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'Όπως τό άνθος τοϋ λωτοϋ, τοϋ όποίου οί ρίζες
είναι βυθισμένες στή λάσπη, άνοίγει τά πέταλά
του στόν ιϊλιο, 
έτσι καί ή θεία ψυχή, φυλακισμένη στίς ύλικές
μορφές, ύψώνεται πρός τό φώς τής ύπέρτατης
σοφίας. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

ΣΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑΣ 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ύπέρ παγκοσμίου · Αδελφότητος 

Ή θεοσοφική Έταιρία (παγκόσμιος όργανισμός έρευνητών 
τής Άληθείας, μακράν καί ύπεράνω παντός δογματισμού καί μι
σαλλοδοξίας) ίδρύθη τήν 17ην Νοεμβρίου 1875 είς τήν Νέον 

Ύόρκην καί άnό τού Άnριλίου 1905 έχει τό παγκόσμιον προε

δρείον της είς Μαδράς τής Ίνδίας μέ έθνικά τμήματα είς όλον 

τόν κόσμον. 
Βασική κατεύθυνσις τής θεοσοφικής Έταιρείας είναι ή ύπη

ρεσία πρός τήν άνθρωπότητα έnί τού πνευματικού έπιnέδου, ή 

άναχαίτισις τού ύλισμού καί ή άναζωογόνησις τής θρησκευτικής 
τάσεως. Τρεϊς είναι οί σκοποί τής θ.Ε. 

1. Ό σχηματισμός πυρήνος τής Παγκοσμίου Άδελφότητος



208 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

είς τήν 'Ανθρωπότητα άνευ διακρίσεως φυλής, πίστεως, γένους, 

τάξεως η χρώματος. 

2. Ή ένθάρρυνσις τής συγκριτικής μελέτης τών θρησκειών,

τής φιλοσοφίας καί τής έπιστήμης. 

3. Ή έρευνα τών άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί τών

λανθανουσώνδυνάμεων τοΟάνθρώπου. 

ΑΓ ΑΠΗ -ΕΙΡΗΝΗ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΑΛΗΘΕΙΑ 

**************** 

ΑΠΟ ΤΙΣ «ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ» 

ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

Πήγαινε ατό μυρμήγκι, τεμπέλη, παρατήρησέ το καί γίvε σοφώτε
ρος άπό κεϊvο· αύτό, χωρίς vά' χη χωράφι ούτε κavέvav πού vά τό 
άvαγκάζη, ούτε άφεvτικό, έτοιμάζει τήv τροφή του άπό τό καλο"' 
καίρι. 

Ή πήγαινε ατή μέλισσα, μάθε πόσο είναι έργατική καί πόσο καλά 
κάνει τή δουλειά της. Τούς κόπους της τούς τρώνε, γιά_τήv ύγειά 
τους, βασιλιάδες καί λαός. 'Όλοι τήv άγαπούv καί τήv τιμούν. Ά v 
καί δέv έχει σωματική δύναμη, έτίμησε τή σοφία καί προόδευσε. 

Ώς πότε, τεμπέλη, θά' σαι ξαπλωμένος; Πότε θά σηκωθfjς άπό τόv 
ϋπvο; Λίγο άκόμα vά κοιμηθfjς, λίγο vά καθίσης, έπειτα θά vυστά
ζης, έπειτα θ' άκουμπήσης τό κεφάλι σου ατά χέρια. 

Καί έπειτα έρχεται μαζi σου ή φτώχεια σάv κακός σύντροφος, καί ή 
έvδεια σάv άξιος δρομέας. 

Ά v δμως είσαι άκούραστος, τό χωράφι σου θά τρέχη σάv πηγή καi 
ή ένδεια θά τό βάλη ατά πόδια. 

(Κεφάλαιο ζ) 
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Ό όρισμός τοϋ άδελφοϋ

"Ας έξετάσωμε τόν όρισμά τού ά δ ε λ φ ο ύ . Τ ό λεξικό λέγει: 
«ό έκ τών αύτών γονέων», «ό ήνωμένος πρός έτερον διά δεσμού 
τινός», έπομένως ά δ ε  λ φ ό τ η  ς καλείται «τάξις τού αύτού 
έπαγγέλματος η άπασχολήσεως». Είναι ή έρμηνεία, πού δέχο
νται οί πολλοί, γιατί σταματούν στήν όνομαστική σημασία, μιά έρ
μηνεία πού μειώνει, αν όχι καί γελοιοποιεί τό νόημα τής άδελφό
τητος. 

Ό πρώτος σκοπός τής θεοσοφικής 'Εταιρίας είναι «ό σχημα
τισμός πυρήνος τής παγκοσμίου άδελφότητος στήν άνθρωπότη
τα, χωρίς διάκρισι φυλής, πίστεως, γένους, τάξεως η χρώματος». 
"Ας έξετάσωμε τίς διακρίσεις αύτές. 

Φυ λ ή .  Διαίρεσις τής άνθρωπότητος. Ή διαίρεσις αύτή (σέ 
φυλές Άρεία η Μεσογειακή η Μογγολική η Μαύρη κ.λπ.) έγινε 
άπό τούς έθνολόγους χάριν συστηματικrϊς μελέτης τών φυλών 
τής άνθρωπότητος ένώ ύπάρχει σέ κάθε άτομον ύποσυνειδήτως 

ή έπίδρασις τών παρελθόντων αίώνων ι'Jπό τήν μορφή Τοτέμ καί 

Ταμπού διαφόρων είδών, συνθετικών τού διακριτικού άτομικού 
χαρακτήρος. 

Π ί σ τ ι ς . Ό άνθρωπος γεννάται μέσα σέ οίκογένεια ή όποία 
άκολουθεί ώρισμένη δοξασία, όποια καί ναναι, άνεξέταστα. Τ ό 
παιδί δέν θά έλέγξη τήν έγκυρότητα τής πίστεως τών γονέων, αν 

καί θά θέση έρωτήματα πού προκαλούν συχνά άμηχανία. Πάρα 
πολύ λίγα παιδιά έπίσης θά έλέγξουν τήν έξουσία τού ίερέως η 

τού κήρυκος. Καί ή πίστις θά παραμείνη στό νού τού παιδιού μέ

χρις ότου φθάση σέ ώριμότητα, όπότε, κατά τό πλείστον, άνακύ
πτουν άλλα έρωτηματικά γιά τή ζωή. 'Έτσι τό άτομο διατηρεί τήν 

πίστι τών γονέων του καί άvαλόγως άναπτύσσει τήν στάσι του. 

Χ ρ ώ μ α . Βιολογικοί παράγοντες συντελούν στήν φυσική 
άνάπτυξι τού άνθρώπου μέ αύτό η τό άλλο χρώμα έπιδερμίδος. 

'Επιδρά έπίσης ό γεωγραφικός παράγων καί ή κληρονομικότης. 
'Όταν τα παιδιά παίζουνε μαζί, τό χρώμα δέν άποτελεί χαρακτη
ριστικό παράγοντα, έως ότου οί γονείς τών παιδιών έπιοτήσουν 
τήν προσοχή τους. 

'Ένα άλλο στοιχείο φυλετικού διαχωρισμού καί τής άτομικής 
προσωπικότητος είναι ή έθνικότης. 'Υπάρχουν ένα σωρό έπιρρο
ές που έλέγχουν τό νού. 'Ήθη, έθιμα, φοβίες, προκαλούν διαιρέ

σεις άνάμεσα στούς λαούς, χωρίς ν' άντιλαμβανώμεθα ότι πρό

κειται περί τελείως έξωτερικών έπιρροών. Έξ όλλου τό μέγεθος 
η ή εύημερία ώρισμένων έθνών δημιουργεί συμπλέγματα ύπερο-
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χής άπέναντι τών άλλων έθνών καί λαών. 
Γιά νά κατανοηθή τό άληθινό περιεχόμενο, ή άληθινή άρχή 

τής άδελφότητος όλων τών άνθρώπων πρέπει νά έννοήση ό άν
θρωπος πρωτίστως τί είναι ό ϊδιος, πώς καί γιατί είναι αύτό πού 
είναι. Ό ·Άγγλος ποιτητής Ρόμπερτ Μπέρνς έγραψε: 

Αύτή ήταν ή Βασιλική μεγάλη έvτολή, 

'Όταν ξεκίνησε ή κούρσα τώv άvθρώπωv, 

Ό "Ανθρωπος, ό "Εvτιμος, Κοινωνικός καί Φίλος, 

Μέ όποια μορφή, 

Τής Φύσεως τό Μέγα σχέδιο vά ύπηρετή, 

Νά έπιτευχθήΙ 

Καί ό Μαχάτμα Γκάντι, ό μεγάλος αύτός είρηνιστής, δέν άγα
πούσε άφηρημένα τό άνθρώπινο γένος άλλά συγκεκριμένως 
τούς άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, πάντες. Άνήκε σ' αύτούς καί 
τό ηξεραν. 

Ό "Άλμπερτ Σβάϊτσερ έξεπλάγη άπό τήν βαθύτερη συνανα
στροφή του μέ τούς πρωτογόνους τής Άφρικής, όταν διεπίστω
σε πώς ένδιεφέροντο rrερισσότερο άπό όσο ύπέθετε γιά στοι
χειώδη ζητήματα τής σημασίας τής ζωής καί τής φύσεως καλού 
καί κακού. 

Ό Άϊνστάϊν, πού έπίστευε στήν άνθρωπότητα, καί σ' έναν εί
ρηνικό κόσμο άμοιβαίας βοηθείας, έλεγε ότι οί σημερινοί καιροί 
έπιβάλλουν νά ύπερνικηθή όχι άπλώς ό προσωπικός έγωϊσμός, 
άλλά καί ό ταξικός έγωϊσμός καί ό έθνικός έγωϊσμός. Μόνον 
όταν ό άνθρωπος άνέλθη σ' αύτά τά ϋψη, έλεγε, θά συντελέση 
στήν βελτίωσι τής τύχης τής άνθρωπότητος. 

·Άς προσέξουμε κ' έμείς τό ένιαίο γιά όλους τούς άνθρώπους
πεπρωμένο, διότι πέρασε ή παλιά έποχή, όπου μπορούσε ό 
πνευματικά καί διανοητικά προηγμένος άνθρωπος νά δρέπη 
τούς καρπούς τών δικών του προγόνων καί νά μή νοιάζεται γιά 
τούς άλλους. Τό «Γνώθι σαυτόν» είναι ό όδηγός. Γνωρίζοντας 
τόν έαυτό μας, θά γνωρίσουμε πώς όλοι ό άνθρωποι π ρ ά γ μ α  -
τ ι είναι άδελφοί. Καί διασχίζοντας κάθε έξωτερική άντίθεσι, άς 
βαδίσουμε στήν ένότητα. 

CHARLES BUNTING

(Canadian Theosophist) 
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Κατά τής όργής 

ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓ ΑΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

ΟΥ ΔΕΜΙΑ θρησκεία άνωτέρα τής 'Αληθείας - αύτό είναι τό 
βασικό κήρυγμα, άλλά καί τό έπίσημο έμβλημα, τής θεοσοφικής 
Έτοιρίας, ή όποία δέχεται ότι κάθε θρησκεία, χωρίς νά έχη τό 
μονοπώλιο τής 'Αληθείας, φωτίζεται άπό τήν 'Αλήθεια καί τήν 
μεταδίδει στόν κόσμο, διδάσκοντας έτσι τήν άποφυyή τής μισαλ
λοδοξίας, τόν σεβασμό καί τήν άνοχή, άλλά καί τήν πιστή άκο
λούθησι κάθε θρησκείας στόν ένιαίο δρόμο τού Καλού. 

Η ΤΑ ΥΤΟΤΗΣ τού ίδεολοyικού καί ήθικού κη ρύyματος τών 
θρησκειών προκύπτει άπό τά 'Ιερά Κείμενα καί ό ΙΛΙΣΟΣ έχει 
δημοσιεύσει(*) ώς τώρα άρκετά άνθολοyικά άποσπάσματα, πού 
ένισχύουν τόν συyκριτισμό. Στό παρόν άνθολόyημα θέμα είναι Η 
ΟΡΓΗ. θά δούμε τί συνιστούν στόν ·Άνθρωπο έπτά μεγάλες 
θρησκείες: 

1.Β ο υ δ ι σ μ ό ς

Ό άληθής μαθητής είναι έλεύθερος άπό κάθε πάθος, περιλαμβανομένης καί

τής όργής. Ή προσφυγή στήv όργή σημαίνει δέσμευσι σ' έναν αύθέvτη καταστρο

φέα. Ή εύτυχία κείται στήv έλευθερία άπό τήv όργή. 

Στήv Δ α μ μ α π ά v τ α (Όδόv Άρετής: συλλογή ρηθέντων άπό τόv Βούδδα, 

έγκριθείσα περί τό έτος 240 π.Χ. άπό τόv σοφό βασιλιά Άσόκα) άvαφέρεται: 

«Μέ έξύβρισε, μέ κτύπησε, μ' έκλεψε» -όσοι έγκαθίσταvται σέ τέτοιες σκέ

ψεις, αύτοί ποτέ δέv θά λυτρωθούvε άπό τό μίσος. "Όσοι είναι λυτρωμένοι άπό 

τέτοιες σκέψεις, αύτοί είναι έλεύθεροι άπό μίσος. 

Τό μίσος δέv τελειώνει μέ τό μίσος, άλλά τελειώνει μέ τήv πούσι τού μίσους, 

αύτό είναι νόμος άρχαίος. 

Μήv μιλάς σέ κανέναν σκληρά. Τά λόγια τής έριδος είναι θλιβερά καί τ' άκο

λουθεί άvταπόδοσις. 

Δέv ύπάρχει φωτιά χειρότερη άπό τή λαγνεία. Κακοτυχία μεγαλύτερη άπό τό 

μίσος. Δέv ύπάρχει άλλη θλίψη σάv τήv ϋπαρξι, εύλογία άλλη σάv τή Νιρβάνα. 

Φυλάξου άπό κακές λέξεις, έλεγχε τή γλώσσα σου. Μίλα μέ άγαθότητα. 

Κανένα κέρδος δέv έχει ό άσκητής πού έκπαιδεύεται vά έλέγχη τόv σφυγμό 

του. Ό έλεγχος τής κακής διαθέσεως άξίζει άληθιvά. 

Ό βραχμάνος πού δέv έπιτρέπει έκδήλωσι στό θυμό, πού είναι έπιμελής στά 

θρησκευτικά καθήκοντα, πού είναι έχέφρωv, άγvός καί αύτοκυρίαρχος, αύτός 

έφθασε στήv τελευταία του γέvvησι. 

2. Ζ α ϊ v ι σ μ ό ς

Ή όργή είναι ένα πάθος πού φθείρει τήv ψυχή. Ό σοφός θά άποφύγη τήv 

όργή, άλλιώς θά πιαστή στά δίκτυα τού πάθους σάv μύγα στόv ίστό τής άράχvης. 

(·) Ή άδελφότης, τεύχος 1 ον, σ. 33. Πόλεμος καί είρήνη τ. 2ov σ. 85 Χρυσούς

κανών, τ. βοv σ. 113, Τό θάρρος, τ. 37-38, σ. 31.
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Καί δεpόμενος άκόμη, δέν θά όpγισθή. 
Στούς 1:ανόνες τής Ο ύ τ ο p ο δ υ ά ν ο Σ ο ύ τ p ο άναφέpεται: 
Ή πειθαρχία όδηγεί στήν όpθοφpοσύνης. Καί όταν άκόμη έnιτιμάται, ό σοφός 

δέν όpγίζεται άλλά ύnομένει. 
Ό σοφός, άκόμη καί όταν δέν θυμώνει, ούτε καί σχηματίζει κακές σκέψεις. 

Γνωρίζει ότι τό ύψιστο άγαθό είναι ή ύnομονή. 
3. Ί ν δ ο υ ϊ σ μ ό ς

Ή όpγή έκτpέφει τή σύγχυσι. Ό κύριος έαυτού καί πάσης καταστάσεως άnο
φεύγει τήν όpγή. Τό ίδεώδες είναι ζωή χωρίς μίσος καί όpγή. 

Ή Μ n ο γ κ ο β ά δ Γ κ ι τ ά λέγει: 
Άnό τήν όpγή γεννιέται ή σύγχυσις. Άnό τήν σύγχυσι ή nαpαnλάνησις τής 

μνήμης. Άnό τήν διάσnασι τής μνήμης ή άδυναμία κατανοήσεως. Καί άnό τό 
ναυάγιο τής κατανοήσεως ό άνθρωπος είναι χαμένος. 
4. Ί ο υ δ ο ϊ σ μ ό ς

' Λευϊτικόν, ιe· 17-18: Ού μισήσεις τόν άδελφόν τη διανοίςι σου· έλιγμQ έλέγ
ξεις τόν πλησίον σου καί ού λήψη δι' αύτόν άμαpτίαν. Καί ούκ έκδικόται σου ή 
χείp, καί ού μηνιείς τοίς υίοίς τού λαού σου, καί άγαnήσεις τόν πλησίον σου ώς 
σαυτόν· έγώ είμί Κύριος. 

Παpοιμίαι: Μίσος έγείpει νείκος, πόντος δέ τούς μή φιλονικούντας καλύπτει 
φιλία (1" 12). Μακρόθυμος άνήp πολύς έν φρονήσει, ό δέ όλιγόψυχος ίσχυρώς 
άφρων (ΙΔ" 29). Όpγή άnόλλυσι καί φpονίμους, άnόκpισις δέ ύnοnίnτουσα άnο
στρέφει θυμόν, λόγος δέ λυπηρός έγείpει όpγάς (ΙΕ" 1 ). Άνήρ θυμώδης παρα
σκευάζει μάχας, μακρόθυμος δέ καί τήν μέλλουσαν καταnpαϋνει (IE" 18). 

"Εκκλησιαστής, z· 9: Μή σnεύσης έν τώ nνεύματί σου τοϋ θυμοϋσθαι, ότι θυ
μός έν κόλn� άφpόνων άναnαύεται. 
5. Κ ο μ φ ο υ κ ι ο ν ι σ μ ό ς

Μήν μεταχειρίζεσαι τούς συνανθρώπους σου σάν άνώτερός των. Μισούνται
όσοι τό κάνουν αύτό. Γιά ν' άnοφύγης τήν όργή τών άλλων, ζήτησέ τους λίγα καί 
άnό τόν έαυτό σου πολλά. 

Στό Λ ο ύ ν Γ ι ο ύ (άνάλεκτα τού Κομφούκιου) άναφέρεται: 
Είπε κάποιος: «·ο Γιούνγκ είναι άληθινά ένάpετος, άλλά δέν κρατάει τή 

γλώσσα του». Καί είnεν ό Κύριος: «Τί καλωσύνη έχει ό άνθρωπος, πού ή γλώσσα 
του είναι πάντα έτοιμη νά μιλήση; Οί άνθρωποι πού λογαριάζονται γιά τήν εύφρά
δειά τους, προκαλούν κατά τό πλείστον τό μίσος. Δέν ξέρω άν αύτός είναι όληθι
νά ένάpετος, άλλά γιατί νά δείχνη τέτοια έτοιμότητα γλώσσης;» 

Ό Κύριος είnεν: «"Όσης άnαιτεί όnό τόν έαυτό του πολλά καί λίγα άnό τούς 
άλλους, θά φυλαχθή άnό τού νά γίνη άντικείμενον μνησικακίας». 
6. Ταοϊσμός

Άnόδσσε καλωσύνη άντί μίσους. Μή θυμώνης καί μήν έpίζης μέ τούς συναν
θρώπους σου. Ό σοφός είναι έλεύθεpος άnό τήν όpγή γιά πάντα. 

Στό Τ ά ο  Τ έ χ Κ ί γ κ (γραφτά ή ύnαγοpεύσεις τού Λάο-Τσέ) άναφέpεται: 
Στό Ταό (θείο δρόμο) ύnάpχουν πρώτα τά βλαστάρια, έπειτα ή τελειοποίησις. 

Πρώτα ή διαστροφή, έπειτα ή διόρθωσις. Πρώτα τό κενόν, έπειτα ή πληρότης. 
Πρώτα ή καταστροφή (τού παλαιού), έπειτα ή άνανέωσις. Πρώτα ή ταπείνωσις, 
έπειτα ή κατάκτησις. Ή αύτάpκεια άκολουθε:ϊ_ται άnό τήν καχυποψία (τών άλλων). 
"Επομένως ό σοφός διατηρεί τήν ένότητα (στήν καρδιά του) καί καθίσταται ύnό
δειγμα γιά όλο τόν κόσμο. Δέν λέγει ότι δύναται νά ίδή, έnομένως είναι διορατι
κός. Δέν λέγει αύτός ότι έχει δίκιο, έnομένως έκδηλώνεται σέ όλους. Δέν έnαινεί 
τόν έαυτό του, έnομένως άναγνωpίζεται ή όξία του. Δέν είναι έnηpμένος, έnομέ
νως άυξάνει τήν γνώσι του. Καί καθώς δέν έpίζει μέ κανέναν, οϋτε ό κόσμος έpί
ζει μαζί του. 
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7. Χ ρ ι σ τ ι α ν  ι σ μ ό ς 
Ματθ. ε· 22: Έγώ δέ λέγω ύμίν ότι πός ό όργιζόμενος τQ άδελφQ αύτού είκή

ένοχος έσται τή κρίσει. 
Έφεσ. δ" 26-31: Ό ηλιος μή έπιδυέτω έπί τώ παροργισμQ ύμών ... πός λόγος 

σαπρός έκ τού στόματος ύμών μή έκπορευέσθω, άλλ' εϊ τις άγαθός πρός οίκοδο
μήν τής χρείας, ϊνα δQ χάριν τοίς άκούουσι. .. πόσα πικρία καί θυμός καί όργή καί 
κραυγή καί βλασφημία άρθήτω άφ' ύμών σύν πάση κακία. 

Κολοσ. v· 8: Nuvi δέ όπόθεσθε καί ύμεϊς τά πάντα, όργήν, θυμόν, κοκίαν, βλα
σφημίαν, αίσχρολογίαν έκ τού στόματος ύμών. 

Ίακ. Α. 19-20: ·Ωστε, άδελφοί μου άγαπητοί, έστω πάς όνθρωπος ταχύς είς τό 

όκούσαι, βραδύς είς τό λαλήσαι, βραδύς είς τήν όργήν. 'Οργή άνδρός δικαιοσύ
νην θεού ού κατεργάζεται. 

Ίω. Α' 3, 14-15: Ό μή άγαπών τόν άδελφόν μένει έν τώ θανάτ4>, πάς ό μισών 
τόν άδελφόν αύτού άνθρωποκτόνος έστί. 
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ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Προλήψεις 

1990 

Κοινωνικαί-Οικογενειακαί 
Δογματικαί-Επιστη μονικαί 

Αί προλήψεις βάλλουν εύθέως κατά τού άνθρωπίνου νοητι
κού, διότι τό δεσμεύουν καί τό έμποδίζουν νά έρευνήση έλευθέ
ρως καί νά άποκομίση άληθείς γνώσεις παρά τών πραγμάτων τής 
Φύσεως. 

Νά άποκομίση άληθείας, δσας βεβαίως δύναται, δσας τού 
έπιτρέπει ή άνθρωπίνη μορφή. 

'Όπως καί τά πάθη έτσι καί αύταί άποτελούν τόν ρύπον άπό 
τόν όποίον πρέπει ό άνθρωπος νά καθαρθή. Νά προσπαθήση νά 
άποβάλη αύτά τά μελανά σημεία, διά νά άποβή κεκαθαρμένος. 

Θά έξετάσωμεν τάς κυριωτέρας έκ τών προλήψεων, αί όποίαι 
είναι: Κοινωνικοί, οίκογενειακαί, δογματικοί, φιλοσοφικοί, έπι
στημονικαί. 

Ή λέξις «πρόληψις» γραμματικώς παράγεται έκ τού ρήματος 
«προλαμβάνω», τό όποίον σημαίνει «λαμβάνω κάτι τι πρότερον 
έγώ άπό άλλους». 'Άλλην έννοιαν έχει «λαμβάνω κάτι τι πρό τής 
ώρας του» καί είναι έννοια χρονική. Δηλ. παίρνω κάτι τι προκατα-: 

βολικώς. 'Έχει δμως καί μίαν μεταφορικήν έννοιαν, ή όποία 
σημαίνει «προδικάζω», δηλ. έκδίδω μίαν άπόφασιν πρίν τής ώρας 
της, χωρίς νά κάνω τήν δέουσα έξέτασιν. 

Πρόληψις, λοιπόν, σημαίνει έκείνο τό όποίον προσλαμβάνω 

καί παραδέχομαι προκαταβολικώς, χωρίς νά κάμω τήν δέουσαν 
έξέτασιν, έπί έκείνου πού δέχομαι. 

Πρίν προχωρήσωμεν στό θέμα μας «περί προλήψεων» πρέπει 
νά τό διακρίνωμεν καί νά τό συσχετίσωμεν μέ ένα άλλο είδος κα
κιών. Καί αύταί είναι αί δεισιδαιμονίαι. 'Έχουν κάποιαν συγγέ
νειαν αί μέν πρός τάς δέ. Τούτο τό διαπίστωσα, διότι έρευνών τό 

θέμα αύτό τό περί προλήψεων, εiδον δτι είναι άπαραίτητον δι' 
όλίγων νά έξετάσωμεν καί τό περί δεισιδαιμονιών θέμα. 'Έχουν 
κάποιαν άναλογίαν, εϊπομεν, αί μέν πρός τάς δέ, μέ τήν διαφο
ράν δτι αί δεισιδαιμονίαι είναι κάπως έλαφροτέρας μορφής άπό 
τάς προλήψεις. Καί αί δυό δμως αύταί καταστάσεις, καί αί δυό 
αύταί κακίαι έχουν ώς άποτέλεσμα νά δουλώνουν τόν νούν τού 
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άνθρώnου κατά τούτο, διότι έχει διαστροφή ηδη τό περιεχόμε

νον τής συνειδήσεως. 
(Ή συνείδησις πρέπει νά διαστέλλεται άnό τού περιεχομένου 

τής συνειδήσεως, τό όnοίον είναι αύτό πού κτό.ται ό άνθρωπος, 
μία άνθρωnίνη προσωπικότης, κατά τήν διάρκειαν μιας ζωής). 

Έκείνο τό όnοίον χαρακτηρίζει καί τάς δύο αύτάς καταστά

σεις είναι ή διάρκεια. Διότι ό κατατρυχόμενος εϊτε άnό τάς προ

λήψεις, εϊτε άnό τάς δεισιδαιμονίας, κατατρύχεται έν διαρκείςι, 
καί μπορεί άnό τότε πού έγνώρισε τόν έαυτό του μέχρι τού θανά

του του, νά κατατρύχεται άnό αύτάς τάς κακίας . 
.
. Ας έξετάσωμεν λοιπόν έν συντόμc.y τό ζήτημα τών δεισιδαι

μονιών πρώτον, καί ϋστερα νά είσέλθωμεν είς τό περί προλήψε
ων θέμα. 

Αί δεισιδαιμονίαι έχουν τό έξης χαρακτηριστικόν. Περιέχουν 
τόν φόβον, έχουν ώς βάσιν τόν φόβον. 'Άλλως τε καί ή έτυμολο
γία τής λέξεως είναι έκ τού ρήματος δέδια-δαίμονα=φοβούμαι 
τόν δαίμονα. 'Έχουν τόν φόβον τού θανάτου, τόν φόβον τών 

άσθενειών, τόν φόβον ένός οίουδήnοτε άτυχήματος, τόν φόβον 

μιας άnοτυχίας, τόν φόβον τής έριδος
. 

Θά φέρω μερικά παρα
δείγματα, καί κατά πρώτον τήν Τρίτην καί δεκατρείς. Πόσα κωμι
κά συμβαίνουν καί άnό σοβαρούς άνθρώnους, οί όnοίοι άnοφεύ

γουν αύτάς τάς ήμέρας, θεωρούντες τούτος ώς άnοφράδας. 

Προμηνύουν θάνατον, προμηνύουν άτυχήματα. 'Άλλα παραδείγ
ματα είναι ή παράδοσις σάnωνος διά τών χειρών, τρείς μέ τό ϊδιο 
σπίρτο, συνάντησις μέ ίερείς κ.λn. κ.λn ... 

Έnίσης άλλοι δεισιδαιμονίοι κρίνουν περί τού μέλλοντος 
κατά τούς δεχομένους αύτάς. Ώς παράδειγμα φέρω τό «πουλά
κι τού Θεού», τό όnοίον προμηνύει έnισκέnτας, τό «δίκροκο 

αύγό», τό όnιδον προμηνύει nλούτον «αί φυσαλλίδες τού καφέ» 
nρομηνύουσαι χρήματα κ.λn. Τώρα φαίνεται ότι μερικοί άnό αύ
τάς τάς δεισιδαιμονίας έχουν κάποιαν βάσιν άnό τήν μαγείαν, 
άλλά nαρεφθαρμένην. 'Αναφέρω δύο παραδείγματα. Άφ' ένός 

τό «nτύσιμο» όταν ίδούμε κανένα ώραίο παιδάκι κ.λn., άφ' έτέ
ρου δέ τό «ποδαρικό». 

Λοιπόν, ώς εϊnαμε, αί δεισιδαιμονίαι έχουν ώς βάσιν τόν φό
βον. Σχηματίζονται δέ άβασανίστως καί άνεξετάστως, καί μετα
δίδονται έκ παραδόσεως άnό γενεάς είς γενεάν. Μιά δεισιδαι
μονία μπορεί νά μαστίζη ένα λαόν όλόκληρον, μιάν φυλήν όλό

κληρον έnί έκατονταετηρίδας. Είναι ίδέαι αί όnοίαι σχηματίζο
νται κατά συναίσθημα, διότι δέν είσέρχεται είς τό μέσον τό λ ο -

γ ι  κ ό ν .  Δι' αύτό έχουν τό χαρακτηριστικόν ότι είναι τυφλοί .
.
. Αν 
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άπό μορφωμένους άνθρώπους καταβληθή κάποια θεληματικό
της, μπορεί νά άποβληθούν διά τής λογικής κρίσεως. Δυστυχώς 
όμως αύτό δέν άποτελεί κανόνα. Διότι βλέπομεν καί μορφωμέ
νους, οί όποίοι μαστίζονται άπό αύτάς τάς δεισιδαιμονίας. Εϊπα
με ότι εΤναι έλαφρότεραι άπό τάς προλήψεις, διότι αί τελευταίοι 
αύταί εΤναι πολύ δύσκολον, η πολλές φορές καί άδύνατον ν' άπο

βληθούν. 
Έπανερχόμεθα είς τό κύριον θέμα μας: Προλήψεις, καθώς 

εϊπαμεν, εΤναι έκείνο τό όποίον προσλαμβάνω, άποδέχομαι προ
καταβολικώς, χωρίς νά έξετάσω έπαρκώς τό θέμα. Τά διάφορα 
λεξικά δίδουν παραπλησίους όρισμούς. 'Ένας έξ αύτών λέγει: 
«ΕΤναι έμμονος γνώμη η άντίληψις σχηματισθείσα έκ τών προτέ
ρων. Γι αύτό άλλως τε λέγεται καί πρόληψις, εϊτε άβασανίστως 
εϊτε έξ άνεπαρκών η σφαλερών δεδομένων». 

"Ας έξετάσωμεν μίαν έκάστην τών κατηγοριών. 

ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Αιίται βάλλουν κατά τού νόμου τής ίσότητος καί τής άδελφό
τητος τών άνθρώπων. 'Αφορούν βεβαίως τόν άτομικόν τρόπον 
ζωής ένός έκάστου άνθρώπου έντός τής κοινωνίας. ΕΤναι καί αύ
ταί, όπως αί δεισιδαιμονίαι, έκ παραδόσεως καί ώς έκ τούτου εΤ
ναι άγελαίαι. 

Κυριώτεραι εΤναι αί έξης: 
- Ή διάκρισις τών άνθρώπων είς τάξεις λόγω καταγωγής,

γεννήσεως, λόγv,) εύγενούς καταγωγής. (Πρό ένός καί ήμίσεως 
αίώνος ήσαν πλέον διαδεδομένοι άπό σήμερον). 

- Ή διάκρισις τών άνθρώπων λόγv,) πλούτου. (Δυστυχώς καί
είς τά λεγόμενα σήμερον πεπολιτισμένα κράτη εΤναι έντονος 

αύτή ή διάκρισις). 

- Ή διάκρισις τών άνθρώπων λόγv,) διαφοράς μορφώσεως η

βαθμού νοημοσύνης. (Λόγv,) έλλείψεως πτυχίων η κατωτέρας 
νοημοσύνης νά περιφρονούμεν τόν ανθρωπον). 

- Ή διάκρισις τών άνθρώπων λόγv,) τού χρώματος αύτών.
(Διάκρισις δυστυχώς ύφισταμένη καί είς μεγάλο κράτος σήμε
ρον). 

- Ή θέσις τής γυναικός είς τήν κοινωνίαν. Παλαιότερον άπε
κλείετο άπό τήν κοινωνικήν ζωήν, έθεωρείτο «πράγμα» κατά 
τούς Ρωμαίους καί περιωρίζετο είς τά οίκογενειακά. 'Άλλοτε ή 
διάκρισις τής γυναικός ήτο έντονος. Τώρα έχει πάρει τήν δέου
σαν ίσοτιμίαν (ψήφον κ.λπ.). 'Ομιλούντες διά τήν γυναικείαν 
δράσιν είς τόν τόπον μας νομίζω ότι πρέπει νά άναφέρωμεν τά 
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μεγάλα όνόματα δυό γυναικών πρωτοπόρων. Ή μία είναι ή Καλ
λιρρόη Παρέν, (1861-1940) δημοσιογράφος, λογία καί φεμινί

στρια. Τό 1887 άρχίζει ή έξαιρετική κοινωνική δράσις της, ή 

όποία άποβλέπει είς τήν προστασίαν, έκπαίδευσιν, καί χειραφέ
τησι τών γυναικών. 'Ίδρυσε τό 1880-1918 τήν 'Εφημερίδα τών 

Κυριών, πλείστα σωματεία καί ίδρύματα, όπως τό 'Άσυλον τών 
'Ανιάτων τό 1896. Τό 1911 τήν «"Ενωσιν τών Έ::λληνίδων», τό 

«Λύκειον τών 'Ελληνίδων», τό «Πατριωτικόν 'Ίδρυμα» καί όλλα. 

'Έγραψε πλείστα όρθρο καί βιβλία. Ή έτέρα είναι ή 'Ιωάννα Στε

φανόπολι, ή όποία 'ίδρυσε καί έξέδιδε έπί σειράν έτών τήν Μεσα
ζέ ντ' Άτέν. Σπουδαία καί αύτή γυναίκα, πρωτοπόρος τής φεμινι
στικής κινήσεως. 

- Ή δουλεία καί τό δουλεμπόριον. 'Άλλοτε ήτο έντονος καί
άποτελοϋσε στίγμα διά τάς άρχαίας Πολιτείας καί τήν Άμερικήν, 

άλλά τώρα έχει έξαφανισθή κατά τό μάλλον καί ήττον, πλήν τι

νων 'Αραβικών χωρών είς τάς όποίας άκόμη ύφίσταται. 

- Ή Βεντέτα (αί άντεκδικήσεις). Αϋτη είναι έκ τών φοβεpω
τέρων προλήψεων, μέ αίματηρά άποτελέσματα. ΕΊναι άγελαίαι 

προλήψεις αί όποίαι μαστίζουν όλοκλήρους περιφερείας. 

ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Αυται βάλλουν κατά τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου. Άφο

ροϋν τόν άτομικόν τρόπον ζωής μέσα είς τήν Οίκογένειαν. Καί 
αύταί είναι έκ παραδόσεως. 'Άλλοτε ήσαν έντονοι. Σήμερον εύ

τυχώς έχουν καμφθή. 'Ενδεικτικώς άναφέρονται ώρισμέναι έκ 
τών κυριωτέρων. Ή δεσποτεία τοϋ Πατρός είς τήν Οίκογένειαν 

(Τό πάτερ φαμίλιας τών Ρωμαίων). Ή δεσποτεία τοϋ άνδρός 
πpός τήν γυναίκα. Ό γάμος τών άρρένων μελών τής Οίκογε
νείας μετά τόν γάμον τών θηλέων αύτής. Ή έμπνευσις πρός τά 
παιδιά αίσθήματος άνωτερότητος λόγCJ;J καταγωγής κ.λπ. Καί τό 
φοβερώτερον είδος τών οίκογενειακών προλήψεων «ή τιμή τής 

άδελφής», «ή τιμή τοϋ συγγενούς» μέ αίματηpάς συνεπείας. 

ΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Αυται είναι συνυφασμένοι συνήθως, όχι πάντοτε, μέ διάφορα 
δόγματα διαφόρων θρησκειών. ΕΊναι μία καθήλωσις είς τά δόγ

ματα οίασδήποτε θρησκείας. Ώς γνωστόν, δόγμα είναι μία ίδέα ή 

όποία δίδεται χωρίς καμμίαν αίτιολόγησιν καί δέν είναι άποτέλε

σμα έρεύνης τινός, άπαιτεί τυφλήν πίστιν καί ούχί συζήτησιν καί 

έρευναν. 
Αί δογματικοί προλήψεις προκαλούν φράγμα είς τόν όνθρω-
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πον, τόν θέλοντα νά έρευνήσει τήν Φύσιν. Δουλώνουν καί αύταί 
τόν νούν. 'Έχουν δέ καί τό μειονέκτημα ότι είναι έκτεταμέναι είς 
όλοκλήρους μάζας καί όδηγούν έν τέλει είς τόν φανατισμόν. Κά
ποιος έλεγεν: «'Όπως ό ύψηλός πυρετός φέρει τό παραλήρημα, 
οϋτω καί αί προλήψεις άγουν είς τόν φανατισμόν.». 

Παραθέτω κατωτέρω άπόσπασμα ένός άγγλου φιλοσόφου 
καί θεοσόφου λεγομένου Mead, πολύ χαρακτηριστικόν, διότι 
κτυπά άκριβώς τάς δογματικός προλήψεις. 

« Ό μελετών συγκριτικώς τάς θρησκείας καί τά έν αύτοίς φι
λοσοφικά δόγματα, δέν πρέπει νά καταλαμβάνεται ύπό δέους 
ένώπιον τής λέξεως «πολυθεϊσμός» οϋτε νά άγάλλεται ύπερμέ
τρως ένώπιον τής λέξεως «μονοθεϊσμός». Δέν πρέπει νά προφέ
ρη τό όνομα τού 'Ιεχωβά μετά τρόμου καί τό τού Διός μετά περι
φρονήσεως. Ή λέξις «δαίμων» δέν πρέπει νά τού γεννά τήν είκό
να μιας νεαρός όντότητος πτεροφόρου καί έξαιρετικής καλλο
νής. Διά τόν μύστην δέν ύπάρχουν οϋτε αίρέσεις οϋτε όρθοδο
ξίαι». 

ΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Αύται είναι πολλάκις προέκτασις τών δογματικών προλήψε
ων, καί κυρίως άναφέρονται είς τά θέματα περί τού «θείου» περί 
τής «ψυχής». 'Επίσης πρόληψις είναι ή προσήλωσις ώρισμένων 
φιλοσοφικών σχολών είς τόν όρθολογισμόν, είς τά όρθολογιστι
κά συστήματα, χωρίς νά λαμβάνουν ύπ' όψιν ότι μόνον ό νούς, 
μόνον αί λειτουργίαι τού νού δέν είναι έπαρκείς γιά νά δώσουν 
είς τόν άνθρωπον τήν άλήθειαν. 

'Ετέρα μορφή τών φιλοσοφικών προλήψεων είναι ή προ
σκόλλησις πολλάκις όλοκλήρων σχολών είς φιλοσοφικός θεω
ρίας, αί όποίαι είναι άκατανόητοι, πολλάκις συγκεχυμένοι καί 
άσυνεπείς. 

Καί αί φιλοσοφικοί προλήψεις κρατούν τόν νούν δέσμιον καί 
σχηματίζουν ένα φράγμα είς τήν έλευθέραν έρευναν. 

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Αύται κατατρύχουν κυρίως τούς θετικούς έπιστήμονας, διότι· 
πολλοί έξ αύτών λησμονούν ότι πρωτίστως είναι άνθρωποι καί 
δεύτερον είναι έπιστήμονες, καί ώς άνθρωποι έχουν καθήκον νά 
έρευνήσουν τήν άλήθειαν χωρίς φραγμούς. 

Αί έπιστημονικαί προλήψεις έγκεινται είς τό ότι οί έπιστήμο
νες, οί έχοντες αύτάς, δέν δέχονται ότι ύπάρχει τίποτε άλλο πέ
ραν άπό τήν έπιστημονικήν έρευναν, άπό τάς έπιστημονικάς 
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άντιλήψεις καί άπό τάς έπιστημονικάς θεωρίας άκόμη, αί όποίαι 

δέν είναι άλήθειαι, άλλά είναι ύποθέσεις περί τής άληθείας. Δέν 

θέλουν νά έννοήσουν ότι ή Φύσις δέν έχει μόνον τήν ύλικήν 
όψιν. 'Ότι μπορούν νά ύπάρχουν καί άλλα ζητήματα, καί άλλοι 

πλευραί τής Φύσεως άξιοι έξετάσεως καί έρεύνης. 'Έχει συμβή 
πολλάκις μέ πολλούς έπιστήμονας, οί όποίοι μαστίζονται άπό 
αύτάς τάς προλήψεις νά είναι τόσον προσκολλημένοι πρός αύ
τάς, ώστε νά είναι διστακτικοί καί πολλάκις άπορριπτικοί, διά 
κάθε νέον τυχόν ίδέαν έπιστημονικήν, διά κάθε πρόοδον τής 
έπιστήμης. 'Αναφέρω τό γνωστόν παράδειγμα τού Φούλτον, ό 

όποίος άνεκάλυψε τήν έφαρμογήν τής δυνάμεως τού άτμού είς 
τά πλοία. 'Όταν ύπέβαλε είς τόν Ναπολέοντα Βοναπάρτην τά 
σχέδια τού άτμοπλοίου αύτός τά παρέπεμψε είς τήν Άκαδημίαν 
τών Έπιστημονών, ή όποία ά άπέρριψεν. Έν τc;:> μεταξύ τά σχέδια 
αύτά τά έπήραν οί 'Άγγλοι καί κατεσκεύασαν αύτοί τά πρώτα 
άτμόπλοια. Παραθέτω ένα άρθρον τού καθηγητού Β. Αίγινήτου, 
σχετικώς μέ τόν μεγάλον έπιστήμονα τού παρελθόντος Τόμσον, 
ό όποίος δέν έδέχετο τήν μεταστοιχείωσιν τού χημικού άτόμου, 
διά νά καταδείξω τήν άρνησιν τών έπιστημόνων τών έχόντων αύ
τάς πρός κάθε τι το νέον. 

;;οταν ό Rutherford άνεκοίνου τά άποτελέσματα δωδεκαετών 
έρευνών του ένώπιον τής Βρεταννικής 'Εταιρίας έπί τής ραδιε
νεργείας, ό γέρων τότε W. Tomson (Λόρντ Κέλβιν) ό όποίος άπέ
θανε μετ' όλίγους μήνας, ήγέρθη τής θέσεώς του καί είπεν 
έντόνως τά έξής: 

«Φαίνεται σχεδόν βέβαιον ότι ύrτάρχουν εϊδη άτόμων, έκα
στον τών όποίων είναι άμετάβλητον είς τό διηνεκές, ώς πρός τήν 
είδικήν ποιότητά του, καί ότι διάφοροι ούσίαι, όπως ό χρυσός, ό 
άργυος η τό όξυγόνον άποτελούνται έξ άτόμων άμεταβλήτου εί
δικής ποιότητος, είς τά όποία ούδεμία άνταλλαγή, ούδεμία μετα
στοιχείωσις είναι δυνατή». 

Αί προλήψεις φθάνουν μέχρι τού σημείου πού οί έπιστήμο
νες είναι έτοιμοι νά άπορρίψουν κάθε φορά κάτι τό όποίον είναι 
άντίθετον, ώς εϊπομεν, πρός τάς έπιστημονικάς θεωρίας, άντιλή
ψεις η τάς κρατούσας ίδέας. Ποιός δύναται νά πείση τούς έπι
στήμονας διά μιάν πρόληψιν αύτών, κατ' έμέ κριτήν, ότι ό 'Ήλιος 
θά σβυσθή, καί νά πή ότι μπορεί νά συμβή καί κάτι τό άντίθετον, 

νά γίνη αύτόφωτος καί ένας πλανήτης ό όποίος μέχρι τούδε εί
ναι σκοτεινός; Βεβαίως γίνεται μία άπώλεια μέ τήν άκτινοβολίαν 

έκ τών αύτοφώτων σωμάτων, ώς έκ τής έκπεμπομένης ένερ
γείας, άλλά τό άποτέλεσμα θά είναι αύτό τό όποίον προδικάζει ή 
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έπιστήμη; 'Άλλως τε κανένας άνθρωπος δέν έζησε τόσον πολύ, 
ώστε νά παρακολουθήση άλλους άστέρας σβυνομένους, διότι 
είναι ζήτημα τεραστίων χρονικών διαστημάτων. Ποιός δύναται 
έπίσης νά πείση τούς έπιστήμονας ότι δέν θά έπισυμβή τό θερμι
κόν τέλος τού σύμπαντος, θάνατος καί άδράνεια; 

Βεβαίως, βασίζεται σέ ώρισμένα δεδομένα τής 'Επιστήμης, 
άλλά γίνεται, καθώς νομίζω, ένα βασικόν σφάλμα. Ώς γνωστόν, 
αί διάφοροι μορφαί ένεργείας καταλήγουν είς τήν θερμότητα. 
Έκεί λοιπόν βασίζεται ή όντίληψις αύτή «περί θερμικής έξισώ
σεως» καί όταν συμβή μιά τέτοια «θερμική έξίσωσις» δέν μπορεί 
νά γίνη ούδεμία κίνησις, ούδεμία μεταβολή, έπέρχεται πράγματι 
ένας «θάνατος», τόν όποίον ή έπιστήμη όνομάζει «θερμικόν θά
νατον». Καί ύπάρχει καί μία άρχή ένας νόμος τής θερμοδυναμι
κής, ό νόμος Καρνώ. Ή διαφορά, κατ' έμέ, είναι ότι αύτοί οί νό
μοι τής θερμοδυναμικής ίσχύουν διά κλειστά συστήματα, ένώ τό 
σύμπαν δ έ ν ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ό ν .  «·Αριθμός παμμέγιστος άεί 
συντελούμενος» έλεγαν οί Πυθαγόρειοι διά τό σύμπαν. Είναι καί 
τ' άνωτέρω άπό τάς προi\ήψεις τής έnιστήμης. 

