
Ή παρθένος σήμερον, τόν ύnερούσιον 

τίκτει, καί ή γη τό σπήλαιον, τώ άnροσίτC!) 

προσάγει. 'Άγγελοι μετά Ποιμένων 

δοξολογοϋσι· Μάγοι δέ μετά Άστέροις 

όδοιnοροϋσι· δι' ήμdς γάρ έγεννήθη Παιδίον 

νέον, ό nρό αίώνων ΘΕΟΣ. 
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΚΑΙ Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

('Η Θεία Σοφία, ή περί Θεού Σοφία η Σοφία τοϋ 

Θεού) 

ΠΕΡΙΛ. ΟΜΙΛΙΏΝ ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

θεοσοφία, όνομα τό όnοϊο οί 'Αλεξανδρινοί φιλόσοφοι άnέ
διδαν κατ'ά τόv 3ον μ.Χ. αίώνα στήν άρχαία Σοφιολοyία, στήν 
1φυμένη Σοφία. Αύτόν τόν όρισμά τόν συναντάμε καί ατούς Μυ
στικούς τοϋ 17ου καί 18ου αίώνα, οί όnοϊοι όnέβλεnοv νά άnο
κτήσουν τή φώτιση, έρχόμενοι σέ σχέση μέ τή θεότητα ... 

Σήμερα πρέπει νά θε.ωρεϊται ή Θ. ώς μέσο άναζήτησης τής 
μοναδικής 'Αλήθειας, διά μέσου τής έσωτερικής Γνώσεως τών 
Μυστηρίων καί άλλων συστημάτων, ή όnοία Άλήθεια άnοτελεϊ 
καί τό κλειδί όλων τών θρησκειών, άnό τό όnοϊο προέρχεται καί 
τό: «Ούδεμία θρησκεία ύnερτέρα τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ». 

Ή νεώτερη θεοσοφία τής Η.Ρ. BLAVATSKY στηρίζεται κυ
ρίως σέ τρία ίδεολοyικά δεδομένα-ύnόβαθρα: Τήν άέναο έξέλι
ξη, τή μετενσάρκωση καί τό κάρμα. Βασίζεται δέ ατόν έσωτερικό 
φωτισμό σέ σχέση μέ τόν ύnεραισθητό κόσμο. Ή θεοσοφία καί 
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ή άρχαία Έλλην. "Εσωτερική φιλοσοφία, διακρίνονται μέ τήν ϊδια 
ταυτότητα, έσωτερικής είδικής διδασκαλίας, ήθικής διαπαιδα
γώγησης καί βοήθειας γιά τήν έξέλιξη τών ψυχών, μέ τήν είδική 
μέθοδο nού προσφέρουν, άφυnνίζοντας αίσθητήρια όργανα, πέ
ραν τών γνωστών 5 αίσθήσεων, τά όnοία έχει σέ λανθάνουσα κα
τάσταση, κάθε ψυχή καί έκδηλώνει άνάλογα μέ τήν έξέλιξή της. 
Μέσα στό χώρο αύτό, έδρασαν τά άρχαία Μυστήρια, ό Γνωστικι
σμός καί ό Νεοπλατωνισμός, ίδιαίτερα, είναι έnηρεασμένος άnό 
τή θεοσοφική 'Ιδεολογία, μέ διάφορες συλλήψεις καί άnοκλί
σεις. Γιά τό λόγο αύτό θά συνδέσω τή θεοσοφία μέ τήν άρχαία 
έσωτερική "Ελληνική φιλοσοφία καί τίς θεοσοφικές δοξασίες 
της, τή θεοσοφία έκείνη στήν όnοία όφείλεται, ή άρρικτη γιά 
τούς πολλούς, άnόκτηση τής μυσταγωγικής Γνώσης καί ή 
γνωστή άντανάκλαση της, στήν καθόλου άρχαία "Ελληνική Φιλο
σοφία, στήν όnοία όφείλεται τό πνευματικό μεγαλείο τής άρ-

χαίας Έλλάδας. 
Ή πρώτη, ή Μυσταγωγική Γνώση τών Μυστηρίων συσκοτίστη

κε καί κακοποιήθηκε άρκετά, κατά τούς μεταχριστιανικούς χρό
νους, άnό τήν άγνοια καί τό φανατισμό καί άνέστειλε, όnως μπο
ρούμε νά πούμε, τίς έργασίες της, γιά τό διαφωτισμό τών ψυχών 
καί μόνον άντίλαλοι, κρυμμένοι μέσα σέ σύμβολα ίερά, γίνονται 
άντιληnτοί άnό όρισμένες ώριμες ψυχές, nού έχουν σχετική δε
κτικότητα, άνάλογη καί τήν ίστορία τους. Ή δεύτερη, έχει περι
σώσει πολλά άnό τή θεία Σοφία καί μπορεί κανένας, μέ nολύ με
γάλη προσοχή, νά ξεχωρίση τά διαμάντια έκείνα, nού είναι όλη-

θινά γιά νά στολίσουν, τό περιεχόμενο κάθε ώριμης ψυχής καί 
φωτισμένης διάνοιας. 

Στό σημείο αύτό θεωρώ σκόπιμο νά κάμω μιά διευκρίνιση. Γιά 
νά μήν nαραξηγούμεθα γιά θρησκειολογία, έnειδή άναφερόμε
θα στά άρχαία ΜΥΣΤΗΡΙΑ, nρέnει νά διαχωρίζουμε τή θεολογία 

τών θρησκειών καί τά Ίερά Μυστήρια αύτών άnό τήν ένοια nού 
έχουν τά 'Αρχαία Μυστήρια: 

α) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Είναι τρόπος λατρείας τού θείου καί τα θρη
σκευτικά Μυστήρια, κάθε θρησκείας, ύnοχρεώσεις τών πιστών 
όnαδών της nρός αύτή. 

β) ΜΥΣΤΗΡΙΑ: "Όπως αύτά λειτούργησαν στήν άρχαιότητα, 

ύnό τήν άρρητον έσωτερική των έννοια, είναι μέθοδος μυητική, 
διά της όnοίας άnοκαλύnτεται ατούς μυουμένους, διά προοδευ
τικών μυήσεων, κάθε άλήθεια nού κατέχουν καί βασίζεται σέ 
άναλλοίωτους φυσικούς καί πνευματικούς νόμους, μέ σκοπό νά 
βοηθήσουν, ένσυνείδητα κάθε ψυχή, στό άναγεννητικό καί με-
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ταμορφωτικό της έργο, συντελώντας στή συντόμευση τού χρό

νου τής μεταμόρφωσης της καί τής άποθέωσής της, μέ τή μέθο

δο τής «Βασιλικής Τέχνης» τήν όποία γνωρίζουν καί διδάσκουν 

οί Έπόπτες τών Μυστηρίων, οί Μυσταγωγοί καί κυριαρχούν έπί 

τών ένδόξων καί κραταιών δυνάμεων τής θείας Φύσεως. 

Τό 1947 στή γιορτή τού Λευκού Λωτού ό άείμνηστος πρόε

δρος τής θεοσ. 'Εταιρείας Κωστής Μελισσαρόnουλος είπε: « Ή 

Θεοσοφία είναι ή Γνώση τών θείων νόμων πού δέν έλλειψε ποτέ 

άπό τούς άγαπημένους τών θεών. Είναι ή Άλήθεια στήν nληρέ

στερή της μορφή. Τό ζωογονούν πνεύμα κάθε θρησκείας. Ή 

πηγή Σοφίας τής άπόκρυφης Γνώσης, ό όδηγός τών φιλοσόφων. 

Είναι ή πηγή έμπνεύσεως τών όραματιστών, τού μέλλοντος καί 

τών μεγάλων Μυστικιστών». 

Γιά όλα αύτά όμως, χρειάζεται μιά προπαρασκευή, ό έξαγνι

σμός ή κάθαρση, διότι «μόνον ή καθαροί τή καρδία θεού όψο

νται». 
Ή θεοσοφική Έταιρία είναι περισσότερο όργάνωση έσωτε

ρικής άπόκρυφης διδασκαλίας, ή όrοία άπευθύνεται στόν έσω

τερικό κόσμο τής ψυχής τού άνθρώπου. Τό άνθος τής γιορτής 

τού Λευκού Λωτού συμβολίζει τήν άγνότητα, ή όποία άπαιτείται 

άπό τή θεοσοφική Ίδεολογία γιά τήν κατανόηση τής έσωτερικής 

της διδασκαλίας καί ταυτίζεται ό συμβολισμός αύτός, μέ τή θεά 

τής Άγνότητας τής άρχαίας 'Ελληνικής Θρησκείας τήν 'Άρτεμι. 

Τό κέντρο τού Λωτού μέ τό χρυσοκίτρινο χρώμα του συμβολίζει 

τό Φώς, τόν 'Ήλιο, τό Φοίβο Άπόλλωνα. Τό Φώς μέ τό όποϊο 

φωτίζονται οί ψυχές καί οί διάνοιες καί μέ τό όnοίο, έnιτελείται 

τό θείο έργο τής ψυχουργίας, τής μεταμόρφωσης καί τού φωτι

σμού, πού όδηγεϊ στή θεία Σοφία, τήν όποία συμβολίζει ή θεά 

Άθηνά ..... Αύτός ό έσωτερικός συμβολισμός τού Λευκού Λωτού 

συνοψίζεται ώς έξής: Μέ τήν κάθαρση - διά τής Άρτέμιδος -

όδηγούμεθα πρός τό Φώς - Τό Φοίβο Απόλλωνα - καί διά τοϋ 

Φωτός, όδηγούμεθα - μεταμωρφούμενοι - πρός τή θεία Σοφία

τή θεά Άθηνά, ή οποία γεννημένη άπό τό κεφάλι τού Δία κυβερ

νά τόν πνευματικό 'Όλυμπο, όπότε .... διά τού φωτός Οδηγούμε

θα πρός τή θεότητα. 
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Ο ΛΙΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 

ΤΟΥ ΝΙΚ. ΚΛΡΒΟΥΝΗ 

'Ά! ναί, ύπάρχει λιμός είς τήν αβυσσον τής κολάσεως ... 

SHEιLEY, «'Η Έπαvάστασις τού 'Ισραήλ» 

ΓΑσμα 1 Οον, στροφ. 37) 

Πρό όλίγων μηνών (*) έδημοσιεύετο είς τόν «Παρατηρητήν» 

τοϋ Λονδίνου - μίαν άnό τάς έφημερίδας της Κυριακής, πού έκ

δίδονται είς τήν Βρεταννικήν nρωτεύουσαν καί περιέχουν ϋλην 

κάπως γενικωτέρου χαρακτήρος άnό τήν συνηθισμένην ϋλην 

τών καθημερινών άγλικών έφημερίδων - μία συνέντευξις τοϋ 

ALDOUS HUXLEY έnί τών γενικών προβλημάτων πού άnασχο

λοίιν σήμερον τόν nολιτισμένον κόσμον. Καί είς έκείνην τήν συ

νέντευξιν nεριελαμβάνετο καί μία φράσις πού εϊχε μίαν άnήχη-

σιν nροφητικr1ν: 
«'Η προσεχής έnανάστασις δέν θά είνε φίισεως οίκονομικης, 

άλλά ψυχολογικής. θά έnέλθη διότι ό όμοιομορφοnοιημένος 
χαρακτήρ τής ζωής μας θά γίνη αφόρητος. 'Όλοι οί πολιτισμένοι 

λαοί ύnοφέρουν άnό nληξιν τρομακτικήν» 
Ή παρατήρησις είνε ακριβής. Αύτό τό άnέραντον αϊσθημα 

της «πλήξεως» πού γεννάται άnό τόν ξεnεσμένον Δυτικόν nολι

τισμόν μας, άnό τάς συμβατικός συνθήκας πού έδημιούργησε 

διά τήν ζωή τοϋ άνθρώnου, είνε τόσον γενικά αίσθητόν, ώστε νά 

μήν είναι άνάγκη νά άναζητήση κανείς άnοδείξεις διά τήν ϋnαρ

ξίν του. 'Ότι, πάλιν, ή έnανάστασις αύτοϋ τοϋ πολιτισμένου κό

σμου έναντίον τοϋ nολιτισμοϋ του, ένός nολιτισμοϋ πού τοϋ έnε
δαψίλευσε κάθε ύλικήν - μηχανικήν καλύτερα - εύκολίαν, χωρίς 

νά τοϋ δώση καμμίαν ήσυχίαν καί καμμίαν χαράν nραγματικήν, 
ότι ή έnανάστασις αύτή έρχεται μέ τήν βεβαιότητα τών γεγονό

των πού όφείλονται είς νόμους φυσικούς άνηλεεϊς καί άναλ

λοιώτους, κανείς άnλώς καί λογικώς σκεπτόμενος άνθρωπος 

δέν τό αμφισβητεί. 'Ίσως, μόνον, ή διάγνωσις τών αίτίων της 

«πλήξεως» της άφορήτου πού τυραννεϊ τούς πολιτισμένους 

λαούς νά μην είνε άnολύτως ακριβής. 

