έντός ήμών θείας ύπο

στάσεως. 

Αύτή ή ίδιότης τής ψυχής περί τής όποίας όμιλοϋν όλες οί 

άρχαίες παραδόσεις μέ διάφορα χρώματα καί είκόνες, είναι τό 

μέσον διά τοϋ όποίου θά ύπερνικήσουμε τίς δυσκολίες καί τά 

έμπόδια πού παρεμβάλλονται στήν μυητική μας πορεία. 

'Όταν γιά όποιοδήποτε λόγον άτονίσει τό στοιχείο αύτό είς 

τόν ανθρωπο, τότε έρχεται σάν έπακόλουθο ή όκνηρία, ή άδρά

νεια, ή δειλία, ή άπελπισία, ή άπογοήτευση, ό μαρασμός καί ή 
σύγχυση. 

Οί δυνάμεις τής ψυχής νεκρώνονται καί τό ήθικό τοϋ άνθρώ

που καταπίπτει. Τό ίστορικό γεγονός τής έξόδου τών 'Εβραίων 

άπό τήν Αϊγυπτο είς τήν γην Χαναάν παράλληλα έχι=:ι καί μιά ήθι

κήν προέκταση γιά τόν ϊδιο τόν άνθρωπο πού άγωνίζεται νά με

ταφερθή άπό τό σκότος είς τό φώς. Ή πορεία τών 'Εβραίων διά 

μέσου τής έρήμου άλληγορεί παράλληλα τήν παλαίουσα ψυχή 

πού άποσπάται άπό τήν Αίγυπτο, γη δουλείας καί μεταβαίνει 

στήν γη Χαναάν, γη έλευθερίας. Τό έπίτευγμα αύτό όφείλεται 

στήν ύψηλή φροντίδα τοϋ θείου Πνεύματος πού ένισχύει καί 

έμπνέει τήν ψυχή στούς σκληρούς άγώνες πού διεξάγει πρός ότι 

είναι ξένο πρός τήν φύσιν καί τήν ούσίαν της: Τό άγωνιστικό 

στοιχείο τοϋ άνθρώπου, ή έσωτερική αύτή φλόγα είναι έκείνη 

πού ένεργοποιεί τίς λανθάνουσες δυνάμεις τής ψυχής καί τίς 

θέτει σέ δράση. Φλόγα καί δράση ένωμένα μάς δίνουν τό άγωνι

στικό στοιχείο σέ πληρότητά. 

Στό 'Ομηρικό έπος ξεχωριστή θέση κατέχει ή ήρωϊκή φυσιο

γνωμία τοϋ 'Οδυσσέως. Αύτό τό στοιχείο πού ήταν έντονο μέσα 

του καί ένισχύετο άπό τό θείον, τόν βοήθησε νά έπιστρέψει είς 

τήν Ίθάκην, πνευματική πατρίδα. 'Όταν τό στοιχείο αύτό ένεργο

ποιείται είς τόν μαθητήν, τότε έμφανίζεται μιά ύπερφυσική δύ

ναμις πού άλληγορείται σάν σωματική όπως συμβαίνει συνήθως 

μέ τούς ηρωες τής άρχαιότητας. 

Ή φράση τοϋ Εύαγγελίου «Τ' άδύνατα παρά τοίς άνθρώποις 

δυνατά παρά τQ θεQ» μάς άποκαλύπτει ότι ό έντός ήμών θεός 

μπορεί νά κατορθώση τά πάντα. Αύτός ό έσω θεός πού έπικοι

νωνεί μέ τό παγκόσμιο πνεύμα μάς δίνει τό άγωvιστικό στοιχ,-ίο 

γιά νά κάνουμε τούς άθλους. Στό βιβλίο τής Γενέσεως άναφέρε

ται μεταξύ άλλων, ότι ό 'Ιακώβ έπάλεψε μέ τόν 'Άγγελο τοϋ 

θεοϋ έως τά χαράματα τής αύγής .... «Καί είπε πρός αύτόν ό "Αγ

γελοςε. Τί είναι τό όνομά σου; Ό δέ είπε 'Ιακώβ. Καί κείνος είπε. 
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Δέν θέλεις καλεσθή πλέον τό όνομά σου 'Ιακώβ, άλλά 'Ισραήλ (ί

σχύς θεοϋ). Διότι ένίσχυσας μετά θεοϋ καί μετά άνθρώπων θέ

λεις είσθε δυνατός.» 

Είς τήν Βουδιστική παράδοση γιά νά μεταφερθή ό μαθητής 

άπό τήν περιοχή τής Σανσάτα πού είναι σκότος καί άγνοια, πρός 

έκείνην τής Νιρβάνα πού είναι φώς καί σοφία, όφείλει ν' άγωνι

σθή έπί μακρόν πρός τίς ίδιες του τίς έπιθυμίες καί τά κατα

σκευάσματα τοϋ νοϋ πού τόν άπομακρύνουν άπό τόν δρόμο τής 

άληθείας. Ό ίδϊος ό Βούδδ.ας άπ' ότι λένε τ' άρχαία κείμενα είπε 

στούς μαθητές του: «"Αγωνισθήτε χωρίς διακοπή γιά τήν 

σωτηρία σας». Είς τήν Μπαγκαβάδ Γκιτά, (τό θείο όσμα), όπως τό 

άποκαλοϋν, ό Κρίσνα ή ένσάρκωση τοϋ Βισνού προσπαθεί νά 

πείσει τόν ηρωα Άρτζούνα ν' άγωνισθή έναντίον τών συγγενών 

του, δηλαδή πρός τά ίδια του τά πάθη. Τό άνθρώπινο στοιχείο 
κατ' άρχάς άντιδρά καί διστάζει, διότι ό χώρος άπό τόν όποίο 

άκούει καί βλέπει τά πράγματα είναι ή Σανσάτα. Ό Κρίσνα έπι

μένει καί έπί τέλους ή άνωτέρα ύπόσταση, πού άνήκει σέ όλλο 

χώρο καί διάσταση ξυπνά καί λαμβάνει τό μήνυμα, προχωρεί καί 
παίρνει μέρος είς τήν μάχη. Ό άγώνας αύτός τοϋ Άρτζούνα 
στήν Κουρουξέστρα λίμνη (πεδίον άρετής) όπως έρμηνεύεται, 

είναι ό άγώνας ό έσωτερικός πού κάνει ή ώριμη ψυχή πρός τήν 
άτέλεια καί τήν πλάνη τοϋ κόσμου τούτου. Είς τήν άρχαία Έλλά
δα κατά παράδοση ή άρετή τής άνδρείας έτιμάτω καί έδοξάζετο 

καί όλοι οί όνομαστοί ηρωες ήσαν άγωνιστές τής έλευθερίας τοϋ 
πνεύματος, καί έχθροί πρός πάσαν μορφή δουλείας προερχομέ

νη άπό τά ζωώδη ένστικτα τή ύλικής μας φύσεως."O "Ηρακλής, ό 
Περσεύς, ό Βαλερεφόντης, ό Θησεύς, ό Ίάσων, ό 'Ακταίων, ό 
"Οδυσσεύς συμβολίζουν τήν ψυχή πού μάχεται καί άγωνίζεται 

έναντίον τών παθών της. Ή λέξη ηρως, παραλληλίζεται μέ τό 
όγιος καί σημαίνει τόν νικητή τών αίσθήσεων. 

Έηίσης οί παραδόσεις τών Περσών παρουσιάζουν τόν μαθη
τή ώς στρατιώτη τοϋ Μίθρα- καί ό έσωτερικός Χριστιανισμός μέ 
τούς Ναϊτες καί Ροδοσταύρους, ώς ίππότη μαχητή πού άγωνίζε

ται ένάντια πρός τό κακό καί τήν άδικία. Στήν Αίγυπτιακή παρά

δοση όμοίως τό άγωνιστικό στοιχείο έκφράζεται διά τοϋ θεοϋ 
"Ώρου υίοϋ τοϋ Όσίριδος. Ό ΤΩρος μάχεται έναντίον τοϋ Τυφώ

νος καί τών ζώων πού _τόν συνοδεύουν, φονεύει τόν έχθρόν του 
καί άποκαθιστά τήν διασαλευθείσα τάξιν καί άρμονία. 