Έκεί όμως όπου αί προλήψεις είχον ένταθή καί τώρα κάπως 
άρχίζουν νά κάμπτωνται ήσαν nρός τά δεδομένα τής άστρολο
γίας, διά τά όποία μόνον έγελούσαν. �Ητο δυνατόν έξωγήϊνοι δυ
νάμεις νά έπηρεάζουν τόν άνθρωπον ώς όντότητα, ώς βιολογι
κόν είδος; Καί μ' όλα ταύτα πρό όλίγων δεκαετηρίδων διεπιστώ
θησαν αί περίφημοι «κοσμικοί άκτινοβολίαι». Αύται είναι έκείναι 
αί άκτινοβολίαι τάς όποίας δέχεται καί ό πλανήτης μας άπό τά 
άπώτερα σημεία τού διαστήματος, τάς όποία• ηρχισαν νά μελε..: 

τούν μετά σοβαρότητος οί έπιστήμονες. 
Κατόπιν τών σχετικών έρευνών έπιβεβαιώθησαν θριαμβευτι

κώς τά λεχθέντα ύπό τής άστρολογίας. Καθώς δέ λέγει ό Ρί
τσαρντ σ' ένα όρθρο του, άρχίζει τώρα νά δημιουργήται ένας 
νέος κλάδος έπιστήμης μέ τό όνομα «κοσμική βιολογία». 

Τά όνωτέρω έλέχθησαν διά νά καταδειχθή κάπως πού άγουν 
αί προλήψεις τών έπιστημόνων. 'Αλλά διά νά δοθή τό δίκαιον 
όπως πρέπει, μέ αύτά τά όποία λέμε ούδόλως καταδικάζομεν 
τάς προσπαθείας τής έπιστήμης, ή όποία ίδίως κατά τά τελευ
ταία 200 τελευταία έτη, είναι όξία σεβασμού. Άλλά δέν μπορού
με παρά νά διαπιστώσωμε ότι τά πλαίσια τής έρεύνης της, ώς έκ 
τών μεθόδων βεβαίως τάς όπ0ίας άκολουθεί είναι περιωρισμέ
να. Βασίζεται είς τήν έμπειρίαν καί είς τήν λογικήν. Είναι άδύνα
μος, δέν μπορεί νά προχωρήση, νά έξακριβώση τόν ένδότερον 
λόγον τών πραγμάτων. Δέν μπορεί νά άνατρέξη είς τά ά ρ χ ι κ ά 
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α ϊ τ ι  α. Δέν μπορεί νά ξεφύγη άnό τούς νόμους τής ϋλης, τούς 
όnοίους μελετά. Δέν μπορεί νά κάνη τίποτε πέραν τής έμnει
ρίας, καθώς εϊnομεν, καί τοϋ λογικοϋ. Ύnάρχουν μερικοί περι
πτώσεις είς τάς όnοίας είσέρχεται ή δ ι α ί σ θ η σ ι ς είς τάς 
έnιστημονικάς άνακαλύψεις. θά άναφέρω έδώ τώρα αύτάς τάς 
τιμητικός έξαιρέσεις. 

Είναι πολλοί, άλλά θά άναφέρω τρείς. Έξ αύτών, ή μία θίγει 

τό ζήτημα τών άνακαλύψεων αί όnοίαι nολλάς φοράς όφείλονται 
είς τήν διαίσθησιν. 

'Όλοι θά έχωμεν άκούσει διά τόν Έρρίκον Πουανκαρέ, ό 
όnοίος ητο ένας μεγάλος μαθηματικός, άστρονόμος καί φιλόσο
φος. Ό άείμνηστος καθηγητής Βασ. Αίγινήτης είχε γράψει σχε
τικόν άρθρον διά τόν Πουανκαρέ καί τόν ϋμνον αύτοϋ nρός τήν 
διαίσθησιν. 

«Είς τήν δ ι α ί σ θ η σ ι ν , λέγει ό μέγας Πουανκαρέ, όφείλω 
πάν ό,τι έπραξα. Διά τήν συγκρότησιν έnιστήμης δέν άρκεί ή κα
θαρά λογική, άλλ' άnαιτείται καί ή δ ι α ί σ θ η σ ι ς .  Ή λογική δί
δει τήν βεβαιότητα καί είναι τό όργανον τής άnοδείξεως. Ή διαί
σθησις είναι τό όργανον τής έφευρέσεως, ·της άνακαλύψεως. 
Μόνη ή λογική θά μας έφερνε είς ταυτολογίας, δέν θά ήδύνατο 
νά δημιουργήση τί νέον. 'Απαιτείται μία ίκανότης, ή όnοία θά μας 
κόμη νά βλέπω μεν τόν σκοπόν μακρόθεν, καί αύτή ή ίκανότης εί
ναι ή διαίσθησις. Ή λογική καί ή διαίσθησις είναι καί αί δύο άnα
ραίτητοι είς τόv έρευνητήν». 

'Όσον άφορ(ι τάς άλλος διαπιστώσεις μερικών έnιστημόνων, 
περί τοϋ ότι δέν μπορεί νά καλύψη πάν έρώτημα ή έnιστήμη, θά 
άναφερθώ είς ένα άρθρον τοϋ Βασ. Αίγινήτου, έχον ώς άκολού
θως: «'Εάν λάβωμεν ύn' όψιν ότι ή ένδοτέρα φύσις τών φαινομέ
νων είναι άγνωστος καί διάφορος τών συνήθως (φαινομένων), 
ώστε οϋτε κατ' όνομα δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν αύτά, συ
μnεραίνομεν ότι ή πραγματικότης δυσκόλως θά γνωσθή». 

Τόν τελευταίον καιρόν έδιάβασα ένα άρθρον τοϋ Λ. Κάρτερ, 
γραμματέως τής Βρεταννικής Διαπλανητικής Έταιρείας, ύnό τόν 
τίτλον «Νόησιν είς τό Σύμπαν έχει μόνον ό άνθρωπος», όπου 
μεταξύ τών άλλων γράφει τό έξης, τονίζων τήν άδυναμίαν τοϋ 
έnιστήμονος νά συλλάβη τήν άλήθειαν: «·Υπάρχουν σήμερα πολ
λά άγνωστα πράγματα. Έργαζόμεθα μέσα σέ τόσο nεριωρισμέ
νας γνώσεις, ώστε μnοροϋμε νά συγκριθοϋμε μέ ένα άνθρωnον 
πού βλέπει μόνον τήν τελείαν έvός γιώτα τής Βρεταννικής 
Έγκυκλοnαιδείας». 

Άφ ου διετρέξαμεν αύτάς τάς διαφόρους κατηγορίας προ-



222 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

λήψεων, περαίνοντες, θά γενικεύσωμεν κάπως τό ζήτημα. Εϊπα
με ότι άποτελούν μίαν κατάστασιν διαρκή είς τόν άνθρωπον, τόν 
όποίον κατατρύχουν. Δουλώνουν καί συσκοτίζουν τόν νούν, ό 
όποίος δέν ή μπορεί κατ' αύτόν τόν τρόπον νά λειτουργήση έλευ
θέρως. Άποτελούν ένα φράγμα είς τήν έλευθερίαν τής σκέψε
ως καί τής έρεύνης. Άλλά διαστρέφουν, ώς έθιξα προηγουμέ
νως, καί τό περιεχόμενον τής συνειδήσεως, καί οϋτω ή συνείδη

σις δέν έχει πλέον φυσικός ίδέας, άλλά ίδέας διεστραμμένας, αί 

όποίαι είναι ύποκειμενικαί, έπομένως ένδέχεται νά είναι άντιφυ
σικαί, πεπλανημέναι καί μή άληθείς. Αί διάφοροι προλήψεις 
όφείλονται είς τήν έπίδρασιν τού περιβάλλοντος, τού οίκογε
νειακού, τού έκπαιδευτικού, τού έπαγγελματικού καί τού κοινω
νικού περιβάλλοντος. Έπίσης όφείλονται είς έλαττωμένην νοη
μοσύνην, ιϊ διεστραμμένην νοοτροπίαν. Άλλά ό άποφασιστικός 
παράγων, ό όποίος καθιστά τόν άνθρωπον εύάλωτον είς τάς 
προλήψεις είναι ή ψυχική άνωριμότης, δηλ. ή νεαρά αύτού ψυχι

κή ήλικία, καθώς μπορούμε νά πούμε μέ άλλα λόγια. Τό περιεχό
μενον δηλ. τού ύποσυνειδήτου τού άνθρώπου είναι χαμηλόν, εί

ναι πενιχρόν. Ό μακαρίτης καθηγητής Άντ. Άδριανόπουλος στό 
βιβλίον του «'Άνθρωπος καί ζωή» όρίζει τό ύποσυνείδητον τού 
όποίου δίδει άκριβώς τήν έμπρέπουσαν σημασίαν, καί όχι όπως 
θεωρούμεν ήμείς ότι ύποσυνείδητον είναι αί είς λήθην περιελ
θούσαι ίδέαι τής παιδικής ήλικίας. Ίδού τί λέγει ό Άντ. Άδριανό
πουλος. «Τό ύποσυνείδητον, έκτός τών είς λήθην περιελθόντων 
στοιχείων τής βρεφικής καί παιδικής ήλικίας, περιλαμβάνει καί 
άλλα στοιχεία, προερχόμενα άπ' εύθείας έκ τού έσωτερικού Εί
ναι τού άτόμου, δηλαδή δέν είναι προϊόν παραστάσεων έκ τής 
παρούσης ζωής τού άτόμου, ιϊ έσχηματισμένων ύπό τού νοϋ κρί
σεων ιϊ άντιλήψεων, άλλ' έχει τήν πηγήν του μέσα είς τό βάθος 
τής π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η  τ ο ς  άποτελοϋν στοιχείον τ ή ς ά τ ο  -
μ ι  κ ό τ η  τ ο ς .  Τούναντίον οί ψυχικώς ώριμοι καθίστανται άνώτεροι 
τού περιβάλλοντος, δέν έπηρεάζονται άπό τάς ίδέας αύτάς καί 
τάς προλήψεις τού περιβάλλοντος. Έκδηλοϋν νοημοσύνην με
γαλυτέραν, διότι καί αύτό τό ύποσυνείδητον είναι ένα στοιχείον 

κρίσεως, τό όποίον βεβαίως τυφλώς καί άσυνειδήτως έρχεται 
είς τόν νοϋν. Καί γενικώς ή νοοτροπία αύτών τών άνθρώπων είναι 
προσανατολισμένη πρός έναν πόθον. Πρός γνώσιν τής πραγμα
τικότητος καί πρός άποκόμισιν άληθειών. Είναι έκείνο τό όποίον 
λέμε, ότι αύτός ό άνθρωπος έχει προδιάθεσιν διά τήν άλήθειαν. 

· Εν έπιλόγ41 θά προσθέσω άκόμη τά έξης:
'Όπως καί τά πάθη έτσι καί αί προλήψεις είναι κακίαι. Καί συ-
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νιστοϋν μαζί μέ τάς άλλας κακίας τό έν τή φύσει κακόν, τό 

όnοίον είναι θ έ σ ε  ι , ώς καί άλλοτε εϊnαμεν. Άnοτελοϋν καί αύ
ταί τόν ρύnον, τήν άκαθαρσίαν τήν όnοίαν έχει ή ψυχή. Ό δέ έnι

θυμών τόν έξαγνισμόν του πρέπει νά nροσnαθήση νά άnοβάλλη 

αύτάς τάς προλήψεις. Νά σnάση τά δεσμά του καί νά καταστή 

έλεύθερος άnό αύτάς. Ό άνθρωπος, ό όnοίος θά κατορθώση 
ένα τέτοιο πράγμα πολύ δύσκολον, όπως είπα είς τήν άρχήν, όχι 
βεβαίως καί όκατόρθωτον, ό όnοίος θά μπορέση νά καθαρθή 
άnό τάς προλήψεις καί τά πάθη του, θά μnορή μέ τόν νοϋν έλεύ
θερον νά γνωρίση καί νά έρευνήση nολλάς όληθείας μέσα στήν 
φύσιν καί νά άnοκομίση γνώσεις πραγματικός. Έπί ποίων θεμά

των; θά όπαριθμήσω μερικά. Μπορεί νά μάθη τί είναι αύτό τό 
«άγνωστον» τό όποίον λέγομεν «άνθρωπος». Τί είναι αύτό τό 
«μυστήριον» τό όποίον λέγομεν «άνθρωπος». Άπό ποϋ προέρχε
ται αύτή ή κατηγορία, αύτή ή βιολογική καί ψυχική μονάς μέσα 
είς τήν Φύσιν. Τί είναι έκείνο τό ένδον, τό όποίον «κινεί» αύτό τό 
όποίον λέμε συνήθως μέ τόν όρον «ψυχή». Ποιός είναι ό προορι

σμός, τέλος πάντων, τόν όποίον έχει ό άνθρωπος έπί τής Γής. 
"Έρχεται άπλώς καί παρέρχεται; Μπορεί όκόμη νά μάθει τί είναι 

«Φύσις». Ποιά είναι ή «οίκονομία της». Ποίοι είναι οί «σκοποί» 
της. Μπορεί νά άποκομίση ίδέας άληθείς περί τοϋ «θείου». "Άλλο 

μυστήριον διά τόν άνθρωπον! Τί είναι αύτό πού λέμε «θείον», είς 
τό όποίον διάφοροι θρησκείαι, τά διάφορα φιλοσοφικά συστήμα
τα δίδουν πολλάς καί διαφόρους έννοίας; Μπορεί νά δεχθή άπα
ντήσεις άληθείς είς τάς άνησυχίας, είς τά προβλήματα, είς τά 
έρωτηματικά, τά όποία ένας άγνός άνθρωπος, άπηλλαγμένος 
προλήψεων καί παθών, μπορεί νά θέση καί νά έρευνήση. Καί γιά 
νά τελειώνω θέλω νά τονίσω τό έξης: 

Τό άληθές γνωστικόν περιεχόμενον άφ' ένός καί ό πραγματι
κός έξαγνισμός άφ' έτέρου, άποτελοϋν δύο προϋποθέσεις, άπο

τελοϋν δύο πόδας, οί όποίοι μπορούν νά ώθήσουν έναν άνθρω
πον είλικρινή, είς εύρείς όρίζοντας, είς ύψηλοτέρους όρίζοντας 

πνευματικούς. 

Ι',,...,.. 'Η" W 'H' 'H' "Jl' "JI' "JI' "JI' "JI' "Jl'"J l'"Jl'"JI' 'Η" "JI' 'H'"ll' "JI' • 
ι,.ιι,..ιι,.ι••.ιι.•.ιι.•,κ,.ιι..ι•.ι• .................... . 
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Μυσταγωγός 

'Επόπτης 

Νεόφυτος 

ΜΥΗΣΗ 

Πρόσωπα: 

ΚΩΣΤΗ 

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

1990 

Μυσταγωγός: Στίς σκοτεινές έποχές τής άνθρωπότητος, κατά 
τίς όποίες ή βάρβαρη βία άπειλεί νά έξοντώση τήν 'Ελευθε
ρία, καί τό μίσος ζητεί ν' άνατρέψη τόν θείο νόμο τής 'Αγά
πης, δέν έλειψαν φωτεινές έστίες, δημιουργημένες άπό 
άγνά καί έλεύθερα πνεύματα, άποφασισμένα νά διατηρή
σουν άσβεστο τό π_ύρ πού έφερε ό Προμηθεύς στούς άν
θρώπους, καί νά έργασθούν γιά νά έπικρατήση έπάνω στή γή 
ή βασιλεία τού άγαθού. Μιά τέτοια έστία πνευματικού φωτός 
άποτελεί καί ή δική μας όμάδα, στήν όποία είσέρχεσαι κι έσύ 
σήμερα, νεόφυτε άδελφέ, μέ τόν σκοπό νά παρασκευάσωμε 
τό σπόρο τού μέλλοντος καί νά άγωνισθούμε γιά νά διατηρή
σωμε άμόλυντο τό αϊσθημα τής 'Ελευθερίας, vά ύποστηρί
ξωμε τίς άρχές τού 'Ανθρωπισμού καί νά άναζωπυρώσωμε 
τή φλόγα τής παγκόσμιας 'Αγάπης, πού δέν παύει νά σιγο-: 
καίη στίς εύγενικές ψυχές, όσες αύθόρμητα συμμερίζονται 
τόν πόνο τών συνανθρώπων τους. Συγκέντρωσε, λοιπόν, τήν 
προσοχή σου, γιά νά μυηθής στίς άρχές μας καί νά έννοήσης 
τή μέθοδο τής έργασίας μας. 

'Επόπτης: Σεβάσμιε Μυσταγωγέ, διατί συνερχόμεθα έδώ καί τί 
μός συνδέει; 

Μυσταγωγός: Συνερχόμεθα γιά νά ύπηρετήσωμε τήν άνθρωπό
τητα στόν πνευματικό τομέα, καί μός συνδέει ή άνιδιοτελής 
άγάπη τού πλησίον. 

'Επόπτης: Πώς μπορούμε νά ύπηρετήσωμε πνευματικά τήν άν
θρωπότητα: 

Μυσταγωγός: Μέ τό νά ύπερασπίζωμε τήν 'Ελευθερία καί νά δια
δίδωμε τίς άρχές τού 'Ανθρωπισμού. 

'Επόπτης: Τί έννοούμε λέγοντας «'Ελευθερία»; 
Μυσταγωγός: Τό δικαίωμα πού έχει κάθε άνθρωπος νά ένεργή 

σύμφωνα μέ τήν θέλησή του κάθε τί πού δέν άντιβαίνει στό 
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φυσικό νόμο, στή φυσική ήθική καί στήν έλευθερία τών όλ

λων. 

Έπόπτης: Άπό πού γεννιέται τό δικαίωμα τής Έλευθερίας; 

Μυσταγωγός: Ή Έλευθερία άποτελεί έμφυτο καί πρωταρχικό 

δικαίωμα τού άνθρώπου. Δέν μπορεί νά έχη όλλα όρια, παρά 

τόν σεβασμό τής έλευθερίας τού όλλου, τής άρμονικής συμ

βιώσεως καί τής συνολικής προόδου. 

Έπόπτης: Πώς μπορούμε νά ύπερασπισθούμε τήν Έλευθερία, 

όταν τόσο όγρια προσβάλλεται, όπως γίνεται στίς ήμέρες 
μας; 

Μυσταγωγός: Μέ τό νά γίνωμε έμείς οί ϊδιοι έσωτερικά έλεύθε

ροι. Τότε κανείς δέν μπορεί νά μός ύποδουλώση. 
Έπόπτης: Πώς μπορούμε νά γίνωμε έσωτερικά έλεύθεροι; 

Μυσταγωγός: Μέ τό νά άπαλλαγούμε άπό τή δουλεία τών παθών 

καί τών προλήψεων καί νά άποκτήσωμε άπόλυτη έλευθερία 

σκέψεως. 

Έπόπτης: Δέν φοβόσθε τήν άπόλυτη έλευθερία σκέψεως; 

Μυσταγωγός: "Όχι, όταν συνοδεύεται άπό τήν άγάπη τού 

πλησίον. 

Έπόπτης: Εϊπατε ότι ύπηρετούμε τήν άνθρωπότητu στόν πνευ

ματικό τομέα μέ τό νά ύπερασπίζωμε τήν Έλευθερία καί νά 

μεταδίδωμε τίς Άρχές τού Άνθρωπισμού. Ποιές είναι οί άρ

χές τού Άνθρωπισμού; 
Μυσταγωγός: Ό σεβασμός τών φυσικών δικαιωμάτων τού άν

θρώπου. Τού δικαιώματος τής έλευθερίας τού άτόμου, τής 

έλευθερίας τής σκέψεως, τής έλευθερίας τού λόγου, τής 

έλευθερίας τής συνειδήσεως. Τού δικαιώματος πού έχουν 

όλοι οί όνθρωποι άνεξαρτήτως καταγωγής καί τάξεως, έπά

νω στή ζωή, στή μόρφωση, στά άγαθά τού πολιτισμού καί 

στήν εύδαιμονία. Ό σεβασμός τής άνθρωπίνης άξιοπρε

πείας, ή άλληλεγγύη, ή δικαιοσύνη καί ή συγγνώμη. Ή είρη

νική συμβίωση λαών καί άνθρώπων, ή συνεργασία σέ έργα 

προόδου καί πολιτισμού καί ή δημιουργία πνεύματος άδελ

φοσύνης, χωρίς διάκριση έθνικότητας καί θρησκείας, φυλής 

καί τάξεως. 

Έπόπτης: Πώς μπορούμε νά διαδώσωμε τίς άρχές τού Άνθρωπι

σμού; 

Μυσταγωγός: Μέ τήν λογική καί κυρίως μέ τό παράδειγμα. 

Έπόπτης: Πρέπει, λοιπόν, νά καλυτερεύσωμε έμείς οί ϊδιοι γιά 

νά μπορέσωμε νά έπηρεάσωμε καί τούς όλλους; 

Μυσταγωγός: Δέν μπορεί νά γίνει άλλιώς. Γιά νά χτίσωμε γερό 

οίκοδόμημα, πρέπει πρώτα νά έπεξεργασθούμε τούς όγκο-
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λίθους τών θεμελίων. 
'Επόπτης: Πώς θά μπορέσωμε νά καλυτερεύσουμε τούς έαυτούς 

μας; 
Μυσταγωγός: Καλλιεργώντας τή σκέψη μας καί κάνοντας λογι

κές καί άγνές πράξεις. "Έτσι θά έπιτύχωμε βαθμηδόν τήν 
πνευματική καί ήθική βελτίωσή μας, καί μόνον τότε θά εϊμα
στε σέ θέση νά έπιδράσωμε άποτελεσματικά έπάνω στό κοι
νωνικό σύνολο. 

'Επόπτης: "Ώστε πρέπει νά γίνωμε σοφοί καί ένάρετοι γιά νά 
μπορέσωμε νά δράσωμε άποτελεσματικά; 

Μυσταγωγός: Αύτό θά ηταν τό ίδανικό. 'Έως ότου όμως τό έπιτύ
χομε, ός βαδίζωμε μέ καλή θέληση έπάνω στόν δρόμο τής 
Σοφίας καί τής Άρετής, καί συγχρόνως ός βοηθούμε κατά 
τό δυνατόν τούς συνανθρώπους μας. 

'Επόπτης: Μπορείτε νά μάς ύποδείξετε ποιά είναι τά κυρι<�τερα 

έμπόδια πού συναντά ό άνθρωπος πού θέλει νά βαδίση έπά
νω τόν δρόμο τής Άρετής; 

Μυσταγωγός: Ναί, άδελφέ μου. Είναι ό έγωϊσμός, ή άλαζονεία, 
τό συμφέρον καί τά πάθη. 

'Επόπτης: Πώς μπορεί νά νικηθή ό έγωϊσμός; 
Μυσταγωγός: Μέ τήν άπόκτηση τής Σοφίας. 
'Επόπτης: Ή άλαζονεία; 
Μυσταγωγός: Μέ τήν άπόκτηση τού «Γνώθι σαύτόν». 
'Επόπτης: Τό συμφέρον; 
Μυσταγωγός: Μέ τήν άγάπη τού πλησίον. 
'Επόπτης: Τά πάθη; 
Μυσταγωγός: Ή περιστολή τών παθών δέν είναι καθόλου εύκο

λη. Χρειάζεται μακρά προσπάθεια. Χωρίς όμως τήν περιστο
λή τών παθών, ή έπίτευξη τής Σοφίας είναι άδύνατη. 

'Επόπτης: Μάς εϊπατε τίς δυσκολίες τού δρόμου τής Άρετής 
Μπορείτε νά μάς περιγράψετε καί τίς δυσκολίες τού δρόμου 
τής Σοφίας; 

Μυσταγωγός: Τήν πύλη τού δρόμου τής Σοφίας φράζουν τρείς 
όγκόλιθοι: Ή άδιαφορία, ή ύλοφροσύνη καί ή δοκησισοφία. 
'Όποιος κατορθώση νά ύπερπηδήση αύτούς τούς όγκόλι
θους, πού έμποδίζουν τήν εϊσοδο στόν δρόμο τής Σοφίας, 
θά έχη νά άντιμετωπίση καί όλλα έμπόδια. Οί προλήψεις, ή 

δεισιδαιμονία, ό φανατισμός, ή έμπάθεια, ή μισαλλοδοξία, 
δέν είναι άπό τά μικρότερα. 

Έποτiτης: Τί προσόντα πρέπει νά έχη αύτός πού θέλει νά βαδίση 
τόν δρόμο τής Σοφίας; 

Μυσταγωγός: Πρέπει νά έχη έλεύθερη σκέψη καί χρηστά ηθη. 



1990 ΜΥΗΣΗ 227 

Διότι ή Σοφία χωρίς τήν 'Αρετή είναι όχι μόνον άνώφελη 
άλλά καί έπικίνδυνη. 

'Επόπτης: Σεβάσμιε Μυσταγωγέ, όπ' όσα μάς εϊπατε είναι φανε
ρό ότι ή Σοφία καί ή Άρετή δέν είναι εϋκολο ν' άποκτηθούν. 
Πρέπει, λοιπόν, νά συμπεράνωμε ότι οί προσπάθειές μας 

κινδυνεύουν ν' άποβούν μάταιες; 
Μυσταγωγός: 'Όχι, διότι δέν πρέπει νά άποβλέπωμε σέ εϋκολες 

μόνον έπιτυχίες. Καί ή άποτυχία έχει τήν άμάραντη δόξα 

της, όταν ή προσπάθεια πού γίνεται είναι τιμία καί είλικρινής. 

"Ας έργαζόμαστε, λοιπόν, μέ τιμιότητα καί μέ είλικρίνεια καί 

ας μή μας έπηρεάζη τό άποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι. Ή μέ

θοδος τής έργασίας μας είναι βραδεία, άλλά ούσιαστικά 

άποτελεσματική. Νεόφυτε άδελφέ, έάν θέλετε νά έργασθή
τε μαζί μας πρέπει νά προσπαθήσετε νά γίνετε πραγματικά 

έλεύθερος, άποβάλλοντας τίς προλήψεις καί κατευνάζο
ντας τά πάθη, πού θολώνουν τό πνεύμα. Πρέπει νά σέβεσθε 

τήν έλευθερία τής σκέψεως κάθε άνθρώπου, χωρίς νά πα

ρασύρεσθε άπό τίς έπιθυμίες, τίς κλίσεις η τίς πεποιθήσεις 

σας, σέ βίαιες πράξεις, καί νά ύπηρετη τής ήσυχίας καί τής 

άνέσεώς σας. Τό ύπόσχεσθε; 

Νεόφυτος: Μάλιστα, μέ όλη μου τήν ψυχή. 

Μυσταγωγός: 'Επίσης πρέπει νά ύποσχεθήτε ότι δέν θά παραδε
χθήτε ποτέ νά καταπνιγούν τά φυσικά δικαιώματα τού άν

θρώπου άπό τή βία τού δεσποτισμού, άπό τόν φανατισμό η 

άπό τήν άμάθεια. Πρέπει νά ύπερασπίζετε, άκόμη καί μέ κίν
δυνο τής ζωής σας, τίς άρχές τού 'Ανθρωπισμού. Τό ύnό

σχεσθε; 

Νεόφυτος: Μάλιστα, μέ όλη μου τήν ψυχή. 
Μυσταγωγός: Νεόφυτε, άδελφέ, έγινες ένας άπό τούς δικούς 

μας, τούς έργάτες τού πνευματικού πολιτισμού. Αύτό δέν 

σού γεννάει κανένα δικαίωμα, σού γεννάει όμως άπειρες 

ύποχρεώσεις. 'Υποχρεώσεις άnέναντι τού έαυτού σου, άπέ

ναντι τών άδελφών σου, άπέναντι όλόκληρης τής άνθρωπό
τητος. Πρέπει νά άφοσιωθής στό έργο τής πνευματικής καί 

ήθικής βελτιώσεώς σου, άναζητώντας άκατάπαυστα τήν 
άλήθεια, μελετώντας τή σοφία καί έξασκώντας τήν άρετή. 

Πρέπει νά διαθέσης τή δραστηριότητά σου καί τίς ίκανότη
τές σου στήν ύπηρεσία τής άνθρωπότητος. Πρέπει νά πολε

μήσης γιά τό άγαθό καί τήν άρετή, γιά τήν έλευθερία τής 

σκέψεως, τού λόγου καί τής συνειδήσεως, γιά τόν άνθρωnι

σμό καί τήν πρόοδο, γιά τήν παγκόσμια είρήνη, άδελφοσύνη, 

κατανόηση καί Άγάπη. 
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Οί Δελφικοί Μύσται 

καί θεραπευταί 

1990 

ΙΩΑΝ. Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ 

Ό Άπόλλων, μετά τήν γέννησίν του έν Δήλφ, έπέβη αρματος 

συρομένου ύπό κύκνων καί μετέβη είς τήν χώραν τών Ύπερβο

ρείων 1. Ουτοι κατείχον τά μυστικά τής μαγείας καί τής θεραπευ

τικής τέχνης, ήδύναντο, ύπερνικώντες τήν βαρύτητα, νά περιί

πτανται άπό τόπου είς τόπον καί, άκόμη, είχον τήν ίκανότητα v' 

άνευρίσκωσι κεκρυμμένους θησαυρούς. Παρ' αύτοίς ό Θεός 

έμαθήτευσε καί άπέκτησε γνώσεις μαντικής, ίατρικής, νομοθετι

κής καί μουσικής τέχνης, ύπερβάς καί αύτούς τούς διδασκάλους 

του2
, οϊτινες έν τe+ι μέσφ τής πρωτευούσης των, ϊδρυσαν ναόν 

πρός τιμήν του, τόν τού Ύπερβορείου Άπόλλωνος3
. Έπιστρέ

φων ό Θεός οϊκαδε, είσήλθεν έπισήμως είς τούς Δελφούς καί 

ϊδρυσεν έκεί τό έπώνυμον μαντείον, παρά τήν λαλέουσαν παγάν 

καί τήν μάντιδα δάφνην4
. Οί Δελφοί, έν Φωκίδι κείμενοι καί έκ 

τού δελφός (=μήτρα) έτυμολογούμενοι, κατφκούντο πρό τής 

έλεύσεως τού "Απόλλωνος, ώς έκ τών Μυκηναϊκής έποχής εύ

ρημάτων τεκμαίρεται καί ή έκεί άνάμνησις τής Μεγάλης Μητρός 

τής Μινωϊκής θρησκείας παρέμεινε ζώσα ύπό τό όνομα τής Γής 

Μητρός καί τήν ίδιότητα τής πρώτης προφήτιδος5, χρησμοδο

τούσης διά τού Πύθωνος, τού δράκοντος υίού της6. Ό ούράνιος 

Άπόλλων, ϊνα ώς κυρίαρχος θεός έγκατασταθή έν Δελφοίς, 

έπάλαισε κατά τού χθονίου δράκοντος, τού Πύθωνος, καί έφό-

1) Δάμπασης Ι.Ν.: Ίστορικαί Μελέται, τόμ. Α', σελ. 35. Έκδ. 'Εταιρείας Κυ

κλαδικών Μελετών, 'Αθήναι 1966. (Τό θαυμαστόν τούτο ταξίδιον τού θεού ένέ

πνευσε τόν Άλκαίον, Στ· π.Χ. αίών, τού όποίου τό σχετικόν ποίημα άπωλέσθη καί 

έγένετο γνωστόν έκ παραφράσεως τού ρήτορος Ίμερίου, Δ' π.Χ. αίών). 

2) Δάμπασης Ι.Ν.: Αί Άρχαί τής Βαλκανικής 'Ιατρικής Τέχνης. «'Ιατρικά Χρο

νικά», 6.12.1966. Ή μελέτη αϋτη, ύπό τόν τίτλον «Les Origines de l'Art Medical 

Balkanique» άνεκοινώθη κατά τήν συνεδρίαν τής 9ης 'Οκτωβρίου 1966 τής Vllle 

Semaine Medicale Balkanique. 

3) Grimal, Ρ.: Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine, ρ.

217-218. Ed. Presses Universitaires de France, Paris 1963.

4) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ένθ' άνωτέρω.

5) Devambez, Ρ. et Collaborateurs: Dictionnaire de la Civilization Grecque,

ρ. 147-151,Ed.,Hazan,Paris, 1966. 

6. Jayne W.: The Healing Gods of Ancient Civilization, ρ. 218. Ed. Yale Univ

ersity Press, New York. 1962. 
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νευσεν αύτόν 7
. Μετεκάλεσε κατόπιν, τόν έκ Βοιωτίας όνομαστόν 

άρχιτέκτονα καί μάντιν Τροφώνιον, όσης μετά τού άδελφού του 
Άγαμήδους, όνήγειρεν τό λαμπρόν ίερόν8, όπου, διά τής ίερείας
Πυθίας, έδιδε τούς περιφήμους χρησμούς, ώς Πύθιος καί Λοξίας 

'Απόλλων. Χάρις είς τό μαντείον τού θεού τούτου, οί Δελφοί 

άπέβησαν τό πνευματικόν καί μυστηριακόν-μυητικόν κέντρον 
τής 'Ελλάδος έκεί προσήρχοντο έξ 'Ελλάδος καί τών βαρβάρων 
χωρών νά συμβουλευθώσι τόν θεόν έπί τών συμβησομένων· νά 

μελετήσωσι τ' άποστάγματα μυστηριακής σοφίας ρητά, «γνώθι 
σαυτόν», «μηδέν άγαν», «έγγύα πάρα δ' άτα» καί το «ΕΙ», διά τήν 
έρμηνείαν τού όποίου ό Πλούταρχος άφιέρωσε βιβλίον τής σει

ράς τών « Ήθικών» του· νά έπιλύσωσι τάς διαφοράς των οί ·Έλλη

νες (Δελφικοί Άμφικτυονίαι=όμοσπονδίαι γειτονικών πόλων, καί 

Άμφικτυονίαι έκ τού όνόματος τού ηρωος Άμφικτί:ονος)· νά λά

βωσι μέρος είς τούς άγώνας τών Πυθίων9. Ό 'Απόλλων, θεός
τού πνευματικού φωτός, πλήν τής μαντικής, έθεωρείτο, ώς εϊδο

μεν, καί τής νομοθετικής, ίατρικής καί μουσικής τέχνης εύρέτης. 
Τά έπιτηδεύματα ταύτα ήσαν συνδεδυΙJσμένα κατά τήν παλαιόν 

έποχήν· οϋτω, μάντεις ύπήρξαν καί ίατροί, νομοθέται έθεράπευ
ον, θεραπευταί έχρησιμοποίουν τήν μουσικήν ώς ίαμα, σοφοί τήν 

άκεστορίαν έμελέτησαν. Έξ οίι καί τό έπώνυμον τού 'Απόλλωνος 

ίερόν ύπήρξεν έστία φωτός τών νομοθετών, τών φιλοσόφων, τών 

ίατρών καί τών πάσης φύσεως μυστών. Πρόσωπα σπουδαία, μυ

θικά καί ίστορικά, έχουσι σχέσιν μέ τήν Δελφικήν μύησιν, άνωτέ

ραν πάσης ύπονοίας, έφ' όσον έξέχουσαι τής άρχαιότητος φυ

σιογνωμίαι μετ' εύλαβείας άναφρονται είς τήν Δελφικήν Ίδέαν. 
Εύάριθμοι όλιγόπιστοι τήν μαντικήν τέχνην θεωρούσιν ϋποπτοv

έν τούτοις, ύπήρξεν ή θαυμασία ύπάτης βαθμίδας ένορατική τέ

χνη, ητις τά σημεία τών θυσιών καί τών οίωνών ήρμήνευε, τά 

συμβησόμενα προέβλεπε καί προέλεγε καί ύπό τών όλίγων 

έκλεκτών τών θεών ήσκείτο, κατεχόντων καί τά μυστικά καί τής 
θεραπευτικής 10. Ύπό τήν ίατρικήν ίδιότητά του ό 'Απόλλων άπε-

7) Jayne, W., lbid , p. 243. 

8) Κουpέτας Δ.: Έκ Τpοφωνίου Μεμόντευται. Ή ·Έκπλυσις τού Έγκεφόλου 

καί τό Άpχαιοελληνικόν Πρότυπον Αύτής. «·Επιστημονική Έπετηpίς», σελ. 21 και 

51-72. 'Αθήναι 1966.

9) Μελισσαρόπουλος Κ.: Δελφοί καί Άμφικτυονίες. « 'Ιλισός», 11 :45, 1966.

(Τό συνέδρια τών όντιπροοώπων τών Έλληνικών πόλεων έγένοντο δίς τού έτους 

τό έαρ έν Δελφοϊς καί τό φθινόπωρον έν Άνθήλη παρά τός θερμοπύλας κειμένη 

καί Πυλαίς� όνομασθείση). 

10) Δόμπασης Ι.Ν.: Ή Πυθαγόρειος Ψυχική Ύγιεινή. «'Ιατρικά Χρονικό»,

5:3-4, 1965. Ή μελέτη αϋτη έδόθη ώς διάλεξις έν τώ Παρνασσώ, ύπό τήν αίγίδα 

τής Πανελληνίου Ένώσεως Ψυχικής Ύγιεινής, τήν 29ην Ιανουαρίου 1965. 
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καλείτο: Παιών. 
« Έσσί δ' ίατήρ έπικαιρότατος 
Παιάν τέ σοι τιμά φάος, 
Χρή μαλακάν χέρα προβάλλοντα 
τρώμαν ελκεος άμφιπολεϊν 11 

1990 

έκ τοϋ όνόματος τοϋ παρ' Όμήρ4> ίατροϋ τών θεών, θεραπεύσα
ντος τούς τραυματισθέντος 'Άιδην καί 'Άρην 12

, καί μετ' αύτοϋ 
ύπό τών Πυθαγορείων έτιμάτο ώς πάτρων τής θεοδιδάκτου τού
της τέχνης, έφ' όσον ή ίατρική «τό σοφώτατον», διότι «είναι τού
την έπιστήμην τόν μέν έξ άρχής Άπόλλωνός τε καί Παιώνος, 
ϋστερον δέ τών περί τόν Άσκληπιόν» 13 Ίατρόμαντις, εύρέτης 
τής ίατρικής καί μαντικής. 

«Τάντεϋθεν ηδη τώνδε δεσπότη δόμων 
αύτώ μελέσθω Λοξίς� μεγεσθενεϊ· 
ίατρόμαντις δ' έστί καί τερασκόπος 
καί τοϊσιν άλλοις δωμάτιον καθάρσιος» 14 

Οϋλιος, προστάτης τής_ύγείας, «τό γάρ οϋλειν ύγιαίνειν» 15
· Άλε

ξίκακος, άπομακρύνων τό κακόν καί διδάσκων τούς ίατρούς, 
«Φοίβ4> γάρ καί τόξιον έπιτρέπεται καί άοιδή, 
κείνου δέ θριαί καί μάντιες έκ δέ vu Φοίβου 
ίητροί δεδάασιν άνάβλησιν θανάτοιο» 16 

Λοίμιος, πέμπων τούς λοιμούς, ώς, έπί παραδείγματι, ό τής Ίλιά
δος, 

«Λητούς καί Διός υίός- ό γάρ βασιλήι χολωθείς 
νοϋσον άνά στρατόν ώρσε κακήν, όλέκοντο δέ λαοί, 
οϋνεκα τόν Χρύσην ήτίμασε άργτήρα 
ΆτρεΤδης» 17 

Ύδρόμαντις, ό παρέχων διά τής πόσεως τοϋ ύπ' αύτοϋ εύλογη-

11) Πίνδαρος: Πύθια, Ώδή Δ', 480-483, Huntingford. Ed. Cadel et Daνies,

Londini, 1821. 
12) Δάμπασης Ι.Ν.: Γυναίκες 'Ιατροί τών Ήρωϊκών Χρόνων. (Μελέτη άνέκδο

τος). Τ' όνομα Παιών προήλθεν έκ τοϋ παίω καί σημαίνει τόν δι' έπιθέσεως τών 

χειρών θεραπεύοντα, έξ οίι καί ή προσωνυμία (τοϋ 'Απόλλωνος) 'Υπερδεξιός, 6 
δι' έπιθέσεως τής δεξιάς χειρός θεραπεύων. 

13) 'Ιάμβλιχος: Περί τοϋ Πυθαγορικοϋ Βίου, 208. Ed. Firmin-Didot, Parisiis.

1839. 

14) Αίσχύλος: Εύμενίδες, 60-63, Murray. Ed. Oxford University Press. 1960.

15) Στράβων: Βιβλίον ΙΔ', 1, 6, Kramer. Ed. Nicolai, Berolini, 1852.
16) Καλλίμαχος: Είς 'Απόλλωνα, 44-47, Cahen, Ed. Les Belles Lettres, Paris,

1948. 

17) 'Όμηρος: Α, 9-12, Mazon. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1955.
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θέντος ϋδατος τήν χάριν τοϋ χρησμοδοτεϊν, ώς έπραττε τούτο ή 
Πυθία έν Δελφοϊς, «τούτη δέ τής Κασσοτίδος δύεσθαί τε κατά
γής λέγουσι τό ϋδωρ καί έν τώ άδύτC!) τοϋ θεοϋ τάς γυναίκας μα
ντικός ποιεϊν» 18· 'Ιατρός, πρώτος έν τ4') «'ΌρκC!)» τής 'Ιπποκρατι
κής Συλλογής άναφερόμενος, «'Όμνυμι 'Απόλλωνα ίητρόν, καί
θεούς πόντος τε καί πάσας, ϊστορας ποιεύμενος, έπιτελέα ποιή
σειν κατά δύναμιν καί κρίσιν τήν έμήν, όρκον τόνδε καί ξυγγρα
φήν τήνδε ... » 19 Ό έν Δελφοϊς 'Απόλλων, ώς μάντις-ίατρός, έλα
τρεύετο μετ' άλλων ίαματικών θεοτήτων καί έν ΛίνδC!), ΤεγέQ, 
Σπάρτη, 'Αθήναις, Ώρωπ4°), Σικυώνι, Θράκη καί άλλαχοϋ20

. 

Άρχαιότατοι μάντεις-ίατροί ύπήρξαν οί κάτωθι. Ό Μελά
μπους, άκμάσας κατά τό β. ημισυ τοϋ ιΔ· π.Χ. αίώνος, κατενόει 
τήν γλώσσαν τών πτηνών, κατόπιν καθάρσεως τών ώτων του ύπό 
όφεων, καταστάντων έκτοτε συμβόλων τής θεραπευτικής τέ
χνης, καί, ύπό τοϋ 'Απόλλωνος τήν ίατρικήν διδαχθείς, έθερά
πευσε τόν 'Ίφικλον, υίόν τοϋ βασιλέως τής έν θεσσαλίQ Φυλά
κης Φυλάκου, πάσχοντα έκ γενετησίου άνικανότητος, ώς καί τάς 
μανείσας θυγατέρας τοϋ βασιλέως τήc: Τίρυνθας Προίτου, τάς 
Προιτίδας, καί τάς 'Αργείος γυναίκας21

. Ό 'Αρισταίος, άκμάσας 
κατά τό α· ημισυ τοϋ ΙΓ' π.Χ. αίώνος, υίός τοϋ 'Απόλλωνος καί τής 
πατρικής χάριτος τυχών, έδίδαξε τήν καλλιέργειαν τοϋ σιλφίου, 
περιζητήτου άρτύματος καί φαρμάκου τής τότε έποχής, τήν κυ
νηγεσίαν, τήν άμπελουργίαν, τήν μελισσοκομίαν, τήν έλαιουρ
γίαν καί κατέστη διάσημος, διότι κατέπαυσε τόν έπεκταθέντα καί 
είς τήν λοιπήν 'Ελλάδα μεγάλον λοιμόν τών Κυκλάδων22

. Ό Πο
λύειδος, άκμάσας κατά τό β' ημισυ τοϋ ΙΓ' π.Χ. αίώνος, έκ γενεάς 
Μελάμποδος καί τοϋ Άπολλωνείου πνεύματος κληρονόμος, 
έδώρησεν είς τόν 'Οδυσσέα τό nερίφημον τόξον, δι' ου κατετό
ξευσε τούς μνηστήρας τής Πηνελόπης, συνεβούλευσε τόν Βελ
λεροφώντα πώς νά δαμάση τόν nτερωτόν ϊππον Πήγασον καί 
άπέκτησε φήμην, ότε έπανέφερεν είς τήν ζωήν τόν Γλαϋκον, 

18) Παυσανίας: Βιβλίον 1', 24, 7, Schubart. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1875. Ή μέν

Κασσότις ήτο ή μαντική πηγή τού ίεpοϋ, ή δέ Κασταλία, ρέουσα μεταξύ τών άπο

κρήμνων Φαιδpιάδων βράχων, έχpησιμοποιείτο πpός κάθαpσιν τών προσερχομέ

νων. 

19) Littre, Ε.: Oeuνres Completes d'Hippocrate, νοl. 4, π. 628. Ed. Balliere,

Paris, 1844. 

20) Jayne, Ν.: lbid., p. 306-31 Ο.