Ποίος ήμnορεϊ ν' άρνηθη ότι ή όμοιομορφία τών καλουπιών 

πού είνε οί συνηθισμένοι γνώμονες τοϋ σημερινού μας nολιτι

σμοϋ ήμnορεϊ νά έnιφέρη nληξιν θανάσιμον; Πρό έκατόν άκόμη 

( ') Τό άνωτέρω άρθρον έδημοσιεύθη τήν 6ην Ίουλίου 1931 είς τήν «Πρωίαν" 
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έτών, πρίν ύπάρξη ό σιδηρόδρομος, πρίν καταργηθούν αί όπο
στάσεις, πρίν οί λαοί Tllς γής έπιιωινωνήσουν μεταξύ των τόσον 
στενά άπό ύλικής όπόψεως - διότι ψυχικrβς έμειναν πάντοτε τό
σον μακρuσμένοι καί ξένοι - κάθε τόπος, κάθε λαός είχε τήν ξε
χωριοη1ν έντονην φυσιογvωμίαν του, τά έντελώς ίδικά τοu έθιμα, 
μίαν ζω11ν χαρακτηριστικότατα ίδιι<ήν του, ένα τρόπον έκδηλώ
σεως πού ήτο άποκλειστικώς ίδικc)ς του· έντιjvετο άκόμη, έτρω
γε, έζοΟσε, μέ μίαν λέξιν, έντελc�ς διαCDορετικά άπό τούς αλ-· 
λους. Αύτό έχόριζεν εiς τόν κόσμον μίαν ποικιλίαν, ή όποία, δι' 
έκείνους πού δέν σκέπτονται βαθύτερα, ειχεv άπλώς τό θέλγη
τρον τ1lς yροψικότητος. 'Ένας ταξιδευτής της έποχ1ϊς έ:κείνης 
τής iστιοπλοϊας καί τών ταχυδρομικών άμαξ6)ν, μέ τάς όποίας, 
οσον κοί αν αλλαζον συχνά τ' όλογα, μόλις έπερνοϋοεν είς μίαν 

11μέραν άπόστασιν μιάς σημερινής σιδηροδρομικής ώρας, εϋρι
σκεν είς τήν μετακίνησίν του έκείνην ένα ένδιαφέ:ρον ένονώτα
τον, πού άνενεώνετο διαρκώς. Έκουράζετο σωματικώς άπό τό 
τράνταγμα ηϊς «μπερλίνας» έπάνω είς τούς κακοστρωμένους 
δρόμους της ύnαίθρου καί είς τ' άκανόvιστα λιθόστρωτα τών πό
λεων πού διέσχιζε τό ταχυδρομικό άμάξι μ' έπιδεικτικόν τροχα
σμόν τών άλόyων του, μέ τήν χαρωπ11ν ουνοδείαν τοϋ πλαταγί
σματος τοCι μαστιγίου τοϋ άμαξά καί τά πεισμωμένα γαυγίσματα 
τών σκυλιών· άλλά δέν έκουράζετο καθόλου πνευματικώς. 'Απε
ναντίας- τό παραμικρότερον ταξείδι ττϊς έποχής έκείvης, πού δέν 
εϊναι δά καί τc)σον μακρυσμένη άπό τήν ίδικήν μας, ήτο πηγή 
πνευματικής καί ψυχικής άναπαύσεως άσυγκρίτως περισσότε
ρον c:tnό ένα μακρυνώτατον ταξεϊδι σημερινόν μέ τά έξπρές καί 
τά ύπερωκεόνεια καί τά άεροπλάνα. Ό ταξειδευτής άvτίκρυζε 
τότε όλλους άνθρώπους πού έζοϋσαν μέσα είς f-vav ρυθμόν τό
σον διαφορετικόν άπό τόν έαυτόν του, ώστε έξυπνοί:ισε μέσα του 
εντονώτατον τό φυσικόν άνθρώπινον ένδιαφέρον του, κίνητρον 
πάντοτε ζωής έντατικής. 

Άλλά δέν πρόκειται να θρηνήσωμεν τήν έξαφάνισιν τής γρα
φικής αύτής ποικιλίας τοϋ ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ τ ο π ε ί ο υ , 11οιj 
ίσοπεδώθη οr1μερον είς μίαν στυγνήν όμοιομορφίαν όπό τόν 
μηχανικόν πολιτισμόν μας. Δέν πρόκειωι, τούλάχιστον, νά τήν 
θρηνήσωμεν cος άπώλειαν μιάς πολυχρώμου καί σπαρταριστής 
διακοσμητικής χαρμονής τής ζωής. Αύτή ή όποψις είνε ή τελευ-· 
ταία, ή μάλλον άσήμαντος, ή έπιπολαία. Διότι είς τήν όμοιομορ
φοποίησιν τής ζωής κρύβεται μία όλλη άπώλεια, μεγάλη, τραγικri 
θά έλεγε κανείς. Καί αύττ) είνε έκείνη πού έχει σημασίαν προγ
ματικήν. 
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Τό έγράψαμεν καί άλλοτε. "Ας τό έπαναλάβωμεν καί τώρα, 

διότι θά μάς χρησιμεύση διά νά καταλήξωμεν είς μερικά σταθε

ρά συμπεράσματα άπό τήν άναγνώρισιν καί τήν διαπίστωσιν μερι

κών φαινομένων. Κάθε φυλή, κάθε λαός, πρέπει άναγκαίως νά 

έχη μίαν έντονην, ξεχωριστήν, ίδικήν του φυσιογvωμίαν, μίαν 

έντελώς ίδικήν του ύπόστασιν, διά νά εΤνε πραγματικώς είς θέσιν 

νά έκπληρώση τόν προορισμόν του μέσα είς τό άέναον ξετύλιγ

μα τής άνθρωπότητος. Αί είδικαί ίδιότητες πού συναπαρτίζουν, 

όλοι μαζί, τόν ξεχωριστόν χαρακτήρα ένός έθνους, εΤνε παραλ

λαγαί άπαραίτητοι είς τήν έξέλιξιν τής καθόλου άνθρωπότητος 

Ή έξέλιξις - καί ή έξέλιξις εΤναι πάντοτε προοδευτική - δέν 

ή μπορεί νά λειτουργήση χωρίς τόν διαφορισμόν τού συνόλου είς 

μορφάς καί χωρίς τήν διαρκή έναλλαγήν αύτών τών μορφών. 

Ίδού ένας δ ι α φ ο ρ ι σ μ ό ς πού έξυπηρετεί όσον τίποτε άλλο 

τό γενικόν, τό ένιαίον, τής άνθρωπότητος συμφέρον. Κάθε 

έθνος είσφέρει είς τήν έξέλιξιν αύτήν τήν ξεχωριστήν φυσιογνω

μίαν του, τάς είδικάς ίδιότητάς του, έκείνας πού τό χαρακτηρί

ζουν είς τήν άνθρώπινη\7 του έκδήλωσιν. Καί όταν όλα τά έθνη 

κατανοήσουν βαθειά τό ύπέρτατον αύτό καθήκον τής είδκής 

προσφοράς των πρός τήν άνθρωπότητα καί, κατά συνέπειαν, 

έξαγνίσουν καί κάμουν καθαρωτάτην τήν ξεχωριστήν αύτήν φυ

σιογνωμίαν των, γεννάται ή άρμονία έκείνη πού όμοιάζει μέ τήν 

άρμονίαν τών φθόγγων τής μουσικής η τών χρωμάτων τής ίρι

δος. Καί ή άρμονία δέν εΤνε τίποτε άλλο, παρά ό συντονισμός χα

ρακτηριστικώς διαφόρων πραγμάτων - φθόγγων, χρωμάτων, άν

θρωπίνων φυσιογνωμιών. 

Δι' αυτό, κάθε τι πού ίσοπεδώνει, πού έπιφέρει μίαν όμοιο

μορφίαν, μίαν ύπαγωγήν τών πάντων είς άκαμπτα καλούπια, δέν 

προξενεί μόνον πλήξιν καί άνίαν, άλλ' άποτελεί, χωρίς καμμίαν 

ύπερβολήν, έγκλημα κατά τής άνθρωπότητος. Καί αύτό κάμνει ό 

σημερινός πολιτισμός μας, πού ύπεβίβασε τήν διανόησιν είς θε

ραπαινίδα καί ίέρειαν τής μηχανής. 

'Έως έδώ ή παρατήρησις τού κ. HUXLEY εΤνε άκριβής. Οί 

λαοί, όλοι οί πολιτισμένοι λαοί, ύποφέρουν άπό πλήξιν τρομακτι

κήν. Άλλά, διά νά όλοκληρώσωμεν τήν διαπίστωσιν αύτήv, πρέ

πει νά άναζητήσωμεν, όπως είπαμεν, τά άμεσώτερα αίτια τής θα

νασίμου αύτής «κακοδιαθεσίας» τού πολιτισμένου κόσμου. 

Ή βαθμιαία ύπαγωγή τών πολιτισμένων κοινωνιών είς τήν 

όμοιομορφοποίησιν τής ζωής πού έπιφέρει ό Δυτικός αύτός πο

λιτισμός μας, μέ τό ν' απαλείφη διαρκώς τήν είδικήν φυσιογνω

μίαν τών λαών πού τόν άκολουθούν - πού πάσχουν άπό αύτόν, 
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κυριολεκτικώτερα - τούς κλέβει βαθμηδόν τήν ψυχήν των. Καί 

άλλοίμονον άπό τούς λαούς, όπως καί άπό τά ότομα, πού χάνουν 
τήν ψυχήν των. 

Τό χαρακτηριστικώτεροον καί κυριώτερον άποτέλεσμα τής 
ίλιγγιώδους έκφυλίσεως τού μηχανικού μας πολιτισμού είνε ό 

ψυχικός λιμός που μαστίζει τάς πολιτισμένος λεγόμενος κοινω

νίας μας. Πολιτισμός καθαρώς ύλικός, ό πολιτισμός τής «διανοή

σεως» τού 19ου αίώνος, έφρόντισε νά έξασφαλίση κάθε δυνα

τήν ύλικήν εύμάρειαν είς τούς άνθρώnους, άδιαφορήσας έντε

λώς διά τόν όνθρωπον τόν πραγματικόν, πού είναι, έπί τέλους, όν 

πνευματικόν. Καί ένώ δέν κατώρθωσε νά έξασφαλίση ύλικήν εύ

μάρειαν παρά μόνον είς τούς πολύ όλίγους καί άφήκε τάς μεγά

λος μάζας είς μίαν ύλικήν δυστυχίαν, πού τήν κάμνει περισσότε

ρον αίσθητήν καί περισσότερον πικρόν ή σύγκρισις τής άντιθέ

σεως τής ύλικής καταστάσεως τών θεωρουμένων προνομιού

χων, έρριψεν όλους άνεξαιρέτως - προνομιούχους καί παρίας 
τής κοινωνίας, πλουσίους καί πτωχούς, διανοουμένους καί 

άμορφώτους - είς τόν φρικωδέστερον ψυχικόν λιμόν άπ' όσους 

έσημειώθησαν ποτέ είς τήν γνωστήν, τούλάχιστον, άπό τήν ίστο

ρίαν άνέλιξιν τής άνθρωπότητος. 'Ένας μακρότατος ψυχικός 

ύποσιτισμός - έντελής συχνά ψυχική άσιτία - έγέννησεν αύτόν 

τον φοβερόν λιμόν τών άθρωπίνων ψυχών, πού άποτελεί τό 

πραγματικόν «όπαντον» τών κατορθωμάτων τού σημερινού μας, 

τού Δυτικού πολιτισμού. 
Αί κυβενήσεις, αί nολιτείαι, αί σοφοί διεθνείς όργανώσεις, αί 

όργανώσεις αί κοινωνικοί, τά άγαθοεργά σωματεία, τά Συνέδρια 
πού συγκεντρώνουν, τελευταίως μάλιστα, τόσον συχνά τούς «εί

δικούς» τής μαθήσεως τών διαφόρων έθνών, όλα, όλα, άσχολού
νται πάντοτε μέ ζητήματα σχετιζόμενα πρός τήν ύλικήν έυημε

ρίαν τών λαών τής γής. Ώσάν νά είνε ποτέ δυνατόν νά ύπάρξη 

καί νά νοηθή εύημερία χωρίς μίαν ψυχικήν καί πνευματικήν 

ύγείαν, χωρίς τόν χορτασμόν τής ψυχής. 'Αντί νά έπιδιώκεται αύ

τός ό πρωταρχικός διό τόν όνθρωπον χορτασμός, έπιτείνεται, 

άντιθέτως, ό λιμός ό ψυχικός. Καί καμμία πολιτεία, καμμία κυ

βέρνησις, καμμία ώργανωμένη κοινωνία δέν αίσθάνεται τήν ύnο

χρέωσιν νά καταπολεμήση τόν ψυχικόν αύτόν λιμόν, όπως αί

σθάνονται τήν ήθικήν ύποχρέωσιν, πού όπορρέει άπό τήν άνθρω

πίνην άλληλεγγύην, νά άντιμετωπίζουν τόν λιμόν τών στομάχων. 