Έπίσης ένας άπό τούς άθλους τοϋ Ήρακλή είναι καί ή κατά
κτηση τής Ζώνης τής 'Ιππολύτης πού έχει όμεσο σχέση μέ τό 

άγωνιστικό στοιχείο τοϋ ηρωος. Κατά τήν παράδοση ή περιβόητη 
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βασίλισσα τών 'Αμαζόνων Ίnnολύτη φορούσε μιά χρυσή ζώνη 

(Ζωστήρ) nού τής έδωσε ώς δώρον ό θεός τού πολέμου 'Άρης. 

Ό θεός τής έδωσε τήν ζώνη αύτήν ώς έπαθλον γιά τούς 

άγώνες καί τίς νίκες nού κατήγαγε έναντίον τών έχθρών της. 

Τό δώρο αύτό δέν είναι ένα άnλό άντικείμενο άνευ άξίας καί 

σημασίας, άντιnροσωnεύει μίαν ίδέαν, μίαν ίδιότητα, ενα χάρι

σμα θεϊκό. Διότι τά δώρα nού προσφέρει ενας θεός nρός τούς 

θνητούς έχουν σχέση μέ τίς άρετές nού ό ϊδιος άντιnροσωnεύει, 

μέρος τών όnοίων μεταβιβάζει είς τούς άξίους. Ή ζώνη αύτή έκ

φράζει τήν άγωνιστική ίκανότητα τού μαθητού nού θά nρέnει νά 

έκδηλώσει έργω, λόγω καί διανοία στήν μυητική του πορεία. 

Οί Μωαμεθανοί άn' ότι είναι γνωστόν, όνομάζουν άληθινό 

Μουσουλμάνο έκείνον nού ύnακούει πιστά είς τούς νόμους τοϊι 

Κορανίου, καί άγωνίζεται έναντίον τών άπίστων. Οί άπιστοι έσω

τερικά ταυτίζονται μέ τούς είδωλολάτρες nού άντιιτροσωnεύουν 

τίς άδυναμίες καί τά nάθη τά όnοία μάς άnομακρύνουν άnό τήν 

ζώσα θεότητα. 

Τό άγωνιστικό στοιχείο, αύτή ή μαχητική ίκανότης ύnάρχει 

φύση είς τόν άνθρωnον ώς άναnόσnαστο μέρος τής ψυχής του 

καί μπορεί μέ κάποια μυητική άγωγή νά κολλιεργηθή καί άναnτυ

χθή. 
Καλόν όμως θά είναι νά τό στρέψουμε nρός τά έσω καί όχι 

nρός τά έξω. Διότι ό άγώνας nρός τά έσω είναι άρετή, ένώ αύτός 

nού γίνεται nρός τά έξω κακία. Έάν προσέξουμε ίδιαίτερα τά λι

μπρέτα τών έργων τού Ριχ. Βάγνερ θά δούμε ότι έχουν μίαν μυη

τική πλοκή nού τό κύριο χαρακτηριστικό τού είναι τό άγωνιστικό 

στοιχείο. Στόν Ταγχώϋζερ, Ζίγκφριδ, Λόεγκριv καί Πάρσιφαλ οί 

ηρωες τών έργων αύτών άγωνίζονται πρός τίς άρνητικές δυνά

μεις τού άνθρώnου καί κατ' έnέκταση τής άνθρωnότητας. 

Τέλος στήν άnοκάλυψη τού 'Ιωάννου άναφέρεται κατ' έnανά

ληψη τό άγωνιστικό στοιχείο, τό όnοίο άnοτελεί τήν άναγκαία 

nροϋnόθεση γιά τήν λήψιν τη θείας άμοιβής. 

Είς τό βιβλίο αύτό ό όραματιστής Άnόστολος έμnνεόμενος 

άnό τό θείον λέγει τά έξης: 

«Είς τόν νικώντα θέλω δώσει είς αύτόν νά φάγη άπό τού μήνα 

τού κεκρυμμένου. Καί θέλω δώσει είς αύτόν ψήφον λευκήν καί 

έnί τήν ψήφον όνομα νέον γεγραμμένο τό όnοίον ούδείς γνωρί

ζει είμί ό λαμβάνων. Καί όστις νικά καί όσης φυλάττει μέχρι τέ

λους τούς λόγους μου, θέλω δώσει είς αύτόν έξουσία έnί τών 

'Εθνών». «Καί θέλω δώσει είς αύτόν τόν άστέρα τόν nρωϊνόν. Ό 

νικών ουτος θέλει ένδυθή ίμάτια λευκά καί δέν θέλω έξαλείψει 
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τό όνομα αύτού έκ τού βιβλίου τής ζωής καί θέλω όμολογήσει τό 

όνομα αύτού ένώπιον τού Πατρός μου καί ένώπιον τών άγγέλων 

αύτού. 'Όστις νικά θέλω κάμει αύτόν στύλον έν τώ νοώ τού Θεού 

μου και δέν θέλει έξέλθει πλέον έξω. Καί θέλω γράψει έπ' αύτόν 

τό όνομα τού Θεού μου». «'Όστις νικά θέλω δώσει είς αύτόν νά 

καθίση μετ' έμού έν τώ θρόνω μου, καθώς καί έγώ ένίκησα καί 

έκάθισα μετά τού Πατρός μου έν τώ θρόνω αύτού. Ό νικών θέλει 
κληρονομήσει τά πάντα καί θέλω είσθε είς αύτόν θεός καί αύτός 

θέλει είσθε είς έμέ υίός». 
. "Ας γίνουμε καί μείς άγωνιστές κατά τόν έσωτερικό τρόπο, 

άγωνιστές τής άληθείας, όπως ή Ε.Π. Μπλαβάσκυ. 

Τό μήνυμα αύτό πού άπευθύνεται είς tήν ψυχήν μας, άς γίνει 

άπό τώρα έργο καί βίωμα είς τήν ζωήν μας, γιά νά μπορέσουμε 
κάποτε Θεού θέλοντος νά ύπερβούμε τά έμπόδια καί νικήσουμε, 

όπως οί ηρωες καί οί άγιοι τών διαφόρων παραδόσεων οί όποίοι 

άποτελούν γιά μάς πρότυπα πρός μίμησιν. 

'Ομιλία Γ. Σιβρή 

Άδελφοί μου, 

Ή σημερινή ήμέρα προσφέρεται έκτός τών άλλων, και γιά 
έναν άπολογισμό τού έργου πού έπιτέλεσε ό καθείς άπό έμάς 
κατά τόν διαρεύσαντα χρόνο· ώς έπίσης καί γιά μία έπισήμανση 

τών κυριωτέρων στόχων καί έπιδιώξεών μας. Διότι, όπως είς τόν 
ύλικό τομέα θέτουμε διαφόρους στόχους, πολύ περισσότερο 

νομίζω έπιβάλλεται νά πράξουμε τούτο στόν πνευματικό τομέα, 

έκ τού όποίου έξαρτάται ή πρόοδός μας πρός τήν έσωτερική τε
λειοποίηση. Είναι γεγονός ότι ή προτίμησίς μας στρέφεται, κατά 

κανόνα, πρός τίς ύλικές έπιδιώξεις καί κατακτήσεις, ένώ κανονι

κά θά έπρεπε τό ένδιαφέρον μας νά είναι συγκεντρωμένο πρός 
τό πνευματικό ίδεώδες, καί νά προσπαθούμε νά ίκανοποιήσουμε, 

κατά κύριο λόγο, τόν ψυχικό παράγοντα, καί κατά δεύτερον λό

γον τόν ύλικόν, άφού κατά συνθήκη μόνον εϊμαστε ϋλη, καί ό 
πραγματικός έαυτός μας είναι πνεύμα. Γνωρίζουμε ποιά είναι 
έκείνα πού εύχαριστούν τήν ύλικήν μας φύση, τά όποία καί έπι
ζητούμε, δέν κάνουμε όμως τό ίδιο γιά νά ίκανοποιήσουι.ιε τήν έν 
ήμίν θείον ύπόστασιν. 