21) Δάμπασης Ι.Ν.: Μελάμπους, ό Μάντις καί θεραπευτής. «Παρνασσός».

22) Δάμπασης Ι.Ν.: Αρισταίος, ό Κυρηναίος Μάvτις - 'Ιατρός καi ό Λοιμός τών

Κυκλάδων. «·Επετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών», τόμ. Ε', σελ. 139-150. 

'Αθήναι, 1965. 
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υίόν τού Μίνωος καί τής Πασιφάης 23. Τούτων συγχρονούσιν οί 
μυσταγωγοί καί ίερείς-ίατροί: ό Λίνος, άνατείλας περί τό 1.400 
π.Χ. καί θεωρούμενος πατήρ τής Έλληνικής ποιήσεως, έφευρέ
της τής μελωδίας, συγγραφεύς τού «περί γεννέσεως τών ζώων», 
διδάσκαλος τού Όρφέως καί Ήρακλέους ό 'Ορφεύς, μαθητής 
τού Λίνου καί Μελάμπαδος μέγας μουσικός, θαυματοποιός, εί
σηγητής τού άσκητικού βίου συγγραφεύς τού «περί φύσεως»· ό 
Μουσαίος, υίός τού Όρφέως, μέγας μουσικός καί ποιητής, θρη
σκευτικός θεραπευτής, συγγραφεύς τού «περί θεραπείας τών 
νόσων», πρώτος άρχιερεύς τών Έλευσινίων Μυστηρίων· ό Βάκις, 
χρησμολόγος, τελευτουργός τών μυστηριακών ίάσεων. Είς αύ
τούς έπονται οί έξής. Ύπό τό όνομα Μόψος φέρονται δύο 
ηρωες μάντεις-οίωνοσκόποι, ών ό μέν ελαβε μέρος είς τήν θή
ραν τού Καλυδωνίου κάπρου καί τήν Άργοναυτικήν έκστρατείαν, 
ό δέ, υίός τού Άπόλλωνος καί τής Μαντούς, θυγατρός τού Τει
ρεσίου, εκτισεν έν Κιλικίςι τήν πόλιν Μαλλόν, όπου καί τό περί
φημον μαντείον- του. Ό Τειρεσίας, περίφημος μάντις τής ήρωϊ
κής έποχής, προείπε- περί τής μελλούσης ύπεροχής καί άν
δρείας τού Ήρακλέους, μετεμορφώθη είς γυναίκα έπί έπτά ετη 
καί μετά έπανέκτησε τήν άνδρικήν φύσιν του, άλλ' ίδών τήν 
Άθηνό γυμνήν, έτυφλώθη ύπ' αύτής έν Όρχομεν4) τής Βοιωτίας 
εύρίσκετο τό περιβόητον μαντείόν του. Ό Άμφιάραος, άπόγο
νος τού Μελάμποδος, συγκαταριθμείται μεταξύ τών κυνηγών τού 
Καλυδωνίου κάπρου καί τών Άργοναυτών, συνεξεστράτευσε 
μετά τών λοιπών ήρώων κατά τών Θηβών καί έφονεύθη, ώς προ
είδε τούτο έκ τής μαντικής τέχνης του· ναός του ύπήρχε πλησίον 
τού 'Ορχομενού έν Βοιωτίςι, όπου έδίδοντο χρησμοί αύτού δι' 
όνείρων. Ύπό τό όνομα Άμφίλοχος φέρονται δύο μάντεις, ών ό 
είς, υίός τού Άμφιάρεω, έξεστράτευσε μετά τών έπιγόνων ένα
ντίον τών Θηβών καί είτα ελαβε μέρος είς τήν πολιορκίαν τής 
Τροίας, ύπήρξεν έκ τών κτητόρων τού Μαλλού τής Κιλικίας, 
όπου έπώνυμον μαντείον, ώς καί έν Ώρωπώ· ό ετερος, εκγονος 
τού Άμφιάρεω, έκτισε μαντείον έν Άμφιλοχιακ4> 'Άργει τής Άρ
καδίας. Ό Τροφώνιος, περίφημος άρχιτέκτων, κτίσας μετά τού 
άδελφού του Άγαμήδους τόν έν Δελφοίς ναόν τού Άπόλλωνος, 
ώς άνωτέρω εϊδομεν, καί, κατά τινα παράδοσιν, διωχθείς έπί 
άποπείρςι κλοπής τών έν αύτ4> θησαυρών· πάντως, έτιμήθη μετά 
θάνατον ώς ηρως, έχων ϊδιον μαντείον είς εν ύπόγειον σπήλαιον 

23) Δάμπασης Ι.Ν.: Πολύειδος, ό Μάντις καί Ίατpός. «Ίατpικά Χρονικά», 6:6,
1966. 



1990 οι ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΜΥΣΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΑΙ 233 

παρά τήν Λεβάδειαν έν Βοιωτίςι, όπου έδίδοντο χρησμοί μετά 
πολλών τελετών καί καθαρμών άnό μέρους τών μαντευομέ
νων24. 

Ό 'Ασκληπιός, υίός τού 'Απόλλωνος καί τής ώραίας nριγκι
nίσσης Κορωνίδας, καταλέγεται μεταξύ τών μαθητών τού σοφού 
κενταύρου Χείρωνος καί ύnό τού 'Ομήρου μνημονεύεται ώς 
έμπειρος ίατρός έκ Τρίκκης τής Θεσσαλίας καί πατήρ τών έnιτη
δείων περί τήν χειρουργικήν Μαχάονος καί Ποδαλειρίου, τού 
πρώτου ήγεμόνος τής Τρίκκης καί τού δευτέρου τής Ίθώμης, 
λαβόντων μέρος είς τήv κατά τής Τροίας έκστρατείαν. 'Ήρως-ία
τρός παρ' Όμήρ4>, όχι μόνον τούς πάσχοντας έθεράnευεν, άλλά 
καί είς τούς νεκρούς έδιδε ζωήν25. Έθεοnοιήθη μετά τόν έκ κε
ραυνού θάνατόν του, κατά τάς nαλαιοτάτας Αίγαίαις δοξασίας 
τής θεοποιήσεως τών κεραυνωθέντων, καί έτάφη έν Δελφοίς 
παρά τόν «όμφαλόν», όπου καί ό τάφος τού nρό Άnολλωνίου 

δράκοντος-μάντεως Πύθωνας, καίτοι, κατ' όλλην έκδοχήν, ό τά
φος αύτού εύρίσκετο έν Κυνοσούρςι τής Λακωνίας η τής 'Αρκα
δίας. Βραδύτερον μετηνάστευσεν ώς πνεύμα είς Έnίδαυρον καί 
κατόπιν έμυήθη είς τά 'Ελευσίνια Μυστήρια 26. Κατά τόν Δελφι
κόν χρησμόν, ό 'Ασκληπιός έγεννήθη, 'ίνα άnοβή ό μέγας σωτήρ 

τών έν τQ κόσμ4> nασχόντων27, έκ πατρικής χάριτος, καί, όντως,
έδοξάσθη καί έλατρεύετο έν τοίς έnωνύμοις ναοίς, τ' Άσκλη
nιεία, άnό Στ' n.X. μέχρι Δ' μ.Χ. αίώνων, ότε έnεκράτησεν ή θρη
σκεία τού Χριστού, σωτήρας καί προστάτου άnό παντός κακού, 
σωματικού καί ήθικού, καί μεγάλου ίατρού τών ψυχών καί τών 
σωμάτων διά τούς nιστεύσαντας 28. Διά τών διασήμων δ' υίών του 
καί τών άnογόνων αύτών έδημιουργήθη ή ίατρική παράδοσις τών 
Άσκληnιαδών. Έν βραχεί, ό 'Ασκληπιός έθεωρείτο χθονία θεό
της, είχεν ώς σύμβολον τόν όφιν καί έν τώ άδύτ4> έnεφαίνετο είς 
τούς ϋnν4> διατελούντες άσθενείς, οϊτινες προηγουμένως είχον 
καταλλήλως nαρασκευασθή ύnό τών ίερέων του, ίκανών ίατρών. 
Άσκληnιεία ύnήρχον έν Έnιδαύρ4>, Τρίκκη, Κνίδ4>, KQ καί άλλα
χού· έκ δέ τών έν αύτοίς εύρεθεισών πλακών καί άναθημάτων 
nληροφορούμεθα περί τών θεραπευτικών μεθόδων τών Άσκλη-

24) Δάμπασης Ι.Ν.: 'Ιστορικοί 'Ιατρικοί Μελέται, τόμ. Α', ο. 28-29.
25) Δάμπασης Ι.Ν.: "Ενθ' άνωτ., σελ. 29. 

26) Jayne, W.: lbid., ρ. 252.

27) Jayne, W.: lbid., ρ. 301.

28) Δάμπασης Ι.Ν.: Ή 'Ιατρική τής Καινής Διαθήκης. «'Ιατρικά Χρονικά», 5:2, 

1965. 
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πιαδών καί τών θαυμασίων ίάσεων τών πασχόντων 29. 

Ό υίός τού 'Ασκληπιού Ποδαλείριος μετέβη, μετά τήν δλωσιν 
τής Τροίας, είς Δελφούς καί έλαβε χρησμόν νά ύπάγη είς τήν 
Χερσόνησον τής Καρίας. Μεταβάς καί έγκατασταθείς έκεί, έθε
ράπευσε τόν βασιλέα τής χώρας τούτης Δάμαιθον καί ύπαν
δρεύθη τήν θυγατέρα του Σύρναv30

· ύπήρξε δ' ό γενάρχης τών 
άπό τής 'Ασίας Άσκληπιαδών31. Ό 'Άβαρις, ίερεύς τού Ύπερβο
ρείου 'Απόλλωνος, έγένετο εύφήμως γνωστός, δτε, κατά τήν γ· 
όλυμπιάδα (768-765 π.Χ.), μέγας λοιμός άνά τήν οίκουμένην 
ένέσκηψε καί ό 'Απόλλων έχρησμοδότησεν είς τούς αίτήσαντας 
τήν βοήθειάν του 'Έλληνας καί βαρβάρους, όπως ό δήμος τών 
'Αθηναίων, θεϊκή εύνοίςι, ποιήση ύπέρ πάντων εύχάς καί λιτα
νείας. Τότε, δλα τά λοιμόπληκτα έθνη έπεμψαν πρέσβεις, θερα
πευτάς-ίερείς, είς 'Αθήνας καί οί 'Υπερβόρειοι τόν 'Άβαριν, 
δστις άφίκετο, έποχούμενος τού ίπταμένου βέλους τού θεού, 
καί, έπί κεφαλής τής ύγειονομικής τούτης άποστολής, συνιστά 
τά ένδεικνυόμενα μέτρα καθαριότητος, τήν άνάλογον δίαιταν καί 
χορηγίαν τών καταλλήλων φαρμάκων καί προΤσταται τής διδα
σκαλίας τής τελέσεως παρακλητικών λιτανειών, έξαγνιστικών 
θυσιών καί εύχαριστηρίων πανηγύρεων· καί, τ' άποτελέσματα 
τών έργασιών τού ύπό τόν 'Άβαριν παγκοσμίου τούτου ίατρικού 
συνεδρίου ύπήρξαν λίαν εύνοϊκά διά τήν κατάπαυσιν τού λοι
μού 32. Ό 'Επιμενίδης Κρής χρησμοδότης καί θεραπευτι1ς, όσης, 
φθίνοντος τού z· π.Χ. αίώνος, άπεκάθηρε τήν πόλιν τc�ν 'Αθηνών 
τού Κυλωνείου δγους, έλέγχων ποτέ τόν μύθον τής συναντήσε
ως τών άετών άπό τών άκρων τής γης είς τόν «όμφαλόν» 33 κάί 
λαβών χρησμόν άσοφη είπεν· «οϋτε γάρ ην γαίης μέσος όμφα
λός οϋτε θαλάσσης είδέ τις έστι, θεοίς δήλος, θνητοίς δ' άφα
ντος». Πιθανώς, δ' έκ τού άνωτέρω άποφθέγματος ό 'Αριστοτέ
λης όρμώμενος άναφέρει- «περί τών έσομένων ούκ έμαντεύετο, 
άλλά περί τών γεγονότων άδήλων δέ» 34. Ό Λυκούργος έκ Δελ-

29) Δάμπασης Ι.Ν.: Ίστορικαί Ίατρικαί Μελέται, τόμ. Α", σελ. 30.

30) Grimal, Ρ.: lbid., p. 380-381.

31) Δάμπασης Ι.Ν.: Ή "Ιατρική Σχολή τής Ρόδου. «Ίατρικά Χρονικά», 6:12,

1966. 

32) Δάμπασης Ι.Ν.: Οι Σκύθαι Ίατροί. «Ίατρικά Χρονικά», 3:2, 1964.

33 Ό «όμφαλός» ητο λίθος ίερός, σχήματος κωνικού, ύπέρ άνω τού όποίου

συνηντήθησαν οί δύο άετοί τού Διός, πεμφθέντες έκ τών περάτων τής διαμέτρου 

τής ύπό τών όρχαίων νομιζομένης δισκοειδούς γης, καί έθεωρεϊτο σύμβολον τού 

κέντρου τούτης, ένθα οί Δελφοί. (Devambez, Ρ. et Collaborateurs: lbid). 

34) Δάμπασης Ι.Ν.: "Επιμενίδης, ό Ποιητής, ό Χρησμοδότης, ό θεραπευτής.

«Παρνασσός», 5: 1, 1953. 
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φών ένεnνεύσθη τήν «θεσμοθεσίαν» του 35 καί, ότε οί Λακεδαι
μόνιοι ύnό λοιμού έμαστίζοντο, μετεκάλεσε κατά nυθόχρηστον 
τόν, έnίσης Κρήτα, θαλήταν, όστις άnεμάκρυνε τήν έnιδημίαν 
διά καθαρμών, μουσικής καί μαγικών ϋμνων καί, έnί τή εύκαιρίς� 
τούτη, έδίδαξε τόν Λυκοϋργον τήν τέχνην τοϋ νομοθετεϊν 36

. Ό 
πρώτος φιλόσοφος ό Φερεκύδης, τιμών τόν θεόν, έnεσκέφθη 
τούς Δελφούς καί, κατά τινα nοιητικήν έκδοχήν, έρρίφθη άnό 
τοϋ Κωρυκίου όρους, 'ίνα τό σώμά του έξαφανισθή· έν ώ κατ' άλ
λην, άnέθανεν είς Δήλον καί έτάφη ύnό τοϋ Πυθαγόρου 37

. Άλλά 
καί έτερος φιλόσοφος, ό σκοτεινός 'Ηράκλειτος λέγει, ότι ό έν 
Δελφοίς 'Απόλλων οϋτε διά λόγων έκφράζει τάς σκέψεις του 
οϋτε τάς άnοκρύnτει, άλλά διά σημείων φανερώνει τούτος καί ή 
ίέρεια-έρμηνεύτρια τών χρησμών του λαλεί άnό στόματος nαρα
ληροϋντος, άνευ χάριτος, λεnτότητος καί ϋφους, διά φωνής έξι
κνουμένης είς τήν αίωνιότητα, θείς� χάριτι38

. Ό μέγας μύστης 
Πυθαγόρας, θεωρούμενος ένσάρκωσις τοϋ Ύnερβορείου 
Άnόλλωνος39

, ύnό τής Πυθείας θεμιστοκλείας «τά πλείστα τών 
ήθικών δογμάτων λαβείν», ένομίζετο40 καί ύnό τού ίερατείου τοϋ 
θεού έδιδάχθη τήν τέχνην τής νομοθεσίας, δι' δ καί οί Πυθαγό
ρειοι «νομοθέται πάντων άριστοι γεγόνασι»41

, καί τής μουσικής, 
ητις «μεγάλα συμβάλλεσθαι nρός ύγείαν, άν τις αύτή χρήται 
κατά τούς προσήκοντος τρόnους»42

· καί ό Πυθαγόρας «κάμνο
ντας δέ τά σώματα έθεράnευε καί τάς ψυχός ϊούς νοσούντας 
nαρεμυθείτο, τούς μέν έn�δαίς καί μαγείαις, τούς δέ μουσι-

35) Μελισσαρόnουλος Κ.: Έvθ' άvωτ.

36) Δάμnασης Ι.Ν.: 'Ιστορικοί Μελέται, τόμ. Α, σελ. 51-52.

37) Δάμnασης Ι.Ν.: Φερεκύδης, ό Σύριος Κοσμολόγος Φιλόσοφος. ,,·Ιλισός»,

7:239, 1962. 

38) Δάμnασης Ι.Ν.: 'Ηράκλειτος, ό Φιλόσοφος καί Βιολόγος. ,,·Ελληνική 'Ιατρι

κή», 36:3, 1967. Τά είς τόv ·Ηράκλειτον άnοδιδόμενα άnοφθέγματο έχουσιv οϋ

τως: "ό όναξ, ού τό μαντείον έστι τό έv Δελφοϊς, ούτε λέγει ούτε κρύnτει, άλλά 

σημαίνει» καί "Σίβυλλα δέ μαινομένω στόματι καθ' Ήράκλειτον άγέλαστα καί 

άκαλλώnιστα καί όμύριστα φθεγγομένην χιλίων έτώv έξικvεϊται τή φωνή διά τόv 

θεόν». (Πλούταρχος: Περί Χρησμών τής Πυθίας, 404δ, 21 καί 397a, 6. Ed. Firmin 

- Didot, Parisiis, 1868). ·vπό τ' όνομα Σίβυλλα φέρονται ίέρειαι χρησμοδότιδες

καί nροφήτιδες, ώς ή Τρωϊκή, ή Δελφική, ή Λυδική, ή Κυμαία, ή ·Ερυθραία. (Gri
mal, Ρ.: lbid., ρ. 420-421 ).

39) Δάμnασης Ι.Ν.: Πυθαγόρας, "'Ιδρυτής Φιλοσοφικής καί 'Ιατρικής Σχολής».

"'Ελληνική 'Ιατρική», 32:9, 1963. 
40) Διογένης Λαέρτιος: Βίων καί Γνωμών τώv έν Φιλοσοφί9 Εύδοκιμησόvτωv,

Η', 8. Ed. Harvard University Press, 1950. 

41) 'Ιάμβλιχος: Περί τού Πυθαγορικού Βίου, 163.

42) 'Ιάμβλιχος: Έvθ' όνωτ. 164.
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κή»43
. Ό Πλάτων τόν "Απόλλωνα τιμς:ι· μετά τού Διός, ώς νομοθέ

την, θεωρεί αύτόν έξέχοντα μεταξύ τών μάντεων καί άναγνωρί

ζει, μετά τών Μουσών, ήγέτην τής παιδείας, ην θέτει πρώτην καί 

ύστερέαν44
. Προκειμένου περί μουσικής, ό άδελφός τού έκ Λο

κρών τής κάτω "Ιταλίας ίατρού Φιλιστίωνος, καθ' δ έκ τού Και
λίου Αύρηλιανού πληροφορούμεθα, έθεράπευε τάς ρευματικός 

νόσους διά μουσικής, ητις θέτει είς παλμικήν κίνησιν τά προ

σβληθέντα μέλη καί άνακουφίζει έκ τών πόνων45. Κατά Θεόφρα
στον, έπίσης, «νόσους ίάτdι μουσική, ίσχιακούς άνόσους έπιτε
λείν εί καταυλήσει τις τού τόπου τή φρυγιστί άρμονίς�. Ίάται γάρ 

ή καταύλησις καί ίσχιάδα. Μία δέ φύσις τής μουσικής, κίνησις 
τής ψυχής κατ' άπόλυσιν γιγνομένη τών διά τά πάθη κακών" 46 

Τόν "Απόλλωνα έτίμων σοφοί, συνεβουλεύοντο ήγεμόνες, έξ 

αύτού ένεπνέοντο ποιηταί καί καλλιτέχναι, διά τής θείας χάριτός 
του έμυούντο μάντεις, νομοθέται καί θεραπευταί. Οί χρόνοι διε
δέχοντο άλλήλους μέχρι τού δευτέρου ήμίσεος τού Δ" μ.Χ. αίώ

νος, έποχήν έπώνυμον τού ίατρού Όρειβασίου, τού όποίου τό 
μέγα συγγραφικον έργον θεωρείται μοναδικόν καί μνημειώδες

έν αύτώ άπαντώνται ίδέαι πολλών μεγάλων ίατρών τής άρχαιότη

τος, αϊτινες μετ' άκριβείας περιγράφονται· δέν έκπροσωπεί, τού
το, μόνον τήν ίατρικήν τού Δ" μ.Χ. αίώνος, άλλά καί μεταδίδει 

άποσπάσματα τού Γαληνού καί άλλων διασήμων συγγραφέων, 
ατινα θά έχάνοντο, καί ή έκλογή αύτών, μετά φροντίδας γενομέ
νη, συνετέλεσεν είς τήν διατήρησιν τών καλλιτέρων σελίδων τής 
ίατρικής γραμματείας- άκόμη, χάρις είς αύτό, διεδόθησαν καί 
έγένοντο προσφιλή τά Γαληνικά έργα. Ό χαλκέντερος καί άκά

ματος ουτος τής τέχνης τού "Ασκληπιού θεράπων έγραψεν 

έβδομήκοντα βιβλία, ύπό τόν τίτλο «'Ιατρικοί Συναγωγαί», κατά 
παραγγελίαν τού αύτοκράτορος Ίουλιανού, καί, βραδύτερον, πε-

43) Πορφύριος: Πυθαγόρου Βίος, 33. Ed. Firmin-Didot, Parisiis, 1829.

44) Πλάτων: θεός, ώς γε τό δικαιότατον είnεϊν· παρά μέν ήμίν Ζεύς, παρά δέ

Λακεδαιμονiοις, όθεν δδ' έστiν, οίμαι φάναι τούτους Άnόλλωνα. (Νόμων Α" 62α). 

Πώς έν τοίς τοϋ Διός λεγομένοις νόμοις τοίς τε τοϋ Πυθίου Άnόλλωνος, οϋς Μί

νως τε καi Λυκούργος έθέτην. (Αύτόθι, 632δ). Πρός τούτοις δ' έτι καί πολλοίς 

μάντεσι κεχρημένους είναι τοίς τε άλλοις καί τιϊ;ι Δελφικιϊ;ι Άnόλλωνι. (Αύτόθι, Γ 

654α). Ed. Teubneri Lipsiae, 1859. 

45) Caelius Aurelianus: Loca dolentia decantasse, quae cum saltum sume

rent palpitando sidcusso dolore mitescerent. (Tardarum Passionum, V. 23. 

Drabkin. Ed. University of Chicago Press, 1950). Έnίσης, δρα καί Δάμnασην Ι.Ν.: 

Ίστορική Άνασκόnησις τών «Ρευματικών Νόσων.« Ίατρικά Χρονικά». 

46) Θεόφραστος: Άnοσnάσματα 87ον, 88ον, 89ον Ed. Teubneri, vol. 111, Lip

siae, 1862. Έnίσης, δρα καi Δάμnασην Ι.Ν.: "Ενθ' άνωτ. 
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ρίληψιν αύτών ύπό τόν τίτλον «Σύνοψις 'Ιατρική», άφιερωμένη 
είς τόν υίόν του ίατρόν Εύστάθιον, ώς καί «Περί Εύπορίστων», 
χάριν τού ίστοριογράφου καί σοφιστού Εύναπίου47. Κατά τήν 
έποχήν τού Όρειβασίου έμφανίζεται τό φωτεινόν μετέωρον τού 
φιλοσόφου Ίουλιανού, καίσαρος, είς ήλικίαν εϊκοσι τεσσάρων 
έτών, άπό 355 μ.Χ. καί αύτοκράτορος άπό 361 μέχρι 363 μ.Χ., 
ουτινος ή προσωπικότης έπέσυρε τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέ
ρον σοφών καί λογοτεχνών καί έξακολουθεί γοητεύουσα μέχρι 
σήμερον48

. Ουτος μεγάλως έτίμα τήν ίατρικήν έπιστήμην καί 
έθέσπισε νόμους προστατεύοντας τούς έντεταλμένους νά διδά
σκωσι ταύτην άρχιάτρους 49 καί τούς έπαγγελματίας ίατρούς, 
περί ών, τών τελευταίων «Ίουλιανού νόμος περί τών ίατρών. Τήν 
ίατρικήν έπιστήμην σωτηριώδη τοίς άνθρώποις τυγχάνειν τό 
έναργές τής χρείας μαρτυρεί, διό καί ταύτην έξ ούρανού πεφοι
τηκένται δικαίως φιλοσόφων παίδες κηρύττουπ τό γάρ άσθενές 
τής ήμετέρας φύσεως καί τά τών έπισυμβαινόντων άρρωστημά
των έπανορθούται διά τούτης. 'Όθεν κατά τόν τού δικαίου λογι
σμόν, συνιyδά τοίς όνωθεν βασιλεύσι θεσπίζοντες ήμετέpQ φι
λανθρωπίc;ι κελεύομεν τών βουλευτικών λειτουργημάτων άνενο
χλήτους ύμδς τούς λοιπούς χρόνους διάγειν» 50.

Ό Ίουλιανός μετά τού Όρειβασίου ύπήρξαν οί ϋστατοι Δελ

φικοί μύσται, τού δευτέρου φερομένου ώς άκούσαντος τού τε
λευταίου Δελφικού χρησμού, δτε έστάλη ώς πρέσβυς ύπό τού 
r.ρώτου είς τό μαντείον τού 'Απόλλωνος. Καί τό ίερόν κατάκειται 
είς έρείπια, ή λαλούσα πηγή έστείρευσεν, ή μάντις δάφνη έξη
ράνθη, τά ύλικά σύμβολα ύπέκυψαν είς τήν φθοράν τού χρόνου. 
Ή 'Ελληνική, δμως, ψυχή ζή καί κρατεί τήν δάδα τού Άπολλω
νίου Φωτός άνημμένην καί καταυγάζουσαν τό Πνευματικόν Τέ

μενος τής Δελφικής Ίδέας. 

47) Δάμπασης Ι.Ν.: Ό Όρειβάσιος καί ή 'Εποχή του. ,.'Ιατρικά Χρονικά», 6:2,

1966. 

48) Vasilίev, Α.: Hίstoire de l'Emρire Byzantin, vol. 1, p. 86 Ed. Picard, Paris, 

1932. 

49) lmp. lulianus Α. ad Archiatros. Radio aequitatis exposcit ut veterum privi
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Ό Πλάτων - Έσωτεριστής; 

Τοϋ δρ. Φιλ. J.H. Dubbink 

Τό κείμενον αύτό άπευθύνεται ατούς σοβαρούς μαθητάς τής 
'Έλενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, πού έπιχαίρουν όταν σύγχρονα 
ρεύματα στήν έπιστημονική σκέψη τείνουν νά δώσουν έμφαση 
σέ άπόψεις, πού αύτή είχε ύnερασnισθή στήν έnοχή της, καί πού 
οί σύγχρονοί της άnέκρουσαν η έκορόϊδεψαν. Μιά δεύτερη κα
τηγορία άναγνωστών θά ένδιαφερθούν: έκείνοι πού κάνουν όμι
λίες γιά τήν θεοσοφία - διότι, καθώς έλnίζω, θά έχουν μερικά 
άκόμη έnιχειρήματα νά παρουσιάσουν. 

Ή Ε.Π.Μ. θεωρούσε τόν Πλάτωνα ώς άνήκοντα στόν Πέμπτο 
Κύκλο, ότι δηλ. κατά τή γνώμη της, είχε περάσει άnό μυήσεις, 
πού τόν ώδήγησαν κατ' εύθείαν στήν Αϊθουσα τής Σοφίας καί 
άκόμα nιό πέρα (γιά νά χρησιμοποιήσωμε τήν έκφραση τής 
«Φωνής τής Σιγής»). Μέ άλλα λόγια, ό Πλάτων άπέκτησε τήν 
γνώση καί τήν σοφία, πού ή συνήθης γλώσσα τής έnοχής του δέν 
είχε λέξεις γιά νά τίς έκφράση. Έκείνη ή γλώσσα, όπως καί ή 
δική μας, έχρησιμοnοιείτο στήν Αϊθουσα τής 'Αγνοίας, στόν κό
σμο τής Πέμπτης Φυλής, στήν όnοία άνήκομε. Ή έργασία του 
καί τό καθήκον του ώς φιλοσόφου καί μεμυημένου, ήταν νά nρο
σnαθήση νά άφυnνίση τό ένδιαφέρον τών μαθητών του καί τών 
άναγνωστών του άκριβώς γι' αύτές τίς πλευρές τής φιλοσοφίας 
του, nοίι ήσαν γι' αύτόν οί πλέον προσφιλείς, άλλά έnίσης καί όί 
πιό δύσκολες νά έκφρασθούν. (Βλ. Τlσις Άnοκαλυnτομένη 1 
287-8). Καίτοι ό Πλάτων καί οί άμεσοι μαθηταί του συχνά έμνη
μόνευαν αύτές τίς «άγραφες» καί δή «σχεδόν άρρητες» πλευρές
τής φιλοσοφίας του, αύτοί οί λόγοι του, εϊτε παραμελήθηκαν εϊτε
έρμηνεύθηκαν κατά τρόπον, ώστε όλοι οί «μυστηριο-θήραι» πού
προσπάθησαν νά στηριχθούν στόν Πλάτωνα, γελοιοποιήθηκαν.

Στό πρώτο της έργο, ,/Ισις Άnοκαλυπτομένη» ή Μnλαβάτσκυ 
στηρίχθηκε στην βοήθεια τού καθηγητού Α. Wilder. Στά κατοπι
νά της έργα, έnανειλημμένως παρέπεμπε στόν διάσημο μετα
φραστή τού Πλάτωνος Τόμας Ταίηλορ. Φαίνεται, τούς θεωρούσε 
αυτούς τούς δύο μαθητάς τού Πλάτωνος, ώς τούς μόνους πού 
έσκέnτοντο, κατά τό μάλλον η ήττον, έσωτεριστικώς. 

Είδικώς στίς Άγγλοσαξωνικές χώρες, ή «έσωτερική» αύτή 
γραμμή τής έρμηνείας άnοφεύγετο. Μετά τόν δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο, nεριεγράφη άnό τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου 
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τοϋ Λονδίνου Πόππερ, (μιλώντας πολιτικά) ώς «άπολυταρχικός 
τύπος". Άπό τήν άποψη αύτή, ό Πόππερ είχε δίκιο, καί τό «δίκιο» 
του αύτό φαίνεται καθαρά στό φώς τών έσωτερικωτέρων πλευ
ρών τοϋ Πλάτωνος. Ή άnόστασις μεταξύ τών συγχρόνων τοϋ 
Πλάτωνος μορφών δημοκρατίας καί τών ίδεωδών πού έμελέτη
σε κατά τήν διάρκεια τών μυήσεών του, ήταν πολύ μεγάλη. 
"Εφθασε στό συμπέρασμα, ότι ό μέσος 'Έλλην τοϋ τρίτου αίώvος 
n.X., ήταν άνίκανος νά κρατήση τό φορτίο τής ύπευθυνότητος
στήν πολιτική σκέψη καί ζωή. 'Επομένως, ό άνθρωπος στήν Αϊ
θουσα τής Avidya (= της Μη-Γνώσεως), γιά νά ξαναχρησιμοποιή
σουμε τήν έκφραση τής «Φωνής τής Σιγής», έπρεπε νά κυβερ:
νάται μόνον άπό σοφώτερους ήγέτας - άλλά τό πρόβλημα τοϋ
ποϋ θά εύρεθοϋν αύτοί οί φιλόσοφοι - βασιλείς, παρέμεινε, φυ
σικά, άλυτο.

Τό 1963 έξεδόθη στή Γερμανία τό βιβλίο τοϋ Κόνραδ Γκάι
ζερ «Platons Ungechrienene Lehre» («'Η άγραφη Διδασκαλία 
τοϋ Πλάτωνος»), τό όποίοv άρχικώς άνεκοινώθη ώς διατριβή στό 
Πανεπιστήμιο Tubingen. Τό βιβλίο άποτελεϊται άπό τρία μέρη: Οί 
σελίδες 1 -321 περιλαμβάνουν τά άποτελέσματα τών μελετών· οί 
σελίδες 333-439, τίς «Anmerkungen» - τίς παρατηρήσεις - πού 
περιλαμβάνουν τίς συζητήσεις τοϋ συγγραφέως μέ τούς συνερ
γάτας του καί τούς προκατόχους του· τό τρίτον μέρος, οί σελί
δες 441-557, περιλαμβάνει μία συλλογή άπό μαρτυρίες άρχαίων 
συγγραφέων, πού άναφέρονται στό ζήτημα μιάς «άγραφης φιλο
σοφίας» τοϋ Πλάτωνος. 

Άπό αύτό τό τόσον έξειδικευμένο έργον, ένα πράγμα είναι 
σαφές: είναι δυνατόν νά κατανοήσωμε τόν Πλάτωνα μέ διαφορε
τικό τρόπο άπό τούς λόγιους τοϋ 1 9ου καί τώv άρχών τοϋ 20οϋ 
αίώvος. Ό Γκάιζερ παρουσίασε ένα διάγραμμα, γιά νά έξηγήσει 
στόν άναγνώστη τά διαφορετικά στοιχεία τής πλατωνικής σκέ
ψεως καί έργασίας. 

Ή πρώτη είκόνα πού πήραμε άπό τό βιβλίο τοϋ Γκάϊζερ, άπο
δίδει περιληπτικώς τό περιεχόμενο καί τήν έκτασι τοϋ βιβλίου. 

Στό έπάνω μέρος, ό άναγνώστης βλέπει τήν λέξι «'Άρρητον» 
(τό μή δυνάμενον νά έκφρασθή μέ λέξεις). Ή γερμανική έκφρα
σις «mϋndliche Lehrvortrage» άναφέρεται στήν «προφορική πα
ράδοση». Πώς όμως γνωρίζει ό Γκάιζερ, τϊ πώς ύποθέτει ότι 
γνωρίζει κάτι άπό τίς σκέψεις, πού δέν άφησε γραπτές ό Πλά
των; Έδώ παραπέμπω τόν άναγνώστη στίς «παρατηριiσεις» τοϋ 
βιβλίου τοϋ Γκάιζερ. Ό άριστερός κύκλος έπιγράφεται «Μαθη
ματικοί έnιστήμαι». Γι' αύτό τό ζήτημα, ό Γκάιζερ γράφει στίς σε-
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λίδες 41-201. Ό Πλάτων έμφανίζεται ώς ένα άnό τά ήγετικά 
πρόσωπα στήν διατύπωσι τών μαθηματικών, στήν μορφή nού έδι
δάσκοντο γενικώς μέχρι τού είκοστού αίώνος, σέ όλα τά σχολεία 

μέσης έκπαιδεύσεως. 

Ό δεξιός κύκλος έπιγράφεται «Πολιτικοί νόμοι, Ρητορική καί 
Ίστορικαί μελέται». Αύτό τό τμήμα τής έργασίας τού Πλάτωνος 

γίνεται άντικείμενον έπιθέσεως τού Popper. Αύτό τό τμήμα εύρί
σκεται έξω άπό τίς βλέψεις αύτού τού όρθρου καί τό διαπραγμα

τεύεται ό Γκάιζερ στις σελίδες 205-289. "Ένα άπό τά χαρακτηρι

στικά τού Πλάτωνος είναι ό βαθύς του πεσσιμισμός, όσον άφορά 
τίς άνθρώπινες ύποθέσεις. Άπό τά λόγια του σχετικώς μέ τήν 
Άτλαντίδα, είναι φανερό ότι κάνει παραλληλισμό μεταξύ τής 

Άτλαντίδας καί τής σύγχρονής του Περσίας, ύπερμάχων τού δε

σποτισμού καί τής δουλείας, καί τών ίδανικών Άθηνών καί τής 

συγχρόνου του πόλεως, ύπερμάχων τής άναρχίας. 
Ό Γκάιζερ λέγει ότι στό έργο του δέν άσχολείται μέ τήν δυ

ναμική πού ένέπνευσε τόν Πλάτωνα στήν έργασία του, καί πού 

θά έξηγούσε τήν «έξέλιξι» καί τήν «παρακμή», όπως έρμηνεύει ό 
Πλάτων τήν ίστορία πού έγνώρισε - άλλά μήπως είχε περισσότε
ρες γνώσεις γιά τήν Kali Yuga (= τήν σκοτεινή περίοδο τής Πέ

μπτης Ρίζας-Φυλής) άπό ό,τι ή Μλαβάτσκυ; Έπειδή αύτά τά 
σημεία παρουσιάζουν περισσότερο ένδιαφέρον άπό τίς έπιστη

μονικές έρευνες τού Γκάιζερ, θά άποτολμήσω μερικές σκέψεις 

γι' αύτά τά ζητήματα. Άλλά ός δούμε τό δεύτερο διάγραμμα. 
"Ένας μαθητής τής Μπλαβάτσκυ θά έκανε ϊσως μερικές με

ταβολές καί θά προσέθετε περισσότερες πληροφορίες άπό τόν 
Γκάιζερ. "Έφτιαξα δοκιμαστικώς τό άκόλουθο σχεδιάγραμμα: 



1990 Ο ΠΛΑΤΏΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΗΣ; 241 

β α : Ο lJ '.' � ί cJ r, Ο L ζ ( [ -

, δήμο v? ς (Α J.,ept)
------t'---,�___c:;'---'>�--.:,,,ι--- β : .', L α:. ο γ ο L C Υ. j ο n ε V τ C ς 

γ:�1ΟηματιΥαί συζητ�σεις 
δ:Ιlοί.ιτι,,.αί crπστηρι6-

τη"fες 

α� β: 11υ�οι 
α--+ y: �δι:αι-Ιr,ΗGιιοί 
α-+ ο:αριοτο1φατισμ6ς 

Πρώτα άπ' όλα, είναι φανερό ότι ή χρησιμοποίησις τής λέξε

ως «έσωτερικός» άπό τόν Γκάιζερ, είναι κάπως πλατύτερη άπό 

αύτήν πού έχομε στήν φιλολογία μας. Ό Γκάιζερ μέ τήν λέξι 

«έσωτερικός» έννοεί έκείνα τά πράγματα καί τά λεγόμενα, πού 

έμεναν έντός τών τοίχων τής πλατωνικής 'Ακαδημίας. Έγώ θά 

περιώριζα τήν χρήσι τής λέξεως αύτής ατόν έσώτερον κύκλο -

καί ό άναγνώστης θά ίδή, ότι τό «έσωτερικό» στοιχείο δέν εύρί

σκεται πολύ μακριά άnό τό δημόσιον μέpος τών δραστηριοτήτων 

τοϋ Πλάτωνος. Αύτό γίνεται φανερό, όταν ή προσοχή στροφή 

ατούς μύθους, πού περιλαμβάνονται ατούς διαφόρους Διαλό

γους. Παραδείγματος χάριν, ατόν «Φαίδρο», ό Πλάτων άναφέρε

ται κάπως έν έκτάσει στίς άνθρώπινες ψυχές καί ατούς θεούς, 

καί ατό πώς οί ψυχές άνήκοuν ατόν χορό τών θεών, έπειδή κάθε 

ψυχή προσπαθεί νά ζήση σύμφωνα μέ τό ύπόδειγμα τοϋ θεοϋ, 

έκτελώντας τό διι<ό της έργο. Αύτό είναι πολύ κοντά στίς «όμά

δες» η «'Ιεραρχίες» τής Μπλαβάτσu. 'Έτσι, ατό σχέδιό μου, τό 

πραγματικό έσωτι::ρικόν στοιχείον, τό όποίον, έλλείψει καλuτέ

ροu όρου, ώνόμασα «Συνείδηση τών Adept» (=Είδημόνων), είναι 

παρόν σ' όλες τίς άπόψεις τών Πλατωνικών έργων κι' όχι μόνο 

ατούς Διαλόγους. Έδώ άναφέρομαι μόνον στά πολιτικά θέματα. 

Ό πεσσιμισμός τοΟ Πλάτωνος είναι άπολύτως κατανοητός, λαμ

βάνοντες ύπ' όψιν ότι έζησε στό πρώτα 5.000 χρόνια τής Kali 

Yuga, καί ότι μερικές πραγματικές άλλαγές, η Ίσως δυνατότητες 

γιά τέτοιες άλλαγές, μποροϋσαν νά σuμβοϋν μόνον μετά τόν 190 

αίώνα. Αύτό όμως σημαίνει, ότι ηθελε νά δώση τέτοιες πληρο

φορίες σχετικώς μέ τήν κατάσταση τών πραγμάτων σ' έκείνη τήν 

Yuga, όπως μποροϋσε, η, μέ όλλα λόγια, νά έξωτερικεύση μέ λό

για κάτι άπό τήν συνείδησή του, η άπό τήν πηγή τών πληροφο

ριών, μέ τήν όnοία ήταν σέ έnαφή. 

Τό Ίδιο μπορεί νά λεχθή γιά τά «μαθηματικά», πού σuζητοϋσε 

ό Πλάτων μέ τούς φίλους του. Ή όποψίς του είναι κάπως διαφο-
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ρετική άπό τήν σύγχρονη δική μας. θά παρατηρούσαμε, ότι μία 
τεχνολογία, άφωσιωμένη στήν δημιουργία πυρηνικών όπλων, δύ
ναται νά άναπτυχθή βασισμένη στήν έπιστημονική καί μαθηματι
κή σκέψι, μέ πνευματική όμως ένέργεια, άποξενωμένη 100% 
άπό ήθικούς συλλογισμούς. θέλομε νά έχωμε «άντικειμενική» 
έπιστήμη, καί κατάντησε νά γίνη ένα όπλο έναντίον στά δικά μας 
άνθρώπινα συμφέροντα. Γιά τόν Πλάτωνα - ήταν ένεκα τών μυή
σεών του; ποιός θά μάς τq πή; - τά μαθηματικά καί ή ήθική συνέ
θεταν άδιαίρετη ένότητα. Ή «Μονάς» ήταν ταυτοχρόνως μαθη
ματική έννοια καί συνώνυμον τού «'Αγαθού» - μιά θεότης, καί 
κάτι έπί πλέον άπό θεότητα; Ή «Μονάδα» ήταν ή έκφρασις τής 
μαθηματικής έννοίας γιά τήν «Ίδέα», τήν πηγή τής ύπάρξεως, 
καί γιά τό «'Ιδεώδες», γιά τό όποίον άγωνίζεαι ή αύτοσυνείδητη 
άνθρώπινη ψυχή. Είδικώς, πρίν άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλε
μο, αύτές οί ίδέες τού Πλάτωνος έθεωρούντο άπηρχαιωμένες: ή 
έπιστήμη είχε άπό καιρό ξεπεράσει τό μυθικό έπίπεδο τής φιλο
σοφίας. Τώρα όμως, τό έκκρεμές αίωρείται πρός άλλη κατεύ
θυνσι: άναζητούμε μίά καινούργια σύνθεση τής βασικής έπιστη
μονικής σκέψεως καί τής πραγματικώς άνθρώπινης συμπεριφο
ράς σέ όλα τά έπίπεδα, τόσο στήν βιολογία όσο καί στήν κοινω
νιολογία. Παρ' όλον ότι δέν μπορούμε νά δεχθούμε τόν τρόπο, 
μέ τόν όποίο ό Πλάτων έταύτιζε τά μαθηματικά καί τήν ήθική, 
ύπάρχει, η πρέπει νά ύπάρχη, ένας καινούργιος τρόπος γιά νά 
μετατρέψωμε τήν άφηρημένη μας σκέψι σέ όρους άνθρωπίνων 
συμφερόντων - άν καί ό τρόπος δέν είναι καθόλου ξεκαθαρισμέ
νος. Μέ άλλα λόγια, δέν καταστήσαμε τόν συμβολισμό τών άριθ
μών «ένεργόν», ώστε νά στηρίξωμε σ' αύτόν τήν προσωπική μας, 
συγκεκριμένη, τήν καθημερινή συμπεριφορά- παρά μόνον μέσφ 
τής τεχνολογίας ή έπίδρασις τών μαθηματικών γίνεται άντιλη
πτή. Δεδομένου όμως, ότι οί σχετικές μέ τήν πολιτική καί τά μα
θηματικά άπόψεις τού Πλάτωνος, όπως έκτίθενται στούς Διαλό
γους, είναι μάλλον θέμα μελέτης τών είδικών στά 'Ελληνικά καί 
στήν θεοσοφία, όπως τήν έδίδαξε ή Μπλαβάτσκυ, θά ήταν προ
τιμότερο, νά προχωρήσωμε σέ μερικά στοιχεία, περισσότερο 
προσιτά στόν άνειδίκευτο μελετητή, πού διαβάζει τόν Πλάτωνα 
άπό μεταφράσεις. 

θά ηθελα νά άναφερθώ έδώ στόν «μύθο» τού Διαλόγου «Φαί
δρος», πού συνέβη νά έχω διδάξει έφέτος στό Γυμνάσιο, σέ μιά 
όμάδα μαθητών μου. 'Έχει κανείς τήν έντύπωσι, ότι σ' αύτούς 
τούς «μύθους» - πού δέν είναι παλαιοί, άρχαίοι, άρχαϊκοί τρόποι 
σκέψεως, άλλά καλλιτεχνικά κατασκευάσματα τού 'ίδιου τού 
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Πλάτωνος γιά νά έκφράση τίς σκέψεις του μέχρι τού σημείου 
πού θεωρούσε σωστό - έχομε τή δυνατότητα νά διαισθανθούμε 
τίς «διδασκαλίες» πού έλαβε ό Πλάτων κατά τήν διάρκεια τών 
μυήσεών του. Ό μύθος τού Φαίδρου έχει μερικές όμοιότητες μέ 
τίς «Στροφές» τού Τζιάν, πού άναφέρει ή Μπλαβάτσκυ - όχι όσον 
άφορά τό περιεχόμενο, άλλά μάλλον ώς πρός τήν τεχνική. 