'Όταν είς τήν Ρωσσίαν έδεκατίζοντο έκατομμύρια άνθρώπων 

άπό λιμόν, όλίγα έτη μετά τόν πόλεμον, ή Κοινωνία τών Έθνών 

έστειλε τόν Νάνσεν διά νά όργανώση τόν έπισιτισμόν τών λιμωτ-
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τόντων. ·Όταν είς τήv Κίvαν σημειοϋται λιμός όμαδι.κός, όταν είς 

τάς Ίvδίας ή πείνα κατισχναίνη τά ήλιοκαή σώματα τώv ίθαγενών 

καί κάμνη τuμnavιoiav τιiν κοιλιά τώv μικρών παιδιών, τά κράτη, 
αί κοινωνίαι μας, συγκινούνται. Κανείς, δέν συγκινείται, κανείς 
δέν ένδιαφέρεται διά τόν ό.λλον αύτόν λιμόν, τόν ψυχικόν, 'ίσως 
καί πολλοί ολίγοι τόν άντιλαμβάνονται συνειδητά. Οί «διανοού
μενοι» τόν όvομάζουν SPLEEN καί τόν κάμνουν κόnοτε έπίδειξιν 

όξιοθρηνήτου ύnεροχής nολιτισμοϋ, - έnίδειξιν κόρου πολιτι

σμού καί «διανοήσεως». Οί ό.λλοι άποδίδουν τήν ψυχικήν των 
πεϊναν είς αϊηα ψευδή· φαντάζονται ότι τό φοβερόν κενόν τής 
ψυχής των θά έγέμιζεν έάν ήμποροϋσαν καί ούτοί νά χορτάσουν 

τήν ζωήν, όπως οί προνομιούχοι τής τύχης. Οίστρηλατημένοι, κοί 

αύτοί καί έκεϊνοι, άηό τόν λιμόν τής ψυχής των, τρέχουν, μέ 
φρενήρη καλπασμόv, νά καταnοντισθοϋν εiς ό,τι ύλικόν ήμπορεί 

άκόμη νά τούς προσφέρη ό ξεπεσμένος αύτός πολιτισμός. 

·Ότι έτσι είνε τά πράγματα ήμπορεϊ κανείς νό τό διαnιστώση
έάν άnλώς συνηθίση νά nαρατηρή μέ συμnάθεtαν, μέ άπέραντον 

συμπάθεtαν, τό «άνθρώπ1νον τοπεϊον». Ή συμπάθεια άνοίγει τά 
μάτια τής ψυχής μας καί μός κάμνει ίκανούς νά έννοοϋμεν τούς 

συνανθρώπους μας. ·Ή ίδία αύτή άνθρωπίvη σμπάθεια μας κά
μνει νά εύρίσκωμεν όπειρον ένδιαφέρον διά τό άνθρc�πινον το
πεϊον, πού τόσον συχνά τό άγνοοϋμεν έντελciJς, άλλά τό τοπείον 

είνε έξ ϊσου ένδιαφέρον όσον καί τό τοπείον τό φυσικόν καί έχει 

τήv ίδίαν σημασίαν μέσα είς τήν συνολικήν έκδήλωσιν τής ζωής. 
Διά νό παρατηρήση κανείς έντατικώς αύτό τό άνθρώπινον το

πείον δέν έχει, παρά νά σταθr1 όλί"γα λεπτά είς tva πολυσύχνο-
στον σταυροδρόμι, όπου πάλλεται πυρετωδώς ή λεγόμενη «κίνη
σις» τής άγωvιώδους καθημερινής ζωής τών σημερινci)ν πόλεων 
- «κίνησις» σπασμωδική, καθ' όλοκληρίαν έξωτερική, πού κρύ
nτει μίαν nραγματικήν καί θανάσιμοv έσωτερικr1v άκινησίαν, είς
τήν όποίαν ιωί όφείλεται κατά μέγα μέρος ... Αν σταματήση κα
νείς διά πέντε καί μόνον λεπτά είς τό πλησίον τοϋ Ταχυδρομείου
τμήμα τrϊς όδοϋ Αίόλου καί παρατηρή τάς φυσιογνωμίας - τά μά
τια πρό πάντων - τών διαβατών, τί σπαρακτικ1Ί ψυχική έρημία, τί

θέαμα ψυχικής άποξηράνσεως, πόση όφωνη κραυγή πείνας ψυ
χικής! Ό πυρετός της άνησuχίας κάμνει κό.nοια μάτια νά γυαλί
ζουν μέ νεκρήν άναλαμnήν, όπως ή έπιφάνεια πίσσας είς τό τρε
μουλιαστό φώς ένός δαδιοϋ. Ή άγωνία τής προσδοκίας διαστέλ

λει θαμπά κάποια ό.λλα μάτια. Ή ύλική μέριμνα, ή διαβρωτική,
θολώνει άλλα άπλανή. Μία κακή λάμψις άτσαλένια άστράrηει
ξαφνικά άπό κάποια ό.λλα μάτια, διψασμένα διά κάποιαν άπόκτη-
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σιν. Ί-1 κούρασις καί r1 έyκατάλειψις είς τήν όπόγνωοιν xouvcovει 

6λλα. Μία κακία, τίς περισσότερες φορές, cιμουpυ)νει τti ιιατιό -

ή κακία πού yεννατοι άπό τό έpμητικόv κλείσιμον η01ς ψυχης 

nρός κάθε γενναίαν άyι:ιπηv. Kai κι'Ίnοu -· κόπου r1 ,ωθοp11, διαυ

γής, άμέριμνη ματιά έvός παιδιοΟ, cίς τό ξάοτερον μέτωπον τοΟ 

όποίου ό κακός μας πολιτισμός δέν έπροφθοσε νά χοράξη τιiν 

σφραyϊδα τού «αϋριον", ένός παιδιοίJ πού ζi"J όουνaίοθητα είς 

ένα «τώρα» πού όλοκληpώvει τιiv αίωνιότητα, ενός πωδιοϋ ποΟ 

δέν άπεξηρόνθη άκόμη ό.πό τόv λιμόν τώv UJυχιον, έ.νθυμίζcι no

ρrιvopa τήv άκοτάλυτηΙJ δύναμιν τής ζω1ϊς, οπως tva άϊιpοσδό

κητον άyριολούλουδο φαιδρύνι::ι 1<6110-ιε τήν έρήμωοιν μιός όπέ

pαντης στέnπης. 

'Όλο αύτά τά μάτια μαρτυρούν, φωνάζουν, όλολύζουv ΤΙΊV 

πεϊνον τήν ψυχικήν, τό άξιοθρήνητον ούτό 6ποτέλεσμο τού ψυ-

χικού ύποσιτισμού τοCι Δυτικού μας αύτοιJ πολιτισμού. Ι·(οί ή πεϊ-

να ούηi, ούτός ό λιμός, έnέρχετοι πολύ έvωρίς είς τάς κο:vωνίας 

μας - τόσον ένωοίτερο, οσον μία κοινωνία είνε, rΊ θεωρcϊται, πε

ρισσότερον πολιτισμένη. 'Η παιδική ύyιής όπλότης φονείι�.τω 

nρίν άκόμη πεpάση ή παιδι,οi τ)λικία. Ί-1 βιοπάλη θcινατώνε ψυχι-· 

κιος τό παιδί, μέσα είς τάς πολυupίθμους άοτικάς κοινωνίας πpίν 

ακόμη παύση νά είνε παιδί. 'Η β ι ο πά λη . Ίδο1j tva ά1<όμη 

όποίσιον κατόρθωμα τού σημερινού μας πολιησμού. Ί-1 πόλη. ό 

έχθρικός όντοyωνισμός άνθpι.ί.)nου nρός όνθρωπον διά νό ζήση -

ύλικώς μόνον - διό νά σταθή, διά νό πpcοδεύοη Ένώ θό έπρε

πε'✓ οί όνθρωποι, οί πραyματικr�ς πολιτισμένοi, νό ζούν είς μίαν 

όρμονίαν εύδω,ίας μεταξύ των όντί ν' άγω·νίζωντοι ν' όρπόξουν 

τό ψωμί ό ένας όnό τό σόμα τοίJ όλλου, tvc) πάσχουν ολοι όπό 

τόν ϊδιον ψυχικόν λιμόν, πού τούς κόμνει νά ύπε:pηφανειjωνϊαι 

διά την «τίμιον» βιοnάλην των. 

Ή βιοπάλη ούτή όρπόζει είς τόν οτρόβιλόν της ιωί τό ποιδ�ό 

είς μίαν πόλιν δπως οί Άθηνω. Καί είνε ό.κόμη σποροκτικώτερον 

-rό θέαμα τοΟ παιδικού αύτού όνθpωπίνου τοπείου δι' έvο ουμπα

θι'i παρατηpητήν. Περάσετε ένα άnόγευμα θερινόν όπό ηiv όδόv

Έpμού, τήv όδόν Σταδίου, τήν όδόv Αίόλου, τήν ώpον πού πρό

κειται ν' άνοίξουν τά καταστήματα μετά τήν μεσημβpίνrΊν διακο

πήν. Σμήνη παιδιών καί νέων, καθισμένο είς τά ►ωτώφλια, άκουμ

βισμένα είς τοίις μπρούντζινους προφυλοκτηpας τcόν βιτρινcον,

σιωρφαλωuένο κόηοτε είς τάς έξοχάς τών μορμοpίνων πάγκων

τών προθηκών καπνοπωλείων, κουλουριασμένο είς τό. πεζοδρό

μια, πλησίον εiς τήν σκάλα τών ύπογείων, όπου βιοπολαίουν, πε

ριμένουν νά φανούν οί μάλλον 1iλικιωμένοι ιJrτάλληλοι μέ τά κλει-
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διά διά ν' άνοίξουν τά ρολλά. Προσέξτε τάς φυσιογνωμίας των. 
Κυττάξτε μέσ' άπό τά μάτια των τήν ψυχή των. 'Ακούσετε τί λέ
γουν μεταξύ των είς τούς όμίλους των. Ό λιμός, ό ψυχικός λιμός 
τά έχει κυριεύσει καί αύτά, η τείνει νά τά κυριεύση ... Δυστυχι
σμένο άνθρώπινον τοπείον ... 

Αύτός ό ψυχικός λιμός είνε ή πραγματική πάθησις τών πολι
τισμένων λαών· ή πλήξις είνε μία άπλή έξωτερίκευσις τού τρομα
κτικού άδειου πού ύπάρχει είς τήν πεινασμένην ψυχήν μας. Καί ή 
ψυχική αύτή κενότης όφείλεται, κατά μεγάλον βαθμόν, καί είς 
τήν καταστρεπτικήν όμοιομορφοποίησιν, είς καλούπια νεκρά καί 
συμβατικά, πού είναι τό κύριον γνώρισμα τού Δυτικού πολιτισμού 
καί τό πλέον καταφανές άπό τά άποτελέσματα τής έπικρατήσε
ώς του. Οί λαοί, όπως καί τά άτομα, χάνουν τήν ψυχήν των όλοέ
να όπό τήν όμοιομορφοποίησιν αύτήν. 