Θά πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι οί συγκεντρώσεις μας είς 
τόν χώρον αυτό δέν γίνονται γιά νά άκούσουμε άπλώς μιά όμιλία 
πνευματικού περιεχομένου. Μέ τίς συναντήσεις μας αύτές έπι
διώκουμε καί κάτι άλλο πολύ βαθύτερο κι ούσιωδέστερο. Προ
σπαθούμε νώ λάβωμε έάν είναι δυνατόν όχι μόνον διανοητική 
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άλλά καί πνευματική τροφή. Ή ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑ
ΤΣΚΥ, τής όποίας τήν μνήμη τιμούμε καί πάλι σήμερα, στό 
έμπνευσμένο βιβλίο της «ή φωνή τής Σιγής» μός παροτρύνει νά 
μάθουμε πάν' άπ' όλα νά ξεχωρίζουμε τήν έγκεφαλική γνώση 
άπό τήν σοφία τής ψυχής. Διότι, όπως έπισημαίνει: «·Ακόμη καί ή 
άγνοια είναι καλύτερη άπό τήν διανοητικήν μάθηση, πού δεν 
φωτίζεται καί δέν καθοδηγείται καθόλου άπό τήν Σοφίαν τής 
ψυχής.» 

Έκτός λοιπόν άπό τίς όμιλίες καί τίς συζητήσεις όφείλουμε 
νά συνειδητοποιήσουμε ώρισμένες άλήθειες περί τού έαυτού 
μας, καί κυρίως νά κατανοήσουμε ποιό είναι τό πραγματικό νόη
μα καί ό σκοπός τής ζωής μας. Έπίσης όφείλουμε νά καταβά
λουμε κάθε προσπάθεια, όσο δύσκολο καί κοπιώδες καί αν είναι, 
νά καλυτερεύσουμε στό μέτρο τού δυνατού τούς έαυτούς μας. 
Νά περιωρίσουμε καί νά τιθασεύσουμε τίς έπιθυμίες καί τά πάθη 
μας, πού έχουμε κληρονομήσει άπό τήν έποχή τού ζώου καί είναι 
βαθειά ριζωμένα στό περιεχόμενο τής συνειδήσεώς μας, καί νά 
φέρουμε στήν έπιφάνεια τίς εύγενείς καί άνθρώπινες ίδιότητες 
πού ύπάρχουν καί αύτές μέσα μας άπό καταβολής άνθρώπου, 
πλήν όμως εύρίσκονται σέ λανθάνουσα κατάσταση. Μακροπρό
θεσμος καί πολύ φιλόδοξος στόχος μας θά πρέπει νά είναι ή πα
ντελής έξάλειψις όλων άνεξαιρέτως τών παθών, κι ή μετουσίω
σίς τους σέ άρετές, κάτι πού έπεδίωκαν καί οί άλχημισταί τού 
Μεσαίωνας διά τής συμβολικής μεταστοιχειώσεως τών μετάλ
λων άπό άγενή σέ εύγενή, ένα έργο πού συνετελείτο έπίσης είς 
τά μυστήρια όλων τών έποχών. 

'Όσο βαθύτερα είσέρχεται κανείς στήν ούσία τής θεοσοφι
κής διδασκαλίας τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί τίς άτέλειές 
του, τήν έyγενή άδυναμία καί τούς περιορισμούς του νά έφαρμό
σει είς τήν πράξιν τίς θεοσοφικές άρχές, νά ζήση δηλ. σάν άλη
θινός θεόσοφος. Τόσο περισσότερο αίσθάνεται τήν έλλειψη τού 
πνεύματος τής όδελφότητος, ή όποία ύπάρχει περισσότερο είς 
τόν τύπο καί έλάχιστα είς τήν πράξη. Καί στήν έλλειψη αύτή 
όφείλεται βασικά ή άνθρώπινη δυστυχία. Γιά τήν άνεπάρκειά μας 
αύτή προβάλουμε σάν δικαιολογία τίς συνθήκες καί τά προβλή
ματα τής ζωής. Στήν πραγματικότητα όμως ή αίτία βρίσκεται 
μέσα μας, καί άναβάλλουμε συνεχώς τό έργο τής έφαρμογής 
άπό πνευματική άδράνεια καί όχι άπό έλλειψη χρόνου ή λόγω 
δυσμενών συνθηκών. 

'Υπάρχει μία φράσις ή όποία άποδίδεται στόν ΓουΤλιαμ Σαίξ
πηρ καί ή όποία λέγει: «·ο θεός μός έχει δώσει ένα πρόσωπο καί 
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ό άνθρωπος έχει κατασκευάσει γιά τόν έαυτό του ένα άλλο. Ό 
άνθρωπος έτσι δέν γνωρίζει τό κατ' είκόνα καί όμοίωση τού 
θεού πρόσωπό του, καί έκλαμβάvει σάν τόν πραγματικόν έαυτόν 
του τό εϊδωλο πού έχει δημιουργήσει ό ϊδιος μέ τήν σκέψη του. » 

Μέ τό έπίκτητο αύτό πρόσωπο, πού όνομάζουμε έγώ ή ύλική 
προσωπικότητα, έμφανίζεται στήν κοινωνία- δι' αύτού συναλλάσ

σεται καί σχετίζεται μέ τόv κόσμο. Τό αύθεντικό μας πρόσωπο, 

. πού είναι ή πνευματική άτομικότης ή ή φύσις τού έαυτό, κατά 
τούς κινέζούς βουδδιστές, δέν συμμετέχει στή ζωή μας. "Όλες 
οί πνευματικές άρετές (άγάπη, άδελφότης, συμπόνοια, κλπ.) εί
ναι συμφυείς στό αύθεντικό μας πρόσωπο, καί έμείς προσπα
θούμε νά έκδηλώσουμε τίς ίδιότητες αύτές μέ τό τεχνητό μας 
πρόσωπο, τό όποίον άπό τήν φύση του δέν είναι ένάρετο, καί 
άρέσκεται νά ζεί στή σύγκρουση καί στήν άντιπαλότητα. "Έτσι, 
έπί τού παρόντος τό άληθινό μας πρόσωπο είναι προϊόν τής φα
ντασίας μας, καί οί πνευματικές ίδιότητές μας, μεταξύ τών 
όποίων καί ή άδελφότης, βρίσκονται σέ ύποτονικότητα. 

"Αδελφοί μου, 
Είναι άvάγκη νά συνειδητοποιήσουμε ότι ή άδελφότης είναι ένα 
άγαθό πολυτιμώτατο, τού όποίου τό τίμημα γιά τήν άπόκτηση εί
ναι πολύ άκριβό. Δέν μπορούμε νά διάγουμε μία ζωή όπως είναι 
τών περισσοτέρων άνθρώπων, μέ τούς φόβους, τίς προσκολλή
σεις, τίς φιλοδοξίες, τίς συγκρούσεις, καί έν γένει νά ίκανο
ποιούμε όλες τίς έπιδιώξεις τού έγώ καί συγχρόνως νά έχουμε 
άδελφική άγάπη καί πνευματική φιλία μεταξύ μας. Ή άδελφότης 
άπαιτεί άπό τόν άνθρωπο νά ζεί συμφώνως πρός τίς θείες έντο-
λές. Μέ άλλους λόγους τού ζητάει νά ύποβληθεί στήν ύψίστη 
θυσία, v' άπαρνηθεί ό,τι πιό προσφιλές εχει, τόν ϊδιο δηλαδή τόν 
έαυτό του. Είναι κάτι πού έπιτυγχάνεται πολύ δύσκολα καί γι' 
αύτό ή άδελφότης ύπήρξε πάντοτε ένα είδος σπανιώτατο. Καί 
έπειδή άκριβώς σπανίζει γι' αύτό δέν ύπάρχει σεβασμός πρός 
τόν άνθρωπο· δέν ύπάρχει σεβασμός στήν άνθρώπινη ζωή, άλλά 
κυριαρχεί τό προσωπικό συμφέρον είς βάρος τής ζωής καί τής 
ύποστάσεως τών άλλων. 