ΕΊναι γενικώς γνωστόν, ότι αύτές οί «Στροφές» άποτελούν έναν 
τρόπο έξηγήσεως τής «ίστορίας» τής γης μας. Έν τοιαύτη περι
πτώσει, ό άναγνώστης πρέπει νά τίς μελετήση σάν νά άναφέρω
νται σέ γεγονότα, σέ βασικά ρεύματα τής ώργανωμένης ζωής, 
πρίν άπό χιλιάδες καί χιλιάδες χρόνια. 'Όμως, τήν 'ίδια στιγμή 
βλέπομε καθαρά, ότι ή ίστορία δέν εΊναι ένα μακρινό παρελθόν, 
άλλά ένα παρόν μέ μερικές πλευρές τής πραγματικότητος, στίς 

όποίες δέν έχομε προσπέλαση. 
Γι' αύτό τό αϊνιγμα γίνεται ύπαινιγμός στά Προκαταρκτικά 

Σχόλια τού δευτέρου τόμου τής «Μυστικής διδασκαλίας». Έκεί 
βρίσκαμε ώς άξίωμα τήν ταυτόχρονη έξέλιξι έπτά άνθρωπίνων 
όμάδων πάνω σέ έπτά διαφορετικά τμήματα τής γης καί τήν 
«γέννηση τού άστρικού, πρίν άπό τό φυσικό σώμα», - τού δευτέ
ρου χρησιμοποιούντος τό στοιχείον τού «χρόνου», όπως τόν ξέ

ρομε, καί τού πρώτου, άρνουμένου αύτό. 
Τώρα, ό τρόπος μέ τόν όποίον ή Μπλαβάτσκυ έρμηνεύει τόν 

μύθο καί ή διατύπωσις τού Πλάτωνος δείχνουν μιά άνάλογη αί
νιγματική διαφορά. Στόν μύθο, ό Πλάτων όμιλεί γιά τίς άνθρώπι
νες «ψυχές» καί τίς παρομοιάζει μέ δίφρους φτερωτών 'ίππων, 
ένQ ή Μπλαβάτσκυ τίς περιγράφει ώς «φτερωτές φυλές». 'Εξη
γεί δηλαδή τίς λέξεις ώς ύπαινιγμό στίς πλέον αίθερικές φυλές 
τού άνθρωπίνου γένους, πού κατεστράφησαν σάν τούς Βασιλείς 
τού Έδώμ, γιά τούς όποίους γίνεται ύπαινιγμός στήν «Μυστική 
διδασκαλία» (11, 704-707). Καί πρόκειται περί ίστορικού γεγονό
τος, έάν ίστορία εΊναι καί οί μαρτυρίες πού δέν εΊναι είσέτι προ
σιτές γιά ένα έταστικό πνεύμα ... 

Τώρα, έάν κάποιος, άφού διαβάση τόν μύθο, προσπαθήση νά 
ξεκαθαρίση σέ ποιό σημείο τής διηγήσεως βρισκόμαστε τό έτος 
1972*, δέν θά τό καταφέρη, όπως δέν τό κατάφερε ό κριτικός 
μαθητής τού Πλάτωνος, ό 'Αριστοτέλης. 'Όμως, σύμφωνα μέ τήν 
Μπλαβάτσκυ, γιά τόν άναγνώστη πού προσφέρει στόν έαυτό του 
τά «κλειδιά», πού αύτή έθεσε μπροστά μας, ό 'ίδιος συμβολισμός 
( «φτερωτά ό.λογα» καί «δίφρος») μπορεί νά θεωρηθή ώς «ίστορι
κό γεγονός» καί ζωή «extra-temporeous» = έξωχρονική. 

Έλπίζω, ότι αύτή μου ή κατάληξις καθιστά σαφές, ότι τοπο-
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θετώ τίς «έσωτερικές» πλευρές στό κέντρον τού έργου τού Πλά

τωνος, καί όχι κάπου στόν άέρα, όπως φαίνεται ότι κάνει ό κ. 

Γκάιζερ. 

Α ΠΟ ΤΟΝ ΜΑ ETERLINCK 

Δέv μπορεί κάθε 6.vθρωπος vά είναι ηρωας, θαυμαστός πάντα νικη

τής, μεγαλοφυής η άπλώς εύτυχισμέvος στά έξωτερικά πράγματα. 

Άλλά καί ό λιγότερο εύvοημέvος άπό μας μπορεί vά είναι δί

καιος, τίμιος, τρυφερός, άδερφικός, μεγαλόψυχος- ό λιγότερο 

προικισμένος μπορεί vά συvηθίση vά κοιτάζη γύρω του χωρίς κακε

ντρέχεια, χωρίς φθόνο, χωρίς μνησικακία, χωρίς 6.χρηστη λύπη· ό 

λιγότερο ίκαvός μπορεί vά μάθη ώς ποιό σημείο συγχωρεί μιά προ

σβολή, δικαιολογεί εvα λάθος, θαυμάζει εvα λόγο καί μιάv άvθpώ

πιvη πράξη· κι αύτός άκόμα πού άγαπιέται λιγότερο μπορεί v' άγα

πήση καί vά σεβαστή τήv άγάπη. 

('Από τό περιοδικό Le Rotarien) 

• Τό όρθρο αύτό έδημοσιεύθη τόν Μάϊο τοϋ 1972 στό όλλανδικό περιοδικό

Theosofia. 
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Ή 'Έλενα Μπλαβάτσκυ περί τών κινδύνων 
τοϋ πνευματισμοϋ 

Άπό τό «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» 

'Ερώτησις: Γιατί οί θεόσοφοι δέν κουράζονται νά έπαναλαμ

βάνουν ότι οί έπικοινωνίες μέ τά πνεύματα κι' ό μεντιουμισμός 
είναι πολύ έπικίνδυνα πράγματα; 'Έχουν κανένα ίδιαίτερο λόγο 
γιά νά μιλούνε έτσι; 

'Απάντησις: Πρέπει νά ύποθέσουμε, ότι έχουνε. 'Όσο γιά 

μένα ύπάρχει κάποια αίτία, κι' έχω τό δικαίωμα νά προβάλλω τή 
γνώμη μου, άφού περισσότερο άπό μισό αίώνα έχω έντελώς 

έξοικειωθεί μέ τίς άόρατες αύτές, όμως πάρα πολύ αίσθητές κι' 

άναμφισβήτητες, «έπιρροές», άπ' τά συνειδητά «Στοιχειακά» καί 

τά ήμισυνείδητα «Κελύφη», μέχρι τά όλωσδιόλου άσυνείδητα κι' 

άπερίγραπτα φαντάσματα κάθε εϊδους. 

Έρώτ.: - Μπορείτε νά μάς δώσετε ένα παράδειγμα η παρα
δείγματα, πού νά δείχνουν ποιοί είναι οί κίνδυνοι σέ τέτοιες ένα

σχολήσεις; 

Άπάντ.: - Γι' αύτό θά χρειαζότανε καιρός πολύ περισσότερος 
άπό τόν διαθέσιμο. Κάθε αίτία μπορεί νά κριθεί άπ' τ' άποτελέ
σματά της. Πάρετε τήν ίστορία τού Πνευματισμού άφ' ότου έμ

φανίσθηκε πάλι στή' Αμερική, στόν αίώνα μας, καί κρίνετε μόνος 
σας, αν έκανε περισσότερο καλό η κακό στούς όπαδούς του. Σάς 
παρακαλώ νά μέ καταλάβετε. Δέν είμαι ένάντια στόν πραγματικό 
Πνευματισμό, άλλά στό σύγχρονο ρεύμα πού πήρε αύτό τό όνο

μα, στήν έτσι όνομαζόμενη φιλοσοφία πού έφευρέθηκε γιά νά 
έξηγήσει αύτά τά φαινόμενα. 

Έρώτ.: - Δέν πιστεύετε καθόλου στά πνευματιστικά φαινόμε
να; 

Άπάντ.: - 'Ακριβώς έπειδή -καί πολύ δικαιολογημένα- πι

στεύω σ' αύτά, γιατί ξεύρω πώς, έκτός άπό μερικές περιπτώσεις 

συνειδητής άπάτης, είναι τόσο άληθινά, όσο καί τό ότι σείς κι' 

έγώ ζούμε, γι' αύτό όλο μου τό Είναι έπαναστατεί ένάντιά τους. 

'Άλλη μιά φοράς σάς ξαναλέω, ό,τι έννοώ γιά τά φυσικά πνευμα
τιστικά φαινόμενα, κι' όχι γιά τά ψυχικά η νοητικά. Τά όμοια έλ
κύονται. Γνωρίζω προσωπικά άντρες καί γυναίκες, καλούς, 
άγνούς, ύψηλής πνευματικότητας, πού πολλά χρόνια τής ζωής 
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τους περάσανε μέ τήν άμεση καθοδήγηση καί τήν προστασία 
άκόμη «άνωτέρων πνευμάτων», εϊτε άσαρκων, εϊτε πλανητικών. 
Τέτοιες όμως Διάνοιες δέν είναι τού τύπου έκείνων, πού έμφανί
ζονται στίς πνευματιστικές συγκεντρώσεις. Μόνο σέ σπάνιες, 
έξαιρετικές περιπτώσεις, όδηγούνε κι' έπηρεάζουνε τούς θνη
τούς, πού τούς έλκύουνε μαγνητικά, έξ αίτίας τού καρμικού τους 
παρελθόντος. Γιά νά έπιτύχει κανείς μιά τέτοια εϋνοια δέν είναι 
άρκετό νά καθήσει καί νά περιμένει τήν «άνάπτυξη» πού έπιθυ
μεί. Μ' αύτό τόν τρόπο άνοίγει τήν πόρτα σ' ένα σμήνος άπό φα
ντάσματα, καλά, κακά, η άδιάφορα, στά όποία τό μέντιουμ σκλα
βώνεται γιά όλη του τή ζωή. Δέν ύψώνω, λοιπόν, φωνή άντίθετη 
ατόν πνευματιστικό μυστικισμό, πούναι δγιος κι' έξευγενίζει, 
όλλά ένάντια σ' αύτόν τόν συγκεχυμένο μεντιουμισμό καί στίς 
δοσοληψίες μέ μορμολύκεια. Αύτά είναι φαινόμενα τής ϊδιας 
ποιότητας μ' έκείνα πού πρίν άnό δύο αίώνες προκάλεσαν τήν 
καταστροφή σέ τόσους μάγους καί τόσες μάγισσες. 

Έρώτ.: - 'Ώστε ύη,ονοείτε, ότι όλα αύτά είναι μαγεία καί τίπο
τε περισσότερο; 

Άπάντ.: - 'Εννοώ ότι, συνειδητά η όσυνείδητα, κάθε έπικοι
νωνία μέ τούς πεθαμένους είναι νεκρομαντεία, μιά πάρα πολύ 
έπικίνδυνη άπασχόληση. Αίώνες πρίν άπ' τό Μωϋσή, όλα τά έθνη 
τά προικισμένα μέ νοημοσύνη θεωρούσανε μιά τέτοια άσχολία 
άμαρτωλή καί σκληρή, γιατί ταράζει τήν άνάπαυση τών ψυχών κι' 
έμποδίζει τήν έξελικτική τους άνάπτυξη πρός άνώτερα πεδία. Ή 
σοφία όλων τών περασμένων αίώνων, στό σύνολό της, στάθήκε 
άπόλυτα άντίθετη πρός τέτοιου εϊδους πράξεις. Καί τέλος, σάς 
ξαναλέω αύτό, πού δέν έπαψα νά έπαναλαμβάνω, γραπτά η προ
φορικά, δεκαπέντε χρόνια τώρα. Ένώ μερικά, άπ' τά λεγόμενα 
πνεύματα, δέν ξεύρουν τί λένε, κι' έπαναλαμβάνουνε μονάχα 
σάν παπαγάλοι ό,τι βρίσκουνε ατόν έγκέφαλο τού μέντιουμ, η 
τών άλλων παρευρισκομένων, ύπάρχουνε καί πνεύματα έξαιρετι
κά έπικίνδυνα, πού μπορούνε νά όδηγήσουν στό κακό. Αύτά είναι 
δυό γεγονότα πολύ φανερό. "Αν πότε ατούς πνευματιστικούς κύ
κλους τής Σχολής τού Άλάν Καρντέκ, θά βρείτε πνεύματα πού 
έπιβεβαιώνουνε τή μετενσάρκωση καί μιλούνε σάν γνήσιοι όπα
δοί τής ρωμαϊκής καθολικής 'Εκκλησίας. "Άν πότε ατούς «προ
σφιλείς μακαρίτες» τών Άγγλοαμερικανών, θά τούς άκούσετε ν' 
όρνούνται τή μετενσάρκωση καί νά στηλιτεύουνε ώς αίρετικούς, 
όσους τήν πρεσβεύουν καί γενικά νά συντονίζονται μέ τίς άπό
ψεις τών διαμαρτυρομένων. Τά πιό καλά, τά πιό δυνατά σας μέ-
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ντιουμ, όλα ύποφέρανε σωματικά καί διανοητικά. Σκεφθείτε τό 
θλιβερό τέλος τού Τσάρλς Φόστερ, πού πέθανε σ' ένα φρενοκο
μείο, έπικίνδυνος μανιακός. Τόν Σλαίηντ, πού ητανε έπιληπτικός, 
τόν 'Έγκλιντον, τό καλλίτερο τώρα μέντιουμ στήν 'Αγγλία, πού 
πάσχει άπ' τήν ϊδια άρρώστεια. Θυμηθείτε τή ζωή τού Ντ. Χόουμ, 
άνθρώπου πού 11 ψυχή του ητανε γεμάτη χολή καί πικρία, καί πού 
ποτέ του δέν εΊπε ένα καλό λόγο, γιά όποιον ύποπτευότανε ότι 
κατέχει ψυχικές δυνάμεις. 

Ό Καλβίνος αύτός τού πνευματισμού χρόνια πολλά ύπέφερε 
άπό μιά άρρώστεια τής σπονδυλικής στήλης, πού τού δημιούρ
γησαν οί έπικοινωνίες μέ τά «πνεύματα». 'Ήτανε τέλειο έρείπιο, 
όταν πέθανε. Σκεφθείτε άκόμη τή θλιβερή τύχη τού κακόμοιρου 
Ούάσιγκτον 'Ίρβιγκ Μπίσοπ. Τόν έγνώρισα στή Ν. 'Υόρκη, ητανε 
δεκατεσσάρων χρόνων τότε καί παρουσίαζε άναμφισβήτητη με
ντιουμική ίδιοσυγκρασία. Ή άλήθεια εΊναι, ότι, ό καϋμένος κο

ρόϊδεψε τά πνεύματά του καί τά βάφτισε: «άσυνείδητη μυϊκή 
δράση», πρός μεγάλη ίκανοποίηση όλων τών όργανώσεων τών 
ϋψιστα μορφωμένων κι' έπιστημόνων άφελών, καί πρός μεγάλη 
ώφέλεια τής τσέπης του. Άλλά ... «de mortuis nil nisi bonum». Τό 
τέλος του στάθηκε θλιβερό. Κατόρθωσε νά κρύψει έπιμελέστα
τα τίς κρίσεις έπιληψίας πού πάθαινε, (τό πρώτο κι' ίσχυρότατο 
σύμπτωμα πραγματικού μεντιουμισμού). Καί ποιός ξέρει αν εΊχε 
πεθάνει η εΊχε μόνο πέσει σέ κατάσταση καταληψίας, όταν έγινε 
ή νεκροψία του. Οί συγγενείς του ίσχυρίζονται πώς ζούσε, αν πι
στέψουμε τά τηλεγραφήματα τού Ρώϋτερ. Καί τέλος, ας δούμε 

τί άπέγιναν οί άδελφές Φόξ, οί βετεράνοι τών μέντιουμ κι' ίδρύ
τριες τού σύγχρονου Πνευματισμού. 'Ύστερα άπό δοσοληψίες 
σαράντα έτών μέ τούς «άγγέλους», καταλήξανε νά γίνουν άνία
τες ήλίθιες, πού τώρα δηλώνουν σέ δημόσιες όμιλίες, ότι τό 
έργο κι' ή φιλοσοφία όλης τους τής ζωής ύπήρξε μιά άπάτη. Σάς 
έρωτώ, τί εϊδους πνεύματα εΤναι αύτά πού τίς ώθούνε σέ μιά τέ

τοια συμπεριφορά; 

• • - - . - • • . ...
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ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

Ύπό ΕΥ ΑΓ. Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ

1. Ή έκθεσις περί τών Καβειρίων Μυστηρίων είναι έκ τών δυ
σκολωτέρων προβλημάτων, τά όποία άντιμετωπίζουν οί άρχαιο
λόγοι καί οί άσχολούμενοι μέ τάς άρχαίας λατρείας, καί ίδίως 
τάς καλουμένας μυστηριακός. Ύπό τόν όρον τούτον, νοούνται 
όλοι αί λατρείαι έκείναι, είς τάς όποίας, διά νά γίνη κανείς μέλος, 
πρέπει προηγουμένως νά ύποστή ώρισμένην κάθαρσιν, ώρισμέ
νον έξαγνισμόν. Κατά τόν όρισμόν, τόν όποίον δίδουν πολλοί 
έρευνηταί, μυστήριον η μυστήρια όνομάζεται μυστική, δηλ. άπό
κρυφος ίεροτελεστία, τελετή προσιτή μόνον είς τούς μεμυημέ
νους. Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους, μυστηριακόν χαρακτή
ρα έφερεν οίκογενειακή τις τελετή, κατά τήν όποίαν ό ξένος 
πρός τήν οίκογένειαν έγίvετο είς αύτήν δεκτός κατόπιν μυήσε
ως, η πληρώσεως ώριόμένων τύπων. Είς τοιούτους τύπους ύπε
βάλλετο καί ή διά τού γάμου είς τήν οίκογένειαν είσερχομένη 
γυνή. Μυστήριον έπίσης έθεωρείτο ή τελετή, κατά τήν όποίαν οί 
έφηβοι έγίνοντο δεκτοί είς τήν τάξιν τών άνδρών. 

Άπό τήν οίκογενειακήν λατρείαν χθονίου τινός θεού, έξελίσ
σονται τά μυστήρια είς γενικωτέραν τελετήν, είς τήν όποίαν γί
νονται δεκτοί καί ξένοι, έκτός τών μελών τής οικογενείας, κατό
πιν ώρισμένων συμφωνιών, κατόπιν μυήσεως. Διά τής μυήσεως, 
ή λατρεία τού θεοϋ προσκτάται τόν χαρακτήρα τού μυστηριώ
δους, τό όποίον διεγείρει τήν περιέργειαν, ένQ συγχρόνως γεν
νάται ή παράστασις, ότι πρόκειται περί πράγματος ίδιαζόντως 
άγίου, τού όποίου οί μύσται κοινωνούν, καί τοιουτοτρόπως έξα
σφαλίζουν έπί τής γης μακάριον βίον καί εύδαίμονα ήσυχίαν 
μετά θάνατον. 

Κάθε τελετή άποσκοπεί νά συνάψη ήμάς πρός τόν κόσμον 
καί πρός τόν θεόν. Διά τών μυστηρίων ένισχύθησαν πολύ αί έλπί
δες τών άνθρώπων περί καλυτέρου βίου, τόσον είς τόν κόσμον 
τούτον, όσον καί μετά θάνατον. 

Άπό άρχαιοτάτων χρόνων, ύπήρχε διάκρισις μεταξύ θρη
σκείας καί Μυστηρίων. ΈνQ ή θρησκεία ύπήρχε φανερά δι' 
όλους τούς άνθρώπους μιας Κοινωνίας, ή μυστηριακή λατρεία 
περιελάμβανε μόνον τούς έκλεκτούς, τά άνώτερα πνεύματα. 
'Αλλά καί κατά τήν λειτουργίαν μιας θρησκείας έλάμβανον 
χώραν μυστηριακοί τελεταί, είς τάς όποίας τά δρώντα πρόσωπα 
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ήσαν οί ίεροτελεσταί. Είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν, άπαντώ
μεν, ώς γνωστόν, έπτά μυστήρια: Τό Βάπτισμα, τό Χρίσμα, τήν 
Εύχαριστίαν, τήν Μετάνοιαν, τήν Ίερωσύνην, τόν Γάμον καί τό 
Εύχέλαιον. Γενικώς, ό όρος μυστήριον έπιδέχεται άρκετάς έρ
μηνείας: 1) Άπόκρυφος διδασκαλία είς τούς όλίγους. 2) Μυστι
κή συμβολική ίεροτελεστία άπρόσιτος είς τούς άμυήτους. 3) Ίε
ρόν πράγμα κείμενον ύπέρ τήν άνθρωπίνην άντίληψιν. 4) Ίερά 
τελετή διά τής όποίας μεταδίδεται ή χάρις τών θεών. 

2. Ή έποχή τής ίδρύσεως τών Καβειρίων Μυστηρίων χάνεται
είς τά βάθη τών αίώνων. Κατ' άλλους, ή λατρεία τών Καβείρων 
εΤναι αύτόχθων λατρεία τών Πελασγών, παλαιών κατοίκων τής 
Έλλάδος, μεταδοθείσα ύπ' αύτών είς τούς "Έλληνας, καί κατ' άλ
λους αϋτη είσήχθη είς τήν Έλλάδα έκ τής Άνατολής. Περί τής 

προελεύσεως τών Καβειρίων Μυστηρίων, ό Ήρόδοτος γράφει 
τά έξής (11 51 ): «Αύτά καί πολλά άλλα, τά όποία έγώ θά ύπομνή
σω, παρέλαβον οί "Έλληνες παρά τών Αίγυπτίων· ότι δέ τά άγάλ
ματα τοϋ Έρμοϋ έχουν τά αίδοία όρθά, τοϋτο δέν τό έμαθον 
παρά τών Αίγυπτίων, άλλά παρά τών Πελασγών μέν πρώτον τό 
έμαθον έξ όλων τών Έλλήνων οί Άθηναίοι, παρά τούτων δέ οί 
άλλοι 'Έλληνες. Κατά τήν έποχήν δέ, καθ' ην οί 'Αθηναίοι έλογί
ζοντο μεταξύ τών Έλλήνων, κατώκησαν είς τήν Άττικήν, ώς σύ
νοικοι, οί Πελασγοί, καί έκτοτε ηρχισαν ούτοι νά θεωρούνται ώς 
'Έλληνες. Έκείνος δέ, ό όποίος έχει μιJηθή είς τά Μυστήρια τών 
Καβείρων, τά όποία έπιτελοϋν οί Σαμόθρακες, παραλαβόντες 
παρά τών Πελασγών, αύτός θά καταλάβη τί θέλω νά εϊπω μέ τά 
λόγια μου. Διότι τήν Σαμοθράκην κατώκουν προηγουμένως αύτοί 
οί Πελασγοί, οί όποίοι έγιναν σύνοικοι μέ τούς 'Αθηναίους, παρ' 
αύτών δέ (τών Πελασγών) παρέλαβον τά Μυστήρια καί οί Σαμό
θρακες." 

Τό κύριον ίερόν τών Καβειρίων Μυστηρίων είχεν ίδρυθή είς 
τήν νήσον Σαμοθράκην. Πότε έγινε τοϋτο είναι άγνωστον. Έκ 
τής Σαμοθράκης δέ ίδρύθησαν ίερά τών Καβείρων είς τήν Βοιω
τίαν καί άλλαχοϋ. 

Ποίοι ήσαν οί Κάβειροι 

3. Κατά τήν παράδοσιν, οί Κάβειροι ήσαν θεότητες άρχαιότα
ται, αί άρχαιότεραι έκ τών είς τήν Έλλάδα λατρευομένων θεοτή
των. Περί τοϋ άριθμοϋ τών θεοτήτων αύτών δέν ύπάρχει όμοφω

νία τών συγγραφέων. 
Κατά τόν Άθηνίωνα, συγγραφέα τοϋ πρώτου αίώνος μ.Χ., οί 

Κάβειροι ήσαν δύο, ό 'Ιασίων καί ό Δάρδανος, υίοί τοϋ Διός έκ 
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τής θυγατρός τοϋ 'Άτλαντος 'Ηλέκτρας. Κατά τόν Μνασέαν, συγ

γραφέα τοϋ τρίτου αίώνος n.X., οί Κάβειροι ήσαν φείς, δσαι καί 
αί άδελφαί των Καβειρίδες νύμφαι, τέκνα τοϋ 'Ηφαίστου καί τής 

Καβειροϋς, θυγατρός τοϋ Πρωτέως καί τής Άγχιόνης. Κατά τόν 

Διονυσόδωρον, συγγραφέα τοϋ 3ου αί. n.X., ύnήρχον δύο ζεύγη 
Καβείρων: ό Άξιόκερσος, ή Άξίερος, ό Καδμίλος η Κασμίλος 
καί ή Άξιόκερσα, ταύτιζομένων τών θεοτήτων τούτων nρός τόν 

Πλούτωνα, τήν Δήμητρα, τόν Έρμήν καί τήν Περσεφόνην άντι
στοίχως. (Pauly-Wissowa'R.E. Κάβειρος). 

Λατρεία τών Καβείρων ύnήρχε παλαιότατα είς τήν Μέμφιδα 
τής Αίγύnτου, είc; τήν Φρυγίαν τής Μ. 'Ασίας, είς τήν περιοχήν 

τοϋ Βοσπόρου καί τοϋ Πόντου, είς τήν Μακεδονίαν καί τήν Θρά
κην, είς τάς νήσους Σαμοθράκην καί Λήμνον. Ό βασιλεύς Φίλιπ
πος ητο μεμυημένος είς τά Καβείρια μυστήρια είς τήν Σαμοθρά
κην, δnου έγνώρισε τήν Όλυμnίαν, τήν μητέρα τοϋ Μεγ. 'Αλε
ξάνδρου, ή όnοία λέγεται δτι ητο καί ίέρεια τών Καβείρων. Είς 
τήν Θεσσαλίαν, ή λατρεία τών Καβείρων είναι σnανιωτάτη, έν 
άντιθέσει πρός τήν λαφείαν αύτών είς τήν Βοιωτίαν. Είς τήν Άν

θηδώνα, Βοιωτικήν πόλιν βορείως τών Θηβών, είς τήν nαραλίαν 
τοϋ Εύβοϊκοϋ κόλπου, ύnήρχε μέγα ίερόν τών Καβείρων. "Εξ χι
λόμετρα δυτικώς τών Θηβών, ύnήρχεν έnίσης μέγα λατρευτικόν 
κέντρον τών Καβείρων. Τοϋτο άνεκαλύφθη δλως τυχαίως καί 

κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1887-8, τάς όnοίας διενήργησαν Γερ
μανοί άρχαιολόγοι, ηλθεν είς φώς όλόκληρον τό συγκρότημα 
τοϋ Ίεροϋ. 'Εκεί έλατρεύετο ό Κάβειρος, πατήρ καί υίός είς 
ίδιαίτερον ίερόν καί είς άλλο ίερόν ό Άξίερος καί ή Άξιόκερσα. 
Φαίνεται δέ, δτι είς τήν λατρείαν πατρός καί υίοϋ Καβείρου, τήν 

έξέχουσαν φυσιογνωμίαν κατείχεν ό υίός, άν κρίνωμεν έκ τοϋ 
πλήθους τών εύρεθέντων nηλίνων όμοιωμάτων αύτοϋ· διότι εύ
ρέθησαν έnτακόσια όμοιώματα τόϋ υίοϋ καί πενήντα μόνον 
όμοιώματα τοϋ πατρός. Ή τοποθεσία τοϋ ίεροϋ τών Καβείρων 
τών Θηβών, όμοιάζει nρός τάς τοποθεσίας καί τών άλλων λα
τρευτικών κέντρων τών Καβείρων καί θεωρείται χαρακτηριστική 
τής λατρείας αύτών. Ταϋτα γενικώς εύρίσκονται είς κοιλάδα κα
τάφυτον διαρρεομένην ύnό ρύακος. Έκ τών μέχρι τοϋδε 

γνωστών έρειnίων τών Καβειρίων 'Ιερών, είς τάς διαφόρους nε
ριοχάς, συνάγεται τό συμπέρασμα δτι τό 'Ιερόν ίδρύετο πάντοτε 
nρός τήν μίαν δχθην τοϋ ρύακος. Τό ίερόν τών Θηβών εύρίσκε
ται είς τήν άνατολικήν όχθην τοϋ ρύακος, ό όnοίος σήμερον δέν 
έχει νερό. Τό κατάφυτον τής περιοχής, ή όμαλότης τοϋ έδάφους 

καί ή έπικρατοϋσα ήρεμία καί ήσυχία, έν συνδυασμQ πρός τά 
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έλαφρότατα θορυβούντα ϋδατα τών ρυάκων, είναι τά έξωτερικά 
γνωρίσματα τών 'Ελληνικών ίερών τών Καβείρων, ίδίως τών Θη
βών καί τής Σαμοθράκης. Είς τήν Βοιωτίαν ύπήρχε καί τρίτον 'Ιε
ρόν τών Καβείρων, είς τήν παραθαλασσίαν πόλιν Λάρυμναν, δυ
τικώς τής Άνθηδώνος. 

Είς τήν Άττικήν, δέν ύπήρχεν ίδρυμένον ίερόν τών Καβείρων, 
διότι έκεί είχε ίδρυθή τό ίερόν τής Έλευσίνος, όπου έλατρεύετο 

μήτηρ καί κόρη, έν άντιθέσει πρός τό ίερόν τής Σαμοθράκης καί 

τό έτερον τών Θηβών, όπου έλατρεύετο πατήρ καί υίός. 

Κατά τόν Παυσανίαν (Χ 38, 7) καί είς τήν 'Άμφισσαν ύπήρχεν 

ίερόν τών Καβείρων. Συναφώς ό Παυσανίας λέγει τά έξης: 

« ... άγουσι δέ καί τελετήν οί Άμφισσείς Άνάκτων καλουμέ
νων παίδων. Οϊτινες δέ θεών είσί οί 'Άνακτες παίδες, ού κατά τ' 

αύτά έστιν είρημένον, άλλ' οί μέν είναι Διοσκούρους, οί δέ Κού

ρητας, οί δέ πλέον τι έπίστασθαι νομίζοντες Καβείρους λέγου
σι». 

('Εορτάζουν δέ οί Άμφισσείς καί έορτήν τών παίδων τών κα

λουμένων Άνάκτων (βασιλέων). Τί εϊδους δέ θεοί είναι οί "Ανα
κτες παίδες, δέν ύπάρχει όμοφωνία, άλλά άλλοι μέν λέγουν ότι 
αύτοί είναι οί Διόσκουροι (Κάστωρ καί Πολυδεύκης), άλλοι δέ ότι 
είναι Κούρητες (νέοι πολεμισταί), έκείνοι δέ, οί όποίοι νομίζουν 
ότι γνωρίζουν καλύτερον, όνομάζουν αύτούς Καβείρους). Μέχρι 

σήμερα ή άρχαιολογική σκαπάνη δέν έχει φέρει τίποτε είς φώς 
σχετικόν μέ τό ίερόν τούτο, έν Άμφίσση. Δέν είναι όμως 

γνωστόν άν έχουν γίνει σχετικοί άνασκαφαί. Είς τήν Δυτικήν Στε
ρεόν 'Ελλάδα μνημονεύονται ίερά τών Καβείρων, έν� διά τήν 

Πελοπόννησον αί συναφείς πληροφορίαι είναι έλάχισται. 
Είς τήν Δήλον, φαίνεται ότι ύπήρχεν ίερόν τών Καβείρων, 

συνδεόμενον πρός τό έν Σαμοθράκη ίερόν, ώς θά ύπομνησθή 

καί κατωτέρω. 
Είς τήν Σικελίαν καί τήν βόρειον Άφρικήν, ύπήρχον πολλά 

ίερά τών Καβείρων, έξ ου συνάγεται ότι ή λατρεία τών θεοτήτων 
αύτών ήτο είς τάς περιοχάς αύτάς εύρέως διαδεδομένη. 

4. Περισσοτέρας πληροφορίας έχομεν διά τήν λατρέαν τών
Καβείρων έν Σαμοθράκη. Τά έν Σαμοθράκη Καβείρια μυστήρια 

θεωρούνται κατά τήν άρχαιότητα ίσότιμα πρός τά 'Ελευσίνια, ώς 
πληροφορούμεθα παρά τού διασήμου ίατρού Γαληνού, τού 2ου 

αί. μ.Χ., όσης γράφει τά έξης: 

«'Άπαντες γάρ, ώς οίμαι, καί κατ' έθνος καί κατ' άριθμόν άν
θρωποι, όσοι τιμώσιν θεούς, ούδέν όμοιον έχουσιν Έλευσινίοις 
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καί Σαμοθρακίοις όργίοις» (Γαληνός, Περί χρείας τών μορίων 
2XVll 1 111 ρ. 31, Kϋhn). 

(Διότι, καθώς νομίζω, οί άνθρωποι, τόσον κατά τό πληθος τών 
διαφόρων φυλών, δσον καί κατά τό πληθος αύτών, ούδέν παρό
μοιον έχουν πρός τά μυστήρια τής Έλευσίνος καί τής Σαμοθρά
κης). 

Είς τήν Σαμοθράκην, οί Κάβειροι όνομάζονται θεοί μεγάλοι 
Σαμόθρακες ή Σαμόθρακες Κάβειροι. Είς τάς εύρεθείσας κατό
πιν άνασκαφών έπιγραφάς πάντοτε οί Κάβειροι όνομάζονται οί 
Μεγάλοι θεοί καί ούδέποτε διά τοϋ όνόματός των. Είς τήν 
δημιουργουμένην άπορίαν, αν κατά τήν άρχαιότητα έπιστεύετο ή 
ϋπαρξις μεγάλων καί μικρών θεών, ας έπιτραπή νά σημειώσωμεν 
δτι πράγματι ύπήρχε ή διάκρισις αύτή, τήν όποίαν άπαντώμεν 
βραδύτερον καί είς τούς Πυθαγορείους καί τόν Πλάτωνα, άλλά 
καί είς δλας τάς θρησκείας, τάς μονοθεϊστικός η τάς πολυθεϊ
στικός. Είς αύτάς, άντί νά ύπάρχουν μικροί θεοί, ύπάρχουν άγιοι, 
άρχάγγελοι, άγγελοι κ.,λπ. Ή αύτή ίδέα παρατηρείται καί είς τήν 
έκφρασιν τών Πυθαγορείων καί Πλατωνικών δογμάτων περί ψυ
χής, κατά τά όποία ύπάρχει μία ψυχή τοϋ κόσμου, τής όποίας μό
ρια είναι αί ψυχαί τών άνθρώπων, αί όποίαι μετά τόν θάνατον αύ
τών σπεύδουν καί έπανέρχονται είς τήν ψυχήν τοϋ κόσμου, έκ 
τής όποίας έχουν προέλθει. 'Όταν οί θεοί δέν όνομάζονται διά 
τοϋ όνόματός των, αϊρονται ουτοι ύπέρ τήν σφαίρον τοϋ όρατοϋ 
καί τοϋ αίσθητοϋ, διαχωρίζονται έκ τής έξαρτήσεώς των έκ τής 
κοσμικής καί τής έπιγείου παραδόσεως, χωρίς νά παύη νά ύπάρ
χη ή μέ πλήρη μυστικισμόν έρμηνευομένη θρησκευτική παράδο
σις. 

5. Περί τοϋ περιεχομένου τών έν Σαμοθράκη Καβειρίων μυ
στηρίων, είναι γνωστά πολύ όλιγώτερα έκείνων, τά όποία γνωρί
ζομεν διά τά 'Ελευσίνια μυστήρια. Κατά τινα παράδοσιν, ή έορτή 
ένός ίεροϋ γάμου λαμβάνει χώραν είς τήν Σαμοθράκην, δπου 
κλέπτεται παρά τοϋ Καδμίλου ή Καβειρίς κόρη, άναζητείται κα
τόπιν ή άπαχθείσα καί τέλος, ύπό τόν χορόν καί τούς ϋμνους γυ
ναικών, τελείται ό γάμος. Ή λειτουργία κατά τά τρία ταϋτα στά
δια συνιστά τά δρώμενα κατά τήν συμβολικήν έκείνην ίεροτελε
στίαν. Ό γάμος έντεϋθεν συμβολίζει τήν διαιώνισιν τής ζωής καί 
τόν έξαγνισμόν τής ψυχής τοϋ άνθρώπου. Παρ' έκείνων, οί 
όποίοι θά μυηθοϋν, ζητείται νά είναι άγνοί. Τήν καθαρότητά των 
δεικνύει ή περί τό σώμα τών μυστών φορουμένη έρυθρά ζώνη. 
'Εκτός όμως τής ζώνης αύτής, οί μϋσται έφεραν καί δακτύλιον 
έκ σιδήρου, έπειδή κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν, είς τό μέταλλον 
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τούτο έγκλείεται μαγική δύναμις. Τά Καβείρια μυστήρια εύρί
σκονται είς έντελώς ίδιαιτέραν σχέσιν πρός τό γίγνεσθαι τού άν
θρωπίνου γένους. Περί τούτου μαρτυρεί, έκτός άλλων, καί ή 
πληροφορία τού Ρωμαίου συγγραφέως Πλινίου, ότι ό περίφημος 
γλύπτης Σκόπας είχε κατασκευάσει άγαλμα τής Άφροδίτης καί 
τού Πόθου, δηλ. τού 'Έρωτος. Είς τάς θυσίας, αϊτινες προσεφέ
ροντο κατά τάς ίεροτελεστίας έν Σαμοθράκη, περιλαμβάνεται 
πρωτίστως ή θυσία τού κριού, ώς συνάγεται έκ τών έκεί εύρεθέ
ντων νομισμάτων, είς τά όποία παρίστανται τοιαύται θυσίαι. 

Ό Καδμίλος, όστις, κατά τόν Διονυσόδωρον, ταυτίζεται πρός 
τόν Έρμήν, λατρεύεται ώς ίθυφαλλικός, ένQ διά τής λατρείας έν 
γένει καί τής παραστάσεως αύτής έξαίρεται ό νόμος τής γονιμό
τητας. Είς τό έν ΛήμνC!) ίερόν τών Καβείρων, έπί έννέα ήμέρας 
κατ' έτος έσβηνε κάθε πύρ. ·Άναμμα πυρός έγίνετο μετά τήν πά
ροδον τών ή μερών αύτών, όταν έπέστρεφεν έκ τής νήσου Δήλου 
τό έπί τούτC!) άποσταλέν έκεί πλοίον κομίζον τό ίερόν πύρ. 'Όταν 
ληφθή ύπ' όψιν ότι είς τήν Δήλον έλατρεύετο ό ίθυφαλλικός 'Ερ

μής, ώς συνάγεται έκ τών άνευρεθεισών συναφών έκ μαρμάρου 
παραστάσεων, θά κατανοήσωμεν τόν σύνδεσμον, όστις ύπήρχε 

μεταξύ τών ίερών τής Δήλου καί τών ίερών τών Καβείρων τής 

Σαμοθράκης καί τής Λήμνου. Σύνδεσμον παλαιότατον, άναγόμε

νον είς τήν προϊστορικήν έποχήν τών Πελασγών, ητοι είς χιλιά
δας τινάς έτη π.Χ. 

6. Κατά τόν Θέωνα τόν Σμυρναίον, συγγραφέα τού 2ου αί.

μ.Χ., ή μύησις (είς τά Καβείρια καί τά 'Ελευσίνια μυστήρια) άπαρ
τίζεται άπό πέντε μέρη. Τό πρώτον μέρος, η ό πρώτος βαθμός 

είναι ό καθαρμός διότι δέν έπιτρέnεται ή είσδοχή είς όλους 

όσοι έπιθυμούν νά μετάσχουν τών μυστηρίων, άλλ' ύπάρχουν με

ρικοί, είς τούς όποίους άπαγορεύεται ή συμμετοχή, π.χ. είς τούς 

έγκληματίας καί τούς φλυάρους άλλά καί έκείνοι είς τούς 

όποίους έπιτρέπεται ή εϊσοδος, πρέπει προηγουμένως νά ύπο

στούν ένα καθαρμόν. Μετά τήν κάθαρσιν, δεύτερος βαθμός εί
ναι ή παράδοσις τής τελετής, δηλαδή ή έρμηνεία καί διδασκαλία 

τού τελετουργικού καί συμβολικού μέρους τών μυστηρίων. Τρί

τος βαθμός είναι ό έπονομαζόμενος έποπτεία. Τέταρτος δέ, 
όστις άποτελεί τό έπισφράγισμα τής έποπτείας, είναι ή άνάδεσις 

στεφάνων καί ή έπίθεσις αύτών είς τάς κεφαλάς τών μυουμένων, 
ώστε είς ό,τι έμυήθη κανείς, η συνωδεύθη άπό λαμπάδας, η έτυ

χε κάποιας ίεροφαντίας η ίερωσύνης, νά είναι είς θέσιν νά μετο

δώση καί είς άλλους. Πέμπτος, τέλος, βαθμός είναι ή έκ τών 

προηγουμένων τελειοποίησις καί εύδαιμονία, ώς εΤναι οίκεία καί 
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προσφιλής είς τούς θεούς καί παρατηρείται μόνον είς αύτούς. 
(θέων, Περί τών κατά τό μαθηματικόν χρησίμων είς τήν Πλάτω
νος άνάγνωσιν, έκδ. Hiller σελ. 14, Leiρzig 1878). 

7. Κατά τόν συγγραφέα Διόδωρον τόν Σικελιώτην (V 4 7 -50),
οί Κάβειροι έθεωροϋντο προσωποποίησις τής πίστεως περί άθα
νασίας τής ψυχής. Οί ίερείς τών έν Σαμοθράκη Ίερών τών Κα
βείρων ήσαν κληρονομικοί καί ώνομάζοντο Καδμίλοι, έκ τοϋ παι
δός Καδμίλου. Ό μυούμενος ώδηγείτο νά καθίση έπί θρόνου, 

όπότε έγίνετο είς αύτόν δοκιμασία καί διδασκαλία. Ή σχετική 
τελετή ώνομάζετο θρονισμός. 'Εκτός τής έρυθράς ζώνης, ό μυ

ούμενος έφόρει είς τήν κεφαλήν στέφανον έκ κλάδων έλαίας, 
όσης συνεκράτει λεπτόν πέπλον. Πρό τοϋ θρόνου έκαιε πυρά, 

περί τήν όποίαν ώρχοϋντο οί ίερείς ψιθυρίζοντες άκαταλήπτους 
λέξεις καί φράσεις. Λέγεται ότι ό 'Οδυσσεύς καί ό Άγαμέμνων 
είχον μυηθή είς τά Καβείρια μυστήρια, ώς καί πολλοί άλλοι έκ 
τών στρατηγών τών 'Ελλήνων, οϊτινες έλαβον μέρος κατά τήν 
πολιορκίαν τής Τροίας. Άναφέρει έπίσης ή παράδοσις, ότι ό 
'Ηρακλής, ό 'Ορφεύς καί οί άρχηγοί τών Άργοναυτών είχον έπί
σης μυηθή είς τά μυστήρια τών Καβείρων, έν Σαμοθράκη. Αί 
πληροφορίαι αύταί μάς δίδουν μίαν είκόνα τοϋ κύρους τοϋ Ίεροϋ 
τής Σαμοθράκης, πρός τό όποίον έτρεχον οί ίσχυροί τής ήμέρας 
καί κατά τήν άκμήν τής Ρώμης άκόμη, μέχρι τών πρώτων αίώνων 
μ.Χ. Μεταδίδεται μάλιστα, ότι καί ό Γερμανικός, ό διάδοχος τοϋ 
αύτοκράτορος Τιβερίου, μεταβαίνων είς Συρίαν διά νά άναλάβη 
τήν διοίκησιν τών στρατευμάτων τής Ρώμης, κατηυθύνθη έκ τοϋ 
Αίγαίου πελάγους πρός τήν Σαμοθράκην, διά νά προσκυνήση εϊς 
τό Ίερόν καί νά μυηθή είς τά Καβείρια μυστήρια, άλλά δέν κα
τώρθωσε νά φθάση έκεί ένεκα τών σφοδρών βορείων άνέμων. 
Τοϋτο έθεωρήθη κακός οίωνός καί μετ' όλίγους μήνας ό Γερμα
νικός άπέθανε δηλητηριασθείς, ώς ό μέγας Άλέξανδρος, κατά 
τόν Ρωμαίον συγγραφέα Τάκιτον. 

Ό έκκλησιαστικός συγγραφεύς Ίππόλυτος τοϋ 2ου αί. παρέ
χει τήν έξης πληροφορίαν περί τών έν Σαμοθράκη Καβείρων: 

« ... διαρρήδην γάρ οί Σαμόθρακες τόν Άδάμ (=Άδάμνα λέγει 
ό 'Ησύχιος= φιλοϋντα) έκείνον παραδιδόασιν έν τοίς μυστηρίοις
τοίς έπιτελουμένοις παρ' αύτοίς άρχάνθρωπον. 'Έστηκε δέ 
άγάλματα δύο έν τQ Σαμοθράκων άνακτόρ� άνθρώπων γυμνών,
άνω τεταμένος έχόντων τάς χείρας άμφοτέρας είς ούρανόν καί
τάς αίσχύνας άνω έστραμμένας, καθάπερ έν Κυλλήνη τό τοϋ
Έρμοϋ· είκόνες δέ είσί τά προειρημένο άγάλματα τοϋ άρχαν
θρώπου καί τοϋ άναγεννωμένου πνευματικού, κατά πάντα όμο
ουσίου έκείν� τQ άνθρώπ�». 
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(Διότι οί Σαμόθρακες σαφώς όνομάζουν έκεϊνον τόν άγαnώ
μενον παρ' αύτών είς τά μυστήρια, τά όnοϊα έnιτελούν, άρχικόν 
όνθρωnον. Ύnάρχουν δέ είς τό ίερόν τής Σαμοθράκης δύο 
άγάλματα γυμνών άνθρώnων, έχόντων καί τάς δύο χείρας τετα
μένος όνω nρός τόν ούρανόν καί τούς φαλλούς έστραμμένους 
nρός τά όνω, όπως έχει καί τό έν Κυλλήνη όγαλμα τού Έρμού· τά
nρολεχθέντα δέ άγάλματα είναι είκόνες τού άρχανθρώnου καί 
τού άναγεννωμένου πνευματικού άνθρώnου, ό όnοϊος είναι κατά 
πάντα όμοούσιος nρός έκείνον τόν όνθρωnον). (Ίnnόλυτος, 
κατά πασών αίρέσεων έλεγχος V 8 σελίς 90, 24 εκδ. Wendlaud). 
Μέ τήν nάροδον τού χρόνου, οί Κάβειροι τής Σαμοθράκης έτι
μώντο ύnό τών Έλλήνων καί ώς nροστάται τών ναυτιλλομένων. 
Οί σωζόμενοι έκ θαλασσίου ναυαγίου κατέθεταν είς τό ίερόν τής 
Σαμοθράκης άφιερώματα η τήν κόμην των, ώς έξέχον καί ίδιάζον 
άφιέρωμα, ώς συνάγεται εκ τινος έnιγράμματος τής Παλατίνης 
Άνθολογίας (σ. 164), όπου διαβάζομεν: 

"··· Σαμόθραξι θεοϊς σωθείς έκ πελάγους Λουκίλλιος ώδε κέ
καρμαι τc.'ϊς τρίχας τής κεφcλής άλλο γάρ ούδέν έχω». 