Άλλ' ή όνθρωπότης είναι όθάνατος. Κανείς πολιτισμός, 
όσονδήποτε δηλητηριώδης, δέν ήμπορεί νό τήν θανατώση. Οί 
πολιτισμοί έρχονται καί περνούν, άναπτύσσονται καί άποθνή
σκουν. Ό Δυτικός πολιτσιμός έζησε πλέον. Ό λιμός πού έγεννή
θη όπό τήν όσιτίαν, είς τήν όποίαν κατεδίκασε τάς ψυχός, δέν 
όπερρόφησε τήν ζωτικότητα της «πολιτισμένης» όνθρωπότητας. 
Τα σημεία τής έξυγιαντικής άντιδράσεως είνε καθημερινώς πυ
κνότερα καί έμφαντικώτερα. Ή γενική βεβαιότητα μιάς έπανα
στάσεως, πού έπέρχεται μέ όσφαλή σταθερότητα, μήπως δέν εί
ναι καί αύτή ένα άπό τό έλπιδοφόρα μηνύματα τής έξυγιάνσεως; 
"'Ας θελήσουν νά τήν έπιταχύνουν όσοι έννοούν καί συναισθάνο
νται τάς όνθρωπίνας εύθύνας των. Ή πολιτισμένη όνθρωπότης
πεινά δι' άρτον ψυχής. "Άν αύτός ό πνέων τά λοίσθια πολιτισμός 
δέν ητο ποτέ ίκανός νό ένθυμηθή ότι έχει καί ή ψυχή όνάγκην 
τροφής, τί μάς χρειάζεται μέ όλος τάς όποτυχημένας πολιτεια-
κός καί κοινωνικός έκδηλώσεις του; 

Ή όνθρωπότης πεινά, πεινά τραγικώς διά περισσότερον 
πνευματικότητα. "Άνθρωποι άδελφοί μου, ό άρτος αύτός τής ψυ
χής όνήκει δικαιωματικώς είς τήν άνθρωπότητα. Ποίος δέν θά 
θελήση νό συντελέση ώστε ν' όπλ'ώση τό χέρι της κυριαρχικώς 
πρός αυτόν, διά τόν χορτασμόν τής ψυχής της; 
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Ε'ίκοσι χρόνια πέρασαν άnό τότε, πού ό Δημήτριος Ίωαννίδης 
έφυγε άnό τόν κόσμο μας. 

Μεγάλο διάστημα γιά τά άνθρώπινα μέτρα τού χρόνου. Κι' 
όμως, όσοι τόν γνωρίσαμε, όσοι διδαχθήκαμε άn' αύτόν, άn' όσα 
έλεγε, άn' όσα με τό παράδειγμά του μετέδιδε, νομίζουμε ότι 
άκόμη άκούμε τήν ήχώ τής φωνής του, άκόμη βλέπουμε τήν έnι
βλητική, γεμάτη άγαθότητα μορφή του, μορφή 'Αρχαίου 'Έλληνα 
Φιλοσόφου, σάν νά σταμάτησε ό χρόνος. Πόσο γήγορα, άλήθεια. 
φαίνεται νά περνά ό καιρός, όταν κυττάμε πίσω μας, αύτά πού 
περάσαν. 

Οί παλαιότεροι άναγνώσται τού «ΙΛΙΣΟΥ», άλλά καί οί νεώτε
ροι, χάριν στίς «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΛΙΣΟΥ», πού έκδόθηκαν τά τελευ
ταία χρόνια, γνωρίζουν τόν Δημήτριc Ίωαννίδη άnό τά έβδομη
ντα περίπου όρθρο του, πού καλύπτουν βαθειά άναλύσεις τών 
nνευματοδόξων άnόψεων τών άρχαίων μας προγόνων, μέ άφορ
μή, πολλές φορές, περιγραφές άρχαιολογικών χώρων. 

'Εκτός όμω�άnό τά όρθρο αύτά, περίπου 35 όλλα, φιλοσοφι
κού κι' αύτά περιεχομένου, έδημοσιεύθησαν σέ περιοδικά πού 
άφορούν περιορισμένους έσωτερικούς κύκλους καί έκδόσεις 
τού ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΔΡΟΜΏΝ, τού όnοίου, έnί σειρά 
έτών είχε διατελέσει άντιnρόεδρος καί ήταν τακτικός όμιλητής 
σέ άρχαιολογικούς χώρους, όπου δίδασκε τήν ό.ρχαία 'Ελληνική 
Φιλοσοφία. 

Έnίσης, πραγματοποίησε σειρές όμιλιών έnί θεμάτων ΗΘΙ
ΚΗΣ - ΑΡΕΤΗΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, πού άnοτελούν 
ένα όλοκληρωμένο πνευματικό έργο, στήν θεοσοφική Στοά 
«ΑΘΗΝΑ», τής όnοίας ήταν Πρόεδρος άnό τό 1962 μέχρι τή με
τάστασή του. 'Ένα μέρος τών όμιλιών αύτών έκυκλοφόρησε σέ 
περιορισμένο άριθμό άντιτύnων, ύnό τύπον περιλήψεων, σέ τεύ
χη, μέ τίτλους: Η ΚΑΘΑΡΣΙΣ - Μέρος Α'. (1963-1964) - Μέρος 
Β'. (1964-1965), Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - Μέρος 
Α'. (1965-1966) - Μέρος Β'. (1966-1967), ΟΡΦΙΚΑ 
(1968-1969), ΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - Μέρος Α'. 
( 1969-1970) καί άνέκδοτες παραμένουν σειρές όμιλιών του, 
στίς όnοϊες άνέλυσε τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1962-1963) 
καί τά ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ (1967-1968). 
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Έκεϊ όμως nού προσέφερε τεράστιο έργο, ήταν σέ Έσωτερι

κοιJς Φιλοσοφίκούς Κύκλους, 6nou έnί δεκαετίες όλόκληρες, 
μετελομπέδεuε τίς ίδέες τοί:ι μεγάλου του Διδασκάλου ΣΠΥΡΙ
ΔΩi\JΟΣ Ν/-\ΓΟΥ. Μέ λόγους, μέ κείμενα, μέ έργα, μέ τό ϊδιο τό 
παράδειγμά τσu. Άφιέρωσε τή ζωή του όλόκληρη γιά τήν διάδο
ση της όληθείας, «τής έν τη Φύσει πραγματικότητος», οπως έλε

γε.. 
Έδι:7) θά πρέπει vά σημειωθεϊ, ότί οσα γράφονται γιά τόν 

Δημήτριο Ίωαννίδη, δέν άποπλούν ϋμνοuς πρός τό πνεύμα του, 
γιατί κάτι τέτοιο, όταν ζούσε, τό άπεχθάνετο άφάvταστα. Άnοτε

λοΟν μιό δίκαιη άναγνώριση τής nολλαnλης πνευματικής προ

σφοράς τοu, μιό δίκαιη όναγνώριση της προ.yμαηκης άξίας τής 

Αρετής κοί τής βαθειός του Γνώσεως, πού έτσι θά μός κάνει νά 
προσέξουμε περισσότερο τό έργο του, νά τό μελετήσουμε βα

θειά καί, κυρίως, νά το έ φα ρ μ όσο u μ ε .  
Από vr::αρή ήλικία, ό Δημήτριος Ίωαννiδης, πνεύμα έρεuνητι

:cό καί ό.νιiσυχο, μέ ροπή στr'ιν φιλοσοφία καί στόv έσeιηερισμό, 
πού διε.ι<ρίνετο γιό τr1ν θετιt<τi του σκέψη καί τήν ίσχυρή άντικει
μενική του κρίση, προσπαθούσε νά βρεί άnάντηση στά έρωτήμα
τα no(J γεννιούνται σέ κάθε πραγματικά πνευματικό ανθρωπο, 
σχετικά μέ τήν δημιουργία τών κόσμων, τήν έξέλιξr'1 τους, τόν 

πραγματικό σκοnο τού άνθρώπου, τήν ούσία της θεότητας κλπ. 
Έρωτr'ιμοτα πού γεννιώvται σέ κάθε nvεuματιt<ό όνθρωnο, όπως 

έκεϊvος, όμως, τόv καθόριζε: «Πνευματικός όνθpωnος», έλεγε, 
«είναι ό έξαγv1.ζόμενος καί έnιζητώv τήν θείον γνώσιν». Θετικός 
έπιστ-ήμων, άπό τούς άρίστοuς, δέν εϊιρισκc στίς έnιστημονικές 
δοξασίες ίκανοποίηση ϊών πνευματικών του άνησuχιώv. Διότι 

ήταν πνεύμα έλεύθερο, χωρίς «έnιστημονικές» πpολτiψεις. Σχε
τικά μέ τις «έnιστημονικές» προλήψεις έγραφε (ΚΑΘΑΡΣΙΣ -
Μέρος ΑΌ «Αί Προλήψεις»). «Αύται μαστίζουν κυρίως τούς θετι
κούς έnιστήμονας, οί όποϊοι, έκτός τιμητικών έξαιpέσεωv, ξε
χνούν ϋτι εΊναι πρωτίστως όvθρωποι, οί όnοϊοι ζητούν τήν άλή
θεια. Ούδέν οι-:ιτοι δέχονται ώς ιJnάρχον πέραν της έnιστημονι
κης έpεύvης, τώv έnιστημονικώv άvτιλήψεωv καί τών έπιστημο

vι:,c;)v άκόμη θεωριc,"".Jv. Δέv θέλουν νό έννο11οοuν, οτι ή Φύσις 
δέv εΊναι μόνον ύλικτi καί ότι ύπάρχοuv καί όλλαι nλευpαί αύτης 
nρός έξέτοσιν. Πολλάκις, φέρονται τόσον προσηλωμένοι είς τά 
έ;κάστοτε δεδομένα της έnισττiμης, ώστε γίνονται δισϊΟκτικοί η 
ι--:cί cιnοpριnτικοί εiς νέας κατακτήσεις τής έnιστήμης. Πολλά 
τοιαύτα παραδείγματα πρός τούτο ύnόρχοuv. Διά τών άνωτέρω 
δ1αnιστώοεωv, ούδόλως καταφρονούμεν τήv έnιστήμηv καί τάς 
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κατακτήσεις αύτής. Τά έπιοτημονικcι έπιτεύyματα μδ.ς εϊναι σε-
βαστά. Γlλήν όμως, yνωpίζομεν ότι τά πλαίσια τής έρεύvης αύτrϊς 
είναι πεpιωpισμέvο. Δέv δύναται ή θετική έnισττ1μη, ως έκ η'Ίς 
φύσεως αύτής; νά άvαχθή πέραν τής μελέτης της ίiλης ι<αί τώ 
νόμων της. Πέραν τής άvθpωπίvης έμπειpίας καί λογικοΟ. Δέν 
δύναται νά άναχθιϊ είς τά αϊτια τc,"Ό)ν φαινομένων, η vά σuλλάβη 
τόν έvδότεpον λόγον τών πpαyμάτων». ·Ετσι, έστpάφη σττiv με
λέτη διαφόρων συστημάτων, στό όποια όμως καί πάλι δέν εϊιρι
σκε έκεινο πού ζηωύσε, έκεινο πού θά ίκανοποιούσε την έσωτε
pική του προδιάθεση yιά τιiv άλήθεια. Καί τότε, ή Είμοpμένη του 
τόν έφερε κοντά στόν πpαyματικό Διδάσκαλο. ·Έφερε τά βήματα 
του κοντά στόν Σπυρίδωνα Νάγο, yιά τόν όποιο πολλές φορές ό 
«ΙΛΙΣΟΣ» έχει ypάψει. (Έτος 1958 σελ. 290, έτος 1966, σελ. 
1 55 & 276, έτος 1968, σελ. 181 ). 