Ή έπίτευξις τού ίδανικού τής "Αδελφότητος θεωρείται τό 
άπαν στήν πνευματική ζωή. Έάν δέν πραγματοποιήσει κανείς 
αύτό τό ίδεώδες δέν μπορεί νά έπιτύχη τίποτα στόν τομέα αύτό. 
Ή φλόγα τής άδελφότητος είναι αύτή πού διατηρεί τήν συνοχή 
καί άποτελεί τό θεμέλιο μιάς πνευματικής όμάδας ή όργανώσε
ως. Στήν Χριστιανική διδασκαλία ή πρός τόν πλησίον άγάπη χα
ρακτηρίζεται ώς ύψίστη έντολή όμοία μέ έκείνη τής πρός τόν 
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θεόν 'Αγάπης, ό δέ Βούδδας λέγει ότι οί εύγενείς σχέσεις είναι 
όλόκληρη ή πνευματική ζωή. Καί τούτο διότι έάν τό έπιτύχη κα
νείς αύτό στήν ίδανική του μορφή, έχει κατακτήσει τήν τελειότη
τα, διότι θά έχει έκμηδενίσει τό έγώ. Οί Ίσλαμισταί μυστικοί ύπο
στηρίζουν καί αύτοί ότι ή Άγία φιλία θά έμφανισθή μόνον διά τής 
έγκαταλείψεως τού έγωϊσμού. Ή ούσία τής φιλίας είναι ή άγάπη 
πού άρχίζει νά ζεί στήν καρδιά. θυσίασε λοιπόν τήν διάνοια στήν 
άγάπη τής φιλίας. Κάποτε ό Κρισναμούρτι είχε πεί ότι ένας άλη
θινός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος χωρίς έγώ. Διότι όταν έξα
φανισθή τό έγώ ύπάρχει ή τελειότης τής θείας ύποστάσεώς μας 
καί ή άκτινοβολία τής ένορατικής άγάπης. 

Τό έρώτημα λοιπόν πού τίθεται καί πάλι σήμερα ένώπιόν μας εί
ναι τό έξής: Μέχρι ποίου βαθμού οί διδασκαλίες αύτές έχουν άφυ
πνίσει μέσα μας τήν ίδέα τής άδελφότητος, στήν όποία περικλείο
νται οί ίδιότητες τής άγάπης, τής συμπόνοιας καί τής φιλότητας; 

Έάν ζητούσαμε άπό τόν Κρισναμούρτι ν' άπαντήσει γιά λογα
ρ:ασμό μας θά μός συνεβούλευε νά είμαστε όσο μπορούμε πιό 
άντικειμενικοί καί είλικρινείς μέ τόν έαυτό μας καί τότε ίσως 
διαπιστώναμε ότι είς τήν πραγματικότητα δέν γνωρίζουμε τί είναι 
άληθινή άγάπη καί άδελφότης, γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι δέν 
γνωρίζουμε τό πραγματικό μας πρόσωπο. Τό εύγενές αύτό αί
σθημα, πού πηγάζει όπως είπαμε άπό τόν θείο έαυτό μας δέν 
έγκαταλείπει τελείως τόν άνθρωπο. Σέ στιγμές πού άπουσιάζει 
τό έγώ κάνει τήν έμφάνισή του κατά τρόπο έμμεσο, δηλ. διαι
σθητικώς καί τότε μεταβάλλεται ή διάθεσή μας καί θερμαίνεται 
ή ψυχή μας, ένισχύεται ή έλπίδα καί ή αίσιοδοξία μας. Οί στιγμές 
αύτές είναι όμως σπάνιες καί διαρκούν, κατά κανόνα, πολύ λίγο. 
"Έτσι γιά τούς περισσοτέρους άνθρώπους περνούν άπαρατήρη
τες. Οί πιό εύαίσθητοι καί δεικτικοί λαμβάνουν τό μήνυμα καί θέ
τουν ώς σκοπό τής ζωής τους τήν άναζήτηση καί τήν πραγμάτω
ση αύτού τού ίδεώδους, ίσως διότι τό κίνητρο είς αύτούς είναι 
ίσχυρότερο καί ή άνάγκη μεγαλύτερη, καί δέν άρκούνται στίς 
περιστασιακές μόνον βιώσεις. "Ίσως τέλος διότι διαπιστώνουν ότι 
χωρίς τό ίερό αύτό αίσθημα ή ζωή τού άνθρώnου είναι πεζή 
χωρίς κανένα ούσιαστικά νόημα καί περιεχόμενο. 

'Ομιλία Π. Ππασλιώτη 

'Αγαπητοί άδελφοί, 
"Όσα καλά λόγια καί νά πούμε σήμερα, πολύ λίγα θά μπορού

σαν νά προσθέσουν στήν άξία καί τή φήμη τής μεγάλης γυναι

κός, τή μνήμη τής όποίας τιμάμε σήμερα. 
Έκεϊνο πού προσιδιδιάζει περισσότερο στή μεγάλη θυσία της 
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καί τήν άναγνώρισή της άnό έμάς, είναι ή άnόφαση νά προσπα

θήσουμε νά πραγματοποιήσουμε τό χρέος μας ώς θεόσοφοι· 

χρέος, πού ή ίδια μάς έδειξε μέ τό έργο της, τή διδασκαλία της, 
τή ζωή της. 

Σήμερά έχουμε μία έnί πλέον άφορμή νά σκεφθούμε καί νά 

άποφασίσουμε γιά τό θεοσοφικό μας καθήκον· καί αύριο, μεθαύ

ριο, κάθε στιγμή θά έχουμε τήν εύκαιρία νά τό έκτελούμε. Ποιό 
είναι αύτό τό θεοσοφικό καθήκον; Είναι -πολύ άnλά- κάθε σκέ

ψη, λόγος ή πράξη πού 'προάγουν τήν παγκόσμια άδελφότητα. 

Κάθε τέτοια σκέψη μάς όδηγεί nιό κοντά στή συνειδητοποίηση 

τής ένότητας τών πάντων· κάθε τέτοιος λόγος ιϊ πράξη πού 

άnευθύνεται στό συνάνθρωπο ένισχύει τήν πραγμάτωση αύτής 
τής ένότητας. 

Ή όδός τού καθήκοντος είναι φωτεινή, άλλά καί μοναχική. 

Καί έκεί πού τελειώνει άρχίζει ή άτραnός τής θυσίας, άκόμη 

φωτεινότερη καί περισσότερο μοναχική. Αύτήν άκριβώς τήν 
άτραnό βάδισε ή 'Έλενα Μnλαβάτσκυ μέ άταλάντευτη άφοσίωση 

στήν δύσκολη άποστολή της, άλλά καί μέ άκλόνητη πίστη γιά τό 

ένδοξο τέρμα της. Άn' αύτήν τήν πίστη θά πρέπει νά άντλήσου
με κι έμείς δύναμη, άν θέλουμε νά άξιωθούμε κάποτε νά βαδί

σουμε τόν ίδιο δρόμο. Τό δρόμο τής άγάnης, τής άδελφοσύνης, 

τής άνιδιοτέλειας. 
Ή ίδια ή Μnλαβάτσκυ, όταν έρωτήθηκε πώς έννοεί στήν πρά

ξη τό θεοσοφικό καθήκον, άnάντησε: «Καθήκον μας είναι νά πί

νουμε χωρίς γογγυσμό, ώς τίς τελευταίες σταγόνες, ό,τι μπορεί 
νά μάς έnιφυλάσσει τό κύπελλο τής ζωής, νά δρέnουμε τά ρόδα 

της μόνο γιά νά χαρίσουμε ατούς άλλους τό άρωμά τους, κι 

έμείς νά άρκούμεθα στ' άγκάθια, αν δέν είναι δυνατόν νά άπο

λαύσουμε τό άρωμά τους δίχως νά τό στερηθεί κάποιος άλλος». 
Άν ή προσπάθειά μας λοιπόν είναι νά έκτελούμε αύτό τό κα

θήκον έξαντλώντας τό μέτρο τών δυνατοτήτων μας· αν οί πρά

ξεις μας έμnνέονται όnό άγάπη καί πίστη γιά τό άληθινό, τό 

ώραίο καί τό δίκαιο, τότε θά είμαστε πραγματικά θεόσοφοι καί 

όχι άnλώς μέλη τής θεοσοφικής έταιρίας. 
Νά βιώνουμε καθημερινά τήν άδελφοσύνη όχι ώς μία ήθική 

έnιταγή, όλλά ώς μία πραγματικότητα μέσα στή φύση-αύτή πρέ
πει νά είναι ή ύψηλή έnιδίωξίς μας, ή όnοία κάποτε θά μάς όδη

γήσει μέσα στό ύnέρτατο φώς πού διαχέει τά πάντα, τό φώς πού 

ένώνει τά πάντα, τά πάντα πού είναι 'Ένα. 