(Είς τούς θεούς τής Σαμοθράκης έγώ ό Λουκίλλιος σωθείς 
έκ θαλαοσοταραχrϊς καταθέτω έ.δώ τάς κοnείσας τρίχας τής κε
φαλrϊς μου· διότι δέv έχω τίποτε ι':ίλλο).

Ή έnίδρασις τής μυήσεως είς τά έν Σαμοθράκη μυστήρια τών 
Καβείρων διαφαίνεται καθαρά καί έκ διηγήσεως τού Διοδώρου 
τού Σικελιώτου, όστις γράφει: 

"··· γίνεσθαι δε φασι καί εύσεβεστέρους καί δικαιοτέρους καί 
κατά πάν βελτίονας έαυτών τούς τών μυστηρίων κοίνωνήσαντας» 

(V 49). 

( ... λέγουν δέ ότι οί μυηθέντες γίνονται καί εύσεβέστεροι καί 
κατά πάν καλύτεροι άφ' ό,τι ήσαν πρότερον). 

9. Τά nροβλήμαα, τά όnοϊα άnασχολούν τούς έρευνητάς τών
Καβειρίων μυστηρίων, είναι κυρίως δύο: Τό πρώτον έκ τούτων εί
ναι ή άρχική προέλευσις τής λατρείας τών Καβείρων. Τό δεύτε
ρον είναι ή κατά τό δυνατόν άναnαράστασις τής λειτουργίας 
κατά τήν ίεροτελεστίαν έν γένει, τόσον τής μυ1iσεως, όσον καί 
τής έβδομαδιαίας τοιαύτης, η τής κατά μεγαλύτερα χρονικά δια
στήματα έnιτελουμένης λειτουργίας, καί ή έρμηνεία τού βαθυτέ
ρου νοήματος αύτής. Έκτός τής διαπιστώσεως τού 'Ηροδότου (11 
51 }, όστις λέγε1 ότι οί "Έλληνες nαρέλαβον τήν λατρείαν τών Κα
βείρων παρά τών πρώτων κατοίκων τής Έλλάδος, τών Πελασ
γών, ύnάρχουν καί όλλαι nληροφορίαι περί λατρείας τών Καβεί-
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ρων είς τήν Φοινίκην καί τού 'Ηροδότου πάλιν (111 37) περί τής 
λατρείας τών Καβείρων είς τήν Αϊγυπτον, περί τών όποίων γρά
φει τά έξης: 

«"Οτε ό Καμβύσης (ό βασιλεύς τών Περσών) είσήλθεν είς τήν 

Μέμφιδα, έπεσκέφθη καί τό ίερόν τού 'Ηφαίστου καί κατεγέλα

σε πολλά άγάλματα τού θεού τούτου. Διότι τό έδώ όγαλμα τού 

'Ηφαίστου είναι όμοιότατον πρός τό τών Παταίκων (θεοτήτων) 

τών Φοινίκων, τό όποίον οί Φοίνικες έχουν τοποθετήσει είς τάς 

πρώρας τών πλοίων των. Δι' έκείνους, οί όποίοι δέν τό έχουν ϊδει, 

θά τό έξηγήσω έγώ. Αί θεότητες αύταί (τών Παταίκων) έχουν τήν 

μορφήν πυγμαίου άνδρός. Είσήλθε ό Καμβύσης είς τό ίερόν τών 

Καβείρων, είς τό όποίον δέν έπιτρέπεται νά είσέρχεται κανείς 

όλλος, έκτός τών ίερέων. Ταύτα τά άγάλματα τά έκαυσε είρω
νευθείς αύτά. Είναι δέ αύτά όμοια πρός τά άγάλματα τού 'Ηφαί
στου καί λέγεται ότι (οί Κάβειροι) είναι παίδες τού 'Ηφαίστου». 

'Άλλη πληροφορία, πλήν τής προηγουμένης τού 'Ηροδότου, 
περί πυγμαίας· μορφr,ς τών Καβείρων, δέν έχει διασωθή. Έξ 
όλων τών πληροφοριών, αϊτινες έχουν περισωθή, είναι άδύνατον 
νά συναχθή μέ κάποιαν πιθανότητα ό τόπος τής άρχικής προε
λεύσεως τής λατρείας τών Καβείρων. Έάν δεχθώμεν ότι οί Πε
λασγοί είναι παλαιότεροι τών Αίγυπτίων τής ίστορικής έποχής, 
ώς τούτο φαίνεται πιθανώτατον, καταλήγομεν είς τό συμπέρα
σμα, ότι ή λατρεία τών Καβείρων είναι αύτόχθων 'Ελληνική καί έκ 
τού 'Ελληνικού ήπειρωτικού καί νησιωτικού χώρου, μετεδόθη είς 
τήν 'Εγγύς Άνατολην καί τήν Αϊγυπτον, όπου ύπέστη μεταβολάς 
κατά τό έξωτερικόν μέρος τής παραστάσεως καί τής λατρείας 
τών Καβείρων. 

Ώς πρός τήν έρμηνειαν τής ίεροτελεστίας τής μυήσεως καί 
τού βαθυτέρου νοήματος αύτής είναι πολύ δύσκολον νά δοθή 
ίκανοποιητική άπάντησις. Καί τούτο, ένεκα τής άπολύτου μυστι
κότητας, τήν όποίαν έτήρουν οί μεμυημένοι είς τά Καβείρια μυ
στήρια. Οί νεώτεροι έρευνηταί καί μύσται διατυπώνουν πολλάς 
είκασίας, τάς όποίας είναι δυνατόν νά συγκεφαλαιώσωμεν ώς 
έξής: Αί θεότητες τών Καβείρων είναι αί δυνάμεις έκείναι, αί 
όποίαι παρίστανται κατά τήν τέλεσιν τής έορτής, δρούν δέ καί 
κυβερνούν τό σύμπαν. Κατά τό πλείστον, όνομάζονται τέκνα τού 
'Ηφαίστου, τόν όποίον συναντώμεν, λέγει ό Γερμανός θεολόγος 
καί φιλόσοφος Schelling (1775-1854) ύπό διάφορα όνόματα καί 
διαφόρους συμβολισμούς είς τάς παλαιάς θρησκείας. Ό 'Ήφαι
στος είναι ό σύνδεσμος τού άνωτέρου θεού καί τών κατωτέρων 
θεοτήτων. Είναι ό κατασκευαστής τού κόσμου, ό θεουργός κατ' 



1990 ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 257 

έντολήν τού όνωτέρου θεού ώς είκάζεται έκ τών 'Ελευσινίων μυ
στηρίων. Ό Καδμίλος είναι ό μεσάζων υίός τού ύnερτάτου θεού 
nρός τάς κατωτέρας θεότητας καί τό άνθρώnινον γένος. Ή Κα
βειρική μυσταγωγία nαριστςι σύστημα θεοτήτων, τών όnοίων ή 
άξία καί ή δύναμις προχωρεί κατά άριθμητικήν nρόοδον καί κα
ταλήγει είς τόν άνώτατον καί μοναδικόν καί ύnερκόσμιον θεόν. 
Αί θεότητες τών Καβείρων παριστούν τήν άέναον ζωήν καί τήν 
είς τό σύμπαν λειτουργούσαν θεουργίαν, διά τής όnοίας τό άό
ρατον, τό ύnερnραγματικόν, τό ύnερβατικόν φέρεται άδιαλεί
nτως nρός άnοκάλυψιν καί nραyμάτωσιν. Ταύτα nαρίστα ώς πι
στεύεται, ή συμβολική διδασκαλία τών Καβειρίων μυστηρίων. Ή 
μύησις είς τά έν Σαμοθράκη μυστήρια είχε σκοπόν νά είσαγάγη 
τόν μυούμενον είς τήν κατανόησιν τών έννοιών τής ζωής καί τού 
θανάτου καί νά φέρη αυτόν είς έnαφήν nρός τούς άνωτέρους 
θεούς καί νά τού άnοκαλύψη τό νόημα τού κόσμου. Ό μυούμε
νος, διά τού κατά τήν μύησιν καθαγιασμού, έγίνετο ό ϊδιος μέλος 
άρρήκτου μαγικής άλύσεως, έγίνετο ό ϊδιος δεκτός είς τήν όμή
γυριν, ώς είς Κάβειρος. Ώς διαnιστούται έκ τινος έnιγραφής, ό 
μυούμενος έφέρετο ύψηλά καί μετείχε ι:ής στρατιάς τών άνωτέ
οων θεών. Διά τής μυήσεως είς τά Καβείρια μυστήρια, έnήρχετο 
έξαγνισμός τού άτόμου, είς τό όnοίον διηνοίγετο ή λεωφόρος 
nρός κατανόησιν τινά τού προβλήματος τής ζωής καί τού μυστη
ρίου τού περιβάλλοντος τήν δημιουργίαν τού κόσμου. 

"Ένας dvθρωπος πεθαίνει μέσα μου κάθε φορά που ένας dv
θρωπος πεθαίνει σέ κάποιο μέρος, δολοφονημένος άπό τό μί
σος dλλωv άvθρώπωv. 

"Ένας dvθρωπος πεθαίνει μέσα μου κάθε φορά πού στήv 

Άσία r'ί cτήv οχθη έvός ποταμού στήv Άφρική r'ί στήv 'Αμερική 
r'ί μέσα σ' ένα εύρωπαϊκό κήπο, ή σφαίρα έvός ζωντανού κάνει 
vά πέση ένας dλλος ζωντανός. 

JAIME TORRES ΒΟΟΕΤ 
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ΝΙΛΑΚΑΝΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ 

Τό Σύμβολο τοϋ Λωτού 

'Ίσως τό πιό όμορφο σύμβολο τής όλης πορείας τής άνθρωπί

νης έξελίξεως είναι τό φυτό τού λωτού, πού τόσο συχνά άναφέ

ρεται στήν άρχαία 'Ινδική φιλολογία. Ή ρίζα του απλώνεται στή 

λάσπη τού βυθού, τό στέλεχός του άνεβαίνει άπαλά μέσ' άπό τά 

νερά καί άποθέτει τά φύλλα του στήν έπιφάνειάν των, ένώ τό άν

θος του στό μέσον άνοίγει τήν καρδιά του στόν άέρα καί ϊό ήλιο

φώς. Τά νερά είναι λασπώδη στόν βυθό, άλλά βαθμηδόν καθαρί

ζουν κοντύτερα πρός τήν έπιφάνεια. Ό άέρας συμβολίζει τήν 

άνωθεν έμπνευσι καί τό φώς μαρτυρεί τήν ένημερότητα, τήν 
πνευματική ένέργεια καί κατανόησι. Τό άνοιγμα τού άνθους είναι 
ή άποκάλυψις τής έσωτερικής όμορφιάς, καί τό άνθος τό ϊδιο, μέ 

τήν άπαλότητα τών πετάλων του, είναι τό έμβλημα τής ώριμότη
τος καί τελειότητας. fSάθε άνθρώπινη όντότης, στήν ψυχική καί 

νοητική της ϋπαρξι, εϊτε σέ σπέρμα η βαθμό άναπτύξεως, πρώτα 

συλλαμβάνεται στόν μόχθο τού ύλικού κόσμου, όπου μορφο

ποιείται ό κλήρος του η, γιά νά έκφράσωμε τά πράγματα όρθότε

ρα, σύρεται άπό τίς τάσεις τής φύσεώς της. Ή διαδοχική ζωή εί

ναι ή προσπάθεια -συνειδητή η ύποσυνείδητη- πρός λύτρωσιν 

καί άνύψωσιν πάνω άπό τήν περιπλοκή τής ϋλης, πού είναι συν
θλιπτική, νεκρωτική καί παραγωγός δυσκολιών καί άθλιότητος. 

Μόνον όταν τό άνθρώπινο φυτό ύψώνεται πάνω άπό αύτή τήν πε

ριπλοκή καί άποκτά διαύγεια περί τής ένδιαμέσου περιοχής πού 
περιλαμβάνει καί έκείνα τά έπίπεδα τής ύπάρξεως τού άνθρώ

που όπου αί σκέψεις καί συγκινήσεις του είναι τόσο συγκεχυμέ

νες, τόσο πλήρεις συγκρούσεων καί άντιθέσεως, ότι ή ζωή είναι 

μάχη όχι μόνον μέ τόν έξωτερικό κόσμο. άλλά καί μέσα του, τότε 
φθάνει σέ κατάστασι έσωτερικής είρήνης καί τήν τελειότητα η 
πληρότητα τής πνευματικής σοφίας. 

Τό σύμβολον τού λωτού, έτσι έρμηνευόμενο, είναι όμορφο 
καί φωτεινό, άλλά μπορεί νά έρμηνευθή καί κατά τρόπον τε
λείως διαφορετικό, μάλιστα φαινομενικά άντίθετον. Ή σπίθα τής 
θειότητος, πού είναι καί ό σπόρος ηϊς άληθινής φύσεως τού άν
θρώπου, άποκαλυπτομένης πλήρως μόνον κατά τήν άνθοφορία, 
έκλαμβάνεται ώς άποκειμένη στήν ύψηλότερη περιοχή, τήν 
μήτρα τού διαστήματος - όχι τό κενόν τής νεωτέρας έπιστήμης, 
άλλά τήν Ά κ ά σ α ,  τήν πρωταρχική έκφανσι τής Ρίζας Ύλης -
άπό τήν όποίαν πάσα ϋπαρξις άνεπήδησε, κατά τήν άρχαία διδα-



1990 ΤΟΣΥΜΒΟΛΟΤΟΥΛΩΤΟΥ 259 

σκαλία. Άπό τήν θεία Ρίζα ξεπετάγεται τό ίσχνό στέλεχος καί 

έκτείνεται πρός τά κάτω, πρός τήν διεύθυνσι τής λιγώτερο λε

πτής ϋλης, σάν άόρατο νήμα ίκανό νά μεταφέρη τό ρεύμα τού 

φωτός καί τής άλήθειας, καί στήν έκτεταμένη περιοχή τού Μ ά 

ν α ς  άνοίγει τούς κάλυκες καί τά άνθη του. Ή άνθοφορία αύτή 

συντελείται στό μέσον τού είσέτι καθαρού καί άντικειμενικού 

Μάνας (έδώ ή λέξις «άντικειμενικός» σημαίνει ότι βλέπει τά 

πράγματα καθώς είναι, τά άληθινά σάν άληθινά, τά ψεύτικα σάν 

ψεύτικα). Στήν φύσι του είναι μία άποψις τού Πνεύματος, έπομέ

νως καθαρά ύποκειμενικόν, άλλά πέφτει σάν μιά άκτίνα φωτός 

στά ίδιαίτερα, τά άτομικά χωριστά πράγματα τού έξωτερικού κό

σμου, φωτίζοντάς τα, κινουμένη άνάμεσά τους καί έπενεργώ

ντας είς αύτά πάντοτε άπό τήν θεία cΊ":Jθησι πού άναφέρεται άπό 

τήν Ρίζα τής προελεύσεώς των. 
Ή έρμηνεία αύτή μού φαίνεται έπίσης άληθινή. Στήν περί

πτωσι αύτή ό σπόρος είναι τό "Άτμαν, ή θεία σπίθα τής όποίας ή 

ίδιότης είναι νά καίγεται σάν φλόγα. Είναι σπόρος ύπό έννοια ότι 
άποτελεί συγκέντρωσι δυνατοτήτων καί ή άφετηρία μιας διαδι

κασίας διακλαδc�σεως καί έπεκτάσεως. Ή έκδήλωσις τού δυνα
μικού σέ μιά μορφή κύκλου πού άποκαλύπτει τήν κρυμμένη φύσι 

είναι ή άνθοφορία. Ή δεύτερη αύτή είκόνα άναφέρεται ατούς 

πνευματικούς κόσμους, όχι τούς κατώτερους κόσμους, όχι τή 
γη, τόν ένδιάμεσο καί τόν άμέσως έπόμενο κόσμο. Είκονίζει τήν 

άνωθεν άνάπτυξι, τήν έκδήλωσι τής θείας Φύσεως πού περιέχε

ται στόν άνθρωπο καί έκδηλώνεται ένδεχομένως στό άνθος, 

έκτός άν στό μεταξύ έκφυλισθή τελείως καί άποβάλη τήν άν

θρωπιά της. 

Μέ άλλα λόγια, ή Φύσις έχει μιά πάντοτε - ύπάρχουσα ένέρ

γεια τής Ζωής η τού Πνεύματος καί ένεργεί σύμφωνα μ' έναν 

έσώτερο νόμο άπό κάθε σημείο έκ τού όποίου έκχέεται, αύτή δέ 

ή ένέργεια, άν καί ποικίλλει, είναι πάντοτε σημαντική. "Έτσι ή 

Ζωή, καθώς τήν βλέπομε στήν ϋλη, φέρει μία μορφή κάποιου εϊ

δους, στοιχειώδη η περίπλοκη. Μπορεί έπίσης νά ύπάρξουν μορ

φές ύψηλοτέρων έπιπέδων σκέψεως καί συγκινήσεως, καθώς 

ύπάρχουν σχέδια ένεργείας σέ κάθε πεδίον. 

Ή λέξις «ένέργεια», μέ τό νά είναι συσχετισμένη μέ μηχανές, 

μέ τόν σωματικό μας όργανισμό καί τά φυσικά φαινόμενα, ένδέ

χεται νά συντείνη στήν έντύπωση ότι δρα μηχανικά. Άλλά δέν 

άπαιτείται αύτό πάντοτε. Καθώς γνωρίζομε άπό τήν έπεξεργασία 

τού άνθρώπινου νού, μπορεί νά δρα κατά τρόπους όχι στερεότυ

πους, όχι προκαθωρισμένους, όχι ύπαγορευμένους, άλλά μέ 
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νωπή καί νέα πρωτοβουλία, μέ πρωτοτυπία. Ή ζωή, άκόμη καί 
στά πλαίσια τών περιορισμών τής φυσικής ϋλης, δείχνει έξαιρε
τική νόησι στά σχέδια καί τήν δύναμι τού σχεδιασμού, πού δέν εί
ναι δυνατόν νά έξηγηθούν πολύ καθαρά μέ μηχανικούς όρους. 
"Εκδηλώνει νόησι σέ μορφές ένστίκτων παντού στήν Φύσι. Ή 
νόησις, σχετιζομένη μέ τήν συνειδητότητα πού τήν διαπερνά, 
μπορεί νά έχη έπίδρασι κατά πολλούς καί διάφορους τρόπους. 
Τίποτε δέν μπορεί νά είναι περισσότερο σημαντικό άπό τήν 
όμορφιά, ή όποία έκφράζεται σέ άναρίθμητες διάφορες μορ
φές. Τό άνθος τού λωτού μέ τήν πεταλοειδή όμορφιά του είναι 
συμβολική έκφρασι τής όλικής άλήθειας ότι ή Ζωή, στήν ύψίστη 
της ίδιότητα, η τό Πνεύμα, μπορεί νά μεταδοθή σ' έναν εύαίσθη
το νού. Τό χιλιοπέταλο άνθος, πού λέγεται ότι στέφει τήν κεφα
λή τής αίθερικής μορφής τού άνθρώπου, άν καί μπορεί νά είναι 
άντικειμενικό στήν διαισθητική όρασι, πραγματικά είναι έκφρα
σις τού πνευματικού πεδίου. "Η ϋπαρξις τού άνθρώπου, κατά 
έναν άρχαίον ϋμνο, στρέφεται πρός τά έσω, πρός τήν πηγή της, 
άλλά ταυτοχρόνως καί πρός τά έξω, πρός όλες τίς διευθύνσεις. 
Είναι ή "Ενέργεια τής θείας Ρίζας η σπόρου στόν άνθρωπο, πού 
διαμορφώνει τήν άληθινή του άτομικότητα. 

'Ό,τι είναι θείον στό ϋψιστο έπίπεδο έμφανίζεται στήν κοιτίδα 
τής Ύλης -διότι ή "Υλη δέν είναι χωριστή άπό τό Πνεύμα ώς 
σπέρμα συνειδητότητος μέ ψαλλιδισμένες τίς πνευματικές ίδιό
τητες. Έάν τό σπέρμα αύτό είχε διάφορη προέλευσι, ϊσως δέν 
θά μπορούσε νά έκδηλώση τίς ίδιότητες αύτές στό τέλος. Τό 
σπέρμα αύτό, έκτεινόμενον φυσικώς μέ τήν ένέργεια τής Ζωής, 
συνδέει έαυτό μέ όλα τά γύρω του άντικείμενα. Φύει βλαστάρια 
πρός κάθε πλευρά, κατά ένα τρόπο, ώστε νά διατηρή έπαφή μέ 
τά άντικείμενα αύτά. ·Έτσι σχετίζεται μέ τόν κόσμο όλόγυρά του. 
Συνδέεται μέ τίς συγκινήσεις καί τά αίσθήματα πού έπιδρούν 
πάνω του, ένώ άναπτύσσει άντίθεσι σέ άλλα. "Η προσκόλλησις 
δημιουργεί έπιθυμίες, ή άντίθεσις φόβους. Αί τάσεις αύταί δια
σπούν τήν ένότητα η όμοιογένεια τής ούσίας, ή όποία όμως δια
τηρεί μιά φαινομενικότητα συνόλου. Κατά τήν περίοδο τής έπε
κτάσεως τής συνειδητότητος, σημειώνονται ποικίλες άντιδρά
σεις, τυφλές καί άντιφατικές, πού μένουν άσύλληπτες. 'Όταν, 
όμως, ό άνθρωπος συνειδητοποιή αύτή τήν διαδικασία, τότε κα
τακτά τήν έλευθερία, όπου καί μόνον εύρίσκονται τά ϋψιστα 
δώρα καί οί χάριτες τού Πνεύματος. Μπορεί νά χρειασθούν πολ
λές διαδοχικές ζωές, έχοντας ξεκινήσει άπό ένα σημείον άφυ
πνίσεως, γιά νά φθάση κανείς σέ τέτοιο έπίπεδο έλευθερίας, 
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ώστε πάν ό,τι προηγήθη ν' άκυρωθή σχεδόν. Τούτο δέν σημαίνει 

ότι ό ανθρωπος τότε χάνει τήν γνώσι η τίς ίκανότητες πού έκέρ

δισε. Σημαίνει μόνον ότι άπαλάσσεται πλέον άπό τό φορτίο τών 

τάσεων τού παρελθόντος, τό όποϊον ξεκινάει άπό τήν άποθήκη 

τών έμπειριών του. Ή ϋψωσις τού στελέχους τού λωτού άπό τά 

λασπερά βάθη πρός τήν θωπεία τού άέρα καί τού ηλιου έκδηλώ

νει αύτή τήν έλευθερία. Είναι σχεδόν άπίστευτο, τό πώς ένας αν
θρωπος, πού έζησε σέ τόσο θλιβερές συνθήκες, σάν γελοιογρα

φία μιάς αλλης πιθανής ζωής, μπορεί νά ξεμάθη, νά ξεγίνη, θά 
έλέγαμε, νά γυρίση πίσω στήν πρωταρχική του φύσι μέ πλήρη 

ένημερότητα καί μέ πρόσθετη τήν άποκτημένη γνώσι καί ίκανό

τητα. Αύτή τήν άληθινή ώριμότητα, αύτή τήν κατανόησι, τήν φθά

νει ό πνευματικός ανθρωπος. 

·Έχομεν λοιπόν δύο είκόvες. Ή μία, ή περισσότερο εύκολο

νόητη, είναι ή διαδικασία πού ξεκινάει άπό κάτω ώς σπέρμα συ

νειδητότητος, πού έπηρεάζεται άπό αγνοια, άπαvτά δυσκολίες, 

άναπτύσσει περιπλοκές, άλλά ένδεχομένως τά ύπερπηδά όλ' 

αύτά καί φθάνει στήv κατάστασι τής άνθήσεως, ή όποία, κατά τήv 

Θεοσοφική τεχνική όρολογία, συμβαίνει στό πεδίον τού άvωτέ

ρου Μάνας. Άλλά όταν φθάση σ' αύτό τό στάδιο παύει νά ύπάρ

χη ή διάκρισις άνάμεσα στό 'Υψηλότερο καί τό Χαμηλότερο. 
'Υπάρχει μόνον τό ένα άδιαίρετον Μάνας. Ή διαίρεσις προήρχε

το άπό τήν αύτο-αγvοια τού έξωστρεφούς άτόμου, σέ σχέσι μέ 

τά ίδιαίτερα πράγματα. Μέ τήv πάροδο τής άγνοίας, παρέρχεται 

καί ή αϊσθησις τής διαιρέσεως. Καί όταν ζή στό μέσον τώv πολ

λών καί ποικίλων πραγμάτων, άλλά άνεπηρέαστος άπό αύτά, ή 

συνειδητότης άνακτά τήv άρχική της άγνό·-ητα, καθώς καί τήν 

έvότητα. 

Στό «Φώς τής 'Ασίας», τού σέρ ·Έντβιv ·Άρvολδ, ένας σοφός 
πού έπεσκέφθη τόν Βούδδα βρέφος, άναφέρεται ποιητικά στην 

γέννησί του μέ τίς λέξεις: «'Ένας ούράνιος λωτός άνθίζει». Άπό 

βαθειά έσωτερική αποψι, αύτός ό όρισμός περιέχει περισσότε

ρη άλήθεια άπό όση θά ύπέθετε κανείς. Ή έσωτέρα ϋπαρξις τού 
Μαθητού, καθαρά πνευματική σ' όλα τά έπίπεδα, θά έχη μιά 

ύπεργήϊνη ίδιότητα, σάν έκείνη τού λουλουδιού, καί ίκανότητα 
καί δύναμι νά άντιμετωπίζη κάθε προκύπτουσα κατάστασι. Φυσι

κά, μέσα σ' ένα φυσικό σώμα, θά πρέπει νά ζή ύπό περιορισμούς. 

Αί δύο έρμηνεϊαι ύποβάλλουν δύο διάφορες όντότητες, τά 

δύο ανθη τής άπεικονίσεως, ένα κατερχόμενοv ανωθεν καί αλλο 

άνερχόμενον κάτωθεν. Άλλά καί τά δύο είναι ένα. Ή άνοδος τού 

άνθρώπου άπό τόν μόχθο τής ϋλης καί τούς προσδιορισμούς της 
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πρέπει νά προσανατολίζεται nρός τήν άnόκτησι τής έλευθερίας, 
χωρίς νά nροαντιλαμβάνεται τήν φύσι τού τέλους. Ό Βούδδας 
εΤnε ότι καθώς ό ώκεανός έχει άn' άκρου είς άκρον τήν γεύσι 
τού άλατιού, ή Διδασκαλία του έχει ένα μόνον άρωμα, τό άρωμα 
τής 'Ελευθερίας. Ή κάθοδος τής πνευματικής Μονάδος καί ή 
άνθησις τών δυνατοτήτων της εΤναι μία έκδήλωσις τών θετικών 
της ίδιοτήτων. Αί δύο κινήσεις εΤναι πραγματικά μέρη μιας κινή
σεως, ή όnοία εΤναι θεατή άnό άμφότερα τά άκρα, μία άρνητική 
καί ή άλλη θετική άποψις. Ό άνθρωπος έχει αύτές τίς δύο άκρες 
η πόλους, έναν πνευματικόν καί έναν ύλικόν. Στό κέντρο τής 
ύnάρξεώς του εΤναι ένωμένα. Ό πνευματικός πόλος εΤναι ή θεία 
σπίθα -σπίθα, σπόρος, άστρο: λέξεις διάφορες, άλλά ταυτόση
μες. Ό άλλος πόλος, ό ύλικός, εΤναι ό σπόρος τής συνειδητότη
τος, άρχικά τό κέντρον τών μηχανικών άντιδράσεων καί έπειτα 
τής καθαρής νοήσεως. Σέ κατάστασι έλευθερίας, ή σπίθα φου
ντώνει σέ φλόγα. Ή άνθρώnινη συνειδητότης, καθώς έλευθερώ
νεται άnό τήν άγνοια καί τίς αύταnάτες, άντιλαμβάνεται ότι έχει 
ώς κέντρον τό Πνεύμά. "Όταν διακρίνη κάτι, ένα άντικείμενο, μιά 
nράξι, μιά σκέψι, ώς άσχημο, συλλαμβάνει άμέσως καί τήν είκό
να τού ώραίου. 'Επίσης, έάν διακρίνη κάτι κακό, άντιθέτει τήν εν-· 
νοια τού καλού. Έάν βλέnη κάτι σφαλερό, προβάλλει ή γνώσις 
τού άληθινού, nρός τήν όnοίαν τό σφαλερό άντιτίθεται. "Ώστε, γί
νεται μία προοδευτική άnοκάλυψις τού άληθινού, τού καλού καί 
τού ώραίου, παράλληλα μέ τήν άnόρριψη τού σφαλερού, τού κα
κού καί τού άσχημου. 'Όλα αύτά σημαίνουν ότι ή έσωτερική όψις 
τής έλευθερίας γιά τόν άνθρωπο καταρρίπτει τούς πέπλους τών 
περιορισμών καί άναδύεται ή άλήθεια. Ή ένέργεια πού προκαλεί 
αύτή τήν άνοδο τού άνθρώnου άnό τήν Ύλη καί τούς περιορι
σμούς της, καθώς καί ή ένέργεια τού ύψίστου Πνεύματος πού 
έκδηλώνεται στήν φύσι καί τίς ίδιότητές της, είναι ένα καί τό 
αύτό. Οί δύο πόλοι τού Πνεύματος καί τής 'Ύλης είναι δύο πόλοι 
έnί τών όποίων έnενεργεί. 
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'Ένας Αύτοκράτορας Μύστης 

ύπό ΕΡΜΙΝΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑΪ 

Ό Ρωμαίος αύτοκράτορας Φλάβιος Κλαύδιος 'Ιουλιανός, 

πού έζησε άπό τό 331 ώς τό 363, ειναι γενικά γνωστός μέ τό χα

ρακτηρισμό 'Ιουλιανός ό Παραβάτης. 
Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, ηταν άνεψιός τού Μεγά

λου Κωνσταντίνου, καί άνατράφηκε μέσα στά πλαίσια τής χρι
στιανικής θρησκείας. 

Άπό τά νεανικά του χρόνια ένιωσε ίσχuρή έλξη γιά τήν άρ
χαία φιλοσοφία καί στά εϊκοσι τέσσερα χρόνια του μυήθηκε στά 

μυστήρια τού Μίθρα. Ό αύτοκράτορας Κωνστάντιος, πού βασί

λευε τήν έποχή έκείνη, τού άνέθεσε τήν όμuνα τής Γαλατίας, 

έναντίον τής έπιδρομής γερμανικών φυλών. Μ' αύτή τήν εύκαι

ρία, ό 'Ιουλιανός διακρίθηκε τόσο yιά τίς μεγάλες στρατιωτικές 

του ίκανότητες, όσο καί γιά τίς διοικητικές του. 'Όσο διαρκούσαν 

αύτές οί δραστηριότ1']τες έμενε στό Παρίσι, πού ηiν έποχή έκεί

νη όνομαζόταv Λοuτές. Ι<αί έκεϊ άνακηρύχθηκε αύτοκράτορας 

άπό τόν στρατό του. 

Μετά τόν θάνατο τού Κωνστάντιου, έγινε ό μοναδικός κυβερ

νήτης τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας. Κατά τή διάρκεια τής σύ

ντομης αύτής βασιλείας, προσπάθησε ν' άναζωογονήση τή δύνα

μη καί τό γόητρο τής άρχαίας έλληνικης θρησκείας πάνω σέ φι
λοσοφική βάση. 

Τότε χρειάστηκε v' άναλάβη πόλεμο έναντίον της Περσίας 

καί πολεμώντας πάντα στήν πρώτη γραμμή πληγώθηκε θανάσι

μα. Ό Ίοuλιανός πέθανε ϋστερα άπό σύντομη βασιλεία, λιγώτε

ρη άπό δύο χρόνια. 

'Υπάρχουν πολλές σημειώσεις καί άναφορές στά γραπτά της 

Ε.Π. Μπλαβάτσκu, πού άφορούν τήν παθητική ζωή τού νεαρού 

ηρωα. Ό 'Ιουλιανός, λέει, άποκλήθηκε 'Αποστάτης, γιατί δέν 

ηθελε νά γίνει. Ό όρος άποστάτης, δείχνει κάποιον πού άρνεϊται 

τή θρησκεία του, άλλά ό 'Ιουλιανός ηταν πιστός σ' ένα σύστημα 

σκέψης πολύ άνώτερο άπό τίς πεποιθήσεις ένός όχλου πού τόν 

κυβερνούσε ή έκκλησία. Ή άντιπάθειά του στή χριστιανική θρη

σκεία ηταν κατά μέγα μέρος δικαιολογημένη άπό τή χαμηλή 

στάθμη της ήθικής τών πιστών της καί ίδιαίτερα άπό τήν σκληρό

τητα τού Θείου τού Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, πού ειχε άσπα

σθη τόν χριστιανισμό σάν έπίσημη θρησκεία της ρωμαϊκής αύτο

κρατορίας, όταν ή ίδιωτική του ζω1i ηταν κηλιδωμένη άπό τήν κα-
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ταδίκη σέ θάνατο μελών τής οίκογενείας του, άπό τά στενότερα, 

έπίσης καί γιά άλλα έγκλήματα. 
Διαβάζουμε στή Μυστική Διδασκαλία, ότι ό 'Ιουλιανός, ήταν 

λάτρης τής Νεο-πλατωνικής φιλοσοφίας. 'Αποκλήθηκε άλλωστε 

άποστάτης γιατί, πιστεύοντας στά μεγάλα ίδεώδη τών προγόνων 

του, δέν ηθελε νά δεχθή τόν όρισμό άνθρωπομορφικός, πού είχε 

υίοθετηθή άπό τούς άφοσιωμένους στή λαϊκή λατρεία. Ό αύτο
κράτορας 'Ιουλιανός άποκλήθηκε άποστάτης γιατί άγαποϋσε 

πολύ τήν άλήθεια γιά νά μπορέση ν' άποδεχτή άλλο πράγμα. 
Καί άλλοι άκολούθησαν τό παράδειγμά του. Κάθε νέος προ

σήλυτος πού πιανόταν στήν παγίδα άλλά είχε κρατήσει τήν άξιο
πρέπειά του καί ίχνη καλής θέλησης, ξαναγύριζε όπως ό αύτο
κράτορας 'Ιουλιανός στούς άρχαίους θεούς του. Ή δουλική 
ίστορία τόν άποκάλεσε Παραβάτη, γιά νά γίνη άρεστή στήν έκ
κλησία καί πρόσθεσε στά όνόματα τών ίσχυρών πού ήρθαν ϋστε
ρα άπ' αύτόν μερικά πομπώδη έπίθετα, όπως ό Μέγας, ό 'Άγιος, 
ό 'Ωραίος. 

Ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ λέει έξάλλου, ότι ό 'Ιουλιανός ήταν 
ώραίος, άγαθός καί άξιαγάπητος. Κατά τήν κυβέρνησή του στήν 
Γαλατία, μιλάει έπαινετικά γιά τή λιτότητα τοϋ πρωτοχρονιάτικου 
γεύματος μέ συντροφιά τούς στρατιώτες του, σέ άντίθεση μέ τά 
σύγχρονα πανηγύρια όπου όλόκληρες έκατόμβες, τετραπόδων 
καί πουλερικών, θυσιάζονταν γιά νά τιμηθή ή ή μέρα. 

Ό 'Ιουλιανός άνήκε στό Τάγμα τών Μυστηρίων τοϋ Μίθρα, τά 
όποία ήταν διδασκαλία έσωτερική, Περσικής προελεύσεως. '_Η 
λατρεία τοϋ Μίθρα, ήταν πολύ διαδεδομένη σ' όλη τήν έκταση 
τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας κατά τούς πρώτους χριστιανικούς 
αίώνες. 'Επειδή ήταν ό κυριώτερος άντίπαλος πού άντιτάσσετο 
στό Χριστιανισμό, ή θρησκευτική αύτή κίνηση καταδιώχτηκε άπό 
τούς φανατικούς χριστιανούς, μέχρι τήν έξόντωσή της. 

Ή κεντρική μορφή τών μυστηρίων ήταν ό 'Ηλιακός Θεός, καί 
ό 'Ιουλιανός, μετά τή μύησή του στίς ίερές τελετουργίες, έγινε ό 
«γυιός τοϋ Μίθρα». Καί ό αύτοκράτορας 'Ιουλιανός, έκανε κάθε 
νύχτα τήν προσευχή του στόν 'Απόκρυφο 'Ήλιο. Ό τελευταίος 
άπό τούς ήλιακοίJς ίερείς στήν Εύρώπη ύπήρξε ό Αύτοκράτορας 
Μύστης 'Ιουλιανός, ό λεγόμενος τώρα Παραβάτης. θέλησε νά 
κόμη καλό στόν κόσμο άποκαλύπτοντας τουλάχιστον ένα μέρος 
άπό τό μεγάλο μυστήριο τής Τριάδος. 

Ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, προσθέτει ένα σημείωμα στό κάτω μέ
ρος τής σελίδας. Ό 'Ιουλιανός πέθανε γιά τό ίδιο έγκλημα όπως 
καί ό Σωκράτης. Καί οί δυό διέδιδαν ένα μέρος τοϋ ήλιακοϋ μυ-
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στηρίου, γιατί τό ήλιοκεντρικό σύστημα ήταν μιά άποκάλυψη πού 
γινόταν κατά τή διάρκεια τής μύησης - ό ένας συνειδητά, ό όλ
λος άσυνείδητα, γιατί ό έλληνας Σοφός δέν εΤχε ποτέ μυηθεί. 

Ό Σωκράτης καταδικάστηκε σέ θάνατο άπό έπίγειους δικα
στές. Ό Ίουλιανός πέθανε άπό βίαιο θάνατο γιατί τό χέρι πού 
τόν προστάτευε ώς τότε εΤχε άποτραβηχτεί καί δέν τόν έκάλυ
πτε πλέον. Άπλούστατα, έγκαταλείφθηκε στό πεπρωμένο ιϊ στό 
Κάρμα του. 

Γιά τό σπουδαστή τού άποκρυφισμού ύπάρχει μιά διαφορά 
πού τόν κάνει νά σκέπτεται άνάμεσα σέ δυό τρόπους θανάτου. 
·Ένα όλλο άξιοσημείωτο παράδειγμα άσυνείδητης διάδοσης μυ
στικών πού άνήκουν στά μυστήρια, ήταν έκείνο τού ποιητή Όβί
διου, ό όποίος σάν τόν Σωκράτη, δέν ήταν μυημένος.

Στήν περίπτωσή του ό αύτοκράτορας Αϋγουστος, πού εΤχε 
μυηθεί, μετέτρεψε άπό έλεος τή θανατική του καταδίκη σέ έξο
ρία στόν Τόμο τού Εϋξεινου Πόντου. 

Έξορισμένος άπό τή Ρώμη, στίς άκτές τής Μαύρης θάλασ
σας, ό Όβίδιος, στήν άπελπισία του, δέ μπορούσε νά καταλάβει 
ποιά ήταν ή προσβολή πού είχε κάμει. 

Άλλά ό 'Ιουλιανός ήταν πραγματικός Μύστης των Μυστη
ρίων, καί τής άνώτερης φιλοσοφίας τους. Ό σκοπός του ήταν νά 
ξαναβάλει στή θέση του τό άληθινό έσωτερικό βάθος τής θρη
σκείας, άλλά οί όνθρωποι τού καιρού του δέν ήταν έτοιμοι νά δε
χτούν τό μήνυμα τής άλήθειας καί δέν είναι περισσότερο στίς 
ήμέρες μας. 

Ό άμερικανός θεόσοφος ·Άλβιν Μπόϋντ Κούν, στό βιβλίο του 
«Σκιά στόν Τρίτο Αίώνα», μιά έπανεκτίμηση τού χριστιανισμού, 
άναλαμβάνει τήν ύπεράσπιση τού εύγενικού χαρακτήρα τού 'Ιου
λιανού, καί καταγγέλει «τήν αίώνια στάση μομφής καί προσβο
λής, πού ή χριστιανική Έκκλησία συσσώρευσε άδιάκοπα στό 
πρόσωπο τού Ρωμαίου αύτοκράτορα 'Ιουλιανού, τόν όποίο ή χρι
στιανική έχθρότητα, έστιγμάτισε σάν έχθρό τού Χριστού δίνο
ντάς του τό έπίθετο Παραβάτης». 

Μερικοί σπάνιοι συγγραφείς ύπέδειξαν μία δίκαιη θέση άπέ
ναντι σ' αύτόν τόν όνθρωπο, άλλά στό σύνολό της ή Έκκλησία δέ 
σήκωσε τό δαχτυλάκι της γιά νά διορθώση τήν κακή κρίση άπέ
ναντι σ' αύτό τό θαραλλέο αύτοκράτορα τής Ρώμης, τόν τόσο 
έξυπνο καί άφοσιωμένο. 

Ό Ίουλιανός θά βρή τόν πρόωρο θάνατο άπό ένα βέλος πού 
τού στάλθηκε κατάστηθα άπό έναν θρησκομανή χριστιανό καί 
πού έβαλε τέλος στήν ύπέροχη προσπάθεια τού νεαρού αύτο-
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κράτορα νά έλευθερώσει τή ρωμαϊκή ήγεσία άπό τήv πολιτική 
διαφθορά μέ τίς πλατιές μεταρρυθμίσεις άντάξιες έvός μεγάλου 
πολιτικού άνδρα καί μέ τίς όποίες είχε πετύχει άξιόλογες προό
δους κατά τή σύντομη, λιγώτερη άπό δύο χρόνους βασιλεία του. 
Μόνον μ' αύτόν θά μπορούσε ό κόσμος νά έχη τήν ύπέρτατη εύ
καιρία νά δοκιμάσει τό δόγμα τού Πλάτωνα ότι «τό Κράτος, θα
πρεπε νά κυβερνιέται άπό φιλοσόφους», γιατί ό 'Ιουλιανός, ήταν 
βαθύς μελετητής καί είχε πάθος μέ τήν έσωτερική σοφία τών 
'Ελλήνων. Ό θάνατός του είναι είλικρινά άξιοθρήνητος σά μιά 
μεγάλη άπώλεια άπό τίς πιό μοιραίες στήν ίστορία. Κανείς δέ 
μπορεί νά πεί πώς ή εύγενικιά αύτή προσπάθεια δέ θά πετύχαινε 
αν μπορούσε νά κρατήση τό σκήπτρο τού αύτοκράτορα μέχρι τά 
έβδομήντα χρόνια μιάς όμαλης ζωής. 

Τά λόγια πού πρόφερε, λένε, στό έπιθανάτιο κρεβάτι του 
«ένίκησες Ναζωραίε» δέν έπιβεβαιώθηκαν ποτέ. 'Άν πραγματικά 
άφησε αύτή τή φωνή θά ήταν άπό τήν άπελπισία πού έβλεπε τήν 
καταστροφή όλων τών σχεδίων του (κατά τόν Α.Μ. Κούν). 

'Ελάχιστοι πρωταθλητές τής άνθρωπότητος στή σειρά τής 
ίστορίας άφηναν τή ζωή μέ τέτοια κατάθλιψη, διαπιστώνοντας 
ότι ό θάνατός τους θά σήμαινε άτέλειωτη συμφορά γιά τόν κό
σμο. θά πρέπει νά ύπέφερε τήν άγωνία τής πιό μεγάλης θλίψης 
γιά τόν πρόωρο θάνατό του. 

Γιά τόν άληθινό Χριστιανισμό ό θάνατος τού "Ιουλιανού ήταν 
μιά άτέλειωτη τραγωδία. 

(Μετάφρ. Σ.Χ:). 

·••···················◄
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Β ρ α χ  μ α ν  ι ο μ ό ς : Τούτο είναι τό άθροισμα τοϋ καθήκο
ντος: Μήν nράττεις ατούς άλλους έκείνο πού θά σοϋ προξενού

σε πόνο άν οί dλλοι τό έπρατταν σέ σένα. 

Μαχαβαράτα 5: 1 51 7 

Β ο υ δ δ ι ο μ ό ς : Μή βλάπτεις dλλους μέ τρόπους πού θά 

έφαίνοντο βλαβεροί καί σέ σένα. 

Ούδαναβάρyκα 5:18 

Ί ο υ δ α ϊ ο μ ό ς : Αύτό πού είναι μισητό σέ σένα, μήν τό 

nράττεις στό συνάνθρωπό σου. Αύτό �ίναι όλάκερος ό Νόμος, 

όλα τά λοιπά είναι σχόλια. 