Άπό τήν πρώτη στιγμή πού τόν όκοuσε, ή ψυχή του σκίρτησε 
καί τό πνεύμα του άντελήφθη ττiν μεyαλωσύνη έκείνου, καί άρχι
σε μέ πάθος νό μελετά τίς ίδέες πού έδίδασκε ό Σπυρίδων Νά
νος ατούς Έσωτερικούς Φιλοσοφικούς Κύκλους. Μέ τήν ίσχυpή 
του κρίση, τήν μεγάλη του συναισθηματικότητα καί τιiν θετική 
του σκέψη, κατεvόησε όσο λίyοι τίς Διδασκαλίες τού Σπυρίδω
νος Nάyou καί συνειδητά τίς άπεδέχθη. Έπί σειράν έτώv κοί 
μετά τήν μετάσταση τού Διδασκάλου του τό έτος 1933, έρμή
νεuε καί μετελaμπάδεuε τίς ίδέες έκείνοu μέ τρόπο μοναδικό, 
μέ σαφήνεια κaί άπλότητα, μέ πραγματική λοyική συνέπεια. Σάν 
παpάδειyμα στήν ζωή του, είχε πόντο τόv Σπυρίδωνα Νάγο, τόν 
πραγματικά Ένάρετο όνθρωπο καί Σοφό, πού μετέδιδε στους 
άνθpι;)ποuς πού τόv πλησίαζαν Άyάπη καί Σοφία. Αύτό άκριβώς 
προσπάθησε, μέ έπιτuχία, καί στήν διάρκεια τού βίου του, ό 
Δημήτριος Ίωαvvίδης- νά είναι συνεπείς οί πράξεις του πρός 
τούς λόγους του, vά άντιμετωπίζει τά πάντα καί τοί.ις πάντες μέ 
άvοχή, μέ άyόπη, μέ καλωσύνη, πού άvάβλυζε άπό τό «ειναι» του, 
άλλά καί νά μεταδίδει, όπου μπορούσε καί όσο ήταν δυνατό, τήv 
πραγματική Γνώση. Λάτρης, όπως καί ό Διδάσκαλός του, τού 
Άρχαίοu Έλληvικού Πνεύματος, μελέτησε τούς Άρχαίοuς 'Έλ
ληνες Φιλοσόφους καί κατόρθωσε vό γνωρίσει σέ βάθος τίς δο
ξασίες τών Άρχαίων ΈλλJivωv Μυστών. 

Ήταν ένας άπό τούς σuvεπέστεροuς μαθητάς τού Σπυρίδω
νος Nάyou, άπό τούς σuvεπέστεροuς διδασκάλους τώv έπιyεvο
μένωv. Δέv τόv κατάλαβαν, βέβαια, όλοι έκείvοι πού τόν γνώρι
σαν, όλοι έκειvοι πού τό όκοuσαv, άλλά όλους έvτuπωσίαζε ή κα
λωσύvη του, ή πάντα χαρούμενη διάθεσή του, ή σεμνότητα πού 
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χαρακτηρίζει τούς πραγματικά μεγάλους, η αnεραντη μετριο
φροσύνη του καί ή άνοχή του άnέναντι τών άνθρωnίνων μικροτή
των. Ποτέ δέν έnεδείκνυε τίς γνώσεις του, γνωρίζοντας ότι κάθε 
γνώση προέρχεται «άνωθεν», ποτέ δέν έκανε χρήση τών δικαιω
μάτων πού είχε άnό τά άξιώματα πού κατείχε - πού τοϋ έδόθη
σαν κατ' άξίαν καί όχι γιατί τά έnεδίωξε - καί στήν κοινωνία καί 
σέ κύκλους έσωτερικούς, άλλά πάντα μέ καλωσύνη καί μέ άνοχή 
nροσnαθοϋσε νά διοικεί, σεβόμενος τήν έλευθερία τών άλλων, 
τήν έλευθερία σκέψεως καί βουλήσεως όλων τών άνθρώnων, 
έστω καί άν οί άnόψεις τους ήταν έκ διαμέτρου άντίθετες μέ τίς 
δικές του. 

Εϊκοσι χρόνια συμπληρώνονται φέτος, άnό τότε πού ό 
Δημήτριος Ίωαννίδης έφυγε άnό τόν κόσμο μας. 'Ακόμη όμως 
συνεχίζει νά μάς διδάσκει, όχι μόνο μέ τά κείμενα πού άφησε, 
άλλά ιιι::αί μέ τό φωτεινό παράδειγμα τής έδώ ζωής του. Κι' αύτό 
άκριβώς τό παράδειγμα, πού έζησαν όσοι τόν έγνώρισαν, προδι
κάζει ότι ή θεία Δικαιο�ύνη θά τοϋ άνεγνώριζε στόν πνευματικό 
κόσμο, όσα κατόρθωσε νά κατακτήσει έδώ. Γιατί ήταν πράγματι 
μιά ώριμη, μιά μεγάλη ψυχή. 

Εϊθε τό παράδειγμά του αύτό νά μάς καθοδηγήσει στόν 
σωστό δρόμο, πού διαγράφει ό πραγματικός σκοπός τοϋ άνθρώ
που στήν Γη μας! 

Θαλής Γ ρηγορόnουλος 

·····················•·
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ΥΜΗΤΤΟΣ 

'Όρος άρχαίων προσευχών 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Στόν 'Αρχαιόφιλο 'Όμιλο 'Εκδρομών 
(πού φέτος έορτάζει τήν 63η έπέτειό του) 

Ό γνωστός στούς άναγνώστας τού ΙΛΙΣΟΥ, γιά τήν φυσιολα
τρική καί πνευματική του δράσι, Άρχαιόφιλος ·Όμιλος Έκδρο
μών, έκαμε καί έφέτος, τήν κατά τό έθιμο του έκδρομή τόν Δε
κέμβριο στόν 'Υμηττό, γιά νά έορτάση τήν 37η έπέτειο τής 
πρώτης του έκδρομής. 'Ομιλητής ήτο ό κ. Δημ. Ίωαννίδης. Πα
ραθέτομε περίληψι τής όμιλίας του, περί τής σημασίας τού 
'Υμηττού. 

Συμπληρώνει έφέτος τριανταεπτά χρόνια ό Άρχαιόφιλος 
·Όμιλος Έκδρομών, άπό τήν έκδρομική του έξόρμησι, πού τήν
έκαμε στά 1927, 11 τού Δεκεμβρίου. Γιά τήν πρώτη τού έκείνη
έκδρομή οί ίδρυταί τού 'Ομίλου, άνθρωποι φιλοσοφημένοι, φυ
σιολάτρες πραγματικοί καί συνειδητοί θαυμαστοί τού άρχαίου
πνεύματος τής πατρίδος μας, έδιάλεξαν τό βουνό αύτό τής Άτ

τικής, πού τό φωτίζουν πανάρχαιες παραδόσεις καί θρύλοι πνευ
ματικοί, θρύλοι μιάς δόξας τού άρχαίου έλληνικού πνεύματος.

·Έτσι έγινε καί σ' έμάς συνήθεια, παράδοσις εύγενική, νά έρ
χόμασε έδώ κάθε χρόνο, στά μέσα Δεκεμβρίου, γιά νά ένθυμού
μεθα τήν πρώτη έκείνη έκδρομή, άλλά καί γιά νά έκφράζωμε τήν 
άγάπη μας στό θείο αύτό βουνό, πού έχει τόσο μεγάλη πνευματι
κή ίστορία. Καί τό βουνό αύτό σάν γιά άνταπόδοσι, μάς περιβάλ

λει πάντα μέ μιά πνοή στοργική, μάς χαρίζει τή γαλήνη καί δίδει 
χαρά στίς ψυχές μας. Εύλογημένος νά είναι ό θείος 'Υμηττός! 

Πολλή μακρινή παράδοσις, θρύλοι άρχαίοι, έχουν τοποθετή
σει έδώ στόν 'Υμηττό, σε χρόνους πανάρχαιους, πού χάνονται 
στά βάθη τής προϊστορίας, τού τόπου μας, τά Μυστήρια τών Λυ
κομηδών, οί όποίοι ήσαν Πελασγοί. Ή παράδοσις αύτή όνομάζει 
τούς Λυκομήδας «θεολόγους», δηλαδ'ή άνθρώπους έναρέτους 
καί σοφούς, πού άσκούσαν στό βουνό αύτό καθήκοντα θρησκευ
τικά τής πανάρχαιης έκείνης λάτρείας. Ίεροφάντας θείους μιάς 
φυσιολατρείας πνευματόδοξης καί ίερής. 

'Άλλη παράδοσις συνταυτίζει τά Μυστήρια τών Λυκομηδών μέ 
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τό προϊστορικό 'Ελευσίνια, πού κατόπιν κατέβηκαν, καθώς λέ

γουν, στίς οχθες τού 'ίλισού, κοντά στόν 'Αρδηττό, καί τέλος, στά 

μυκηναϊκό ίΌως χρόνια, έφθασαν έκεί πού ε1ναι 01iμερα ή 'Ελευ

σίνα, 6που έλειτούργησαν καί κατά τούς ίστορικούς χρόνους μέ

χρι τού τέλους τής άχαίας έποχής. 

Προϊστορικά εύρήματα, άπό 6,τι τουλάχιστον γνωρίζω, δέν 

έχουν μέχρι τc;)ρα σημειωθεί στόv 'Υμηττό, έκτός άπό κάτι λεπί

δες καί αίχμές άπό βέλη, φτιαγμένες άπό όψιανό, τό σκληρό 

άλλά μέ εϋκολη σχισμή αύτό πυριτικό πέτρωμα πού βρέθηκαν σέ 
ι<άnοιο ψ1iλωμα τού βουνού. 

Σέ όλλους όμως τόπους τής Άπικής, ύπάρχουν εύρήματα, 

πού προέρχονται άπό τούς όνθρώnους τής νεολιθικής έποχής. 

'Όπως n.χ. στή Κωλιάδα όκρα ('Άγιο Κοσμά), στήν Άκρόnολι τών 

ΆθνC)ν, στήν Έλευσϊνα. 

Γιά τήν πανάρχαιη λοιπόν λατρεία στόν 'Υμηττό, μόνον ένδεί

ξεις ήμnορούν νά σημειωθούν άnό διάφορες nαληές όνομασίες 

στόν τόπο αύτό, πού δι,.ατηρούνται, nαρεφθαρμένες βέβαια, μέ

χρι σήμερα, σέ συσχετισμό μέ όνόματα άπό άρχαίους μύθους. 

'Αλλη ένδειξις έπίσης ε1ναι 6τι στά ίστορικά χρόνια, καθώς βε

βαιώνεται άπό διάφορα εύρήματα, ύπήρξαν στόν 'Υμηττό κέντρα 

λατρείας, πού πολύ καλά ήμπορούν, χωρίς οί συλλογισμοί νά ει

ναι αύθαίρετοι, νά θεωρηθούν σάν συνέχεια τής προϊστορικής 

λατρείας. Καί άκόμη, άnό 600 γράφει σχετικά ό Παυσανίας στά 

«·Αττικά» του, γιά άρχαίους δήμους τής 'Αττικής, κοντά στό βου

νό, προκύπτει 6τι στά ίστορικά χρόνια εΊχαν βωμούς καί ναούς 

λατρείας, έπάνω στόν Ύμμητό. 

"Ας πάρουμε λοιπόν αύτές τίς έvδείξεις καί πρώτα-πρώτα ός 

έξετάσουμε τίς διάφορες όνομασίες, πού εϊπαμε. 

Οί Λυκομήδαι ήσαν ανθρωποι τών Μυστηρίων. θεολόγους 

τούς όνομάζει ή άρχαία παράδοσις, άλλά καί τό όνομα τους μάς 

λέγει πολλά: λύκη=φώς, μήδομαι=σκέπτομαι. Δηλαδή Λυκομήδαι 

είναι οί φωτεινοί στή σκέψι. 

Τό 6νομα 'Υμηττός, κατά τόν Ν. 'Ελευθεριάδη, τόν άνατολι

στή, προέρχεται άπό τό πελασγικό όνομα Humudu η Humuttu, 
πού θά πή όρος ίερό, 6ρος αϊνων, όρος προσευχής. Καθαρά, λοι

πόν, φαίνεται πώς τό βουνό τούτο ήτο άλλοτε κέντρο λατρείας. 