Ή σεπτή μνήμη τής μεγάλης δασκάλας, άς μάς δίνει πίστη, 

δύναμη καί τόλμη γιά τό δύσκολο έργο πού μάς μέλλει νό έnιτε

λέσουμε. 
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Στίς 4 'Απριλίου τού 1990 έγκατέλειψε τόv χώρο τής γήϊvης 

ϋλης, καί μετέστη είς Αίωνίαv Άvατολήν, ό Φίλτατος Κραταιότα

τος 'Αδελφός Μηνάς Λογοθέτης. "Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης τού 

·Ύπατου Συμβουλίου τού 33
° 

τής Έλλάδος, τού 'Αρχαίου καί 

Άnοδεδεγμέvου Σκωτικού Τύπου ... 

Ή Σοφία, ή Τάξις καί τό Κάλλος τής Άγάnης nρός όλους 

τούς 'Αδελφούς καί nρός όλους τούς άνθρώnους, ήσαν τά στοι

χεία πού τόv έχαρακτήριζαv είς τόv γήϊvοv Κόσμον. 

Πράος καί Συνετός καί Ταπεινός τή Καρδία, είχε κατορθώσει 

νά δημιουργήσει τόν ήθικόν τόν Έσωτερικόν Τεκτονικόν Ναόν, 

διά τής Σοφίας, τής 'Ισχύος τής Τάξης, καί τού Κάλλους τής 

Άγάnης. 
Κατώρθωσε νά έnιτύχει αύτό ά1φιβώς πού ζητεί ό Τεκτονι

σμός είς τό «Υπ. Περιστήλιον». Νά καταστεί «ό Ταπεινότερος» 

όλων. ΤΗταν γνωστός διά τάς Άpετάς του, όχι μόνον είς τήν Έλ

λάδα όλλά καί είς τόν Διεθνή χώρο τού Τεκτονισμού. 'Έλαβε μέ

ρος καί διεκρίθη είς τό Συνέδριον τώv 'Υπάτων Συμβουλίων τής 

Ερώnης, τό συvελθόν είς Βισμπάντεν τής Γερμανίας άnό 5 εως 

9-6-1984 (Τεκτ. Δελτίο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Νο 9 τού 1984). Προσε

κλήθη άn' όλους σχεδόν τούς Συνέδρους νά έnισκεφθεί τά

'Ύπατα Συμβούλια τών Χωρών τού Κόσμου τής Εύρώnης καί τής

'Αμερικής. Ή προσφορά του είς τόν Έλληνικό Τεκτονισμό ύnήρ

ξε μεγίστη. 'Ακτινοβολούσε 'Αγάπην, Πραότητα καί Όμόνοιαν,

πού τόσον έλλείnουν άnό τήν ταραγμένην έnοχήν μας είς τόv

Πλανήτην μας μεταξύ τώv άνθρώnων.

'Υπήρξες όληθινός «Μύστης» τού Τεκτονικού 'Ιδεώδους, 

'Αλησμόνητε, Κραταιότατε, 'Αδελφέ, Μηνά Λογοθέτη. Είμαι βέ
βαιος ότι ό Μ.Α.Τ.Σ. θά κατατάξη τήν ώραίαv Ψυχήν Σου, μεταξύ 

Πνευμάτων Τετελειωμένων. Έμείς δέ όλοι οί 'Αδελφοί σου, ύnο

σχόμεθα νά κρατήσωμεν όναμμέvο τό Τεκτονικόν ΦΩΣ πού μας 

μετέδωσες. Νά τό κρατήσωμεν άναμμένο είς τό βάθος τής έσω

τερικής μας Στοάς, ό καθείς, όσο θά λειτουργούμε άκόμη σάv 

ύλικές μικρομονάδες, στόν ύλικό χώρο τού μικρού μας Πλανήτη. 

Γιά νά συvεχίσωμεv όνεγείροντες τόv Ναόν μας έnί τής 

Γής, ... «Πάντες δι' ένός καί 'Έκαστος διά Πάντων ... » 

ΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΟΜΙΛΙΑ Π.Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΟ 

Βρισκόμαστε στό Ίερό Νησί τής Δήλου καί θεώρησα σκόπιμο 

νά σάς άπασχολήσω καί νά σάς έμπιστευθώ, μέ όσα ή έσωτερική 

άρχαία παράδοση έπέτρεψε νά περισωθούν σχετικά μέ τή λα

τρεία τής έποχής έκείνης, περί τού θεού τού ΦΩΤΟΣ. 

Ό θεός Άπόλλωνας, είχε καθιερωμένη θέση στή σειρά τής 
μυσταγωγικής κλίμακας καί τό "Απολλώνιο ΦΩΣ καταύγαζε τή 

διάνοια τών Μυσταγωγών τής "Αρχαιότητας. 
Μυσταγωγικώς ό θεός "Απόλλωνας, διακρίνεται, όχι μόνον 

άπό τόν θεό Έρμή, άλλά καί άπό αύτόν τόν Διόνυσον. Είναι θεός 

τού φωτός τής ψυχής καί κυριαρχεί έπ' αύτής, όταν αύτή βρεθεί 

ύπό τήν άποκλειστική τού Ήλίου έπίδραση καί είναι γνωστό ότι ό 

άνθρωπος βρίσκεται ύπό τήν έπιρροή τών έπτά κυριάρχων πλα

νητών, οί όποίοι κανονίζουν καί διαμορφώνουν τή σύνθεση τής 

προσωπικότητάς του. 
Ό συνδετικός λόγος τής ψυχής καί τού όργανισμού της, πε

ριλαμβάνει καί τών έπτά άστρων τήν έπήρεια καί ό "Ήλιος κατέ
χει πρωτεύουσα θέση στή διάπλαση καί διαμόρφωση τού άνθρω

πίνου τύπου καί τό διαχωρισμό του άπό τού κτηνώδους, τού 

ζωώδους, σέ τρόπο νά άποτελεί τήν κορωνίδα τής δημιουργίας 

στόν πλανήτη μας, τήν όποία μεταμορφώνουν οί θείοι νόμοι της .. 

Κατ' αύτόν τόν τρόπο οί Μύστες έξηγούσαν τήν ύπεροχή τού 

πνεύματος τού άνθρώπου, άπέναντι τών άλλων μορφών τού πλα

νήτη μας καί τήν κατεύθυνσή του πρός τίς σφαίρες τού Φωτός 

καί ή Βασιλική Τέχνη τών μυστηρίων τής Άρχαίας "Ελλάδας αύ

τόν τόν σκοπόν είχε. 

Τό φώς τού θεού "Απόλλωνα μεταβάλλει τήν ψυχή άπό σκο
τεινή σέ φωτεινή - άκτινοβόλο, πνευματικό 'Ήλιο, όπου όλοκλη

ρώνεται ό φωτισμός της καί μιά αίωνία άειθαλής νεότητα συνο

δεύει τά τέκνα τού φωτός, μέ τήν κυριαρχία τού Άπολλωνίου 
φωτός, τό όποίο δρα μέ τήν έπέμβαση τού έλευθερωτού τών ψυ

χών Διονύσου. 

Αύτή ή διεργασία καλείται άνοικοδόμηση τού ναού τού Πνεύ

ματος καί είναι ό δημιουργούμενος φωτεινός πνευματικός όρ

γανισμός, τής έξελιγμένης ψυχής, ό όποίος δημιουργείται διά 

τών έξαγνιστικών καί καθαρτικών έπιδράσεωv τού Άπολλωνείου 

φωτός, τό όποίο δέν είναι άλλο, άπό τό θείο πνευματικό φώς, τό 
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ΦΩΣ του Κόσμου, τό φωτίζων καί άγιάζων πάντα όνθρωπον έρ
χόμενον είς τόν κόσμον κατά τόν θείον 'Ιησού ... 

Ό Ήσίοδος γιά τήν κοσμογονικήν καταγωγή τού "Ήλιου 
έγραψε: Καί ή θεία έρωτοσμίγοντας μέ τόν -Υπερίωνα, έγέννη
σε τό μεγάλο "Ήλιο καί τή λαμπρή Σελήνη καί την Ήώ (Αύγή) πού 
αύτή φέρνει τό φώς καί σ' όλους τής Γης τούς άνθρώπους καί σ' 
όλους τούς άθaνάτους θεούς (θεούς πνεύματα). 