Ταλμούδ, Σαμnάτ 31 α 

Ίο λ α  μι ο μ ό ς: Κανείς σας δέν είναι πιστός, μέχρις ότου 

έnιθυμήση γιά τόν άδελφό του αύτό πού έnιθυμεί γιά τόν έαυτό 

του. 

Σουνάν 

Κ ο μ φ ο υ κ ι α ν  ι ο μ ό ς : Ύnάρχει ένα ρητό πού νά ίσχύη 
γιά όλη τή ζωή ένός άνθρώnου; Άσφαλώς, είναι τό ρητό τής 

άγάnης: Μήν nράττεις ατούς dλλους ό,τι δέν θά ηθελες νά πρά

ξουν σέ σένα έκείνοι. 

Άνάλεκτα 15:23 

Τα ο ϊ ο μ ό ς: Θεώρησε τοϋ γείτονά σου τό κέρδος, δικό 

σου κέρδος καί τή ζημιά τοϋ γείτονά σου, ζημιά σου. 

Τάϊ-Σάνγκ Κάν-Γίνγκ Πιέν 

Χ ρ ι ο τ ι ο ν ι ο μ ό ς : Πάντα συν όσα άν θέλητε ϊνα nοιώσιν 

ύμίν οί dνθρωnοι, οϋτω καί ύμείς ποιείτε αύτοίς- ουτος γάρ έστιν 
ό νόμος καί οί nροφήται. 

κατά Ματθαίον 7:12 
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Μέ τήν εύκαιρία της 'Ολυμπιάδας 

Οί Θεοί τοϋ Όλύμπου 

άπό τήν αποψι τού Έσωτερισμοϋ 

Τού J.L. Davidge 

άπό τό περιοδικό Theosophy in Australia 

Οί ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟΙ άγώνες μάς παρακινούν σέ μιά άποσαφήνι

σι τών γνώσεών μας περί τοϋ Όλυμπιακοϋ Πανθέου καί τής έσω

τερικής σημασίας του. 
Οί 'Έλληνες έγνώριζαν τίς θεότητές των ώς πραγματικά όντα, 

τά όποϊα έζοϋσαν τήν ζωή άνδρών καί γυναικών ένώ έπροσωπο

ποιοϋσαν ίδιότητες θεοτήτων. Οί φιλόσοφοι έσχέτιζαν τούς 

θεούς μέ τίς κοσμικές δυνάμεις καί φαινόμενα, τούς άπέδιδαν 

δέ καταγωγή χιλιάδων έτών άπό τίς θείες δυναστείες τής Άτλα

ντίδας. 

'Όμως, γιά τούς συνήθεις 'Έλληνες οί θεοί ήσαν μιά μακρά 

χορεία προσώπων μέ άνθρωποειδεϊς ίδιότητες, πού άπετέλουν 

έναν μυθικό κόσμο. 

Κατά τόν 6ον π.Χ. αίώνα -έναν άπό τούς χρυσούς τοϋ κόσμου 

καί σημαντική έποχή γιά τήν πρόοδο τοϋ Έλληνικοϋ πνεύματος

άνεδύθη μιά διάφορη άντίληψις περί θεών. Ό 'Άγγλος ίστορικός 

Γκρώτ ( 1794-1871) τήν άποδίδει στόν Πυθαγόρα. Λέγει ότι ό 

Πυθαγόρας ήτο «ό πρώτος άπομακρυνθείς φραστικώς καί ού

σιαστικώς άπό τήν Θεογονία τοϋ 'Ησιόδου, γιά νά είσαγάγη τήν 

άντίληψι περί ούσιών μέ μεταβολές καί συνέπειες». Αύτή ή ίδέα 

συμφωνεί πρός τήν έσωτερική έρμηνεία τής «Μυστικής Διδα

σκαλίας»*. 

Άλλά, έπειδή μερικοί Έλληνισταί ύποστηρίζουν ότι ή Θεογο

νία τοϋ 'Ησιόδου βασίζεται έπί ίστορικών γεγ'ονότων, ή κυρία 

Μπλαβάτσκυ παρατηρεί ότι είναι εύκολώτερο γιά τήν 'Απόκρυφη 

διδαχή νά βρή τόν δρόμο της μέσα στό νοϋ τών στοχαστικών άν

θρώπων. «Τά άπαντώμενα σέ όλες τίς έξωτερικές λατρείες σύμ

βολα είναι όρόσημα προϊστορικών άληθειών». (Μ.Δ. 4/345). 

• Τό μνημειώδες έργον της 'Έλενας Πετρόβνα Μnλαβάτσκυ. Στίς έnόμενες

σημειώσεις τό έργον θ' άναφέρεται �)ς «Μ.Δ.», έν συνεχείQ δέ οί άριθμοί θά δει

κνύουν τόν άριθμό τού τόμου καί της σελίδας, έκδόσεως Adyar. Αί έρμηνευτικαί 

ύnοσημειώσεις τού παρόντος άρθρου στηρίζονται στό έργον τού Ζιναραγιαντάσα 

«·Απόκρυφος 'Εξέλιξις της Άνθρωnότητος» (Έλλ. μετάφρασις). 
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Σ' ένα βιβλίο έκδοθέν προσφάτως, ύπό τόν τίτλο «Οί δώδεκα 

'Ολύμπιοι», ό δρ. Τσάρλς Σέλτμαν άποδίδει έμφασι στήν ύψηλή 

«ψυχαγωγική άξία» τών 'Ελληνικών μύθων καί τήν σημασία τους 

γιά τήν κλασσική παιδεία, πιστεύει δέ σταθερά ότι μπορούν νά 

συμβάλουν στόν σημερινό ταραγμένο κόσμο, ό όnοίος άκόμη 

«πεινάει γιά άνθρωπισμό». Μπορούμε νά φαντασθούμε τήν κυρία 
Μnλαβάτσκυ νά μαστιγώνη τόν δρα Σέλτμαν μέ λόγια λιγώτερο η 
περισσότερο όμοια έκείνων πού έχρησιμοποίησε σχετικά μ' ένα 
άρθρο τού Γλάδστοουν στό περιοδικό «Δέκατος ένατος αίών»: 

«·Η τάσις τών πλείστων σοφών 'Ελληνιστών ειναι νά περιορίζουν 

τίς φαντασίες των στίς έξωτερικές είκόνες τής Μυθολογίας καί 
νά χάνουν τήν όψι τής έσωτερικής των σημασίας. Τό 'Εσωτερικό 

κλειδί γιά τά μυστήρια τόσον τής Χριστιανικής όσον καί τής 'Ελ
ληνικής Θεογονίας καί τών 'Επιστημών είναι ή Μυστι1<ή Διδασκα

λία τών προϊστορικών έθνών ... Μόνον ή διδασκαλία αύτή μπορεί 

νά χαράξη τήν σχέσι όλων τών άνθρώnινων θρησκευτικών ύnο

θέσεων καί μόνον αύτή ή διδασκαλία έμφυσδ τό πνεύμα τής 
ζωής στίς λαϊκές μορφές έnί τών όρέων τού Μέρου, τού 'Ολύ

μπου, τής Βαλχάλας η τού Σινά». (Μ.Δ. 4/335). 

Ή έσωτερική σημασία τών ποικίλων αύτών ούρανών τών άθα

νάτων -τών 'Ινδών, τών 'Ελλήνων, τών βορείων η τών Έβραίων
ητο ύnοτίθεται, έξ ϊσου άnρόσιτη στήν άντίληψι τού κοινού άν
θρώnου τού άρχαίου κόσμου, όπως καί τού σημερινού. Άλλά ή 

κυρία Μπλαβάτσκυ μας έδωσε μέ τά έργα της «Ίσις άnοκαλυ

φθείσα» καί «Μυστική διδασκαλία» τό κλειδί. 'Ό,τι ητο γιά τούς 
'Έλληνες ό ·Όλυμπος, ητο γιά τούς 'Ινδούς τό Μέρου, «χώρα εύ

λογίας άπό άρχαιοτάτους Βεδικούς χρόνους». Ώς διαμονή τού 

Βισνού, τό Μέρου «άντιnροσωπεύει τήν περιοχή τού 'Άτμα*, τής 

άγνής ψυχής καί πνευματικότητας. Είναι χώρα κατοικουμένη 
άπό ζώντα όντα έπί δέκα χιλιάδες χρόνια, έλεύθερα άπό νόσο η 
παράπτωμΟ' όπου δέν ύnάρχει οϋτε άρετή, οϋτε άμαρτία, διότι οί 
άνθρωποι αύτοί είναι τής ίδίας φύσεως μέ τούς θεούς». 

Καθώς ό 'Όλυμπος, είχε καί τό Μέρου, κατά τίς έσωτερικές 

διδασκαλίες, τήν γεωγραφική του θέσι, ταυτίζεται δέ μέ τόν βό

ρειο Πόλο τής πρώτης ήπείρου έπί τής Γής μας καί περιγράφε

ται ώς «διαμονή τής πρωταρχικής άνθρωπότητος». 

Ή κυρία Μnλαβάτσκυ συσχετίζει τό Μέρου μέ τόν Κήπο τής 
Έδέμ, όχι όμως κήπο «τρυφηλότητας, έκφραζομένης μέ τήν έλ
ληνική λέξι «ήδονή» * *, όπότε «δέν είναι καλύτερος άnό τόν 

• "Ατμα: τό Πνεύμα, ό «'Ανώτερος 'Εαυτός», ό «Δαίμων» τοϋ Πλάτωνος.

• • 'Ελληνικά στό κείμενον τής Μnλαβάτσκυ.
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'Όλυμπο τών 'Ελλήνων» - άλλά, μάλλον, μέ τήν Έδέμ τής Γενέ
σεως, ό όποίος «σημαίνει Σοφία, μιά κατάστασι σάν τής Νιρβάνα, 
έναν Παράδεισο Εύλογίας, ό όποίος, έπίσης, άπό άλλη άποψι, 
σημαίνει τόν ϊδιον τόν Διανοούμενον 'Άνθωπο, τόν φορέα τής 
Έδέμ, είς τήν όποίαν άναπτύσσεται τό δένδρον τής Γνώσεως 
τού καλού καί τού κακού-άνθρωπον ό όποίος είναι ό Γνώστης». 
(Μ.Δ. 3/208). 

Στό έργον «�Ισις άποκαλυφθείσα» δίδεται έπιστημονική βάσις 
στίς άλληγορίες τών 'Ελλήνων: «Τό θεμελιώδες στοιχείο τών άρ
χαιοτάτων θρησκειών ήτο άστρολατρικόv καί ύποστηρίζομε ότι 
οί μύθοι των καί οί άλληγορίες των, έάν έρμηνευθούν πλήρως 
καί όρθώς, προσαρμόζονται στίς άκριβέστερες άστρονομικές 
γνώσεις τής έποχής μας. Έπί πλέον, μέ δυσκολία θά μπορούσε 
νό εύρεθή έπιστημονικός νόμος -εϊτε άναφερόμενος στήν φυσι
κή άστρονομία, εϊτε στήν φυσική γεωγραφία- ό όποίος νά μήν 
ταιριάζη στούς εύφυείς συνδυασμούς τών μύθων των. Ένεφάνι
σαν μέ άλληγορίες τίς σημαντικώτερες, 600 καί τίς έλαχιστότε
ρες αίτίες τών ούρανίων κινήσεων· ή φύσις έκάστου φαινομένου 
έπροσωποποιήθη. 

Καί στίς μυθικές βιογραφίες τών 'Ολυμπίων θεών καί θεαι
νών, ένας ένήμερος τών πλέον προσφάτων άρχών τής φυσικής 
καί τής χημείας θά μπορούσε νά εϋρη τίς αίτίες των, τίς έπενέρ
γειες καί τούς άμοιβαίους συχετισμούς των ένσωματωμένους 
στήν συμπεριφορά καί πορεία τών άστατων θεοτήτων». ΓΙσις, 
1 :262). 

'Εξηγείται στήν Μυστική Διδασκαλία ότι «όλοι οί θεοί τού 
'Ολύμπου, καθώς καί έκείνοι τού 'Ινδικού Πανθέου καί οί Ρίσις 
ήσαν έπτάμορφες προσωποποιήσεις: 1) Τών Διανοητικών Δυνά
μεων τής Φύσεως, 2) τών Κοσμικών Δυνάμεων, 3) τών Ούρανίων 
Σωμάτων, 4) τών Ψυχών η Ντυάν Τσόχαν, 5) τών Ψυχικών καί 
Πνευματικών Δυνάμεων, 6) τών θείων Βασιλέων έπί Γής, η έν
σαρκώσεων τών θεών καί 7) τώv ΓηΤνων 'Ηρώων η 'Ανδρών. Ή 
γνώσις τής διακρίσεως τής όρθής μεταξύ αύτών τών έπτά μορ
φών άνήκε άνέκαθεν στούς μεμuημένους, τών όποίων οί άρχαιό
τεροι προκάτοχοι είχαν δημιουργήσει τούτο τό άλληγορικό καί 
συμβολικό σύστημα. 

«·Έτσι ένώ ό άστερισμός τού Ούρανού έβασίλευε έπί τής 
Δευτέρας Φυλής* καί τής ήπείρου της, ό Κρόνος έκυβερνούσε 

• Κατά θεοσόφους συγγραφείς, τό σχέδιον τοϋ Λόγου περιλαμβάνει 7 τύπους

φυλών γιά τήν έξέλιξι τής άνθρωnότητος. Διανύομε ήδη τήν 5η. 
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τούς Λεμουρίους** καί ό Ζεύς μέ τόν Ποσειδώνα καί άλλους 

έμάχοντο γιά τήν 'Ατλαντίδα, ή όnοία ητο ή Γη όλόκληρη κατά 

τήν περίοδο τής Τετάρτης Φυλής*** (Μ.Δ. 4/334). 
«Καίτοι ό Ζεύς βασιλεύει έnί τής Τετάρτης Φυλής, ό Ποσει

δών κυβερνά καί άnοτελεί τό άληθινό κλειδί nρός τήν τριάδα τών 
Κρανίων 'Αδελφών, καί nρός τίς άνθρώnιvες φυλές μας. Ό Πο

σειδών καί ό Νηρεύς είναι ένα- ό πρώτος, κυβερνήτης τϊ nνεϋμα 

τής Άτλαντίδος nροτοϋ άρχίση ό καταποντισμός της, ό δεύτε

ρος έπειτα. Ό Ποσειδών είναι τιτανική δύναμις τής ζ ώ σ η ς 
Φυλής, ό Νηρεύς, τό Πνεύμα της, ένσαρκούμενον στήν έnακό
λουθη Πέμπτη τϊ Άρεία φυλή****. (Μ.Δ. 4/4/335). 

Ό Φειδίας είχε κάμει ένα γιγάντιο άγαλμα τοϋ Διός, τό 
όnοίον έθεωρήθη ώς ένα άnό τά θαύματα τοϋ κόσμου. Ή Μnλα
βάτσκυ ύnενθυμίζει ότι «nροτοϋ ό Φειδίας άνθρωnομορφοnοιή
ση τόν Όλύμnιο Δία ώς Παντοκράτορα θεόν, ό Μuξιμος, στήν 
άρχαιοτάτη έnιστήμη τής συμβολολογίας, είχε ένσωματώσει στό 
πρόσωπό του τίς ίδιότητες πασών τών κοσμικών δυνάμεων. Ό 

Μϋθος ητο όλιγώτερο μεταφυσικός καί πολύπλοκος, άλλά πλέον 
εύφραδής ώς έκφρασις τής φυσικής φιλοσοφίας». 

Ό Ζεύς έθεωρείτο, κατά τόν Πορφύριο καί τόν Πρόκλο, ώς 
άρχηγός τών ζώντων όντων. «Στήν Όρφική θεολογία, τήv άρ

χαιοτάτην όλων, μιλώντας μεταφυσικά, άντεnροσώnευε καί τήν 
ίσχύν (potentίa) καί τήν ένέργεια (actus), καθώς καί τήν άναnο
κάλυnτοv αίτίαν καί τόν Δημιουργόν, τϊ τόν δρώντα Πλάστην ώς 
έκδήλωσιν τής άοράτου ίσχύος. Κατά τήν δημιουργικήν του ίκα
νότητα, έν συνδυασμώ μέ τούς συναδέλφους του, διαβλέπουμε 

σ' αύτόν τίς κραταιότερες έκδηλώσεις τής κοσμικής έξελίξεως 

•• Ή καλύπτουσα σημαντικόν τμήμα τού σημερινού Είρηνικού ώκεανού μεγά

λη ηπειρος όνομάζεται ύπό τών σπουδαστών τής θεοσοφίας Λ ε μ ο υ ρ ί α , τού 

δρου ληφθέντος παρά τού φυσιοδίφου Σκλέητερ, δστις ύπεστήριζε τήν ϋπαρξιν 

τοιαύτης ήπείρου, βασιζόμενος έπί τής άνωμάλου διανομής τών Λεμουρίων πιθή

κων έπί άπεράντων έκτάσεων. Ή γή κατωκείτο ύπό άνθρώπων τών όποίων ύπο

λείμματα θεωρούνται οί αίθίοπες, νέγροι καί γενικώς αί μέ ούλότριχα κόμην φυ

λαί. 

•·· Τετάρτη Φυλή ή Άτλαντινή. Περιγράφεται ώς έχουσα 7 «ύποφυλάς, τών

όποίων αί δύο πρώτοι έξηφανίσθησαν. Μερικοί σκελετοί άπό άνασκαφάς θεω

ρούνται ύποδείγματα τής πρώτης καί δευτέρας». Αί έπόμεναι είναι: Τολτέκοι (κα

θαρά Περουβια·✓οί), Άζτέκοι, (έρυθρόδερμοι Ίνδοί), Τουράνιοι (Σινική κιτρίνη 

φυλή), Πρώτοι Σημίται, Άκκάδιοι (Φοίνικες), Μογγόλοι, Ίάπωνες, Μαλαίοι. 

••· • Έκ τής Πέμπτης η Άρείας Φυλής ένεφανίσθησαν μέχρι τούδε μόνον πέ

ντε «ύποφυλαί»: (Ίνδοί - Αίγύπτιοι, "Αρειοι Σημίται, Ίράνιοι, Κέλται, Τεύτονες.'Η 

6η ύποφυλή Αύστραλοαμερικανών είναι ύπό έπεξεργασίαν. 
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-χημική συγγένεια, άτμοσφαιρικό ήλεκτρισμό, έλξι καί άπώθησι.
Παρακολουθώντας τίς έμφανίσεις του σ' αύτό τό φυσικό συνταυ
τισμό, άνακαλύπτουμε πόσο καλά πληροφορημένοι ήσαν οί άρ

χαίοι περί τών θεμάτων τής φυσικής έπιστήμης». (Ισις, 1 /1262).

Οί άλληγορίες των «παρ' όλον ότι φαίνονται πληθωρικές, ού

δέποτε άπεμακρύνοντο άπό τίς δύο κύριες ίδέες, μπορεί νά δια

πιστωθούν πάντοτε στήν ίερή των άπεικόνισι: αύστηρή προσήλω

σι στήν φυσική, καθώς καί τήν ήθική όποψι τού φυσικού νόμου. 
Οί μεταφυσικές των έρευνες ούδέποτε συνεκρούσθησαν μέ τίς 
έπιστημονικές άλήθειες, καί ή θρησκεία των δύναται νά όνομα
σθή οί ψυχο-φυσιολογικές πίστεις τών ίερέων καί έπιστημόνων 
οί όποίοι τίς έθεμελίωσαν έπί τών παραδόσεων τού νηπιακού κό
σμου, όπως τίς έδέχθησαν τά σοφιστικά πνεύματα τών πρωτογό
νων φυλών καί όπως, μέ τήν πειραματική γνώσι, ήλικιώθησαν μέ 
τήν Σοφία τών μετέπειτα αίώνων».ΓΙσις, 1 /263). 

Έπί παραδείγματι, ό μύθος τού Προμηθέως, τού 'Ελληνικού 
Λόγου, τόν όποίον ό Ζεύς άλυσόδεσε σ' ένα βράχο. Ή έσωτερι
κή φιλοσοφίσ προμηθεύει ένα κλειδί γιά τόν Προμηθέα, ό 
όποίος, μέ τό νά φέρη στή γή τό θείον πύρ (διάνοια καί συνείδη
σι) έπροίκισε τούς άνθρώπους μέ λογική καί νού. Ό Προμηθεύς 
είναι ό 'Ελληνικός τύπος έκείνου, τό όποίον στό έσωτερικό λεξι

λόγιο άποκαλείται «κουμάρα» rϊ «"Εγώ», καί τό όποίον, διά τής 
ένσαρκώσεως σέ άνθρώποuς, τούς μετέβαλε σέ λανθάνοντος 
θεούς, άντί ζώων. 

Σ' αύτή τήν άλληγορία, ό Ζεύς άντιπροσωπεύει τόν "Όμιλο 
τών Πρωταρχικών Προγόνων, τών «Πίτρις» ("Ινδικά), τών «Πατέ

ρων», οί όποίοι έπλασαν άνθρώπους άναίσθητοuς καί χωρίς νού, 
ένώ ό θείος Τιτάν Προμηθεύς -έξόριστος άπό τόν ούρανό- παίρ
νει τήν θέσι τών Πνευματικών Δημιουργών, τών «Δέβας» πού 
έξέπεσαν στήν γέvνησι! Ένώ ό Ζεύς καί ό όμιλός του ήσαν κύ
ριοι τών κοσμικών κατωτέρων τιτανικών δυνάμεων, ό Προμηθεύς 
κατείχε μόνον τό Διανοητικόν καί Πνευματικόν Πύρ. 

«Τούτο τό δράμα τής πάλης μεταξύ Προμηθέως καί τού "Ολυ
μπιακού τυράννου καί δεσπότου, αίσθησιακού Διός, τό βλέπουμε 
νά έκτυλίσσεται καθημερινώς στό παρόν άνθρώπινο γένος- οί 
κατώτερες δυνάμεις άλυσοδένουν τίς ύψηλότερες βλέψεις 
στόν βράχο τής ϋλης γιά νά θρέψουν τόν γύπα τής θλίψεως τού 
πόνου καί τής τύψεως. Ό σύγχρονος Προμηθεύς έγινε 'Επιμη
θεύς -αύτός πού βλέπει μόνον μετά τό συμβάν- διότι ή παγκό
σμια φιλανθρωπία τού πρώτου άπό πολλού έξεφυλίσθη σέ ίδιο

τέλεια καί ίδιολατρεία. Ό άνθρωπος θά ξαναγίνη ό έλεύθερος 
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Τιτάν, όχι όμως προτού ή κυκλική έξέλιξις άποκαταστήση τήν 
διασπασθείσαν άρμονία μεταξύ τών δύο φύσεων - της γηΤνης καί 
της θείας. Τότε θά είναι άδιαπέραστος στίς κατώτερες τιτανικές 
δυνάμεις, άτρωτος στήν Προσωπικότητά του καί άθάνατος στήν 
Άτομικότητά του -αύτό όμως δέν μπορεί νά συμβη προτού 
έξουδετερωθη άπό τή φύσι του κάθε ζωώδες στοιχείο. 'Όταν ό 
άνθρωπος άντιληφθη ότι «Deus non fecit mortem» (ό θεός δέν 
έδημιούργησε τόν θάνατο), άλλά τόν έδημιούργησε ό ϊδιος ό άν
θρωπος, θά ξαναγίνη πρό της πτώσεώς του Προμηθεύς». (Μ.Δ. 

3/420). 

"Ας εύχηθούμε, καθώς οί 'Ολυμπιακοί άγώνες στήν 'Ελλάδα 
πού έτελούντο πρό χιλιάδων έτών, «συνετέλεσαν στήν διατήρησι 
τού αίσθήματος της κοινής 'Ελληνικής ζωής (παν-έλληνικης) 
παραμερίζοντας τήν στενή πολιτική τών διαφόρων άστεων», 
όπως άναφέρει ό Ούέλλς, έτσι καί οί σύγχρονοι 'Ολυμπιακοί 
άγώνες, πού συναθροίζουν άθλητάς άπό όλα τά μέρη τού κό
σμου, νά διατηρήσουν τά χαρακτηριστικά της εύγενείας καί ίπ
ποτισμοϋ, πού τούς διέκριναν στό παρελθόν καί νά συντελέσουν 
στήν ένότητα της άνθρωπότητος ύπεράνω όλων τών διαφορών 

τού έθνικισμού. 
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Κάρμα - Μετενσάρκωση

Τού ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ν. ΟΙΧΑΛΙΩΤΗ

Κάθε άνθρωπος έχει μιά έξουσία. Ή έξουσία, ή δύναμη αύτή 
δεσμεύει η άποδεσμεύει αύτόν πού τήν έχει η αύτόν πάνω στόν 
όποίον άμεσα η έμμεσα έπενεργεί. Κανένας δέν μπορεί ν' άπαρ
νηθεί τήν έξουσία αύτή, πού άλλοι τήν άποκαλούν «κάρμα», άλ
λοι «πεπρωμένο», «κισμέτ», «θεία πρόνοια». Τό μυστικό εΤναι νά 
γνωρίσεις τήν έξουσία σου αύτή, όπως πάλι ν' άνεχθείς η άντιπα
ρέρχεσαι τήν έξουσία τού άλλου. Τό πρώτο λέγεται αύτόγνωση, 
τό δεύτερο ταπείνωση η κι άγάπη. Χωρίς τό πρώτο δέν εΤναι δυ
νατόν τό δεύτερο. Χωρίς δέ αύτά ή άνέλιξη εΤναι βραδεία. 

Στή σοφή νομοτέλεια τού Σύμπαντος, τύχη δέν ύπάρχει- τά 
πάντα διαπνέονται άπό λογική συνέχεια καί πρόνοια. ΕΤναι (ή 
πρόνοια-άγάπη) ή άναπότρεπτη έκδήλωση τής έντός μας θείας 
ούσίας καί πραγματικό1ητας, μά καί τό άσύλληπτο μεγαλείο τού 
θείου, μάλιστα κατά συσχετισμό, άλληλοεπίδραση κ' έσωτερική 
διεργασία μέ τούς γύρω, τά γύρω καί τή φανερή η άφανέρωτη 
δημιουργία. 

Τό «κάρμα», ό Συμπαντικός αύτός Νόμος, μπορεί άβίαστα νά 
είπωθεί πώς εΤναι ό νόμος πού διασφαλίζει τό άμετάκλητο τής 
άνόδου, τό μέσον γιά νά φθάσει κανείς στήν άλήθεια τού έαυτού 
του, στήν ούσιαστική γνώση τών γύρω του. Γι' αύτό ή άκραία 
θέση του, δηλαδή ή φυσιολογική πορεία τής ύλικής έξέλιξης, δια 
τών διαδοχικών ένσαρκώσεων, πού όδηγεί στήν άπαλλαγή άπό 
τήν ϋλη, ούδέποτε χωρίς λόγο παραβιάζεται. "Αποτελεί πάντοτε 
τήν άσφαλιστική δικλείδα τής ώριμότητας κι άποδέσμευσης. Μ' 
άλλα λόγια, όδηγεί ή σάρκα στήν άπόσάρκωση όσο, κ' έκεί όπου, 
τό πνεύμα δέν διευκολύνεται πρός τούτο. 

Τό κάρμα δέν θά πρέπει, κατά βάση, vq τό άνεξαρτοποιούμε 
άπό τήν έλευθερία τής άνθρώπινης θέλησης, άφού αύτήν έξυπη
ρετεί κ' έξαιτίας αύτής προήλθε. 'Υπάρχουν άλλωστε, κατά θεία 
έλαστικότητα, σ' όλα τά σημεία τής διαδρομής τής άνθρώπινης 
δράσης, όρια όπου ή έλεύθερη βούληση τού άνθρώπου μπορεί 
νά έπιδείξει ίδιαίτερη δύναμη η έκλαμψη. 'Όρια ώς πρός τήν 
άναστολή, άποτροπή η άνατροπή τού έπερχόμενου. 'Όρια άκόμη 
καί στό πώς θ' άντιμετωπίσει ή άνθρώπινη ψυχή (έπηρεαζόμενη 
άπό τό πνεύμα η παρασυρόμενη άπό τήν ϋλη), τό έστω άναπό
τρεπτο, συγκεκριμένο γεγονός. 
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Πέραν αυτων, φυσικά, δέν μπορεί ν' άποκλεισθεί καί ή έξ 
άνωθεν βοήθεια (άλλοι θά τό όνόμαζαν «θεία χάρη», ,:Άγιον 
Πνεύμα», «Φώτισή», «πνευματική όντότητα» η κάπως άλλιώς), 

καθότι δέν γνωρίζουμε έάν, πότε καί πόσο, ή θεία, η ή θεία κατά 
παραχώρηση βούληση μπορεί νά προωθήσει τό συγκεκριμένο 
προσπαθούν άτομο η νά φωτίσει καί διευκοΛύνει μιά κατηγορία 

άνθρώπων η άκόμη καί νά μεταλλάξει τό κάρμα τού άνθρώπινου 
γένους, πρός ταχύτερη η καί άμεση 'ίσως άνέλιξη. 

Πάντως, ό τρόπος λειτουργίας τού Καρμικού Νόμου, σάν πε

ριπτωσιολογία καί σάν άλληλοσύνδεση καί άλληλοεξάρτηση (κα
λή η κακή, έπιταχυντική η άνασταλτική) καί σύνολον, είναι πολύ 
πιό πολύπλοκος καί μυστικός άπ' ό,τι ή λογική η ό,τιδήποτε άλλο 

προσπαθεί νά όριογραμμίσει. Ή κινούσα τό κάρμα άδηλη νοητι

κή δύναμη μπορεί νά δικτυώνεται κατά βάση μέ τίς έννοιες 

ύπευθυνότητα («έλεύθερη βούληση») - πρόνοια - άγάπη, μά καί 
οί έννοιες αύτές στήν έκταση καί διασύνδεσή τους είναι άδια
νόητες κι άσύλληπτες γιά τήν άνθρώπινη πραγματικότητα. 

Ό άνθρωπος όταν τό κάρμα κατά τά έγκόσμια είναι δυσμε
νές, τό θεωρεί τιμωρία, παρ' ότι δέν θυμάται κάποιο ίστορικό, κα
νένα γεγονός, τουλάχιστον προγενέστερής του ζωής, πρός συ
σχέτιση. 

Μιλάμε γιά κάρμα σάν άνταποδοτική δικαιοσύνη. Αύτό, όσο 
καί σωστό νά φαίνεται, κατά βάση καί ούσία είναι λάθος. Λάθος 

γιατί τό «άνταπόδοση» είναι παρακλάδι τής έκδίκησης καί τής 

άνελευθερίας, όσο δίκαια δέ κι αν φέρεται αύτή, δέν είναι δι
καιοσύνη, γιατί άκόμη ή έννοια «δικαιοσύνη», έφόσον δέν ταυτί
ζεται η δέν συμπλέει μέ τήν έννοια «άγάπη», είναι άνθρωπομορ

φική. Τό κάρμα πρέπει νά τό συλλάβουμε σά μιά άκολουθία 

άγίας προσφοράς, δηλαδή δικαιοσύνης όχι μέ τήν έννοια καί 
μορφή άμφοτεροβαρούς θέσης (άνταμοιβή, έκδίκηση, άνταπό

δοση), μά μέ τήν έννοια τής εύεργεσίας, τής προσφοράς nρός 
σέ πού έθελοτυφλείς, πού πρέπει νά προστατευθείς, άλλο έάν 
αύτή σου ή προστασία σού φέρνει σωματικό η ψυχικό πόνο η 

άνεπίτρεπτη, κατά τά θεατά, εύφορία. 
Ή πίστη στή θεωρία τής διαδοχικής ένσάρκωσης τής αύτής 

ψυχής σέ διάφορα (άδιακρίτως φύλλου) κάθε φορά άνθρώπινα 
σώματα, σύμφωνα μέ τό μεγάλο νόμο τής αiτιότητος, η τού 

«άντιπεπονθότος» κατά τούς άρχαίους 'Έλληνες, είναι πάρα 
πολύ παλιά ύπόθεση, συγχεόμενη δέ μέ τή θεωρία τής μετεμψύ
χωσης η (κατά Όλυμnιόδωρο) μετενσωμάτωσης, άγνωστο πόσο 

παλαιότερα. Μπορούμε δέ άκόμη, γενικά, νά πούμε ότι, όλες οί 



276 ΙΛΙΣΟΣ 1990 

έnίσημες σήμερα θρησκείες, εϊτε άnροκάλυnτα εϊτε κατ' ένδει
ξη κ' έσωτερική θεώρηση, άnοδέχονται τή Μετενσάρκωση. 

Κατά μία όρισμένη όραση τών πραγμάτων ό καθένας δέν εί
ναι έλεύθερος κάθε φορά πού πρόκειται νά ένσαρκωθεί, νά έnι
λέξει έnακριβώς τό σώμα καί τίς συνθήκες πού τοϋ ταιριάζουν 
περισσότερο, άλλά άκολουθεί τή φυσιολογική έναλλαγή σωμά
των καί καταστάσεων όπως ή πρόνοια-κάρμα ύnέρ αύτοϋ έnι
τάσσει. 'Εξαίρεση αν έχει φθάσει σέ ϋψος τέτοιο πού νά έχει ξε
φύγει κατά κάποιο τρόπο τής προσωπικής του μορφής κ' έχει 
συνειδητοποιήσει τό θείο του Έγώ, τήν άθάνατη ϋnαρξή του (ό
nότε γνωρίζει), η βρίσκεται πάλι σ' ένα τέτοιο σημείο έντονης κι 
άμετακίνητης ύλικότητας η συγκινισιακής κατάστασης πού τόν 
όδηγεί μοιραία κι άναnότρεnτα στά ϊδια -σάν συνέχεια ϊσως- πού 
έζησε η καί κάπου χαρακτηριστικά χειρότερα (όnότε έnιθυμία κι 
άνάγκη, κατά πρόνοια πάντοτε κάρματος, συμπίπτουν). 

'Αντίθετα, θά πρέπει, κατά τίς ένδείξεις, νά έχει κάποια μεγα
λύτερη εύχέρεια (όχι βέβαια πάντοτε) νά έnιλέξει μεταξύ παρα
μονής του στή μεταβιωτική περιοχή ( όπου συντελείται κατά κα
νόνα, μέ τόν καιρό, ένα είδος άνασκόnησης, κάποιας αύτογνω
σίας, διδαχής) καί ταχύτερης καθόδου του στόν ύλικό κόσμο 
(ούτόν η κάποιον άλλο σχετικό), τήν ά κ ρ ι β ή τουλάχιστον ήμε
ρομηνία όμως τής όnοίας (καθόδου) ούδέnοτε προσδιορίζει. 
Ύnάρχει βέβαια καί ή περίπτωση πού ή κάθοδος δέν άnοτελεί 
έκδήλωση nροσωnικοϋ η καθαρώς nροσωnικοϋ κάρματος. 

Γιά νά όλοκληρωθεί, στό πλαίσιο πού έδώ άναnτύσσεται, τό 
θέμα Κάρμα-Μετενσάρκωση, θά πρέπει v' άναφερθοϋμε όέ 
άnορίες-έρωτηματικά, διαπιστώσεις: 

- Γεννήθηκε καταρχήν τό έρώτημα γιατί ό άνθρωπος δέν θυ
μάται γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις τών διαφόρων nροβιώ
σεών του; 

Πολλές προσπάθειες έχουν καταβληθεί nρός διερεύνηση 
του πού είναι έναnοθηκευμένες οί μνήμες τόσων nροβιώσεών 
μας, άφοϋ σέ κάθε ένσάρκωση δέν έχουμε τόν ϊδιο φυσικό έγκέ
φαλο; Άλλά σάμπως ό τωρινός μας έγκέφαλος θυμάται τά τής 
βρεφικής η προσχολικής η κι όλα τά μετέπειτα γεγονότα, πού 
όμως κανείς δέν μπορεί νά nεί πώς δέν τά έζησε η ότι άnοσβέ
σθηκαν; Προσωπικά πιστεύομε ότι, ή σέ άνενεργό μορφή μνήμη 
έκ nροβιώσεών μας, είναι στήν έξουσία μιάς έντός μας «άδηλης» 
καί άσύλληnτης, εύεργετικά γιά μάς δρώσας, «ένεργοϋ nνευμα
τικότητος» (Σχτ. σελ. 92, 98, 105 κ.ά. βιβλίου «Κάθαρση» -έκδ. 
1988, Άρ. Οίχαλιώτη). 
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Πέραν άnό όnοιαδήnοτε προσπάθεια, βιολογικής κατά βάση 

έρμηνείας τής παρούσης η παρελθουσών ζωών μνήμης, έρωτό

ται οί διάφορες κινήσεις-διαδρομές πού κάνει ένα μυρμήγκι η 

κάποια μέλισσα κουβαλώντας σπόρους η νέκταρ ένδιαφέρουν 
γιά τήν ένθύμηση η γιά τό σκοπό καί τό άnοτέλεσμα; 'Όμως, άνε
ξάρτητα πού δίδεται ή έμφαση η πού μός ώθεί ή περιέργεια καί ή 

φιλαυτία μας, πρέπει νά γνωρίζουμε ότι όλα έχουν έναν προορι

σμό, μιά πρόνοια καί προστασία (καί τά έnιτρεnτά καί τά μή). Κι 
αύτός ό λόγος οϋτε είναι εϋκολο νά παραβιασθεί, οϋτε οϊκοθεν 
κι άναίτια, συνήθως, παραβιάζεται. Πάντως, θά πρέπει νά 

σημειωθεί ότι, σέ κάθε ένσάρκωση οί άναμνήσεις τών προγενε

στέρων διατηρούνται σέ κάποιον έντός μας χώρο άnαραβίαστες, 

άσχετα αν καμιά φορά παρουσιάζουν περίεργες η παράλογες τίς 

έκδηλώσεις τού συνειδητού, τό δέ άnαύγασμα τών βιωμάτων αύ

τών διαπλάθει αύτό πού λέμε χ α ρ α κ τ ή ρ α τού άνθρώnου στή 

συγκεκριμένη του ένσάρκωση, πού είναι, έδώ πού τά λέμε, καί τό 

γεγονός πού ένδιαφέρει καί ή ούσία. 
Άνεξάρτητα όμως άnό τά nιό πάνω, γεγονός είναι ότι, ή τυ

χόν οίαδήnοτε εύχέρεια άναδρομής σέ nροβιώσεις μας, πέραν 

τού ότι θά κούραζαν καί θά άδυνάτιζαν, έnιβράδυναν, άκόμη 
ϊσως καί παρέλυαν τήν άνθρώnινη διάθεση γιά συνέχιση μιός πο

ρείας, μπορεί νά δημιουργούσαν σ υ  v ε ι δ η  σ ι  α κ ή ή σ υ  -

γ κ ι  ν η σ ι  α κ ή κρίση, συνεπώς τραυματική κατάσταση, «πτώση». 

'Εκτός αύτών, ή όnοιαδήnοτε πάλι ένσυνείδητη πείρα (μνήμη) 

τού «χθές», προγενεστέρων μας δηλαδή ζωών, θά ά δ υ ν ά τ ι  -
ζ ε τήν προσπάθεια τού «σήμερα», πού θά ήταν άναγκαι..ιτικά στά 

χνάρια τής μνήμης τού χθές καί λίγο η πολύ δέσμια, άρνητικά η 

θετικά, αύτού. Μ' αύτό όμως τό ι:ινελεύθερο ξεκίνημα δέν νοεί

ται ή κίνηση καθαρή, κίνηση μέ καινούργια ύλικά δεδομένα, 

άδρομολόγητη κίνηση. Είναι, μπορεί νά τό χαρακτηρίσει κανείς, 
κι αύτό ένα δώρημα, μιά πλήρωση στή σχέση «έλεύθερη βούλη

ση» καί «πρόνοια-κάρμα». 
Άλλά ... πλανιόμαστε, δέν είναι ό φ ό β ο ς πού όδηγεί στήν 

τελείωση, όπως άλλωστε οϋτε ή θ υ σ ί α γιά ά v τ α  μ ο ι β ή . Ή 

«τελείωση» είναι ξένη, άnελεύθερη, άnό τέτοια στοιχεία καί 

χωρίς τήν έλευθερία αύτή καί τήν τέλεια άnό τό φάσμα-πλέγμα 
τού ύλικού φορέα, δέν είναι έnιτρεnτό νά άφυnνισθούν οί σέ 

λήθαργο (γιά τή συνειδητότητά μας) έντός μας καταστάσεις καί 

μνήμες. 
Τελικά, θά μπορούσε κανείς νά nεί πώς θά έχει δικαίωμα 

έκούσιας άναδρομής σ' όλο τό παρελθόν του, έφόσον δέν θά 
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έχει άνάγκη αύτό. ·Ανάγκη μέ τήν έννοια τής έ λ ξ η ς ιϊ ά π ώ θ η σ η ς . 

- Έρωτάται πάλι: Ποιοί λόγοι πείθουν ιϊ πιθανολογούν ότι ή
ψυχή δέν είναι δημιούργημα τού σώματος (κατά θεία ιϊ όχι δύνα
μη}, προϊόν ιϊ παραπροϊόν όργανικής λειτουργίας, άλλά προϋ
πήρξε αύτού; 'Ή μέ άλλα λόγια, ή συνειδητότητα άρχίζει νά 
ύπάρχει κατά τή στιγμή τής γέννησης ιϊ ύπήρχε πρό; 

Πέραν τού ότι, είναι φανερόν ότι, στόν άνθρωπο πολυποίκι
λες διεργασίες καί συγκινήσεις δέν προέρχονται άπό τό σώμα 
καί τίς αίσθήσεις του, έπ' αύτού μπορούμε νά πούμε ότι: 

α) 'Άν ή ψυχή είναι άπότοκη τού σώματος, θά πρέπει νά πε
θαίνει κι αύτή μέ τό θάνατο η άποσύνθεση τού σάρκικου σώμα
τος, πράγμα όμως πού άποδεδειγμένα, ώς γνωρίζουν οί μελετη
τές τής μεταψυχικής, δέν συμβαίνει. (Σχτ. βλ. «Στήν άτραπό τής 
αύτογvωσίας» Άρ. Οίχαλιώτη, σελ. 143-183, 243-260 κ.ά.). Ή 
μετενσάρκωση είναι κι αύτή άποδεικτική τής δυνατότητας τής 
nροΟπαρξης τής ψυχής. 'Ακόμη αν ή ψυχή ήταν γέννημα τού 
σώματος, γιατί αύτή νςΊ ύnάρχει σάν κάτι ξέχωρο άπό τό σώμα καί 
νά μήν είναι κατ' έκδήλωση ένσωματωμένη σ' αύτό; Καί γιατί νά 
έχει, σέ πείσμα τών δυνατοτήτων τού σώματος (όταν γιά διάφο
ρους λόγους καί κάτω άπό όρισμένες προϋποθέσεις, αύτό πού 
λέμε ψυχή, άπεγκλωβίζεται}, τέράστιες καί ύπερκείμενες τού 
σώματος καί τών νόμων γενικά τής ϋλης δυνατότητες καί δυνά
μεις (έκατοvτάδες κ' έδώ παραδείγματα, σέ κάθε έποχή καί 
χώρα, άπό άρχαιοτάτων χρόνων); 

β) Άπό θεοφορούμενη πλευρά, αν ή ψυχή είναι άπότοκη τού 
σώματος, είναι δύσκολο νά έρμηνευθεί λογικά τό γιατί ή άσκηση 
αύτή τής θείας δύναμης νά έξαρτάται άπό τή διάθεση τού άν
θρώnου γιά σεξουαλική έπαφή η γέννηση. 

Ώς nρός τήν προΟπαρξη πάλι τού «πνεύματος», έχομεν τό 
κατ' Ίωάν.-Κεφ. Γ /5-6: Έάν μή τις γεννηθή έξ ϋδατος (ϋλης) καί 
πνεύματος ... τό πνεύμα όπου θέλει πνεί καί τήν φωνήν αύτού 
άκούεις, άλλ' ούκ οίδας πόθεν έρχεται καί πού ύπάγει;» 

Έάν τό πνεύμα είχε δημιουργηθεί συγχρόνως μέ τό σώμα, θά 
εϊχαμε γνώση άπό πού έρχεται, άφού θά εϊμαστε βέβαιοι άπό 
πού άρχισε. 

γ) Καί γενικά, τό «έλασσον» (τό πεπερασμένο, ή πλάνη, τό 
θνήσκον) δέν μπορεί νά κυοφορεί τό «μείζον» (τό μή θνήσκον). 