Τής πηγής στόv 'Υμηττό, πού βρίσκεται σέ μικρή άπόστασι 

άπό τήν Καισαριανή, τήv όnοία λέγουν σήμερα Καλλοnούλα, τό 

όνομα της είναι παραφθορά τού όνόματος πού εΊχε στήν άρχαιό

τητα. Τήν έλεγαν τότε Κυλλού-Πήρα. Δηλαδή σακκούλα τού 

χωλού, τού κουτσού (πήρα=σακκούλα, κυλλός=χωλός). Χωλός 
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Κ. ΚΑΡΥ ΔΑΚΗΣ 

Υπάρχουν στιγμές που ο σκεπτόμενος άνθρωπος κατά τις 
ώρες περισυλλογής και διαλόγου με τον εαυτό του, επιβεβαιώ
νει την ύπαρξή του με την διαπίστωση «σκέπτομαι άρα υπάρχω». 

Όμως με την·απλούστατη αυτή μέθοδο τη αυτογνωσίας, είναι 
φυσικό να διερωτάται: μήπως και την ώρα του ύπνου που δεν 
σκέπτομαι δεν υπάρχω; Η ψυχολογία θα μας πη ότι τα όνειρα έρ
χονται ανεξάρτητα από την θέλησή μας, για να μας υπενθυμί
σουν ότι το υλικό μας σώμα εξακολουθεί να ζη και όταν αυτό 
ακόμη ευρίσκεται σε κατάσταση βαθείας ναρκώσεως ή και γιατί 
όχι; όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται σε κάποιες στιγμές προθανά
τιου λήθαργου. 

Εξ άλλου τι είναι εκείνο που κάνει τον καθένα μας όταν ανα
φέρεται στην υλική ύπαρξη, να χρησιμοποιεί τήν κτητική αντωνυ
μία λέγοντας: «Το σώμα μου ή τό δικc μου μυαλό ή η συνείδησή 
μου κ.λ.π.», σαν να ευρίσκεται δηλαδή σε κάποια απόσταση έξω 
από την ουσία και να τοποθετεί το Εγώ του σε κάποια θέση εξ
ουσίας; 

Έχω την γνώμη ότι η απάντηση προκύπτει πάλι με την διατύ
πωση ερωτημάτων: 

Μήπως το ζητούμενο είναι αυτό που εξουσιάζει την υλική μας 
υπόσταση; αυτό δηλαδή που εκδηλώνει τήν παρουσία του μέσα 
από το σώμα μας και που δεν είναι άλλο τι, παρά εκείνο το ασύλ
ληπτο, το απερινόητο, το ακατάλληπτο, το άϋλο και με άλλα λό
για η μικρή εκείνη σπίθα, από την παγκόσμια φλόγα που ενεργο
ποιεί το Σύμπαν και που μπορούμε να το πούμε ΨΥΧΗ; 

Μήπως είναι η κατ' άλλους θερμική ενέργεια της ύλης που 
ενυπάρχει μέσα στα απειροελάχιστα πυρηνμικά σωματίδια του 
μικροκόσμου και φθάνει να ενεργοποιεί τα απειροπληθή ηλιακά 
συστήματα του Σύμπαντος; 

Μήπως είναι το αίτιο των παγκοσμίων μεταβολών κατά την 
ανακύκλωση της ύλης που ακολουθεί τον νόμον «ουδέν εν τω 
κόσμω απόλλυται, ουδέν δημιουργείται ύλη άφθαρτος, πλην 
διαρκώς μεταβαλλομένη;» δηλαδή το αίτιον ή μάλλον η ενεργο
ποιός εκείνη δύναμη που κάνει την ύλη να ακολουθεί το αιώνιο 
αρχιτεκτονικόν σχέδιο φυσικής αρμονίας του δημιουργού βάσει 
του οποίου τα πάντα σ υ ν τ ί θ ε ν τ α ι - α π ο σ υ ν τ ί θ ε ν τ α ι 
- ε π α ν  α σ υ ν τ ί θ ε ν τ α ι κ.ο.κ.;
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Ασφαλώς σε όλα αυτά ένα το αίτιον, η ζ ω ο γ ό ν ο ς  πνοή 
που μορφοποιεί την εξελικτική διαδικασία των όντων, ακολου
θώντας την μεγάλη ανοδική κλίμακα από τα απλά στοιχεία μέχρι 
τα πολυσύνθετα του φυτικού και ζωϊκού βασιλείου, φθάνοντας 
μέχρι το πιο τέλειο δημιούργημα τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο. 

Τέλος μήπως είναι το αθάνατο εκείνο στοιχείο που συνδέει 
κατά τη διάρκεια της επίγειας παρουσίας μας το υλικό μας σώμα, 
μέσω του αστρικού τοιούτου με τον δημιουργό μας ώστε η κάθε 
κίνησή μας, η κάθε μας ενέργεια ή εν πάσει περιπτώσει το πε
πρωμένο μας να είναι προδιαγεγραμμένο; 

Είναι τόσες πολλές, πολυποίκιλες, όσον και αντιφατικές με
ταξύ τους αι υφιστάμενες απόψεις, θεωρητικές, επιστημονικές 
φιλοσοφικές, θρησκευτικές, δογματικές κ.λ.π., γύρω από το 
θέμα ψ υ χ ή ς , ώστε καθίσταται δυσκολοτάτη αν όχι ακατόρθω
τη η ανάπτυξη ενός τέτοιου θέματος, που στην ουσία του - ας 
μου επιτραπεί το οξύμωρο σχήμα λόγου - πλησιάζεται μόνον με 
το μάτι της ίδιας της ψ�χής του έχοντος την ικανότητα να ερευ
νά τα αβυσσαλέα βάθη της συνειδήσεως, πράγμα το οποίον ολί
γοι το επιτυγχάνουν. θα προσπαθήσω λοιπόν ανατρέχοντας σε 
διάφορες παραδεδεγμένες απόψεις, σχετικές με το θέμα, να 
προσελκύσω για λίγο το ενδιαφέρον σας προς την πηγή της ανθρώ
πινης ψυχής, ώστε στα πλαίσια του ομαδικού διαλλαγισμού και της 
αντιπαράθεσης των γνώσεών μας, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε 
έστω την απόπειρα λύσης του αιώνιου αυτού προβλήματος. 

Πριν προχωρήσω όμως στις εξηγήσεις που μας δίνουν τα θε
οσοφικά κείμενα πάνω στο θέμα, θα επιχειρήσω μία μικρή ανα
δρομή στις σχετικές αντιλήψεις που επικρατούσαν κατά την 
προχριστιανική περίοδο, τότε δηλαδή που οι φιλοσοφικές ιδέες 
του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος όσο και οι μυστικιστικές και 
θρησκευτικές δοξασίες των ανατολικών λαών έφθασαν στο απο
κορύφωμά τος, αφίνοντας κατά μέρος την σκεπασμένη με το 
πέπλο του μυστηρίου πλούσια Αιγυπτιακή σοφία στην οποία αξί
ζει να διεισδύσωμεν εν καιρώ. 

Από τους Ίωνες φιλοσόφους λοιπόν, ο Θαλής, ο Αναξίμαν
δρος και ο Αναξαμένης, παραδέχονται ως πρώτην αρχήν ή στοι
χείον κάτι από το οποίο προέρχονται και εις το οποίο επιστρέ
φουν τα πάντα. Τούτο έχει μέσα του, όπως λέγουν χαρακτηριστι
κά ... και δύναμιν α ϊ δ i ω ς κ ι ν η τ ι κ ή ν και ζ ω ϊ κ ή ν και δή 
και λ ο γ ι κ ή ν ,  εν είδει ΨΥΧΗΣ ή ΘΕΙΑΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΣ. Αυτό θε
ωρείται ως ουσία άπειρος το πλήθος και αόριστος το είδος και 
την ποιότητα. 
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Η πρώτη αρχή επομένως κατά τους Έλληνες φιλοσόφους εί

ναι τ ο ύ δ ω ρ (πράγματι κατά την επικρατούσαν σήμερον εnι

στημονικήν αντίληψιν, η ζωή πρωτοεμφανίστηκε στο νερό) ακο

λουθεί ο α ε ί ζ ω ο ς και έ μ φ ρ ω ν α ή ρ , (πράγματι τι μπορεί 

να ζήση χωρίς αναπνοή;) και τέλος σαν θεμελειώδες προστίθε

ται το στοιχείον n ύ ρ , το οποίον σαν αεικίνητον και αείτροnον 

μηδέποτε ηρεμεί, αποτελείται δε από ύλην και πνεύμα. Έχει 

δηλαδή - κατά την άποψη των ανωτέρω φιλοσόφων- υλικήν υπό

σταση και δύναμη θεία και λογικήν, κινητικήν και διατακτικήν της 

αενάου ανταλλαγής των εnι μέρους όντων και γιγνομένων, 

θΕΟΝ ΟΛΟΨΥΧΟΝ. 

Βλέπουμε συνεπώς ότι η αρχαία φιλοσοφική σκέψη μας οδη

γεί στην ιδέα του θεού, μόνον δια μέσου της ψ υ χ ή ς . 

Ο θεός αποκαλύπτεται μόνος του, αλλά θα πρέπει να είναι 

ικανός κανείς να βυθίζεται στον εαυτό του και να αισθάνεται 

μέσα του την παρουσία της ψ υ χ ή ς. Τέτοια ικανότητα έχει μό

νον ο μυστικιστής ο οποίος σε στιγμές διαλογισμού εκnλήσεται 

μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής, η ύπαρξή του δε συνεπαίρνε

ται και συγκλονίζεται απ' αυτή. 

Έτσι αν ο μυστικιστής είναι βαθύς και έμπειρος, φθάνει στην 

πιο σοφή και συναρπαστική σύλληψη της ιδέας του θ ε ο ύ , αι

σθάνεται την ύπαρξή του σαν ένα κομμάτι αποσπασμένο απ' το 

θεό και επομένως την ίδια την ουσία του θεού. 

Είναι γεγονός ότι στις διάφορες ανά τον κόσμο θρησκείες, 

συναντούμε ταύτισιν ΨΥΧΗΣ-θΕΟΥ, η ταύτηση δε αυτή έχει με

γάλη κατανόηση της αιώνιας μεταφυσικής αλήθειας. 

Η πιο συναρπαστική αντίληψη για την ταύτιση ψυχής - θεού, 

είναι πραγματικά πως η εnι μέρους ψυχή - ά τ μ α ν  είναι θεός 

και όλες μαζί οι ψυχές αποτελούν πάλι την μ ί α  ουσία που είναι 

ο θ ε ό ς. 

«θεός εστέ και Υιοί του Υψίστου», μας λένε οι ψαλμοί στο 

Κεφ. 81 § 6. 

Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και στη βαθύτερη έννοια των Ου

nανισάντς, όπου η εκδήλωση του Βράχμαν στα πλαίσια της αν

θρώπινης ψυχής ονομάζεται Α τ μ α ν  , η ταύτηση δε του Βράχ

μαν-θεού με το ά τ μ α ν - ά τ ο μ ο ν , αποτελεί την απώτερη 

πραγματικότητα και την ψυχήν όλου του κόσμου. 

Αυτό είναι το άτμαν-θεός μας λέει η Ινδουϊστική φιλοσοφία 

και Ά τ μ α ν είσαι Σ Υ . 

Στην Μnαγκαβάντ-Γκιτά (κάτι σαν το δικό μας Ομηρικόν έπο

ς) Κεφ. 2 § 20 αναφέρεται ότι: Η Ψυχή δεν γνωρίζει ούτε γέννη-
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ση ούτε θάνατο. Πάντα ζωντανή δεν παύει ποτέ να υπάρχει. 

Αγέννητη, αθάνατη, προϋπάρχουσα, αιώνια, δεν έχει ούτε αρχή 

ούτε τέλος. Δεν πεθαίνει όπως το σώμα. 

Στην Καινή Διαθήκην ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός αποτει

νόμενος στους Αποστόλους και τονίζοντας την αθανασίαν της 

ψυχής λέγει: «Μη φοβηθείτε από των αποκτεινόντων το σώα, την 

δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι». 