Τό Φώς τούτο τού Ήλιακού Λόγου - τό Άπολλώνειον φέρνει 
ό άργυρός τής Σελήνης καρπός καί ό "Ήλιος μέ τή Σελήνη είναι 
άπό τά πιό άπαρaίτητa σύμβολα σέ μυσταγωγικά σκηνώματα καί 
κατά τήν παράδοση όλων τών Μυστηρίων τής άρχaίας Έλλάδας: 
Έφωτίσθη ή Σελήνη άπό τόν "Ήλιο καί ύπό τό άρyυρό της Φώς, οί 
έργάται πού άνοικοδομούν τόν Πνευματικό Ναό τής Ψυχής, το
ποθετούν τούς κυβικούς κaί λαξευμένους άπό τι'; έργaλεία τής 
Πίστεως, τής 'Αγάπης κaί τής Έλπίδaς λίθους ... 

Γιά νά συντελεσθή ή άπό τό σκότος πρός τό Φώς μεταμόρ
φωση τής Ψυχής, έστιάδες παρθένοι, νύμφες τού θεού Ποσει
δώνα, πρόσφεραν τίς ύnηρεσίες τους, στήν άγνή ψυχή, προκει
μένου νά δεχθεί τόν ξανθό Φοίβο, μέ τό 'Ανέσπερο Φώς του. Ή 
ψυχή, ή όnοίa πολύ έργάσθηκε γιά τήν άνaτολή τού φωτός τού 
θεού 'Απόλλωνα, δικαιούται μαζί μέ τό Άνέσnερο θείο Φώς καί 
τό δάφνηνο στεφάνι γιά τή νίκη της έναντίον τών δυνάμεων τού 
σκότους, άπό τόν Κύριο τών Κυρίων κaί Πατέρα τών Πατέρων ... 

Συνέτριψε τό φόβο, τή δουλεία, τό φθόνο, τή δεισιδαιμονία, 
τόν έγωϊσμό καί όλα τά σκοτεινά έλαττώματα πού άνάγονται στό 
κράτος τής άρνήσεως. θείο Φώς Ήφaiστειο καί Χιραμικό nύρ, 
έχουν συνεργασθεί yιά νά φέρουν σέ πέρας τό Ναό τού Πνεύμα
τος, τόν όργανισμό τής μεταμορφωμένης καί άναγεννωμένης 
ψυχής. 

'Όταν σύμφωνα μέ τήν παράδοση Λέμε, ή Λητώ yεννό τή' Αρ
τέμιδα, νοούμε ότι ή Δήλος δέχτηκε καί άnέκτησε τήν ίκανότητα 
νά δεχθή καί τό φc7)ς τού θεού Άπόλλωνα. Ή Λητώ ώρίμασε γιά 
νά φέρει τό θείο τοκετό, τήν άναγέννηση καί ή Δήλος μεταβλή
θηκε σέ Ήλιακό χρυσάφι, μέ τή γέννηση τού θεού 'Απόλλωνα. 
Τό Απολλώνειο Φώς έγκαταστάθηκε στό νησί τής Δήλου, αίώνιο 
κaί άσβεστο, μέσα στίς ψυχές πού τό άyάπησαν καί άγαnήθηκαν 
άπό αύτό, yιά νά έnισφραγίζει τήν Άγάπη πού είναι ό Θεός, ό 
Θεός Δημιουργός καί μεταμορφωτής τού παντός. 

Κατά συμβολική έννοια, τά φωτεινά πνεύματα τού ούρανού, 
κατά τή διαδικασία αύτή, τής θείας Μυσταγωγίας, συντρέχουν 
στή γέννηση, άnό τίς ψυχές τών μυστών, τού φωτός τού θείου 
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'Απόλλωνος, ή ψυχή τους σκιρτά άπό άνέκφραστη χαρά, άπο

κτοϋν τόν πνευματικό τους όργανισμό καί άνέρχονται άνετα, μέ 

κατάληξη τήν 'Άχραντη θεότητα. 

Τό Άπολλώνειο Φώς είναι τό έσωτερικό Φώς τής ψυχής πού 

ύπάρχει λανθάνον σέ κάθε ψυχή, πρό πάντων τών αίώνων καί έκ

δηλώνεται μέ τή θεία ΑΓ ΑΠΗ διότι ό θΕΟΣ ΑΓ ΑΠΗ ΕΣΤΙ καί 

αύτή είναι τό ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ κατά τόν θείο ΙΗΣΟΥ. 
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ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ 

Ξεκίνησα γυμνός στό άνοδικό κάλεσμα, στοϋ ΘΕΣΜΟΥ τό δρό
μο. 

Έκεί ζήτησα βοήθεια· στή ΣΚΕΨΗ όμως, όχι στό βίωμα τοϋ φο
ρέα. 

'Όχι «άκρογιάλια όλόφωτα κι ώραία», στήν κάθε μέρα μου, 

άλλά προσπάθεια ή διανόηση γιά κατανόηση 

στό χτές, στό σήμερα, στό πέρα μου. 

'Αγωνίστηκαν' άφίσω έξ' άπ' τή θύρα τοϋ ΝΑΟΥ τά μέταλλα, 

δέν έσφαλα. 
Στράφηκα στό έσω μου, μέ τή διανόησή μου. 

Στή συνείδησή μου 

γονάτισμα. Βλέμα κι' έρευνα στίς έσχατιές, στό βάθος. 

Άπόδιωγμα στό πάθος 

καί κριτική στό είναι μου. 

'Αποφάσισα. Τεκτονική ΙΔΕΑ βοήθεια δίνε μου. 

ΦΩΤΙΣΗ 

Περπάτησα στό μονοπάτι τής 'Υπομονής 

Σφυρί καί καλέμι· γνώμονας καί διαβήτης. Τής έπιμονής 

μου τό κέρδος λαξεμένη -«όσο μπόρεσα»- πέτρα. 

τής τεκτονικfις ΙΔΕΑΣ δώρο, ό δρόμος τής ΓΝΩΣΗΣ. Μέτρα, 

σκέφτηκα, τό πόσο περπάτησες μπορείς. 

Τό τί σοϋ μένει νά διαβής δέ μετριέται. θαρείς 

τήν ΑΛΗΘΕΙΑ πώς άγγιξες κάποια ύπερούσια στιγμή, 

άλλά δέν ύπάρχει Τέρμα-άγκάλιασμα, γιά καμιά ϋπαρξη μ' άν

θρώπινη δομή. 

ΟΧΙ!δέν έχει τελειωμό ή πορεία πρός «τήν ΑΛΗΘΕΙΑΝ, τόν ΛΟ

ΓΟΝ, τόν θεόν». 

Δέν θά φτάσης ποτέ· δέ θά γίνης ποτέ ένα κομμάτι άπ' Α ΥΤΟΝ. 

ΟΜΩΣ ή πορεία θά σοϋ δώση τή δύναμη νά ζητήσης τό ΦΩΣ. 

Μά πώς; 

Μέ τό γύρισμα στό ΕΣΩ σου, κάποια στιγμή, σόφότερος θά νοιώ

σης. 
Μέ τό βλέμμα σου καρφωμένο στίς άχτίδες του, στίς άχτίδες τής 

ΓΝΩΣΗΣ 
Μέ τή σύναξη άπ' τό στάλαγμα τών ρανίδων τής ΣΟΦΙΑΣ 

πού δόθηκαν άπό ΕΚΕΙΝΟΝ στό πνεύμα σου. 

Μέ χάρισμα, αν χρειαστή, τό ΑΙΜΑ σου. 
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Χωρίς ποτές τό ΦΩΣ ή τήν ΑΛΗΘΕΙΑ 

κατάματα νά θέλης νά κυτάξης, γιατί θά τυφλωθής-

κάθε στιγμή, σάν ϋπαρξη τού ΑΠΕΙΡΟΥ, θά ΠΡΟΣΠΑΘΗΣ. 

θΕΩΣΗ 

Γιόμισα τής καρδιάς μου τίς πτυχές 
μέ τή συγκομιδή τής ΑΓ ΑΠΗΣ.«ΑΔΕΛΦΕ» μου, 

πιό ούράνια άρμονία σ' άλλη λέξη καμιά, 

όπου κι' άν άκουσα, δέν ένοιωσα ποτέ μου. 

1990 

Κι' έφτασα κάποτε στό τρίτο σκαλοπάτι, στήν τρίτη, βαθμίδα! 

Τεκτονική πορεία!!! Καί είδα. 