- 'Ομοίως έρωτάται: Ποιός ό τόσο σοβαρός λόγος γιά τό άπα
ραίτητο τής μετενσάρκωσης, μάλιστα δέ σάν γενικόν φαινόμε
νον, καί nοιοί τυχόν έπιπλέον λόγοι γιά τήν πίστη μας στήν έκδο
χή αύτή; 
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Με τή θεωρία τής Μετενσάρκωσης (άναγέννησης η παλιγγε
νεσίας), λογικά τουλάχιστον, πέραν τού γενικού φαινόμενου-νό
μου τής περιοδικότητας πού ϊσως μπορεί κι αύτή σ' αύτόν νά 
ένταχθεί, έξηγείται: 

α) Ή άγαθοnοιά δύναμη τού Θεού καί ή δυνατότητα κάποιας 
ούσιαστικότερης καί α ύ τ ο  δ ύ ν α  μ η  ς άνέλιξης, μά καί ύnευ
θυνότητας, πού άλλιώς, δηλαδή στήν περίπτωση τής μιας καί μο
ναδικής ζωής, είναι άσυμβίβαστα .... -·Η μήπως τάχατες μπορούμε 
νά καταστούμε τέλειοι «ώσπερ ό Πατήρ ήμών ό έν τοίς ούρα
νούς», μέ τό γεγονός καί μόνον τού θανάτου μας η τής κάποιας, 
άγνωστο ποίας καί γιά πόσον, ύλικής γεύσης καί πείρας πού εϊ
χαμε; ... Κι αν όχι, όπως άλλωστε συμβαίνει, έρωτδται σέ τί θά 
άποσκοπούσε μιά τέτοια μοναδική κάθοδος; 

β) Οί δοκιμασίες στήν ζωή πού δέν είναι ίσόρροnες μέ τόν 
τρόπο πού κοινωνικά (τυπικά) βιώνει ό κάθε άνθρωπος. Μά οϋτε 
κι' αύτές τούτες οί φυσιολογικές καί τελείως άπαραίτητες άπο
λαύσεις καί άνάγκες κατανέμονται ίσόρροπα. Οί άνθρωποι ειναι 
γεγονός δτι κινούνται ατή συγκεκριμένη μακρόχρονη η σύντομη, 
κατά περίπτωση ζωή τους, αν δεχθούμε αύτή σάν μόνη, μέ διά
φορα δεδομένα έσωτερικά (δηλ. έκ γενετής, δπως π.χ. εύφυΤα, 
ένεργητικότητα, εύαισθησία κ.ά.) τϊ έξωτερικά (δηλ. μέ διαφορε
τικές συνθήκες οίκογενειακές, οίκονομικές, κοινωνικές, έθιμι
κές τϊ διάπλασης καί ύγείας σωματικής καί τόσες άλλες πού έπη
ρεάζουν διαφοροτρόπως τίς εύκαιρίες άνέλιξης), δηλαδή μέ πε
ριορισμένη, κατά προσωπική κλίμακα, η μή ίσόρροπο, κατά συ
γκριτική άξιολόγηση, άντεξουσιότητα, πού, λογικά τουλάχιστον, 
δικαιολογείται μόνο έάν είναι ί δ ί α δ υ ν ά μ ε ι άπό τόν καθένα 
δημιουργημένη, μέ άλλα λόγια κατά πλήρη άντεξουσιότητα 
ά π ό π ρ ο  γ ε ν  έ σ τ ε  ρ ε  ς διαβιώσεις (ένσαρκώσεις). 

γ) Οί διάφορες έμφυτες τάσεις-προδιαθέσεις, ίκανότητες, 
ώς καί ή πρωτοφανής ταχύτητα ώρίμανσης σ' έναν τϊ περισσότε
ρους τομείς, είναι άφάνταστα καί άδικαιολόγητα (ώς άnό κληρο
νομικότητα, περιβάλλον) έκπληκτικές σ' όρισμένα άτομα. 

γ) 'Εξηγείται πάλι, πώς πολλοί άνθρωποι αίσθάνοντaι φυσική 
έλξη τϊ άπώθηση γιά όρισμένα πρόσωπα, τοποθεσίες, χώρους, 
λαούς, γλώσσες, πράγματα καί καταστάσεις, χαρακτηριστικά 
έντονα κι άδικαιολόγητα, πού έξακριβουμένα, δσο καί δπου φυ
σικά μπορούμε νά τό πούμε -καί τό λέμε σέ άρκετές περιπτώ
σεις- δέν άφορούν συνειδητές τϊ ύnοσυνείδητες έμπειρίες τής 
βρεφικής τϊ παιδικής ήλικίας. 

δ) Τέλος, τό καΊ ίσχυρότερο, σάν πρακτικότερο μά καί δεδο-
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μένο στατιστικό, πάμπολλες περιπτώσεις, άνά τίς διάφορες έπο

χές, ύπάρχουν πού έπιβεβαιώνουν τή θεωρία, περιπτώσεις πού 

τό ϊδιο τό άτομο ένθυμείται έχοντας πλήρη συνειδητότητα (όντό

τητες ώς π.χ. Πυθαγόρας, 'Εμπεδοκλής, Σάτνα Σόι Μπόμπα, 

άλλά καί άλλοι κοινοί θνητοί) ιϊ κατόπιν ϋπνωσης ( «άναδρομή στό 

παρελθόν» -πειράματα άναστροφής τής μνήμης) ιϊ σέ κατάστα

ση φυσικού ϋπνου (όνείρων) ιϊ άκόμη κατόπιν άνακοίνωσης «Διά

μεσου» (π.χ. Ό διορατικός 'Επίσκοπος Λεντμπήτερ σέ σύγγραμ

μά του άναφέρει δτι ή Μπλαβάτσκυ καί ό "Όλκοττ -ίδρυτές τής 

Θ.Ε. - είχαν καθορισει άπό παλαιότερη ένσάρκωσή τους τήν 

τωρινή). 

Τό πρόβλημα τού τί θά κάμη ό άvθωπος μέ τίς πελώριες δυvατό
rητες πού ή έπιστήμη εθεσε ατά χέρια του εlvαι πιθαvόv τό πιό 
ζωτικό καί τό πιό άvησυχητικό τού καιρού μας. Τούτη τή στιγμή, ή 
άvθρωπότης μοιάζει μαλλοv μέ άvεύθυvο καί σκανδαλιάρικο παιδί 
πού τού έδώρισαv μιά συλλογή μηχαvικώv έργαλείωv, εvα κουτί 
σπίρτα καί μιά ποσότητα δυvαμίτιδος. 

Τζούλιαν Χάξλεϋ 
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Ό Σωκράτης μπροστά στό 'Άγνωστο 

Τού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ό Σωκράτης, πού έζησε έδώ καί είκοσιπέντε αίώνες, ήταν 
χωρίς καμμία άμφιβολία ό πατέρας τού όρθολογισμού, πού μέχρι 
σήμερα τόν χρησιμοποιεί ή 'Επιστήμη τής σκέψης καί τής έρευ
νας. Τά τρία άξιώματα τής όρθολογικής δομής τού Σωκράτη εί
ναι κι άξιώματα τής ήλεκτρονικής καί πυρηνικής τής έποχής μας. 
Κι' αύτά είναι: α) Τό Α είναι ϊσο μέ τό Α. Β) "Αν τό Α είναι ϊσο μέ τό 
Β τότε καί τό Β είναι ϊσο μέ τό Α καί Γ) "Αν τό Α ϊσο μέ τό Β καί τό 
Β ϊσο μέ τό Γ τότε καί τό Α ϊσο μέ τό Γ. 

Ό Πλάτων μάς πληροφορεί μέ τί δεξιοτεχνία χρησιμοποιού

σε ό δάσκαλός του Σωκράτης τόν όρο όρθό λόγο γιά νά άνοίξει 
μερικά διαμερίσματα, πού κρύβεται ή 'Αλήθεια. Ό στόχος τού 
Σωκράτη ήταν ό άνθρωπος, τό μυστήριο τού έσωτερικού κόσμου. 
Σ' άντίθεση πρός τούς 'Ίωνες φιλοσόφους, πού ήταν ό έξωτερι
κός κόσμος, ό φυσικός. 

Άλλά κάποια στιγμή ό Σωκράτης έκεί όπου άνηφόριζε γιά νά 
φτάσει στήν κορφή τού βουνού όπου βρίσκεται ή άπόλυτη 'Αλή
θεια, μέ έργαλείο τά τρία άξιώματα τού όρθού λόγου, σταμάτησε 
γιατί δέν μπορούσε πιά νά προχωρήσει άλλο. Τά έργαλεία του 
ήταν άδύνατα νά τόν βοηθήσουν. Κι' ένώ άντίκρυζε τό πελώριο 
βουνό βυθισμένος στήν όμίχλη έβγαλε έκείνη τήν αίώνια κραυγή 
τ' άνθρώπου, πού άγωνίζεται νά φτάσει τήν 'Αλήθεια «ΕΝ ΟΙΔΑ 

ΟΤΙ ΟΥ ΔΕΝ ΟΙΔΑ». Ή άπεραντωσύνη αύτού πού δέν γνωρίζουμε 
μάς δημιουργεί ϊό αϊσθημα τού μυστηρίου. Αύτό, πού είπε άργό
τερα ό Άϊνστάϊν ότι: «Τό μυστήριο είναι ή πηγή κάθε έρευνας 
στήν 'Επιστήμη καί δημιουργίας στήν Τέχνη». 

Ό Σωκράτης, θεμελιωτής τού όρθού λόγου, είδε τήν άτε

λείωτη πορεία τής γνώσης, πού δέν μπορούσε νά τήν πιάσει. Κι' 

ότι κι' αν κάνει στήν έπιφάνεια τής σφαίρας γυρίζει. Ένώ στό βά
θος μπορούμε νά προχωρήσουμε άπό κάποιον άλλο δρόμο. Πι
στεύουμε ότι τή στιγμή όπου είπε ό Σωκράτης τό «"Εν οίδα ότι 
ούδέν οίδα» έβλεπε τό όραμα τ' άλλου δρόμου, πού κείνη τήν 
ϊδια στιγμή στήν 'Ανατολή τόν πήραν έκατοντάδες άλλοι άνθρω
ποι. Είναι ό δρόμος, πού πήρανε οί τρείς Μύστες τής 'Αρχαίας 
'Ελλάδας, Όρφέας, Πυθαγόρας καί 'Απολλώνιος ό Τυανέας. 

Άκόμη είναι ό δρόμος, πού πήρε ό Δάντης όταν έγραφε τήν 

«θεία Κωμωδία». Σ' αύτή βλέπουμε νά μιλεί γιά ϋπαρξη τού 
Σταυρού τού Νότου, τού άστερισμού, πού μόνο όσοι βρίσκονται 
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στό Νότιο ήμισφαίριο τής Γης μπορούνε νά τόν δούν. 'Εκείνη τήν 
έποχή τού Δάντη ήταν άγνωστος κι' όμως ό Δάντης τόν περιγρά
φει. Άπό πού πηγάζει αύτή ή γνώση; 'Ένας άλλος συγγραφέας ό 
Σουίφτ στό έργο του «Ταξίδι στή Λαττούα» περιγράφει καί δίνει 
άρκετά στοιχεία γιά τούς δορυφόρους τού πλανήτη 'Άρη. 'Έπειτα 
άπό χρόνια ό άστρονόμος Άσάφ Χώλ άνακαλύπτει τούς δύο δο
ρυφόρους τού 'Άρη καί τούς όνομάζει Φοίβο καί Δείμο. Γεννιέ
ται τό έρώτημα πώς μπήκανε αύτές οί γνώσεις στή φαντασία τού 
Σουίφτ; 

Ό Σωκράτης όταν βρέθηκε μπροστά στήν άπεραντοσύνη τού 
άγνωστου καί είπε τό περίφημο «έν οίδα ότι ούδέν οίδα», όμολο
γεί μέ τήν άξιοπρέπεια ένός πραγματικού σοφού καί πνευματι
κού άνθρώπου όχι μόνο τήν άγνοιά του γιά τόν όγκο σ' αύτά, πού 
δέν γνώριζε, άλλά κάνει καί μιά ένδόμυχη διαπίστωση ότι ύπάρ
χει καί κάποιος δρόμος πέραν άπό τήν όρθολογική πορεία γιά 
τήν κατάκτηση τής γνώσης τής 'Αλήθειας. Είναι αύτός τού Δά
ντη, τού Σουίφτ, καί τόσων άλλων, πού όδηγηθήκανε στό φώς τής 
'Αλήθειας. 'Όλοι οί άνθρωποι, όπου κι αν έχουμε τοποθετηθεί 
ίδεολογικά, ότι κι αν είναι τό πιστεύω μας, δέν μπορούμε νά ξε
φύγουμε άπό τόν άλλο δρόμο, πού χωρίς νά τό θέλουμε όδηγεί 
στήν άτελείωτη πορεία τής Γνώσης. 
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· Αλλαγή πορείας διά τοϋ έσωτερισμοϋ

Τού Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 

Πού βαδίζει ή άνθρωπότης; σέ ποιό δρόμο βρίσκεται; 'Ερωτή
ματα πού άπησχόλησαν καί άπασχολούν πολλούς, οί όποίοι δέν 
άδρανούν διά τά συμβαίνοντα είς τήν έποχήν μας. 

"Άξιοι όσοι έθεσαν ώς σκοπόν τής ζωής των τήν καθοδήγησιν 
τών συνανθρώπων μας, πρός νέους όρίζοντες καί άφησαν πνευ
ματικήν κληρονομίαν είς τούς μεταγενεστέρους. 

Τυχεροί όσοι γνώρισαν άπό κοντά καί άκουσαν τούς σοφούς 
αύτούς διδασκάλους νά κηρύττουν τήν άγάπη καί τήν ψυχική 
άνωτερότητα μέσω τής φιλοσοφίας καί τού έσωτερισμού, προ

σπαθώντας νά όδηγήσουν τούς άνθρώπους άπό τό σκοτάδι στό 

φώς, άπό τό ψέμα στήν άλήθεια, καί άπό τόν ύλικό κόσμο στόν 

πνευματικό. 

'Όλοι μας παρακολουθούμε τόν νεώτερον κόσμον νά άποδί

δεται σ' ένα τρόπο ζωής, ό όποίος είναι tχθρικός πρός τάς πνευ

ματικός άξίας καί τόν ίδεαλισμόν. 

Οί άνθρωποι τής σημερινής έποχής βρίσκονται προσκολλη

μένοι είς τό αίσθητόν καί τήν μηχανογραφικήν άντίληψιν τής 

ζωής, ή δέ λεγομένη πρόοδος είναι ό ύλικός πολιτισμός, ό 

όποίος μάς όδηγεί συνεχώς καί άσφαλώς είς χαώδη κατάστασιν 

τήν όποίαν μόνον οί μεμυημένοι παρακολουθούν μέ βλέμμα φο

βισμένου άλλά καί αίσιόδοξου. 

Είναι γνωστόν ότι ή σημερινή κατάστασις τού κόσμου, πα

ρουσιάζει άνησυχητικά σημεία, διότι τό κυριώτερον πού παρατη

ρείται είναι ή έλλειψις πνευματικής ήγεσίας, έκφύλισις τής 

πνευματικότητας τού άτόμου, άκόμη δέ καί τής σωματικής ζωτι

κότητας αύτοϋ. 

Τό περίεργον τής έποχής μας είναι ότι ένώ άνεκαλύφθησαν 
μέθοδοι διά τήν παραγωγήν μεγάλων ποσοτήτων τροφών καί άλ

λων άγαθών, έν τούτοις παρατηρείται τό φαινόμενον μεγάλη με

ρίδα άνθρώπων νά μήν έχουν άπαλλαγή άπό τήν πενίαν, τήν πεί
ναν καί τών βασικών άναγκών τής ένδύσεως καί τής στέγης. 

Παρ' όλος λοιπόν τάς τεχνολογικός έπιτυχίας, ό κόσμος κινδυ

νεύει είς πλήρη άφανισμόν καί κυρίως τίποτε δέν έπετεύχθη διά 
τήν λύσιν τού προβλήματος τού άνθρώπου, ό δέ 'Αλέξης Carell 

διεκήρυξεν ότι «έγνωρίσαμε μέχρι τελευταίων λεπτομερειών τό 

άτομον τής ϋλης καί τούς άστέρες, πλήν όμως ή γνώσις τού άν

θρώπου μάς διαφεύγει». Κατά τόν τελευταίον λοιπόν αίώνα, 
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παρά τάς έφευρέσεις, τήν αϋξησιν τοϋ πλούτου καί τής εύμα
ρείας, βλέπομεν τό φαινόμενον, οί άνθρωποι νά συμπεριφέρο
νται ώς ό.γρια θηρία, λέγοντες ότι άπέκτησαν τήν έλευθερίαν 

των. Αί γνώμαι τών είδικών διχάζονται. 
Οί μέν έκ τών διανοητών είναι αίσιόδοξοι διά τήν διείσδυσιν 

τοϋ πνεύματος είς τάς τάξεις τών μορφωμένων άνθρώπων, οί δέ 

άπαισιόδοξοι όμιλούν διά κρίσιν τού πολιτισμού. Γεγονός πάντως 

είναι ότι, τίς τελευταίες όλίγες δεκαετίες, παρουσιάζεται τό φαι

νόμενον τής στροφής άριθμού όρισμένων άνθρώπων πρός τόν 
έσωτερισμόν, πράγμα πού άποδεικνύεται άπό τήν όλονέν αϋξη
σιν πωλήσεως συγγραμμάτων έσωτερισμού καί φιλοσοφίας. 

Τούτο άποδεικνύει ότι, ηδη άριθμός άνθρώπων έστω μικρός κατ' 
άρχήν άντελήφθη ότι ή έξεύρεσις τής άληθείας, εύρίσκεται είς 

τήν στροφήν πρός τά ένδον. Άντελήφθησαν ότι είναι άναγκαίον 
νά στρέψωμεν τό βλέμμα μας πρός τό βάθος καί όχι είς τήν έπι
φάνειαν. Είς τό έργον τοϋ καθηγητού Βιολογίας θρασ. Βλησίδου 

μέ τόν τίτλον: "Άνθρωπος-Κόσμος-θεός άναφέρεται ότι «διά 
μέν τής στροφης τη<; νοήσεώς μας πρός τόν έσωτερικόν κό

σμον, σχηματίζομεν τό βίωμα τού ίδίου μας έγώ, διά τής στρο
φής τής νοήσεώς μας πρός τόν έξωτερικόν κόσμον, σχηματίζο

μεν τά βιώματα τής ούσίας, τής ϋλης καί τού θεού. Μπορούμε 
έπίσης νά άναφερθούμε καί είς τόν Γάλλον μύστην Rene Gue
non, ό όποίος καυτηριάζει ποικιλοτρόπως τόν Δυτικόν πολιτι
σμόν τής ύλοκρατίας καί μηχανοκρατίας καί προτείνει τήν σύ

στασιν διεθνούς πνευματικής ήγεσίας διά τήν άνάσχεσιν τής 
όλεθρίας πορείας πρός τήν καταστροφήν είς τήν όποίαν βαίνει ή 
άνθρωπότης καί είς τήν όποίαν θά πρέπει νά πρυτανεύει ή Άγά

πη, ή Δικαιοσύνη, ή Τάξις καί τό Πνεύμα. 
Είς τό έργον του «ή Κρίσις τού νεωτέρου Κόσμου», άποκαλεί 

τήν έποχήν μας, Αίώνα τού Σκότους, καί έπικείμενον τό τέλος 
τού ύλικού Κόσμου. 

Έάν λοιπόν πρόκειται νά έπέλθη μία καταστροφή τοϋ Κό
σμου στόν όποίον άνήκομεν, θά πρέπει νά περιμένωμεν βοή
θειαν άπό μεμυημένους, οί όποίοι είναι έτοιμοι διά τήν καθοδή
γησιν τής νέας άνθρωπότητος, ητις, θά παρουσιασθή μετά τήν 

καταστροφήν, διότι άνέκαθεν τήν ποδηγεσίαν τών λαών έπωμί
σθησαν Ίεροφάνται καί Μύσται. 

Άλλά όπως έλεγεν καί έγραψε ό άείμνηστος Πέτρος Γ ράβιγ
γερ, ή ψυχή τρέφεται καί καλλιεργείται μόνον διά τής Άγάπης. 
Ώς έκ τούτου, έάν θέλομεν νά άρκεσθώμεν είς άπλήν ένέρ

γειαν, πρός όφελος τής άνθρωπότητος καί έφόσον δέν εϊμεθα 
μύσται, τουλάχιστον νά άγαπώμεν κάθε τι τό όποίον άνήκει είς 
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τήν φύσιν καί κυρίως τούς συνανθρώπους μας. Είναι τό εύκολώ

τερον καί τό βασικώτερον πού πρέπει νά πράττωμεν έάν θέλο

μεν νά συμμετέχομεν ένεργά είς τήν άναχαίτησιν τής καταστρο

φής τού ύλικοϋ μας Κόσμου. Διότι μόνη ή Σοφία δέν άπολυτρώ

νει τόν άνθρωπον έάν δέν συμβαδίζει μέ τήν άγάπην. 

"Η δύναμις τής "Αγάπης καί τής Γνώσεως είναι ίκανή νά μετα

τρέψη τήν όψιν τού πλανήτου μας άπό τό Χάος. 

Γι αύτό πρέπει, νά στρέψωμεν τήν προσοχήν μας πρός τόν 

πνευματικόν χρυσόν καί όσοι είναι ίκανοί ας διασπείρουν τούτον 

άνευ μέτρου καί ύπολογισμού είς τά τέσσεα σημεία τού όρίζο

ντος. 

Εάν μπορέσουμε νά έννοήσουμε τήν ένότητα τής ζωής καί νά 

φθάσουμε σ' έκεϊνο τό στάδιο άναπτύξεως πού νά αίσθανόμαστε 

ύπεύθυνοι γιά τήν εύτυχία τών dλλων, οχι μονάχa τών άνθρωπίνων, 

άλλ' έπίσης καί τών ύπανθρωπίνων 6ντων, καί dv καταφέρουμε νά 

μεταδίδουμε χαρά, οχι θρηνώντας μ' έκείνους πού θρηνούν, άλλά 

σάν ύπάρξεις εύτυχεϊς πού άκτινοβολοϋν, πολύ ταχύτερα θά ελθω
με σέ βοήθεια έκείνων πού είναι θλιμμένοι. 

Σριμάτι Ρουκμίνι Ντέβι 
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ΔΙΑΙΤ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

'Η άκρεοφαγία 

Τού ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Τό θέμα τής άκρεοφαγίας μάς άπησχόλησε είς μίαν συνοπτι
κήν έργασίαν είς τό περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» (τεύχη 63, σελίς 355 
καί 83, σελίς 318). 

Ό διακεκριμένος άκρεοφάγος ίατρός "Άλλινσον διεπίστω
σεν, έκ τών έπιστημονικών του παρατηρήσεων, ότι κατά μέσον 
όρον ό άκρεοφάγος άσθενεί δύο ήμέρας κατ' έτος, ένώ ό κρεο
φάγος νοσεί τουλάχιστον δέκα. Στομαχικοί διαταραχαί, πεπτικοί 
κ.λπ., εΤναι άγνωστοι είς τούς άκρεοφάγους, ώς καί πλείστοι άλ
λοι άσθένειαι. 

Έκτός τών άνωτέρω, ένέχει καί ήθικόν περιεχόμενον ή άπο
ψις τής άκρεοφαγικής διαίτης, δυναμένης νά χαρακτηρισθή ώς 
δίαιτα έξαγνιστική. 

α) Τόν σεβασμόν πρός τήν ζωήν τών ύπανθρωπίνων όντων, 
η τις εύνοεί τήν άνάπτυξιν τής ήθικότητος τής ψυχής. 

β) Προσφέρει είς αύτήν όργανισμόν πλέον εύαίσθητον διά 
τήν έκδήλωσίν της, δέκτην κατάλληλον έπικοινωνίας μετ' άνωτέ
ρων συνειδήσεων. 

Καί ηδη άς έρευνήσωμεν τό θέμα μεθοδικώς, ϊνα μορφώσω
μεν γνώμην περί τών άποτελεσμάτων τής άκρεοφαγίας. 

1. Ή άνατομία τού άνθρώπου, τελειοτέρα τών πιθηκοειδων,
δέν εΤναι δυνατόν νά περικλείη άτελεστέραν ψυχήν, δυναμένην 
νά δέχεται πρός διατήρησιν τού όργανισμού της τροφήν σαρκο
φάγων ζώων. Τούτο άποκλείεται όταν γνωρίζωμεν τόν σκοπόν 
τού άνθρωπίνου όργανισμού, ό όποίος παραμένει μυστήριον διά 
τήν έπιστήμην τής παλαιοντολογίας, ώς πρός τήν έμφάνισίν του, 
μή δυναμένης νά έρευνήση τήν ύπάρχουσαν διαφοράν τής άν
θρωπίνης μορφής άπό τών προαναφερθέντων ζώων, ατινα παρα
μένουν άνεξέλικτα καί τά αύτά άπό τής έμφανίσεώς των. Διότι ή 
άνθρωπίνη μορφή έπλάσθη ώς όργανον διά τήν ένσάρκωσιν τών 
ψυχών καί τήν δι' αύτής περαιτέρω έξέλιξίν των, διά τάς ψυχός 
αί όποίαι έφθασαν είς τόν κατάλληλον βαθμόν έξελίξεως, έκ τού 
κατωτέρου τής άνθρωπίνης ύποστάσεως μορφικού κόσμου τής 
φύσεως. 

"Όλοι αί άνατομικαί ίδιότητες τού άνθρωπίνου όργανισμού 
άποδεικνύουν ότι ό άνθρώπινος όργανισμός εΤναι κατάλληλος 
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μόνον διά καρnοφαγίαν. "Η φυτοφαγία, έν συνδυασμώ μετά τής 
καρnοφαγίας παρέχει τά άναγκαία nρός διάnλασιν καί διατήρη

σιν τού άνθρώnινου όργανισμού. 
2. Ούδέν έν τώ κρέατι ύnάρχει nολύτιμον στοιχείον διατρο

φής, τό όnοίον νά μή δύναται νά ληφθή έκ τού φυτικού κόσμου. 
'Αντιθέτως, είναι λίαν άτελής τροφή, διότι στερείται άμύλου, 

σακχάρου καί περιέχει ύnερβολικήν ποσότητα σαρκογόνων 

στοιχείων, έnικινδύνων διά τόν άνθρώnινον όργανισμόν. "Εκ τών 

σπόρων, τών όσnρίων, τών καρπών, τών ξηρών καρπών καί ριζών, 

δύναται νά έξαχθή πλήρης τροφή, έκ τών όnοίων ό φυσικός άρ
τος καί τό ελαιον. "Εξ αύτών μερικά παρέχουν περισσότερα ωύ 

κρέατος καί άκίνδυνα σαρκογόνα στοιχεία (ώς μή εχοντα, έν 

λανθανούση καταστάει, τήν nτωμαϊνην), nρός διατήρησιν τού όρ
γανισμού. ··Αλλα δέ τούτων παρέχουν άφθονα στοιχεία παράγω

γα θερμότητας καί δυνάμεως, ούχί διεγερτικής άλλά φυσικής 

καί ύγιούς. 
3. Τό κρέας παντός ζώου καί ύn' αύτάς τάς εύνοϊκωτέρας

συνθήκας, ούδέnοτε δύναται νά είναι. έντελώς άnηλλαγμένον 
άκαθαρσίας. "Υπάρχει πάντοτε είς τάς ϊvας καί τά αίμοφόρα άγ
γεία ϋλη περιττωμάτων, κυττάρων νεκρών (nτωμαϊνη). 

"Η άnότομος καί άnοτροnαία σφαγή τού ζώου συντελεί είς τό 

νά nαραμένη είς τήν σάρκα ή κόπρος τών νεκρών περιττωμάτων 
καί μέγα μέρος τού άκαθάρτου φλεβικού αϊματος, τό όnοίον εύ
ρίσκεται είς τά τριχοειδή άγγεία. Διά τούτο τό κρέας είναι, κατά 
τό μάλλον καί ηττον, κατάφορτον έξ άκαθαρσίας. 

4. Πολλοί φυτοφάγοι, μετά τήν έγκατάλειψιν τής κρεοφαγίας
(παράδειγμα καί κατά τήν κατοχήν) άnηλλάγησαν χρονίων ένο

χλήσεων, δnως οί ρευματισμοί, 11 δυσπεψία, τά στομαχικά ένο
χλήματα, ή έnιληψία, ή παράλυσις καί άλλοι έnικίνδυναι άσθέ

νειαι. ··Αλλων αί χρόνιοι ένοχλήσεις ήλαττώθησαν καί ή ζωή των 
κατέστη ύnοφερτή. 

5. Οί άnέχοντες τής κρεοφαγίας καί συστηματικώς τρώγο
ντες ώρίμους καρπούς άnεδείχθη δτι άναρρωνύουν ταχύτατα έκ 

τραυμάτων καί έγχειρήσεων, άναλαμβάνουν δέ έντός έλαχίστου 
χρονικού διαστήματος. Πολλάκις ελκη παλαιά έnουλώθησαν διά 
τής έγκαταλείψεως τής κρεοφαγίας, μολυσματικά δέ νοσήματα 
σπανίως προσβάλλουν τούς άκρεοφάγους. 

6. Παρατηρήσεις έξόχων ίατρών έν "ΑγγλίQ, δnου ή οίνοnνευ

ματοnοσία κατέστη μάστιξ, βεβαιούν δτι, όσον μεγαλειτέρα είναι 
ή κρεοφαγία, τόσον μεγαλειτέρα είναι καί ή δίψα καταναλώσεως 

οίνοnνευματωδών ποτών, μέ άποτέλεσμα τόν άλκοολισμόν καί 
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όλλας σωματικός καί διανοητικός παθήσεις. 'Απεδείχθη δέ ότι 

έπέδρασε θεραπευτικώς ή φυτοφαγική καί καρποφαγική δίαιτα, 

ή όποία έδημιούργησεν άποστροφήν πρός τήν καταστρεπτικήν 

χρήσιν τού οίνοπνεύματος. 
7. Κατά τήν Άγίαν Γραφήν, ή πρώτη πρός τόν άνθρωπον δο

θείσα θεία καί φυσική έν ταυτώ έντολή ητο: 
«'Ιδού δέδωκα ύμίν πάν χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα, ό 

έστιν έπάνω πάσης τής Γής· καί πάν ξύλον, ό έχει έν έαυτώ καρ
πόν σπέρματος σπορίμοu· ύμίν έσται είς βρώσιν». (Γένεσις Α' 
29). 

Ούδεμία άπόδειξις ύπάρχει ότι ή άνατομία τού άνθρωπίνου 
όργανισμού είναι σήμερον διάφορος τής έποχής έκείνης. 

8. Ένεκα δυσκόλων περιστάσεων ό άνθρωπος έξέκλινεν είς
παμφάγους συνηθείας, όμως όταν οί φυσικοί νόμοι τής ήθικής 
ηρχισαν νά κατανοούνται, αί έξελιγμέναι συνειδήσεις, κατανοή
σασαι τούς φυσικούς καί ήθικούς νόμους, άπέχουν τής κανιβαλι
κής διαίτης. 

9. Ή έκ του κρέατ,ος άποχή άποκοιμίζει τά χαμηλά πάθη τής
τιτανικής άνθρωπίνης φύσεως καί προάγει ό,τι εύγενές καί άνώ
τερον κατέχει καί μεταφέρει ή άνθρωπίνη ψυχή, ητις έκ τού λό
γου τούτου δημιουργεί καταλληλότερον όργανισμόν, πρός έκ
δήλωσιν καί έξέλιξιν αύτής, διά τήν σύνδεσίν της μέ άνωτέρας 
συνειδήσεις, άνωτέρων πνευματικών καταστάσεων. 

1 Ο. Ή καρποφαγία καί φυτοφαγία δίδει καί διατηρεί νεανικήν 
καί ώραιοτέραν τήν άνθρωπίνην μορφήν. Ό οίκονομολόγος 
'Άνταμ Σμίθ, είς τό σύγγραμμά του « Ό πλούτος τών 'Εθνών», λέ
γει: 

«Αί ώραιότεραι γυναίκες τής 'Αγγλίας είναι αί έργάτριαι τής 
'Ιρλανδίας, αί όποίαι τρέφονται, κυρίως, διά γεωμήλων». 

Τήν άρχαιοτέραν δέ πηγήν, περί τού ότι ή φυτοφαγία διατη
ρεί νεανικήν καί ώραιοτέραν τήν άνθρωπίνην μορφήν, εύρίσκο
μεν έν τή Παλαιςi Διαθήκη, ένθα λέγεται, ότι ό Δανιήλ καί οί έταί
ροι του, οί όποίοι έτρέφοντο μόνον μέ όσπρια καί έπιναν μόνο 
νερό; ήσαν ώραιότεροι καί ίσχυρότεροι τών άκολούθων τού βα
σιλέως, οί όποίοι έτρωγαν μόνον κρέας (Δανιήλ Α' 12-15). 

11. Τό άνθρώπινον πνεύμα πάσης έξελιγμένης ψυχής,.μεμυ
ημένης είς τάς άρχάς τής έσωτερικής έπιστήμης, έξανίσταται 
κατά τής άγριότητος, τής σκληρότητος, κατά τών άπαισίων διά 
τήν ψυχήν θεαμάτων, τών κραυγών τής αίματοχυσίας καί όλων 
τών παρομαρτούντων τή σφαγή πασχόντων έμψύχων όντων, 
άδελφών τού άνθρωπίνου όντος. 
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12. 'Εκτός τής έκατόμβης, ή όποία προσφέρεται είς τήν
άπανθρωπίαν, παρομοία θυσία προσφέρεται είς τήν άδικίαν καί 
τόν έyωϊσμόν, διότι θεωρουμένης νομίμου τής σφαγής τών 
ζώων, όλόκληρος τάξις άνθρώπων άσκεϊ τό άποτρόπαιον έnάy
yελμα τού σφαyέως, έκφαυλιζομένη καί άποκτηνουμένη, έκ τής 
έπιρροής έπί τού ήθικού αύτού. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τούς 
κυνηγούς, 6σον καί έάν προσπαθούν νά δικαιολογήσουν τό έρ
γον των. 

13. Οί πεισθέντες, 6τι ή κρεοφαγία είναι βάρβαρος, διά πά
σαν έξειλιyμένην ψυχήν, ύπέχομεν βαρυτάτην ήθικήν καί πνευ
ματικήν εύθύvην, έάν δέν μεταβάλλωμεν τρόπον διατροφής, 
πρός άπόκτησιν καταλληλοτέρου όρyάνου διά τήν έξέλιξιν τής 

ψυχής μας. 
14. Τά παιδιά, ύποκείμενα είς τάς ύπαyορεύσεις τής φύσεως,

άρνούνται τήν κρεοφαyίαν καί προτιμούν τούς καρπούς καί τά 
άμυλώδη παρασκευάσματα. Δυσκόλως δέ θά έτρωγαν κρέας, 
έάν δέν ύn1ϊρχε τό παράδειγμα τών γονέων των καί ή προκατά
ληψις, 6τι ή σφαγή τών ζώων είναι όρθόν καί έπάναyκες διά τόν 
όνθρωπον, μέ τήν δικαιολοyίαν 6τι έν τή φύσει τά ίσχυρότερα 
ζώα κατασπαράσσουν τά άσθενέστερα, τά όnοϊα άποτελούν τήν 
τροφήν των. Τόσον χαμηλά κατεβάζουν τήν άνθρωπίνην ψυχήν. 

15. Δύναμις, άντοχή, τόλμη καί ίκανότης νοήσεως, είναι χα
ρακτηριστικά τών μή σαρκοφάγων ζώων, τά όποία μόνα συνεδέ
θησαν πρός τάς τύχας, τούς θριάμβους καί τά έργα τών άνθρώ
πων. Σχεδόν πάσα έρyασία τού κόσμου, έπί αίώνας αίώνων, έκτε
λεϊται ύπό τών χορτοφάγων ('ίππων, βοών, ήμιόνων, όνων, έλεφά
ντων, καμήλων). 

Ούδέν σαρκοβόρον παρουσιάζεϊ τήν άντοχήν καί τήν ύπομο
νήν τού 'ίππου, έρyαζομένου άνευ άναπαύσεως, άπό πρωϊας μέ
χρι νυκτός. Έξερευνηταί είδον yορίλλαν, θραύοντα διά τών χει
ρών του, άνευ προσπαθείας τό κατά τύχην πεσόν πυροβόλον 
όπλον τού διώκτου του. Ό γορίλλας ώς γνωστόν, τρέφεται διά 
καρπών καί οί ζωοολόyοι βεβαιούν, 6τι τό ζώον τούτο είναι άήτ
τητον έν συμπλοκή πρός άφρικανικόν λέοντα. 

16. Έν ΆyyλίQ, ό καθηγητής Φόρβς άπέδειξε διά πειραμά
των, ότι οί Σκωτσέζοι οί όποϊοι τρώyουν τραχανά έκ βρώμης 
(κουάκερ) καί οί Ίρλανδοί οί όποϊοι τρώyουν πατάτες καί ψωμί, 
είναι κατά τό άνάστημα καί τήν εύκινησίαν, άνώτεροι τών όλλων, 
τών τρεφομένων μέ βωδινό κρέας. Οί Λαπλάνδαι, τρεφόμενοι 
μόνο διά κρέατος, είναι φυλή μικροσκοπική, ένώ οί Φίνιοι, οί 
όποίοι κατοικούν είς τό αύτό κλίμα καί τρέφονται διά τών προϊό-
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ντων τής Γης, είναι φυλή ώραία, όπως οί Σουηδοί καί οί Νορβη
γοί. Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει, ότι ή δυσμορφία όφείλεται 
κατά μέγα μέρος είς τήν πτωματολογίαν. 

1 7. Οί Σπαρτιάται ήσαν φυτοφάγοι, καθώς καί οί στρατιώται 
τής Έλλάδος καί τής Ρώμης κατά τούς χρόνους τής άκμής αύ
τών. Ή άπό τών άπλών συνηθειών έκτροπή έπέφερε μετ' όλίγον 
τήν παρακμήν. Είς τούς άθλητάς τής άρχαίας Έλλάδος φυτοφα
γική καί ούχί κρεοφαγική τροφή ητο έπιβεβλημένη καί όταν 
βραδύτερον είσήχθη ή κρεοφαγία, οί τέως άθληταί μετεβλήθη
σαν είς άμβλείς καί δυσκινήτους άνθρωπίσκους. 

18. Πολλοί τών διανοιξάντων νέους όρίζοντας είς τήν πνευ
ματικήν πρόοδον της άνθρωπότητος ησαν άκρεοφάγοι. Μεταξύ 
αύτών συγκαταλέγονται: ό Βούδδας, ό Πυθαγόρας, ό Έμπεδο
κλής, ό Πλάτων, ό Έπίκουρος, ό Σενέκας, ό Πλούταρχος, ό Πορ
φύριος, ό Ίωάννης ό Χρυσόστομος, ό Ίουλιανός, ό Νεύτων, ό 
Ρουσσώ, ό Βολταίρος, ό Σβέντερμποργκ κ.λπ. Έκ δέ τών Έλλή
νων γνωστών μας ό Πλάτων Δρακούλης, ό Σπ. Νάγος, ό Άντ. 
Άδριανόπουλος, ό Ν.1<.αρβούνης, ό Ίω. Βασιλής καί άλλοι. 

19. Έκ τών προεκτεθέντων συνάγεται ότι ή ζωή τού άνθρώ
που δύναται άριστα νά διατηρηθη έν ύγείQ διά διατροφής άπο
κλειούσης τό κρέας, διά τό όποίον, οϋτε ή δικαιοσύνη, οϋτε ή 
ήθική, δύναται νά έπιδοκιμάση τάς φρικτός ώμότητας, αί όποίαι 
διαπράττονται πρός έξασφάλισίν του, ϊνα ίκανοπιούνται διε
στραμμένοι καί παρά φύσιν όρέξεις, συντελούσαι είς τήν έπιβρά
δυνσιν τής έξελίξεως τής ψυχής καί προσφέρουσαι είς αύτήν 
όργανισμόν συμμετέχοντα όλιγώτερον είς τήν αϊσθησιν τής Όi
θερικής ούσίας καί τάς συλλήψεις τών κραδασμών τών ύπερτέ
ρων συνειδήσεων, αί όποίαι καί θά όδηγήσουν τήν ψυχήν πρός 
τήν Γνώσιν καί τήν Άλήθειαν. 

20. Ή όρασις εΤναι ή ταχυτέρα λεωφόρος ή όδηγούσα είς τήν
ψυχήν τάς συλλεγομένας έντυπώσεις, καί ή ποιότης τής ψυχής, 
κατά τό πλείστον, έξαρτάται έξ αύτών. 

Τό ήμερήσιον θέαμα τών κρεοπωλείων άπαμβλύνει βαθμη
δόν τήν καλαισθητικήν τάσιν τών άνθρωπίνων διαθέσεων. Ή 
άποτροπαία έκθεσις άνηρτημένων αίμοσταγών πτωμάτων καθι
στά τήν άσχημίαν καί τήν φρίκην τόσον άνεκτήν καί φυσικήν, είς 
τά όργανα τής άντιλήψεως, ώστε νά μεταδίδη είς αύτά πρός 
άφομοίωσιν τά στοιχεία τού είδεχθούς. Ή έξοικείωσις πρός τό 
άποτρόπαιον καί κανιβαλλικόν θέαμα τών κρεοπωλείων άποτu
φλοί τό ψυχικόν όργανον τού καλού, τάς άνωτέρας αίσθήσεις 
τής ψυχής, καί καταστρέφει πάν εύγενές αϊσθημα, τό όποίον ή 
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όνθρωπίνη φύσις πρέπει νά αίσθάνεται κατά τών παραβιάσεων 
τών φυσικών δικαιωμάτων, τών ζωϊκών όντων, τών φυσικών καί 
πνευματικών νόμων. 

21. Ό Βολταίρος, έξαίρων τό έργον τοϋ Πορφυρίου, λέγει
ότι: 

« Έάν ένα όρνί, αϊφνης, ύπό τήν μάχαιραν τοϋ σφαγέως, ήδύ
νατο ν' άνακράξη. 

- Έν όνόματι τοϋ κοινού ήμών Πατρός, άνθρωπε μή μέ σφά

ξης, ποίος θά ητο είς τόσον βαθμόν άπάνθρωπος, ώστε νά έμπή
ξη τήν μάχαιραν είς τόν λαιμόν τοϋ άθώου καί νά τρεφώμεθα έκ 
τής σαρκός του;» 

22. Καί ηδη ας έλθωμεν είς τάς-δοξασίας τών άρχαίων 'Ελλήνων:

Ό Πυθαγόρας όρθώς έστήριξε τήν άνθρωπίνην εύδαιμονίαν
είς τήν ύγείαν τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματος, λέγων ότι ή κρε

οφαγία άντίκειται είς τήν ήθικήν. Οί Πυθαγόρειοι ήρκοϋντο, τρε
φόμενοι, κατά τό παράδειγμα τοϋ διδασκάλου των, μέ μέλι καί 
άρτον, χόρτα καί σπανίως θαλασσινά, άποκείοντες τήν πόσιν. 

«Παντός δέ μάλλον άπηγόρευε (Πυθαγόρας) μήτε έρυθίνον 
έσθίειν, μήτε μελάνουρον, καρδίας τε άπέχεσθαι καί κυάμων». 

«'Αριστοτέλης δέ φησί, καί μήτρας καί τρίγλης ένίοτε. Αύτοϋ 
δέ άρκείσθαι μέλιτι μόνC!) (φασί τινες) η κηρίC!) η άpτC!), οίνον δέ 
μεθ' ήμέραν μή γεύεσθαι. 'Όψον τε τά πολλά λαχάνοις έφθοίς 
ώμοίς, τοίς δέ θαλαττίοις σπανίως ... καί άπέχεσθαι βρωτών θνη
σειδίων τε κρεών καί τριγλών καί μελανούρων καί ώών καί τών 
ώοτόκων ζώων καί κυάμων». 

23. Κατά Διογένην Λαέρτιον, Ζήνων ό Κιτιεύς:
«·Έχαιρε σύκοις χλωροίς καί ήλιοκαίοις, έχων συνήθη τροφήν

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

Ό Πλούταρχος λέγει: 
« ... καίτοι χαρίεν γε τό τοϋ Λάκωνος, ό ίχθύδιον τό πανδοκείω 

πριάμενος, τώ πανδοκεί σκευάσαι παρέδωκεν. Αίτοϋντος δ' 
έκείνου τυρόν, καί όξος καί έλαιον ... Άλλ' εί ταϋτα είχον, είπεν, 
ούκ αν ίχθόν έπριάμην. 'Ημείς δέ οϋτως έν τώ μιαιφόνC!) τρυφώ
μεν, ώστ' όψον τό κρέας προσαγορεύομεν, εϊτ' όψων πρός αύτό 
τό κρέας δεόμεθα, άναμιγνύοντες έλαιον, οίνον, μέλι, γάρον, 
όξος ήδύσμασι Συριακοίς Άραβικοίς, ώσπερ νεκρόν - ένταφιά
ζοντες. Καί γάρ οϋτω αύτών διαλυθέντων καί μαλαχθέντων καί 

τρόπον τινά κρεοσαπέντων, έργον έστί τήν πέψιν κρατήσαι, καί 
διακρατηθείσης δέ, δεινός βαρύτητας έμπνεί καί νοσόδεις καί 

άπεψίας». 
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Διογένης δέ ό Κυνικός, όταν κάποτε έφαγε ώμό χταπόδι, 

έδωσεν άφορμήν είς τόν Πλούταρχον νά εϊπη: 

«Οίνοποσία καί σαρκοφαγία είναι μέν άληθές ότι ίσχυρόν καί 

ρωμαλέον ποιούσι τό σώμα, άλλά τήν ψυχήν άσθενή». 

Μιά έβδομάδα χωρίς κρέας 

Μή φάτε κρέας γιά μία έβδομάδα! - ήταν τό σύνθημα τού νε

οσύστατου 'Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών, πρός άντιμε

τώπισιν τής παράλογης ύπερτιμήσεως. ·Έτσι είσήχθη καί στήν 

'Ελλάδα (έπί τού παρόντος μόνον στήν 'Αθήνα) ό άποφασιστικός 

παράγων τού καταναλωτού, ό όποϊος έκδηλώνεται όργανωμένα 
σέ μεγαλουπόλεις τού έξωτερικού καί έπιδρά στή διαμόρφωση 

τών τιμών. Ή «είρηνική καί άκίνδυνη έπανάστασις» τού κατανα

λωτού έκηρύχθη γιά αϊτια καθαρώς οίκονομικά, ώστόσο τό 'Ινστι

τούτο στά δημοσιεύματά του δέν παρέλειψε νά τονίση ότι ύπάρ

χουν πάρα πολλές συνταγές μαγειρικής χωρίς κρέας. Το ΙΔΙΟ 

νόστιμες καί πολλές φορές ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ύγιεινές και ΠΙΟ 

ΠΛΗΡΕΙΣ σαν τροφές». 