Οι Πυθαγόριοι εξ άλλου με τους αριθμούς είχον αναγάγει την 

αρμονία της δημιουργίας σε Μυστικό θρησκευτικό δόγμα, με αρ

χήν του παντός την μ ο v ά δ α , ΕΝ = το ΠΑΝ και εν π α v τ ί το 

ΕΝ, εννοούντες προφανώς την πρώτην αρχή ως πηγήν της Ψυ

χής. Την σχέσιν αυτήν την διακρίνουμε εις το ιερότερο σύμβολο 

των Πυθαγορίων, την ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ (ίδε σχεδ.) οι μυούμενοι έδι

ναν τον νενομισμένον όρκον ως εξής: 

«Ναί μα τον αματέρα Ψ υ χ ά παραδόντα Τετρακτύν, Παγάv 

αενάου φύσεως». Ναί μα την ψυχήν μου, ορκίζομαι εις τον παρα

δόσαντα σε μας την Τετρακτύν, σύμβολολον της πηγής της αε

νάου φύσεως. Η Τετρα_κτύς απεικονίζεται με το μέγα Πυθαγόριο 

τρίγωνο το οποίο διαιρείται σε 9 μικρά ισοσκελή τρίγωνα ενωμέ

να στις κορυφές τους με 1 Ο στιγμές, που είναι ο τέλειος αριθμός 

των Πυθαγορίων, αφού αποτελεί το άθροισμα των τεσσάρων 

πρώτων αριθμών του ιερού τετραγράμματος: 

Ένα (1) = Εν το Πάν 

Δύο (2) = Δυάς 

Τρία (3) = Τριάς 

Τέσσερα(4)= 

Σύνολο 1 Ο Δέκα 

----- , --- : Δημιουργόv Πνεύμα

Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Κατά τους Πυθαγορίους, και αυτή η ψυχή μας αντιπροσωπεύ
εται από την τετράδα: Νους, Επιστήμη, Δόξα, Αίσθησις. 

Είναι πιθανόν το σχήμα αυτό ο Πυθαγόρας να διδάχθηκε κατά 
την επίσκεψή του εις την Βαβυλώνα, κατ' άλλους δε κατά την 
μύησίν του εις την Αίγυπτο όπου ο ιερός αριθμός 4 αντιστοιχού
σε με τα τέσσερα Γράμματα από τα οποία αποτελείται το μυστη-
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ριώδες και ανέκφραστον όνομα του θεού I Α Β Ε δηλαδή το εκ 

τεσσάρων Εβραϊκών Γραμμάτων Γιόδ-Χε-Βάου-Χέ (Γιαχβέ=lε

χωβ-:ι). Τούτο ο Μέγας Φιλόσοφος, το μετέφρασε στη δική του 

γλώσσα «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ» που σημαίνει ιδίως την πηγήν της φύσε

ως η οποία διαρκώς ανακυκλώνεται, λεκτικώς δε το τετραγράμ

ματον αντίστοιχον με τους τέσσερας πρώτους αριθμούς που 

σημαίνουν: 

Το Γιόδ, τουτέστι το πρώτο γράμμα, συμβολίζει το Άρρεν 

στοιχείο, την δημιουργόν δύναμιν, τα δε λοιπά τρία γράμματα Χε, 

Βάου και Χε σχηματίζουν την λέξιν Εβέ, ήτις σημαίνει την Ύλη, 

την γην. Από την ένωσιν δε της δημιουργού δυνάμεως μετά της 

ύλης, δημιουργούνται οι μορφές του κόσμου ήτοι: από τον μι

κρόκοσμο του μ ο ρ ί ο υ μέχρι τον μακρόκοσμο του σ ύ μ π α -

ν τ ο  ς . Ταυτόσημες συνεπώς και οι λέξεις που τις συνθέτουν 

τέσσερα γράμματα εκάστην θΕΟΣ-ΨΥΧΗ, (διάφορες παρατη

ρήσεις απέδειξαν ότι το όνομα του θεού εκφράζεται με τέσσερα 

γράμματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερον*). Όταν κάποτε 

ερωτήθηκε ο Πυθαγόρας, πώς συμβαίνει ο θεός να είναι Τετρα

κτύς, απήντησε: «Ο θεός δοξάζεται ως ο αριθμός των αριθμών. 

Διότι έαν όλα τα πράγματα υφίστανται, δια των αιωνίων διαταγ

μάτων Του, είναι προφανές ότι εις έκαστον είδος πραγμάτων ο 

αριθμός εξαρτάται από την αιτίαν ήτις το παράγει ... » 

Δυστυχώς οι διώξεις που υπέστη από το τότε κατεστημένο ο 

σοφός Πυθαγόρας και η εμπάθεια που έτρεφε γι' αυτόν ο αμα

θής όχλος», ( «ου τα πάντα τοις πάσι ρητά», έλεγε το δε επίγραμ

μα της Σχολής του «Μηδείς αγεωμέτρητος εισήτω» που κέντριζε 

αρκετά τη φαντασία του πλήθους), υπήρξαν οι αιτίες που δεν 

μπόρεσαν οι μεταγενέστεροι να μας διασώσουν περισσότερα 

σχετικά με την περί ψυχής διδασκαλία του, και της αλήθειας γε

νικότερα. 

Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο εννοούσε και ο Κύριος ημών Ιη

σούς Χριστός λέγοντας: «Μη ρίπτετε τά άγια τοις κυσί» το 

οποίον υλοποιούσαν οι απόστολοι κατά τους πρώτους μεταχρι

στιανικούς χρόνους όταν κατά τις τελετουργίες τους, απέτρεπαν 

την είσοδον των μη κατηχουμένων, κλείνοντας τις θύρες του 

Ναού, πιστεύοντας ότι, τα Μυστήρια της Βασιλείας των Ουρα

νών, δεν είναι προσιτά εις τον αμαθή όχλον, αλλά μόνον εις τους 

εκλεκτούς. 

Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα μεγάλα μυστήρια, μεταξύ των 

οποίων και το περί ΨΥΧΗΣ και της αθανασίας αυτής δόγμα, εδι

δάχθησαν και έγιναν κατανοητά μόνον με αλληγορίες και συμ-
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βολισμούς εις τους μεμυημένους από τούς μεγάλους Μύστας 
της ανθρωπόητος, οι οποίοι είναι γεγονός ιστορικά αναμφισβή
τητον ότι αυτοθυσιάστηκαν χάριν της αληθείας. 

Ας δούμε τώρα τι παραδέχεται η θεοσοφία ως προς την 

Πηγή της Ψυχής, παίρνοντας ένα παράδειγμα που αναφέρεται 
εις το βιβλίο, «Το κλειδί της θεοσοφίας»: 

Η Ψυχή μας λέει, προέρχεται από την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ, 
που δεν είναι ένας προσωπικός θεός. Π.χ. η Μέδουσα η οποία 
έχει μέσα της το Υγρό στοιχείο, που προέρχεται από το Υγρό 
στιοχείο, του Ωκεανού που την περιβάλει, μέσα εις το οποίο γεν
νιέται, ζη, αναπτύσεται, πεθαίνει και αποσυντίθεται είναι η ζώσα 
ψυχή, ή η ζωϊκή ψυχή που ο θεός δίνει σε κάθε ζώντα Οργανι

σμόν, όπως και στον άνθρωπο. Η ύλη συντίθεται σε οργανισμό, 
κινείται στον περιβάλλοντα χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα, 
με κάποια μορφή, για να μεταβληθή το τέλος ξανά σε άμορφη 
μάζα υλικών στοιχείων που θα αποτελέσουν σε κάποια στιγμή 

την σάρκα ενός νέου Οργανισμού. 
Ο Βουδισμός διδάσκει τα περί ψυχής, με δύο τρόπους, 

χρησιμοποιώντας αφ' ενός τον Εξωτερικό λ α  ϊ κ ό Βουδισμό και 

αφ' ετέρου την Ε σ ω τ ε  ρ ι κ ή διδασκαλία. Και εις μεν τον 

πρώτον εκφράζεται στην Βουδιστική Κατήχηση απευθυνόμενος 
στα απαίδευτα λαϊκά στρώματα ότι: 

Η Ψυχή είναι μία λέξη που χρησιμοποιούν οι αμαθείς για αν 
εκφράσουν μια λανθασμένη Ιδέα, αφού όλα αναγακστικά αλλά
ζουν, και ο άνθρωπος δεν αποτελεί εξαίρεση. Ό,τι υλικό υπάρχει 
μέσα του αλλάζει. Ό,τι επιδέχεται αλλαγήν δεν είναι αιώνιο 
αφού δεν είναι σταθερό. Αυτό άλλως τε παρατηρούμε στα δια
δοχικά στάδια της ηλικίας του ανθρώπου και κυρίως όταν γεννιέ

ται η κάθε ενσάρκωση. 

Είναι η ίδια η παληά του ατομικότητα που με μίαν άλλη μορφή 
θερίζει τις δίκαιες σκέψεις και πράξεις, όλων των προηγουμέ
νων υπάρξεων. Αυτή ίσως να φαίνεται μία ακατανόητη μεταφυσι
κή άποψις, πλην όμως δεν αρνείται την ύπαρξη και την αθανασία 
της ψυχής. 

Πιο συγκεκριμένη είναι η διδασκαλία του Εσωτερικού Βουδι

σμού, η οποία απευθύνεται σε κάθε μορφωμένο Βουδιστή εις 
τον οποίον διδάσκει την ατομικότητα ή το «θ ε ί ο  Ε γ ώ ». 

Γενικά την Βουδιστική διδασκαλία την διακρίνει κάποιος 

Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ς Α θ ε ϊ σ μ ό ς , λαμβανομένου υπ' όψη ότι ο 
Βούδας προσπαθούσε να αποφύγη τις μεταφυσικές θεωρίες, 

προτιμώντας να μη τις συζητεί με το πλήθος, ώστε να μη προκα
λεί περισσότερη περιπλοκή και σύγχυση. 
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Εκείνο όμως που εννοούσε με τα λόγια του, είναι η διαφορά 
που υπάρχει ανάμεσα στο προσωπικό, το πρόσκαιρο Εγώ και τον 
ανώτερο ευατό, που ακτινοβολή το Φως Του πάνω στο άφθαρτο 
«ΕΓΩ», δηλαδή το πνευματικό «Εγώ» του ανθρώπου μέσα από το 
οποίο η εξαγvιζόμενη ψυχή ακολουθεί την ανέλιξίν της, μέχρις 
ότου φθάσει και ενσωματωθεί με την Αιωνίαν Πηγήv του Φωτός 
εξ ης και nροήλθεν. 

Ποιός άπό σάς μπορεί: 

1. Νά διατηρήσει τελεία σιωπή έnί πέντε, δέκα, δεκα-nέντε

λεnτά;η 

2. Νά σταθή η νά καθήση έντελώς άκίνητος όπως παγωμένο

ζώο έnί δύο, πέντε, δέκα λεπτά; η 

3. Νά κρατήση τό χέρι του τεντωμένο καί άκίνητο έnί ενα, δύο

η τρία λεπτά; η 

4. Ν' αναnνέη άργά καί βαθειά όχι περισσότερο άnό δέκα,

πέντε η τρεϊς φορές τό λεπτό; η 

5. Νά nαρατηρή σταθερά ενα δέντρο η μία είκόνα η ενα άγαλ

μα η ενα άνθος έnί ενα, δύο, τρία λεπτά; η 

6. Νά μή θίξη άλμυρή τροφή η γλυκίσματα πού έκτίθενται

μπροστά του έnί μιά όλόκληρη ή μέρα, η 

7. Νά μήν είναι δύστροπος καί νά μήν γκρινιάξη κατά τίς
δώδεκα έnόμενες ώρες; - τέτοιες άσκήσεις άnοβαίνουν ώφέλι

μες ατόν αύτο-ελεγχο. 

Ή μετάδοσις τού πυρσού τής ζωής άσβεστου, μάλιστα λα

μπρότερου, nρός άνάnτυξιν μιός νέας γενεάς καλύτερης άnό 

κάθε άnοψι τής προηγούμενης - αύτό είναι τό πρώτιστο χρέος 

άνδρών καί γυναικών καθώς έnίσης γυναικών καί άνδρών. 'Έτσι 

μόνον μπορούν vά έξοφλήσουv τίς κοινωνικές των όφειλές καί 

νά κερδίσουν τήv έλευθερία των. 