Είδα καινούργιους δρόμους διάπλατους μπροστά μου, 

χωρίς καί πάλι τέλος καί πάλι γιομάτους άπ' Άγάπη 

καί λουσμένους στό άνέσπερο ΦΩΣ. 

Κι' ένοιωσα, κάποια στιγμή, βαδίζοντας, 

σάν δημιούργημα ΕΚΕΙΝΟΥ, 

πώς εϊμουνα μέ όλους τούς άνθρώπους ΑΔΕΛΦΟΣ. 

ΝΙΚΟΣ Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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το ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

Sir Edwin Arnold 
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Άπό τή «Νύχτα τής Φώτισης» 

(Ή σκηνή τού Πειρασμού) 

�Ηρθαν τά θανάσιμα άμαρτήματα τά δέκα 

-ητανε οί δυνατοί τού Μάρα σύμμαχοι,

τού κακού οί άγγελοι - πρώτα ή Ά τταβάντα,

τού έγωϊσμού τό κρίμα πού τού άρέσει νά θωρεί

τό δικό του πρόσωπο ν' άντικαθρεφτίζεται στό σύμπαν

σά μέσα σέ καθρέφτη, έκείνο πού φωνάζει: «ΕΓΩ»

πού θάθελα ν' άκούει τόν κόσμο νά φωνάζει: «ΕΓΩ».

Σάν ύποφέρει αύτός θαρρεί πώς χάνονται όλα.
Καί τού λέει:

-·Άσε Σύ, άν είσαι Βούδδας,

«νά ψάχνουνε ψηλαφητά, οί άλλοι στά σκοτάδια.

«Σού φτάνει νά μένεις Σύ πάντα άμετάβλητος.

«Σήκω αποδώ καί πάρε μαζί σου τήν εύτυχία τών θεών.

«'Ατάραχοι δέν ύποφέρουν άπό άλλαγές,

«μήτε φροντίδες έχουν, μήτε παλέματα».

Μά ό Βούδδας τότε αποκρίθει:

-Τή δικαιοσύνη δέν ψηφάς;

« Ή άδικία όμως είναι κατάρα!

«Φύγε! Νά ξεγελάσεις πήγαινε

«όσους τόν έαυτό τους άγαπούν».

�Ηρθεν έπειτα ι'1 άχνοπρόσωπη άμφιβολία, ή γητεύτρα.

Μέσα στού Δαίδαλου σφύριξε τ' αύτί:
-Φαντασίες είναι όλα,

«καί είναι ή γνώση μάταιη τής ματαιότητάς τους.

«Κυνηγάς τόν ϊδιο Σου τόν ϊσκιο.

«Σήκω, παράτα αύτά τά μέρη.

«Είναι ό μόνος τρόπος νά λυτρωθείς καί λεύτερος νά νιώσεις!

«Σταμάτα τόν άγώνα,

«όχι άπό λιποψυχιά η άπαυδισμό- ποτέ ποτέ,

«μά γιά τόν άνθρωπο έλπίδα δέν ύπάρχει. Βοήθηση καμιά.

«Τή ρόδα πού γυρνά δέν μπορεί νά σταματήσει».

Καί άποκρίθηκε ό Κύριος ήμών:

-Βιτσικίτσα 1 πλανεύτρα,

1 
Σανσκριτικά «·Αμφιβολία». 
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«μαζί μου δέ θά πετύχεις τίποτα, 

«έσύ τού άνθρώπου ό πονηρότερος έχτρός!» 

Κι ή Σαλάμnατ - παραμάσα ήρθε τρίτη, 

έκείνη πού τών άμαθών τήν πίστη δυναμώνει. 

Μάγισσα, ντυμένη τό ρούχο τής ταπεινής πίστης, 

ξεγελάει τίς ψυχές μέ λιτανείες, λειτουργίες, προσευχές, 

τά κλειδιά, στά χέργια της κρατώντας, 

1990 

πού κλείουν τήν κόλαση κι άνοίγουνε διάπλατα τούς ούρανούς. 

-""Αν τολμάς, Τού λέει, 

«πέταξε όλα τά βιβλία μας τά ίερά, 

«τούς θεούς κατάλυσε καί ρήμαξε τούς ναούς τους. 

«·Αναποδογύρισε τό Νόμο, 

«πού θρέφει τούς ίερείς καί τών βασίλειων είναι ό στύλος!» 

Ό Βούδδας τής άπάντησε: 

-Έκείνο πού θέλεις νά γκρεμίσω,

«μορφή είναι καί nερνάει.«""Ομως, ή λεύτερη Άλήθεια μένει.

«Στά βαθιά σου τά σκοτάδια ξαναγύρνα».

Κατόπιν, ενας πειρασμός πιό τολμηρός

προχώρησε μέ χάρη.

ΤΗταν τού πάθους ό βασιλιάς, τό Κάμα,

πού διαφεντεύει καί αύτούς τούς θεούς,

άρχοντας καί κύριος τής κάθε άγάπης,

τού βασίλειου τής ήδονής ό έξουσιαστής.

ΤΗρθε γελαστός κάτω άπό τό δένδρο,

τό χρυσό του τό δοξάρι στολισμένο

μέ γκιρλάντες κόκκινα λουλούδια,

καί τού πάθους τίς σαΤτες τίς γλωσσάτες:

οί πέντε πύρινες αίχμές τους
2 

τρυπούνε τήν καρδιά, τήν χτυπούνε,

άπ' τό φαρμακερό κοντάρι πιό σκληρά.

Γύρω του μαζεύτηκαν, σ' αύτές τίς έρημιές,

καλλονές έξαίσιες σμάρι.

Εϊχανε μάτια ούράνια, χείλη φιλήδονα.

Μέ λόγια λάγνα, ψέλνανε τό έγκώμιο τού έρωτα.

Τίς συνοδεύανε όργανα άόρατα, μελωδικά,

κι εϊχανε τόση γοητεία πού θά 'λεγες
ότι άκόμα κι ή νύχτα σώπασε, τό φεγγάρι, τ' άστέρια σταματήσαν,
νά τίς άκούσουνε.

2
Oί πέντε αίσθήσεις. 
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Τραγουδοϋσαν τοϋ Βούδδα τίς χαμένες εύτυχίες 
Τοϋ λέγανε, στούς τρείς κόσμους3 τούς άnέραντοuς 
δέν ύnάρχει nιό γλυκό άnό τό μυρωμένο κόρφο 
όμορφιάς πού άγαnάει καί δίνεται� 

199 

Παράδεισος τά τριανταφυλλιά μπουμπούκια της, τά ερωτικά της 
ρουμπίνια. 

Τίποτε δέν ξεπερνά τήν άφατη άρμονία τής μορφής, 
πού δείχνει καί γραμμές καί θέλγητρα έκείνης π' όγαnάς. 
Άρμονία άnερίγραφτη μέ λόγια, 
μά πού μιλά όnό τή μιά καρδιά στήν άλλη. 
Κάνει μέσα μας τό αίμα νά χορεύει - μάς μεθά 
νοιώθουμε θεοί, κύριοι, δημιουργοί. 
Είναι ό άληθινός ούρανός. Ή θέλησή μας τήν άnοζητάει. 
Τή λαχταροϋμε καί τή λατρεύουμε. 
Δώρα τών δώρων πού μάς ξανανιώνει. 
Άξίζει χίλιους πόνους νό ύnοφέρεις γι' αύτό. 
Νά τί τραγουδούσανε ξελιγωμένες. 
Στό βλέμμα τούς έλαμπε φλόγα έρωτική, 
τό χείλη μισανοίγαν σέ χαμογέλοιο πλάνο, 
τά χέργια άnλώνανε όλο γητειά. 
Σέ αίσθησιακό χορό, μέ τέχνη ξεσκεnάζαν 
καί πάλι κρύβαν τά μεριά τους καί τά μέλη τους τά λυγερό, 
σά λουλουδιών μισόκλειστους κοντσέδες 
πού δείχνοuνε τό χρώμα 
μά έχουν άκόμα κρυμμένες τίς καρδιές τους. 
Χάρη nιό συναρπαστική ποτέ δέ γοήτεψε τά μάτια 
άnό τή χάρη nούχαν οί νυχτερινές χορεύτριες 

πού ζώσανε τό δένδρο. 
ΤΗταν τής καθεμιάς τά θέλγητρα πιότερα άnό τής άλλης, 
σιμώνανε τό Βούδδα μέ τή σειρά καί τοϋ μοuρμοuρίζαν μέ πάθος: 
-·Ώ Σιντάρτα μου μεγάλε, είμαι δική σου!
«Κοίταξέ με στά μάτια, σ' άρέσοuνε;
«Δοκίμασε τό στόμα μου, δοκίμασε τ' άγκάλιασμά μου.»
Μά τίποτα δέν τάραζε τό άκύμαντο πνεύμα τοϋ Κυρίου ήμών.
Τότε, τό Κάμα έσεισε τό δοξάρι του τό μαγικό.
Μονομιάς οί μπαγιαντέρες παραμέρισαν,
προχώρησε μορφή άσύλληπτη σέ κάλλος καί μεγαλοnμc.,11ι:;ια,

όμοια μέ τής ζαχαρένιας Γιασοντόρα4 τήν όψη.