Σχετικώς, ή «Καθημερινή» έδημοσίευσε δώδεκα συνταγές 

άκρεοφαγίας. 
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· Απομυθοποίηση τού κρέατος ώς τροφής

Ή άπομυθοποίησις τού μπιφτεκιού, έχει άναχθή σέ σύμβολο 

λατρείας στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. ΕΊναι καιρός 6μως νά μα

θευτή πιά ή άλήθεια γιά τό κρέας. Πλούσιο φυσικά σέ θρεπτικές 
ούσίες, δέν ειναι πάντως έκείνο, πού πολλοί πιστεύουν. Μύθοι 

έπί μύθων έχουν πλαστή, πού καιρός ειναι νά άντιπαρατεθούν σέ 

πραγματικά έπιστημονικά στοιχεία. Στό «θερμόμετρο», έξ όλλου, 
τού πρωτεϊνικού δυναμικού βλέπουμε τό κρέας νά παίρνη τή 

θέση, πού τού άξίζει, σέ σχέση μέ όλλες «παρεξηγημένες» τρο
φές. 

Μάς λένε: Τό κρέας περιέχει περισσότερες πρωτεΤνες άπό 
όποιαδήποτε όλλη τροφή. 

Στήν πραγματικότητα: "Ένα είκοσιπέντε τοίς έκατό περίπου 

τού κρέατος ειναι πρωτεΤνες. Σέ κλίμακα μάλιστα πρωτεϊνών -Ο 

έως 50 τοίς έκατό- πού περιέχουν τά διάφορα τρόφιμα, τό 
κρέας κατέχει μέση θέση, μαζί μέ τά φασόλια, τό τυρί, τά ψάρια 

καί τά καρύδια. 

Μάς λένε: Ό μόνος τρόπος γιά νά πάρη κανείς άρκετές 

πρωτεΤνες ειναι νά τρώγη πολύ κρέας. 
Στήν πραγματικότητα: Ό «μέσος» Άμερικανός τρώγει δύο 

φορές περισσότερες πρωτεΤνες άπ' όσες μπορεί νά χρησιμοποι
ήση τό σώμα του. Οί περισσότεροι Άμερικανοί θά μπορούσαν νά 

καταργήσουν όνετα τό κρέας, τά ψάρια καί τά πουλερικά άπό τό 

διαιτολόγιό τους, χωρίς μ' αύτό νά τούς λείψη ή καθημερινή πο
σότης πρωτεϊνών (πενήντα τρία γραμμάρια) άπό όλλες τροφές, 

πού ειναι πλούcιες σέ πρωτεϊνες. 

Μάς λένε: Τό κρέας ειναι ή μοναδική πηγή ώρισμένων άνα

γκαίων βιταμινών καί μεταλλικών ένώσεων. 
Στήν πραγματικότητα: "Ένδεκα ειναι οί σημαντικώτερες βιτα

μίνες καί μεταλλικές ένώσεις. Πάνω όμως άπό τή μισή ποσότητα 

τών ούσιών αύτών, πού χρειαζόμαστε, τίς παίρνουμε άπό διάφο
ρες τροφές έκτός τών κρεάτων. 

Μάς λένε: Τό κρέας περιέχει τήν καλύτερη ποιότητα πρωτεϊ

νών άπό όποιαδήποτε όλλη τροφή. 
Στήν πραγματικότητα: Ή λέξη «ποιότης» δέν ειναι όρος έπι

στημονικός. θά πρέπει νά μιλούμε γιά χρησιμότητα: πόσες 
πρωτεϊνες, άπό αύτές πού τρώμε, χρησιμοποιούνται πραγματικά 

άπό τό σώμα. Ή χρησιμότης τού αύγού καί τού γάλακτος ειναι 

άνώτερη τού κρέατος. 
Μάς λένε: Διαιτολόγια μέ κέντρο τή χορτοφαγία είναι άνιαpά. 
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Στήν πραγματικότητα: Βασικά ύπάρχουν πέντε διαφορετικά 
εϊδη κρέατος καί κρέατος πουλερικών -σέ σύγκριση μέ πενήντα 
περίπου εϊδη διαφόρων λαχανικών, είκοσιτέσσερα είδη μπιζε
λιών, φασολιών καί φακής, εϊκοσι εϊδη φρούτων, δώδεκα καρυ
διών καί έννέα εϊδη δημητριακών. Οί φυτικές τροφές είναι 
γνωστό ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία άρωμάτων, γεύ
σεως καί χρωμάτων. 

Μός λένε: Οί φυτικές τροφές περιέχουν πολλούς ύδατάν
θρακες καί γι' αύτό παχαίνουν πολύ περισότερο άπό τό κρέας. 

Στήν πραγματικότητα: Οί περισσότερες φυτικές τροφές 
έχουν εϊτε τήν ϊδια ποσότητα θερμίδων ( όπως τό ψωμί) μέ τά 
κρέατα η καί πολύ λιγώτερες άκόμη. Πολλά φροϋτα έχουν τό 
ένα τρίτο τών θερμίδων μόνο, τά μαγειρευμένα φασόλια έχουν 
τίς μισές θερμίδες καί πολλά λαχανικά έχουν τό ένα όγδοο μόνο 
τών θερμίδων, πού περιέχει τό κρέας. 

Μός λένε: Τό διαιτολόγιό μας, μέ τό κρέας νά κατέχη τή 
σημαντικώτερη θέση, είναι πολύ πιό θρεπτικό άπό τό διαιτολόγιο 
τών πτωχών χωρ·ών. 

Στήν πραγματικότητα: Δέν τρώμε ό,τι πρέπει νά τρώμε. "Αν 
καί καταναλίσκουμε πενήντα τοίς έκατό περισσότερες πρωτεΤ
νες (πολλές άπ' αύτές πηγαίνουν χαμένες) άπό όσες κατgναλί
σκει ένας 'Ινδιάνος, τρώμε τέσσερις φορές περισσότερη ζάχαρη 
καί όκτώ φορές περισσότερα λίπη. "Αν τρώγαμε περισσότερες 
φορές φυτικές τροφές καί λιγώτερα λίπη καί ζάχαρα, τότε τό 
διαιτολόγιό μας θά βελτιωνόταν πραγματικά. 

το ΒΗΜΑ, 26.1.75 
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'Ομιλία τής κ. ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ 

ΤΩ θείε αίθέρα κι' ώ γοργόφτερες αυρες τώv ποταμών 
πηγές κι' 6.μετρο γέλοιο των κυμάτων τού πελάγου, 
κι' ώ μητέρα Γή, κι' έσύ παvτεπόπτη κύκλε 

τού ijλου, ίδέστε με, θεός έγώ, άπό θεούς τί πάσχω ... 

Στίς έσχατες περιοχές τής Γής, σ' άπάτητη έρημιά, όπου ό 

τρομερός Καύκασος μ' άπρόσιτους γκρεμούς, φαράγγια χειμω

νοδαρμένα, όρθώνει τόν άπόκοσμο όγκο του, τό θείον δράμα 

έχει συντελεσθή. 'Αλυσοδεμένος μέ άσύντριφτα δεσμά, καρφιά 

άτσαλένια, πάνω στόν βράχο τόν παντέρημο, όπου οϋτε όψη 

οϋτε φωνή άνθρώπου φτάνει, φρουρός άζήλευτος, όλόρθος, άϋ
πνος, κάτω άπό τή φωτιά τού ηλιου, άπ' τή παγωνιά τής νύχτας, ό 
'Ολύμπιος Τιτάνας, θεός ό 'ίδιος, έν όνόματι τών θεών κατατρεγ

μένος, σάν ένας στυγερός κακούργος, πάσχει τό άνάκουστο 

μαρτύριό του. Γιά τό μοναδικό του άμάρτημα: «Τήν λίαν φιλότητα 

τών βροτών». 
Τής θείας φωτιάς τό σπέρμα, «Παντέχνου πυρός σέλας», τού 

'Ηφαίστου φλογερό λουλούδι, μέσα άπό τά 'Ολύμπια δώματα 

είχε κλέψει, δώρο κομίζοντάς το, άπό άγάπη, άπό συμπόνια, στό 

ταλαίπωρο γένος τών έφήμερων, στά τυφλά σκουλήκια τών άν

θρώπων, γιά νά ίδούν καί ν' άναβλέψουν. Έλπίδες λυτρωμού άπό 

τό θάνατο τούς έσπειρε μ' αύτό μές στήν καρδιά τους. 

Γιατί, ναί. .. Τυφλοί ητανε, άληθινά πρίν άπ' αύτόν οί άνθρωποι. 

«'Έβλεπαν καί μάταια έβλεπαν, άκουγαν καί δέν άκουγαν, άλλ' 

όμοιοι μέ μορφές όνείρων σ' όλο τό μάκρος τής ζωής τους ζού

σαν κι άνακατώναν άστοχα τά πάντα, κι' οϋτε πλινθόχτιστα προ

σήλια σπίτια ξεύραν, οϋτε τό ξύλο νά δουλεύουν, άλλά σάν τά 

μυρμήγκια τ' άχαμνά μέσα σ' άνήλια σπήλαια κάτω άπ' τή γή τρυ

πώναν. Κι' οϋτε τού χειμώνα είχαν κανένα βέβαιο σημάδι, οϋτε 

τής άνθοφόρας άνοιξης, οϋτε τού καρπερού καλοκαιριού, μά δί

χως κρίση έκπορευόντανε στήν τύχη, ώς πού έγώ τούς έδειξα 

τών άστρων τίς δυσκολοδιάκριτες άνατολές καί δύσεις. Άλλά 

καί τόν άριθμό, τήν πιό τρανή σοφία, καί τών γραμμάτων τίς συν

θέσεις τάς βρήκα, τέχνη μητέρα τών Μουσών, πού άσβυστα μ' 
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αύτή χαράζονται τά πάντα μές στή μνήμη. Κι' έζεψα πρώτος στό 
ζυγό τά ζώα ... " «Καί τήν πιό μεγάλη (τέχνη) πού αν κάποιος ηθε
λε όρρωστήσει, δέν είχε άντίδοτο κανένα, ούτε νά φάη, ούτε νά 

πιή, ούτε καί ν' άλειφθή, άλλ' έτσι χωρίς γιατρικό μαραίνονταν, 
ώς πού έγώ πάλι τούς έδειξα τίς άναμίξεις τών γλυκόπραων 

φαρμάκων, τήν κάθε άρρώστεια τους μ' αύτά νά πολεμάνε. Καί 

τούς πολλούς τής μαντικής χάρισα τρόπους κι' έκρινα πρώτος 

ποιά άπ' τά όνειρα πρέπει στόν ξύπνο ν' άληθεύουν ... Καί μ' ένα 

λόγο σύντομο όλες τίς τέχνες οί άνθρωποι στόν Προμηθέα καί 

μόνο τίς χρωστάνε». 

*** 

Σκηνή όπου παίζεται τό αίσχύλειο δράμα ή αίωνιότητα, ό σύ

μπας χρόνος. Άπό τήν προϊστορικήν άχλύ τού μύθου μέχρι τήν 

ίστορική πραγματικότητα, τό σήμερα καί τό αύριο, ή κάθε έποχή 

έχει έτοιμον πάντα, έν όνόματι τού Δία της, έναν Καύκασο κι' 

έναν σταυρό γιά τόν δικό της Προμηθέα. 

Κεντρική ίδέα τού,δράματος ή αίώνια σύγκρουση τής Πνευ

ματικής Ίδέας μέ τόν κόσμο, τής "Ελευθερίας μέ τήν "Ανάγκη. 

Τ ών γραπτών νόμων καί τού δικαίου τών άνθρώπων μέ τούς 

άγραφους νόμους, τούς θεσμούς καί τίς ρήτρες τού αίώνιου 

θείου δικαίου. 

Πρωταγωνιστής ό φορέας, ή ένσάρκωση τής Πνευματικής 

Ίδέας, ό μυσταγωγός πολιτισμού, πού κραδαίνοντας έναν πυρσό 

άναμμένον άπό τήν όλύμπια φωτιά, έρχεται νά φωτίση τό σκοτά
δι τής άνθρώπινης νύχτας, καί γνώστης άπό πρίν τής άναπόφευ

κτης μοίρας του, προσφέρεται έκούσια θυσία πάνω στόν άνθρώ

πινο Καύκασο, θεός ό ϊδιος δέχεται, έν όνόματι τού θεού, ν' 

όλυσοδεθή στά σκοτεινά γρανάζια τής "Ανάγκης καί νά πληρώση 

μέ τόν τρόπο αύτόν τό μεγαλείο καί τήν ύπεροχή του, τήν άντίθε

ση μέ τήν έποχή του. 

Διώκτης, κατήγορος καί τιμωρός άμείλικτος τού Προμηθεϊ

κού "Ήρωα ό Δίας, μέ έκπροσώπους τή Δύναμη καί τή Βία, συμ

βολισμούς σκοτεινούς, μέ όψη τραχειά, γλώσσα ταπεινή καί 

σκαιή. Ή άνθρώπινη άντίληψη τού θείου, ό χθόνιος Ζεύς, μι

κρός, σκληρός καί παραμορφωμένος άπό τόν άνθρώπινο νού καί 

τίς άδυναμίες του, όρθώνεται κάθε φορά νά συντρίψη τόν "Επα

ναστάτη Πυρφόρο, πού μέ τούς κραδασμούς τής πνευματικής 

του φλόγας έρχεται νά διαταράξη τήν άρμονία, τήν ίσχύ καί τήν 
καθιερωμένη τάξη τού Κράτους του. 

Κι' ώστόσο, αύτός ό ϊδιος ό Προμηθέας είχε άλλοτε βοηθήσει 
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τόν άμείλικτο διώκτη του Δία στήν έπικράτηση τής τωρινής του 
έξουσίας ατόν 'Όλυμπο. Γιατί αύτός, ό Προμηθέας, ή Προμηθεϊ
κή Ίδέα ύπήρχε πάντα, πρίν άπ' τόν Χρόνο, έξω άπ' τόν Χρόνο, 
πρίν άπ' τόν Δία, μετά άπ' αύτόν. Ένώ τό Κράτος τού Δία, ή έν
σάρκωση τώρα τής άρμονίας καί τάξης τού κόσμου, προτού έπι

βληθή, είχε περάσει άπό περίοδο σκοτεινής άναταραχής καί 

βίας σκαιής. 
Οί θεοί τών άνθρώπων έξελίσσονται ... Μεταβάλλουν κι αύτοί 

μορφή, χαρακτήρα στό χρόνο. Άπό όγριοι καί βίαιοι, σκληροί τι
μωροί, ήμερεύουν καί γεμάτοι δικαιοσύνη, εύσπλαχνία, στοργική 
φροντίδα κυβερνοCινε τόν κόσμο. Ό Δίας, ϋστερα άπό θεομαχία 
σκληρή διαδέχθηκε ατόν 'Όλυμπο τόν πατέρα του Κρόνο. Ποιός 
θά διαδεχθή τόν Κρονίδη μιά μέρα; 

*** 

'Αλυσοδεμένος τώρα ό εύεργέτης θεός, έγκαταλελειμένος 
άπό τούς θεούς πού τόσο βοήθησε, άπό τούς άνθρώπους πού 
τόσο άγάπησε, άγέρωχος μές στό μαρτύριο πού τού έπιβάλλουν 
ή Δύναμη καί ή Βία, σωπαίνει μονάχος του, σέ βαθεία συλλογή, η 
θρηνεί γιά τήν όδικη μοίρα του. Κι' ή πλάση όλη, άπ' όκρη ο' 
όκρη, άντιλαλεί άπ' τό θρήνο του, βουβή καί τρομαγμένη ή ψυχή 
τού κόσμου συμπάσχει μαζί του. 

ΤΩ! Μόνο μ' ένός όλλου θεού τό μαρτύριο μπορεί νά συγκριθή 
τό μαρτύριο αύτό. Μ' έκείνο τού Τιτάτα 'Άτλαντα, τού δόλιου 

άδελφού του, πού αίώνια αύτός, κατά τής 'Εσπερίας τά μέρη, τήν 
τρομερή του καταδίκη έκτίει, τό άβάσταχτο βάρος τής Γης καί 
τόν ούράνιο θόλο, μέ δύναμη άσύλληπτη, νά βαστάζη ατούς 

ώμους του. 
Άλλά, νά! Ποιός άχός, ποιά μυρωδιά, θεού η άνθρώπου η καί 

τά δύο μαζί; Ποιός τόλμησε νά φθάση ατόν άπόκοσμο αύτόν 
τόπο καί τί τάχα νά θέλη ... «Τί σάλαγο πουλιών άκούω κοντά μου. 
Κι' ό αίθέρας μ' έλαφρές ριπές φτερών ύποσυρίζει. 'Ό,τι καί νά 
σιμώνη, μέ γεμίζει φόβο». 

Είναι οί 'Ωκεανίδες Νύμφες, κόρες τού 'Ωκεανού καί τής πο
λύτεκνης Τιθύος. Ό άχός τού κτύπου άπ' τ' άτσάλινα καρφιά 
έπέρασε ώς τά βάθη τής σπηλιάς τους ... Τή γνώμη τού πατέρα 
έκαταφέρανε καί τήν παρθενική τους συστολή νικώντας, άπέδι
λες ώς ητανε, ξεχύθηκαν εύθύς στό φτερωτό τους όρμα ... Σκο
τεινό νέφος άπό δάκρυα σκεπάζει τά μάτια τους στή θέα τού 
άλυσοδεμένου αύτού στό βράχο κορμιού, στό όκουσμα τής άvά
κουστης αύτής συμφοράς. 
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θά τίς άκολουθήση σέ λίγο ό πατέρας 'Ωκεανός «πού τό συ

νονόμαστο ρέμα του γύρω άπ' τή γη στριφογυρίζει άκοίμητο».

Συγγενής του δεσμώτη θεού, άδελφός τού Τιτάνα Ύαπετού, τού

πατέρα του, μακρυνόν έχει κάμει δρόμο, μέσα άπό τίς θεόκτι

στες καί βραχοσκέπαστες σπηλιές του «κυβερνώντας μέ τό νόη

μα μόνο στόν αίθέρα, χωρίς χαλινάρι τό γοργόφτερο άτι του» γιά

νά φθάση κοντά του στή σιδερομάννα γη τού Καυκάσου. Καί λυ

γίζοντας άπό συμπόνια στό άντίκρυσμα τής άδικης αύτής συμ

φοράς, γεμάτος πατρικές φροντίδες καί έγνοιες, συμβουλές,

παραινέσεις, ξαναφεύγει, νά φροντίση αύτός τήν άπαλλαγή του,

μέ τή μεσολάβηση στόν σκληρόκαρδο άφέντη τους Δία.

«Χο.- Προμηθέα, τή σκληρή σου τύχη θρηνώ κι' άναβρύζει άπ'

τά μάτια μου τρυφερό δακρυστάλαχτο νόμο, άκράτητη

πηγή στά μάγουλά μου ... » 

!<

0

Έλα καί nές, ώ άγαπημένε, ποιά χάρη πλήρωσε τίς χάρες

σqυ; ποιά βοήθεια σού δώσαν οί έφήμεροι;

Δέν βλέπεις ποιά άδύναμη λιγοψυχιά, σάν όνειρου, τό τυ

φλό γένΌς έχε� δέσει τών άνθρώπων ... » 

Στήν παράκληση τού πάσχοντα φίλου τους, οί πονετικές νύμ

φες έχουν ξεnεζέψει άπ' τό άρμα τού αίθέρα καί μέ πόδια άνά

λαφρα πατώντας στόν άγριο βράχο τριγύρω του, άκούν τή

σκληρή ίστορία τής μοίρας του. Μέ θρηνητικές μελωδίες άπα

ντούνε στό θρήνο του, συγκαλούν τή πλάση όλη·νά θρηνήση μαζί

τους. Μέ λόγια θάρρους καί παρηγοριάς, μ' έλπίδες γιά τή σύ

ντομη άπελευθέρωσή του προσπαθούν νά μαλάξουν τή καρδιά

του. 

Προμ .- 'Όχι, δέν είναι γραμμένο άκόμη άπό τή μοίρα τέτοιο νά

λάβουν αύτά τέλος μ' άφού μύρια μαρτύρια μέ λυγίσουνε

καί πάθη, τότε θέ νά λυθώ άπό τά δεσμά μου· γιατί ή τέχνη

είναι πιό άδύνατη άπό τήν 'Ανάγκη. 

Χο.- Καί τήν 'Ανάγκη ποιός τή κυβερνάει; 

Προμ .- Ή Μοίρα ή τρίμορφη κι' οί 'Ερινύες πού δέν ξεχνάνε.

Χο.- 'Ώστε άπ' αύτές είναι πιό άδύνατος ό Δίας;

Προμ .- Τό Πεπρωμένο του δέν είναι τρόπος νά ξεφύγη ... »

Χο.- Καί τί άλλο είναι τού Δία τό Πεπρωμένο, παρά αίώνια έξου

σία; 
Προμ .- Τοϋτο δέν γίνεται νά μάθης καί μήν παρακαλείς».

*** 

Ή μεγαλοφυϊα τής 'Ελληνικής 'Αρχαιότητας κατώρθωσε νά
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συλλάβη σ· όλη της τήν έκταση τήν τρομερή έννοια τής 'Ανά
γκης. Τήν άδυσώπητη θεότητα 'Αδράστεια καί τόν νόμο τής Εί
μαρμένης. 'Ένα παντοδύναμο νόμο, πού γεννήθηκε μαζί μέ τή 
γέννηση τού κόσμου καί κυβερνάει αύτόν μέ άλύγιστη δικαιοσύ
νη, πάνω άπό τή δύναμη τών θεών, έξουσιάζοντας καί αύτούς 
τούς 'ίδιους άκόμη. Ή 'Ανάγκη αύτή τής έλληνικής σκέψης δέν 
είναι κλειστή πρός τήν 'Ελευθερία, άλλά τήν περιέχει μέσα της, 
σάν ένα έπίτευγμα άρμονίας, δικαιοσύνης καί τάξης. «Παντού 

στόν άπειρο αίθέρα καί στό άπλετο φώς βασιλεύει 6 Παγκόσμιος 
νόμος, ή Δίκη κυρίαρχη» ('Εμπεδοκλής). Σύμφωνα μέ τό νόμο 
τής Είμαρμένης, ή δέσμευση τού Προμηθεϊκού ηρωα στήν 'Ανά
γκη είναι άναπόφευκτη. Οί κραδασμοί τής όλύμπιας φλόγας έρ
χόμενοι στή γη διαταράσσουν τήν ίσορροπία τού Κράτους τού 
Δία. Ό Δίας έκδικείται γι' αύτό ... 

Τήν άναπόφευκτη αύτή δέσμευσή του καί μοίρα του γνωρίζει 
ό 'ίδιος καλά άπό πρίν: «Μά έγώ όλα τούτα τάξευρα. Τώθελα κι' 
έφταιξα. Ναί, τώθελα καί δέν τ' άρνιέμαι ... Γιά νά συντρέξω τούς 
άνθρώπους, ό 'ίδιος εύρήκα βάσανα καί πόνους». Σύμβολο τραγι
κό γι' αύτό, θεός, παντογνώστης, προφήτης καί μάντις, προβλέ
πει μέ τή σοφία καί τή μαντική δύναμή του όλα τά δεινά πού θά 
πάσχη τόν άπειρο χρόνο, αίώνια στή γήϊνη άνάγκη. Κι' ή έπίγνω
ση τής σταυρωμένης αύτής άθανασίας του τόν κάνουν νά θρηνή 
πάνω στό σταυρό του, μέ πικρούς στεναγμούς: 

"Άλλοί μου, άλλοί! Τίς παρούσες συμφορές μου καί τίς μέλλουσες 
στενάζοντας θρηνώ, πότε καί πώς άπ' τά δεινά μου αύτά θ' άπαλλα

γώ. Άλλά, τί λέω; Πάντα γνωρίζω δσα μοϋ μέλλονται μέ άκρίβεια 
άπό πρίν κι' άπρόσμενο κακό κανένα δέν θά μ' εϋρη. 'Όμως τό Πε

πρωμένο μας πρέπει μ' άνάλαφρη καρδιά νά ύποφέρουμε, γνωρίζο

ντας πώς τής Ά νάγκης ειναι άκαταμάχητη ή δύναμη». 

Προλέγει, μέ κάθε λεπτομέρεια στήν πολύπαθη Ίώ, τό άλλο 
θύμα τού Δία, πού οί περιπλανήσεις κι' οί παραδαρμοί της τήν 
έχουν φέρει ώς τόν Καύκασο, όλη τήν τρομακτικήν Είμαρμένη 
της, όλα τά παρελθόντα καί τά μέλλοντα νά τής συμβούν. Κι' 
άκόμη γνωρίζει τόν άκριβή χρόνο («Τρείς γενειές μετά τίς δέκα 
πρώτες») πού άπόγονός της, ηρως τρανός, άκατάβλητος, τοξό
της άλάθευτος, ό γυιός τής 'Αλκμήνης θά φθάση έκεί νά τόν 

λύση άπό τά δεσμά του. 
Μά πάνω άπ' όλα αύτά, πάνω άπό τή δική του Είμαρμένη, τήν 

είμαρμένη τών άλλων, είναι γνώστης καί αύτής τής Είμαρμένης 
τού Δία. Κατέχει μυστικό σοβαρό γιά τό μέλλον του, πού 6 'ίδιος 

6 άρχοντας τού 'Ολύμπου άγνοεί. Τού τό έχει έμπιστευθεί ή Τι-
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τανίδα θέμιδα, ή σεπτή του Μητέρα, κυρία τής Είμαρμένης τού 
'Ολύμπου. 

Μέ τό μυστικό αύτό μπορεί άφοβα ν' άντιμετωπίζη, ν' άπειλή 
καί νά προκαλή μέ πείσμα τόν δυνάστη θεό. Δέν πρόκειται νά τό 
άποκαλύψη προτού ό ϊδιος έλευθερωθή άπό τά δεσμά του. 'Αρ
νείται νά τό άποκαλύψη άκόμη κι' όταν ό 'Ερμής φθάνει, στό 
όνομα τού πατέρα θεού, άπαιτώντας τήν άποκάλυψή του, μέ τήν 
άπειλή νέας συμφοράς, τιμωρίας φρικτώτερης. Καί θά προτιμή
ση άκλόνητος νά καταπονtισθή άπ' τήν καταιγίδα τού Δία, μαζί 
μέ τό βράχο του, μαζί μέ τίς άμοιρες νύμφες, στά βαθυσκότεινα 
χάη τού Ταρτάρου. 

*** 

Στόν ίερό χώρο τού Διονυσιακού θεάτρου τό αίσχύλειο δράμα 
παρουσιάζεται. Γύρω στό 470 π.Χ. Στά πρώτα καθίσματα ίερείς 
καί ίεροφάντες, άξιωματούχοι τής θρησκείας, τής πολιτείας, τού 
πνεύματος. Οί θεατές άκούν μέ κατάπληξη στήν άρχή, μέ δέος, 
μέ άγανάκτηση τέλος, νά έξακοντίζωνται από τό στόμα τού ποιη
τή πού ένσαρκώνει ό ϊδιος τόν θεϊκό ηρωά του, λόγια ύβριστικά, 
άπειλές, ύπαινιγμοί προσβλητικοί γιά τόν ϋπατο θεό, τόν δεσπό
τη τού 'Ολύμπου: «Κι' όμως, μ' όλη τήν έπαρση τού νού του ό 
Δίας, θαρθή μιά μέρα πού θά γίνη ταπεινός ... » 

'Ένα πλήθος τώρα έχει ξεσηκωθή άσυγκράτητο, όρμάει στή 
σκηνή νά κατασπαράξη τόν ίερόσυλο, πού προφταίνει νά κατα
φύγη στήν όρχήστρα καί ν' άγκαλιάση τή θυμέλη. 

Ό μεγάλος τραγικός, γνήσιο τέκνο τής 'Ελευσίνας, έχει άπσ
καλύψει ένα άπό τά σοβαρώτερα μυστικά τών 'Ελευσινίων .. Ή 
κατηγορία τού ίερόσυλου έχει άπαγγελθή εναντίον του. Ό 
'Άρειος Πάγος εΤναι έτοιμος νά τόν καταδικάση νά πιή τό 
κώνειον. Καί μόνον ή έπέμβαση τών Εύμολπιδών κατορθώνει τε
λικά νά τόν σώση άπό τό θάνατο. 

*** 

Αίώνες έχουν περάσει άπό τόν «Προμηθέα �εσμώτη», όταν 
άρχίζη ό «Λυόμενος». Ό μάρτυς θεός, σέ μιά καινούργια τώρα 
πιό σκληρή τιμωρία τού Δία, σύμφωνα μέ τήν παραγγελία τού 
Έρμή, βρίσκεται καρφωμένος έπάνω στήν κορυφή τού Καυκά
σου, όπου ό φτερωτός σκύλος τού Δία, ό αίματοπότης άετός, μέ 
λαίμαργο στόμα, έρχεται κάθε δεύτερη ή μέρα καί κατατρώγει τό 
μελανόμαυρο ήπαρ του, πού ξαναγιεννιέται καί πάλι τήν έπομέ
νη, χωρίς τελειωμό ... 

Κάποτε ώστόσο ό άναμενόμενος, ό λυτρωτής έχει φθάσει ... 



1990 «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ» 301 

'Ήρως τρανός, άκατάβλητος, τοξότης δεινός καί άλάνθαστος, ό 

'Ηρακλής, περνώντας άπό τόν Καύκασο, σημαδεύει τό τρομερό 

όρνεο τού Δία καί έλευθερώνει τόν έσταυρωμένο θεό. Ό Κέ

νταυρος Χείρων, πληγωμένος άyιάτρευτα ατόν 'Όλυμπο, προ

σφέρεται ν' άνταλλάξη τήν τυραyνισμένη του αίωνιότητα καί νά 
κατέβη αύτός ατόν άραχλον 'Άδη, παραχωρώντας τή θέση του 

ατόν πολύπαθο δεσμώτη τού Καυκάσου. Πνευματικές άλήθειες 
άπό τίς nιό βαθειές, τίς nιό ύψηλές, σφραγισμένες αίώνια μέσ' 
στή σοφή πυραμίδα τού μύθου, πού καί μόνο στό πλησίασμά τους 

ό νούς, ή ψυχή, συyκλονί;:ονται άnό δέος ίερό, έλnίδα φωτός. 

Στεφανωμένος μέ κλωνάρια λιyαριάς, ο' ένδειξη έnιείκιας, 
συγνώμης καί συμφιλίωσης, ό Προμηθεύς δίνει τέλος στό χέρι 
ατόν Δία. Κι' οί δυό θεοί λατρεύονται μαζί στήν Άθήνα, μέ λα

μπαδοδρομίες καί γιορτές όπου όλοι μέ στεφάνια λιyαριάς στό 

κεφάλι, τιμούν τή μνήμη τού τραγικού Πυρφόρου, δεσμώτη τού 
Καυκάσου. 

• ••

Ή Προμηθεϊκή Ίδέα θά nάσχη αίώνια. Οί Προμηθείς θά σταυ
ρώνωνται καί θά ξανασταυρώνωνται πάνω ατόν άνθρώπινο Καύ

κασο. Γεμάτος nρωτοyονική όρμή ό άνεμος τού σκότους θά 

nνέη ένάντια πρός τή φλόγα τους. Τό έργο όμως, άρyά, άnόκρυ
φα, μυστηριακά, συντελείται. Τό φώς άnορροφάται, μπολιάζει 
τήν ϋλη. Ό σπόρος φυτεύεται, yονιμοποείται. Κι' ϋστερα άnό 
αίώνες, άnό χιλιετηρίδες, όταν nιά οί ϊδιοι οί φορείς έχουν άnο

μακρυνθή άπό τό γήινο προσκήνιο, ή τρικυμία τών παθών γαλη

νεύει, οί άντιθέσεις συμφιλιώνονται. Καί μέσα άnό τή συμφιλίω
ση αύτή, φωτεινό άνθος προβάλλει ή άρμονία, ή τάξη, ή Δίκη. 

*-'lrk********-'lrk**,,ις 
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ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΓΟΣ 

Ύπό Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Οί Ήλιογέννητες ψυχές δέν έχουν άνάγκη άπό μνημόσυνα, 
όταν δικαιωματικά κατέχουν τή θέση τών Μυσταγωγών, τών Δι
δασκάλων έκείνων πού σέ σέ χρόνους άρχαίους, διά τών Μυστη
ρίων, έβοήθησαν τίς ψυχές τής Γής, νά άναγεννηθούν καί μετα
μορφωθούν καί νά γίνουν τέκνα τού ΦΩΤΟΣ. 

Τήν άνάγκη αύτή, τήν αίσθανόμαστε έμείς, σάν έλάχιστο 
φόρο τιμής, σεβασμού καί εύγνωμοσύνης, πρός τίς σεπτές αύ
τές μορφές καί ψυχές, γιά τήν πνευματική καί μυσταγωγική τους 
προσφορά, στό άναγεννητικό καί μεταμορφωτικό έργο, τό 
όnοίον έξετέλεσαν κατά θείον έnιταγήν. 

Συμπληρώνονται 5,7 χρόνια άnό τότε πού ό Σ. ΝΑΓΟΣ πολιτο
γραφήθηκε στή χώρα τού άνεσnέρου Φωτός καί θεώρησα σκό
πιμο νά δημοσιεύσω ένα ποίημα πού άnαγγέλθηκε, άπό τό μαθη
τή του ΑΝΤ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ όταν τήν 4/9/1933 έγκατέλειψε τό 
γήινο κόσμο. 

••••••••••••••••••••••••••••ο 

Μεγάλε άδελφέ, 

Μεγάλε Διδάσκαλέ μου 

Μές στή χαρά σου άnό χαράς, 
όπου μετακινείσαι 

καί άnό φώς είς φώς, 
ηδη άναρριχείσαι, 

πού άπό τή βαθμίδα μιάς Ζωής, 
στήν άλλη μεταβαίνεις, 

κι' άνέρχεσαι τήν κλίμακα, 
χωρίς νά μάς προσμένης. 

Σέ βλέπουμε μέ θρίαμβον, 
μπρός στάς ψυχός τάς θείας, 

νά συζητάς γιά μείζονος 

κι' άγνώστους Άληθείας. 
Στή Γή δέν σβύνεις άδελφέ, 

παρά τό σκέλεθρό σου. 
Τό όνομά σου μαρτυρεί, 

πόσον είναι τό ΦΩΣ ΣΟΥ. 
Γιατί (συμβολικά) είναι γραμμένον 

πάντα άναγραμματισμένον 
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΝΟΣ 

(Τό ΣΠΥΡΟΣ είναι ό ΠΥΡΣΟΣ 
τό ΝΑΓΟΣ είναι ό ΑΓΝΟΣ).-
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ΜΠΟΡΕΙΣ Ν Α Μ Η Ν Ε I Σ Α I Α ΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ; 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΟΙ ΚΥ
ΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣΙ 
ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ. 
Η ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΑΡΝΗΤ ΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑ
ΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ. 
ΟΛΟΙ ΔΕ ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗ
ΘΕΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΧΝΑ 
ΑΝΤΙΦΑ ΤΙΚΟΝ ΕΑ ΥΤΟΝ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥ
ΣΙΑΖΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ «ΡΩΜ.7». 
ΠΡΩΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ Η ΖΩΣΑ ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ. 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ» ΑΛΛΑ ΑΙ 
ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΘΙ
ΣΜΑΤ Α ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩΝ ΜΑΣ. 
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΗΘΙΚΗΝ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΝ ΠΡΟΣ ΟΡΘΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΝ 
ΜΑΣ. 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, το ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕ! ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣΙ 

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ; 
ΤΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΙ ΦΥ ΛΑΚΕΣ; ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ; ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤ ΑΓΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ; 
ΝΑ ΓΙΑ ΤΙ ΕΙΝΕ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΕ 
ΣΤΟΡΓΗ ποιο ΚΟΝΤ Α ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ο ΚΑΛΟΣ ΣΑ
ΜΑΡΕΙΤΗ'"' , 
ΚΑΙ Ο Σh. �ΡΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓ ΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ 
ΑΠΟ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 
DETROΪT, MICH. 
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Νέες 'Εκδόσεις 

Κυκλοφόρησε σέ δεύτερη καί καλαίσθητη έκδοση τό βιβλίο 

τοϋ Γ.Α. Προκοπίου «Ο ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ» άπό τίς έκδόσεις 

«Πύρινος Κόσμος». 
Τό βιβλίο άποτελεί μία σημαντική προσφορά στή μελέτη τής 

άρχιτεκτονικής τοϋ Βυζαντινού ναοϋ καί κυρίως τής συμβολικής 

του. 
'Όπως διαβάζουμε στό ένημερωτικό σημείωμα, ό Σταυρός, τό 

τετράγωνο καί ό τροϋλλος είναι τά θεμελιώδη σύμβολα-μορφές 

πού άποτελοϋν τό άντικείμενο τής έργασίας αύτής. Συνεπώς καί 

ό στόχος της είναι νά φανερώση πώς ή Βυζαντινή άρχιτεκτονική 

δημιουργία συνδέεται μέ τό κλίμα τής άναλογικής σκέψεως καί 

πώς τά βασικά καί παγκόσμια σύμβολά της, πού άναφέραμε, κατέ
ληξαν νά άποτελέσουν τά συστατικά τής θεμελιακής δομής τοϋ 

Βυζαντινού Ναοϋ. 

ΔΩΡΕΑ40.ΟΟΟΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΖΟΥΛΑΤΗ 

Σέ άνάμνηση τής ίδρύσεως τοϋ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΥ Λ
ΛΟΓΟΥ» ΑΠΟ ΣΠ. ΝΑΓΟ καί τών συνεργατών του, οί όποίοι 
βρίσκονται στή χώρα τών Τέκνων τοϋ ΦΩΤΟΣ: 

1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

2) ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΑΙ ΒΙΡΓ. ΚΑΡΥ ΔΑΚΗ

3) ΑΝΔΡΑΑ Π. ΠΑΡΑΣΧΗ καί
4) ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΛΟΥΜΟ

Ο ΙΛΙΣΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 

Τά βιβλία τής Βιβλιοθήκης «Σφιγγός» (Π. 
ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ) διατίθενται κάθε Τετάρτη καί 
Παρασκευή 5-7 άπό 'Αρκαδίας 64, Τηλ. 
778 3781 καί καθημερινά τό πρω

ί

' άπό τά 
Γραφεία τών έκδόσεων «ΤΕΤΡΑΚΤΙΣ», Θεμι
στοκλέους 38-Β" όροφος, Τηλ. 363 0824. 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 106 71 Άθήνα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Πέμπτη 

2 Παρασκευή 

5 Δευτέρα 
6 Τρίτη 
8 Πέμπτη 

9 Παρασκευή 

12 Δευτέρα 
13 Τρίτη 

15 Πέμπτη 

16 Παρασκευή 

19 Δευτέρα 
20 Τρίτη 

22 Πέμπτη 

23 Παρασκευή 

26 Δευτέρα 
27 Τρίτη 
29 Πέμπτη 

30 Παρασκευή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: 

ΑΡΤΕΜΙΣ Χαρ. Κατσαρδής- «·Η ψυχιi κατά τούς 
πρωτόγονους Λαούς" 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άvαγvώστου - ,.-Η Συνείδησις Άvωτέ

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

ρωv Κόσμων" (Γ) 
Πολ. ·Άvτζακας - «Κρισναμούρτι" 
Παν. Παnασλιώτης- «θεοσοφικά Μαθήματα" (I::") 
Γ. Σιβρής - «Στόχοι καί όραματισμοί τής θεο
σοφίας" (Β") 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Χρησ. Κουτρούλη - «Τό άγχος τού σύγχρονου 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

θεοσοφιστή" (Γ) 
Αίμιλία Ιβου - «θεοσοφικά θέματα" (Γ) 
θ. Καφετζόnουλος- «·Η άnοκάλυψις τού Ίω
άvvου κατά τόv ΕΛΙΦΑΣ ΛΕΒΗ" 
Χριστοφ. Καμαρωτάκης - «Τό Νόημα καί ό 
Σκοπός τής θυσίας" (Α) 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άvαγvώστου - «·Η Συνείδησις Άvωτέ-

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ρωv Κόσμων" (Δ") 
Πολ. "Αvτζακας - «Κρισναμούρτι .. 
θ. Καφετζόnουλος - "Ή άnοκάλυψις τού Ίω
άvvου κατά τόv ΕΛΙΦΑΣ ΛΕΒΗ" (Β") 

ΑΠΟΛΛΩΝ Αν. Τριανταφυλλόπουλος- «Τά μυστικά τής 
ΑΛΧΗΜΙΑΣ" (Β ) 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Χρησ. Κουτρούλης- «Τό άγχος τού σύγχρο

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

νου θεοσοφιστή" (Δ") 
Αίμιλία "Ίβου - θεοσοφικά θέματa .. (Δ.) 
Π. Παnασλιώτης- «θεΟΟ<Χj)ικά Μαθήματα" (ΣΤ) 
Ήλίας Κίμος- «·Από τίς διδασκαλίες τώv Σο
φών τής Άvατολής" 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άvαγvώστου - «·Η Συνείδησις Άvωτέ-
ρωv Κόσμων" (Ε") 

Τό θεοσοφικό Έργαστήριο τού Βόλου «ΕΛΕΥθΕΡΙΑ" θά συνε
δριάζει κάθε δεύτερο Σάββατο στίς παρακάτω ήμερομηviες, 
6/1 Ο, 20/1 Ο, 3/11 και 17 /11 μέ θέμα «·Ανάλυσις - Έρωτήσεις 
καi άnόψεις πάνω ατό Βιβλίο «Τό κλειδί τής θεοσοφίας .. τής 
Ε.Π. Μnλαβάτσκυ. 

Ο Γεν. Γραμματεύς 
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Μεταξύ μας ] 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφείο τού «'Ιλισού», Βουκου

ρεστίου 25, ο· όροφος, Κωδ. 106 71, 

είναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαβ

βάτου 1 Ο - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολούμεν, άποστέλλετε μέ 

τοχυδρομικήν η τροπεζικήν έπιτογήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

'Άντζοκο, Βουκουρεστίου 25, ο· όρο

φος Κωδ. 106 71, Άθήνας». Άποστο

λοί μέ τραπεζικός έντολάς μός δυσκο

λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποστολέντο ατούς κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησον 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήνον μέ τήν 

σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». 

Παρακαλούνται όσοι τούς γνωρίζουν 

νά τούς είδοποιήσουν η νά μός 

δώσουν τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Άθηνά Βάνα 

Άπόστολος Γκιρτζής 

Μαρία Ρουσέλη 

Κώστας Ποϊδάρος 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γεωργ.Δοφνής,Κέρκυρο 

Θεοδ. Κοράμπελος, 'Αλεξανδρούπολη 

Άλ. Ποροσκευά, Γκούρο Κορίνθου 

Γ.Α. Τριανταφυλλόπουλος, Πάτρα 

Γεωργ. Φουρουτζόγλου, Δράμα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Αθον. Μομολικόπουλος, Ξάνθη 

Αλ. Λουκάκης, 'Ηράκλειο Κρήτης 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1. «ΤΟ ΜΕΓ Α ΑΠΟΡΡΗΤΟ» Β' μέρος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

2. «Ο ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙ

ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ» τού Γ.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΙ

ΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«·Ηπειρωτική Έστίο» Άπρίλ.-Μάϊος

Ίούνιος 1 990 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Ήράκλειον: Συμεών Νικολόπουλος 

'Ιωάννινα: Μιχ. Προπίδης 

Καβάλο: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτης 

Σέρροι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζοροφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: Θεοφ. Πονογιώτου, 

2 "Οθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 

Λευκωσία 

Τουρκία: Έλευθ. Κοροκάσης 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της θεοσοφικης Έτοιρίος 

έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθηναι 106 71 

'Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζοκας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

'Ιούλιος -'Οκτώβριος 1990 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 

α'όρο.φος, Κωδ. Ταχ. 106 71 Τηλ. 3620.702 

Η.Ρ. Blavatsky Τό κλειδι τής θεοσοφίας 
Η.Ρ. Blavatsky Ή φωνή τής σιγής 
An. Besant Ό Εσωτερικός Χριστιανισμός 
An. Besant θάνατος καί Ύnερnέραν 
C.W. Leadbeater Η μυστική ίστορία τού Τεκτονισμού 
Ν. Sri Ram Προσέγγισις nρός τήν Πραγματικότητα 
Ν. Sri Ram Αί βαθύτεροι όψεις τής Ζωής 
lrving S. Cooper Η Μετενσάρκωσις 
Vivekananda Κάρμα - Γιόγκα 
Eliphas Levi Τό μέγα άnόρρητο 

β μέρος 

Papus Μετενσάρκωση 
Άντ. Ανδριανοnούλου Αρχαίοι "Ελληνες φιλόσοφοι 
Αντ. Ανδριανοnούλου Ο άνθρωπος καί ή ζωή 

Άντ. Ανδριανοnούλου Οί Νόμοι τής Ζωής 
Ίω. Βασιλή Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 
Ίω. Βασιλή Τά φυσικά δικαιώματα τού άνθρώnου 

Νέλλης Θεοδώρου Ο Ίωάννης τής νέας έnοχής 
Νέλλης Θεοδώρου Χριστική μύηση 
Νέλλης Θεοδώρου Απόκρυφη δημιουργία 
Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι χαρτόδετοι 
«ΙΛΙΣΟΣ» Έnιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκά-

στη δεμένη 
«ΙΛΙΣΟΣ» Έnιλογή 1966-1970 χαρτόδετος 

δεμένη 1.500 

Τά έξοδα έnί άντικαταβολή έnιβαρύνουν τόν άγοραστήν 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 400 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 2.000. Έξωτ. Δρχ. 3.000. 
(Γιά τό έτος 1991) 
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ELIPHAS LEVI 

το ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ή 

Ο ΑΠΟΚΑΛ ΥΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ 

ΜΕΡΟΣ Β' 

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

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

Έλιφάς Λεβί μάς άnοκαλύnτει τήν άληθινή Μαγεία καί τήν 

έσωτερική δύναμη πού κρύβεται μέσα ατή 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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