3
Φυσ1κό, νοητικό, άστρικό. 

4 
Ή γυναίκα τοϋ Βούδα 



200 ΙΛΙΣΟΣ 

Τά μαύρα της μάτια μέσα στά δάκρυα βουτηγμένα 

δείχναν τήν άγάπη τήν πιό τρυφερή. 

Τ' άνοιχτά της μπράτσα στρίβαν άπό όδύνη 

καί γλυκαναστενάζοντας ή σκιά ή θελκτική 

Τόν φώναξε μέ τ' όνομά Του καί τού λέει: 

-Πρίγκηπά μου μέ άφησες κι έγώ πεθαίνω!

«Ποιόν τάχα νάβρες ούρανό όμοιο μ' αύτόν

«πού ξέραμε, στήν άκροποταμιά τού κρυσταλλένιου Ρόινι,

«μέσα στης ήδονής τό σπίτί,

«έκεί πού τώρα τόσα χρόνια σκληρά κλαίω γιά Σε;

«·Ώ ξαναγύρισε Σιντάρτα! Ξαναγύρισε!

«Φίλησε καί πάλι τά χείλη μου, μονάχα τούτο σού ζητάω.

«'Άφησέ με άκόμα μιά φορά σ:τό στήθος σου νά γείρω

«καί τά στέρφα όνειρά σου θά στερέψουν.

«Κοίταξέ με! Δέν είμαι έκείνη πού άγαπούσε;»

-Ναί, μά τήν άγάπη τή γλυκειά, λέει ό Βούδδας

«έκείνης πού παρασταίνεις πανέμορφη καί δολερή σκιά

«μάταιη είναι ή πονηριά σου. Δέ σέ καταριέμαι

«έσένα πού έχεις τόσο άγαπητή μορφή,
«κι όν είσαι όπως είναι όλες οί ψευτιές της γης!

«Διαλύσου ξανά ατό χάος».

Τότε άντήχησε φωνή μεγάλη μέσα ατό δάσος

καί χάθηκε ή μαγεμένη συντροφιά

μέ τίς φλόγινες σημαίες π' άνεμίζαν, τίς μουσικές,

τά πέπλα καί τά διάφανα φουστάνια

μέ τίς μακριές αίθέριες ούρές.

1990 

('Ανάγνωση 'Ιφιάνασσα Χατζηδημητρίου κατά τήν έορτή τού 
Λευκού Λωτού) 



1990 

Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

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

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, όποστέλλετε μέ 
ταχυδρομικήν ή τραπεζικήν έπιτογήν 
είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 
Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο
φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Άποστο
λαί μέ τραπεζικός έντολός μάς δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητός μας, έπεστρόφησαν 
όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήνον μέ τήν 
σημείωσιν: «μετώκησε» ή «άγνωστος». 
Παρακαλούνται όσοι τούς γνωρίζουν 
νό τούς είδοποιήσουν ή νό μάς 
δώσουν τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

'Αθηνά Βάνα 
'Απόστολος Γκιρτζής 
Μαρία Ρουσέλη 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γεωργ.Δαφνής,Κέρκυρα 
θεοδ. Καρόμπελας, 'Αλεξανδρούπολη 
Άλ. Παρασκευό, Γκούρα Κορίνθου 
Γ.Α. Τριανταφυλλόπουλος, Πάτρα 
Γεωργ. Φουρουτζόγλου, Δρόμο 

ΕΓΚΑ ΤΕΛΕΙΨ ΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Αθαν. Μαμαλικόπουλος, Ξάνθη 
Αλ. Λουκάκης, 'Ηράκλειο Κρήτης 

201 

μας 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Δημητρίου Απ. Κυριόκη: «Ζητήματα 
κοί 'Απόψεις» (Μελέτοι)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«'Ηπειρωτική 'Εστία» Ίον.-Φε-
βρ -Μόρτ 1 990 
«Χρονικό» Μόρτ.-Άπρ., Μόιος-Ίούν. 
1990 (2 τεύχη) 

ΔΩΡΕΕΣ 

'Αρετή Τζουλάτη είς μνήμην Σπυρίδω
νος Νόγου δρχ. 15.000, είς μνήμην Νι
κολάου Παράσχη δρχ. 1 0.000 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Ήράκλειον: Συμεών Νικολόπουλος 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλο: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 
Λάρισα: Ίο. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδόκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσόκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστόκης 
Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 
Χανιά: Έμμ. Νοδοράκης 
Κύπρος: θεοφ. Ποναγιώτου, 





ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 

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

Η.Ρ. Blavatsky 

Η.Ρ. Blavatsky 

An. Besant 

An. Besant 

Besant-Leadbeater 

C.W. Leadbeater

Ν. Sri Ram

Ν. Sri Ram

lrving S. Cooper

Vivekananda

E:p11as Levi

Papus
"Αντ. "Ανδριανοπούλου
"Αντ. "Ανδpιανοπούλου

"Αντ. "Ανδριανοπούλου

Ίω. Βασιλή

Ίω. Βασιλή

Νέλλης Θεοδώρου

Νέλλης Θεοδώρου

Νέλλης Θεοδώρου

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ»

«ΙΛΙΣΟΣ»

«ΙΛΙΣΟΣ» 

Τό κλειδί τής θεοσοφίας 

"Η φωνή τής σιγής 

·ο "Εσωτερικός Χριστιανισμός

θάνατος καί "Υπερπέραν

Ή "Ατραπός τού "Αποκρυφισμού

Ή μυστική ίστορία τού Τεκτονισμού

Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα

Αί βαθύτεροι όψεις τής Ζωής

"Η Μετενσάρκωσις

Κάρμα - Γιόγκα
Τ ό μέγα όπόρρητο

Μετενσάρκωση

"Αρχαίοι "Έλληνες φιλόσοφοι
·ο άνθρωπος καi ή ζωή 

Oi Νόμοι τής Ζωής
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου
Τό φυσικό δικαιώματα τού όνθρώπου

·ο "Ιωάννης τής νέας έποχής

Χριστική μύηση

"Απόκρυφη δημιουργία

Τόμοι χαρτόδετοι
"Επιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκό

στη δεμένη

"Επιλογή 1966-1970 χαρτόδετος
δεμένη 1 .500 

Τό έξοδα έπί όντικαταβολή έπιβαρύνουν τόν όγοραστήν. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 200 

1.000 
700 

1.200 
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700 

600 

800 

1.000 

900 

900 

600 

1.400 
500 

800 
700 

600 

1.500 

1.500 

1.200 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 1.200. "Εξωτ. Δρχ. 2.000, "Αεροπ. Δρχ. 2.500. 



ELIPHAS LEVI 

το ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ η 

Ο ΑΠΟΚΑΛ ΥΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ 

ΜΕΡΟΣ Β' 

Τά Μυστήρια τών Ίεροφαντών η 
ή τέχνη νά ύπηρετείσαι άπό τά πνεύματα 

Στό βιβλίο αύτό, πού άποτελεϊ συνέχεια τοϋ Α' Μέρους, ό 

Έλιφάς Λεβί μάς άποκαλύπτει τήν άληθινή Μαγεία καί τήν 

έσωτερική δύναμη πού κρύβεται μέσα στή θρησκεία καί τούς 

άξιους λειτουργούς της, συμφιλιώνοντας μέ συναρπαστικό 

τρόπο τήν πίστη μέ τή λογική. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Θεμιστοκλέους 38 -Αθήνα 106 78, Τηλ. 363.0824 
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