Bhagavan Das 
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Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ 

ΣΤΗΝΖΩΗ ΜΑΣ 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ 

Ή χαρά μου είναι μεγάλη, διότι μού δίδεται καί πάλι ή εύκαι
ρία νά έπικοινωνήσω μαζί σας μέ όμιλία το περιεχόμενο τής 
όποίας περιστρέφεται γύρω άπό τόν ρόλο πού διδαδραματίζουν 

οί σκέψεις στήν ζωή τού άνθρώπου. Έρευνώντες καί σπουδάζο

ντες τήν φύση καί δομή τού νοητικού σώματος, όπως τό άποκα
λεί ή θεοσοφία, θά διαπιστώσουμε ότι πράγματι τό σώμα αύτό 
παίζει πρωτεύοντα καί άποφασιστικό ρόλο στή ζωή καί έξέλιξη 
τού άνθρώπου. Βέβαια μέ τίς σκέψεις πού παράγονται άπό τήν 

λειτουργία καί δράση τού σώματος αύτού δέν μπορούμε νά συλ
λάβουμε τήν ύπερβατική άλήθεια. Μπορούμε όμως νά μεταβάλ
λουμε καί καλυτερέψουμε τις συνθήκες τής ζωής μας, καί ίσορ
ροπίσουμε έντός μας τίς άντιθέσεις πού μας ταλαιπωρούν καί 
μάς διχάζουν. Ό Κρισναμούρτι άναφέρει κάπου «ότι ό άνθρωπος 
είναι τό άποτέλεσμα τών σκέψεών του». Αύτό πού συνήθως όνο
μάζουμε προσωπικότητα ή έγώ άντιπροσωπεύει καί έκφράζει 
τόν σκεπτόμενο άνθρωπο. Έδώ θά πρέπει νά διευκρινίσουμε, ότι 
τό έγώ καί ή σκέψις φαινομενικά ξεχωρίζουν μεταξύ τους, στήν 
πραγματικότητα όμως ταυτίζονται καί ένοποιούνται. Τό έγώ πά
ντοτε άντανακλά καί προβάλλει τις σκέψεις που κάνουμε καί οί. 
σκέψεις άντιπροσωπεύουν σάν συνισταμένη τό έγώ. Αύτές είναι 
κείνες πού τό έπηρεάζουν, τό διαμορφώνουν, καί τό χρωματί

ζουν μέ διάφορες άποχρώσεις. 
Τό νοητικό σώμα, αύτός ό εύαίσθητος καί λεπτός φορέας τού 

άνθρώπου, πού οί άρχαίοι ·Έλληνες όνόμαζαν ήγεμόνα, έδωσε 
τήν ύπεροχή καί τό προβάδισμα είς αύτόν έναντι τών άλλων πλα
σμάτων τής δημιουργίας. 

Ή λειτουργία τού σώματος αύτού άρχισε μέ τήν συμβολική 
βρώση τού καρπού-τής γνώσεως τού καλού καί τού κακού. Ή δύ
ναμις καί ύπεροχή τού άνθρώπου στόν έπίγειο κόσμο έξαρτάται 
άμεσα άπό τό νοητικό του σώμα, διότι μέ αύτό δομεί τίς μορφές 
σκέψεις πού ένισχύουν καί βελτιώνουν τήν ποιότητα τής ζωής 
του. Στά ζώα που καθοδηγούνται άπό τό ένστικτο, τό σώμα αύτό 
είναι σε λανθάνουσα κατάσταση. Είναι άλήθεια ότι ζούμε σέ μία 
δύσκολη έποχή άλληλοσυγκρουομένων σκέψεων καί ίδεών. Ό 
παραλογισμός καί ή σύγχυσις είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τών 
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άθρώπων τής έποχής μας. Γι' αύτό καί οί νοητικές άρρώστειες 
έχουν όπως ξέρετε άυξηθεί έπικίνδυνα. Τό λεγόμενο πνεύμα 
τής έποχής διαμορφώνεται άπό τίς ϊδιες μας τίς σκέψεις. Οί 
σκέψεις αύτές πού βασίζονται κατά κανόνα σέ έξωτερικά κριτή
ρια δέν μπορούν νά είσχωρήσουν στήν βαθύτερη όψη τών πραγ
μάτων. 

Αύτές είναι κείνες πού δημιουργούν κάθε φορά είς τούς άν

θρώπους τίς ψευδαισθήσεις, τούς φόβους καί την άβεβαιότητα 

γιά τήν αϋριο. Οί σκέψεις αύτές μαζί μέ τόν παράγοντα τής φα

ντασίας πλάθουν καί δημιουργούν τίς ζοφερές άπατηλές είκό

νες πού μαυρίζουν τήν ζωή μας. Γιά ν' άλλάξει η σημερινή ζωή 

τού άνθρώπου, γιά ν' έλευθερωθεί άπό τήν άπαισιοδοξία κcί 

τούς φόβους πού τού έχουν κάνει τήν ζωή κόλαση, όφείλει κατά 

τήν γνώμη μου νά κάνει μία άνακατάταξη τών σκέψεών του. Τό 

μυστικό τής άποκαταστάσεως καί ίσορροnίας είναι τό νοητικό 

στοιχείο γι' αύτό καί οί μοναχοί Βουδιστές προσπαθούν καί 

άσκούνται ν' άnοβάλλουν τά κατασκευάσματα τού νού όπως τά 

όνομάζουν, δηλαδή τίς διάφορες μορφές-σκέψεις πού άnό αίώ

νες αιώνων έχουν συσσωρευθεί μέσα μας. 

Μέ τήν όμιλία αύτή άδελφοί μου πού nραγματεύται τό ρόλο 

πού παίζουν οί σκέψεις ατή ζωή μας, σάς μεταφέρω ένα μήνυμα 

έλnίδας καί αίσιοδοξίας. Πιστεύω ότι ό όνθρωnος είναι σε θέση 

καί μπορεί μέ όρισμένες προϋποθέσεις νά μεταμορφώσει τή 

ζωή του, άλλάζοντας τίς σκέψεις του, δηλαδή τό περιεχόμενο 

τής συνειδήσεώς το. Ό ήθικός καί πνευματικός χειμώνας μέσα 

ατόν όnοίον ζούμε, δέν είναι αίώνιος- ή όνοιξη πλησιάζει καί 

μπορούμε με λί'{η προσπάθεια νά τήν έnισnεύσουμε. Έάν οί όν

θρωποι μπορούσαν πραγματικά νά καταλάβουν καί γνωρίσουν 

τήν δύναμη πού περικλείουν οί σκέψεις, θά ήταν εϋκολο τότε νά 

μεταμορφώσουν όλόκληρη τήν ζωή τους. ·Έχει είπωθεί σέ όμιλία 

άnό τόν Χρ. Καμαρωτάκη «ότι τό νά σκέπτεται κανείς δυνατά εί

ναι σάν νά ένεργεί». Έnίσης ότι «ή σκέψις είναι μία πράξις λε

πτής μορφής πού έπηρεάζει αίσθητά τόν κόσμο είς τόν όnοίον 

ζούμε καί ύnάρχουμε». Χωρίς ύnερβολή οί σκέψεις άnοτελούν 

τίς μυστικές δυνάμεις πού κυβενούν τόν κόσμον. Ό γνωστός 

άμερικανός ψυχολόγος Μάρντεν είς τό βιβλίο του «Τά θαύματα 

τής σκέψεως», άναφέρει μεταξύ όλλων, πως «ό,τι ό σκεπτόμε

νος όνθρωπος, πιστεύει καί έnιθυμεί πραγματικά, τό άnοκτά». 

Καί συνεχίζει «οί έμnεύσεις τού νού μας καί οί έnιθυμίες τής 

καρδιάς μας, είναι οί προφητείες καί οί πρόδρομοι τών πραγμά

των πού μπορούν νά γίνουν πραγματικότητες είς τό έγγύς μέλ-
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λον. Αύτό πού ποθούμε μέ όλη τήν δύναμη νά τό φτάσουμε, τεί

νει νά γίνει μιά πραγματικότης. Τό ίδεώδες μας είναι μιά σκια

γραφία πού προηγείται τής πραγματοποιήσεως. Ό γλύπτης ξέ

ρει πώς τό ίδεώδες του είναι ή προφητεία πού θά έκδηλωθεί χα

ραγμένη στό μάρμαρο». 'Όταν άρχίσουμε νά έπιθυμούμε ενα 

πράγμα μέ όλο μας τό είναι, σχηματίζουμε ενα νοερό δεσμό 

άνάμεσα σ' αύτό τό πράγμα καί τόν έαυτό μας. Είναι σάν νά κατα

σκευάζουμε άποκρύφως εναν όμφάλιο λώρο πού μάς συνδέει 

καί ένοποιεί. 
Ό Μάρντεν μάς συμβουλεύει «νά μήν δίδουμε προσοχή στό 

ύλικό μέρος τής ζωής μας. Πρέπει νά μάθουμε νά ζούμε νοερά 
στό ίδεώδες πού θέλουμε νά τό δούμε νά πραγματοποιείται». 
Ζώντας μέσα σ' ενα άνώτερο ίδανικό εξασφαλίζουμε όλες τίς 

ατέλειες, διανοητικές καί ήθικές. Έάν σκεπτόμεθα καί έπιθυ

μούμε νά παραμείνουμε νέοι καί ώραϊοι, νά νοιώθουμε ό,τι πράγ

ματι εϊμαστε, καί νά μήν στοχαζόμεθα ποτέ τά γερατειά, ποτέ τήν 

παρακμή καί τήν άσχήμια, γιατί μέσα στό ίδεώδες όλα είναι νέα 
καί ώραϊα καί δέν ύπάpχει θέση γιά τά γερατειά οϋτε γιά τήν 

άσχήμια». 

'Επίσης θά ηθελα νά πώ, ότι τά χρόνια πολλές φορές δέν παί

ζουν τόσο ρόλο όσο φανταζόμεθα. 'Υπάρχουν ανθρωποι προχω

ρημένης ήλικίας πού εχουν τόσο νεανική ψυχή, τόσο νεανικά καί 

ζωντανά ένδιαφέροντα, πού αύτά ακτινοβολούν στό πρόσωπο, 

στά μάτια πού λάμπουν γεμάτα άγάπη καί έξυπνάδα, στά χείλια 

πού χαμογελούν. Ή θέληση, ή άγάπη καί ή σκέψη συνεργάζο

νται καί πλάθουν σάν ζύμη τήν φυσική ϋλη. 

Έπί τού προκειμένο ενα κείμενο έσωτερικό άναφέρει τά έξής: 

«Γερατειά δέν ύπάρχουν. Μέ τή σκέψη πού κάνουμε τά προκα

λούμε καί έρχονται καί μάς καταλαμβάνουν». 'Επομένως μπο
ρούμε νά πούμε ότι ή νοσηρή σκέψις είναι ή αίτία όλων τών κα

κών πού μάς περιβάλλουν. Κάπου άλλού ό Μάρντεν μάς λέγει 

«Πολλοί άπό τούς ήλικιωμένους άνθρώπους όπως γνωρίζετε, εί
ναι γεμάτοι ύγεία καί ζωντάνια· ταξιδεύουν σ' όλο τόν κόσμο καί 
διαπνέονται άπό ένθουσιασμό, πίστη καί ίδανικά». Τό μυστικό 

λοιπόν πού άπωθεϊ, άπομακρύνει τά γερατειά καί τήν άνία είναι 

τά εντονα ένδιαφέροντα, οί εύγενικές άπασχολήσεις, καί πάνω 

άπ' όλα ή πνευματικότητα, ή άγάπη καί ή άνθρωπιά. Κατά τόν 

Μάρντεν, τό ίδεώδες κρατεί διαρκώς μπροστά μας τό σχέδιο τής 

τελειότητας πού έπιζητούμε. Μεγαλώνει έπίσης τήν πίστη μας 

γιά τήν θεία καταγωγή μας καί γιά τήν όριστική τελειοποίηση, 

γιατί μάς δίνει τό θέαμα αύτού πού μας άνήκει. Ή συνήθεια νά 
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σκεπτόμεθα τά πράγματα όπως τά έπιθυμούμε, η όπως θά έπρε
πε νά εΙναι, καί νά διακηρύτουμε ότι εϊμαστε ίκανοί νά τά πραγ
ματοποιούμε, σχηματίζει τό πρόπλασμα πού πάνω του θά έργα
σθεί ή ζωή. Νά έχετε πάντοτε στόν νού σας τί άνθρωπος θέλετε 

νά είστε. Ταυτόχρονα νά πιστεύετε καί νά τό θέλετε καί άποδιώ

ξατε κάθε ίδέα άρρώστιας καί κατωτερότητας. Αύτό πού όνομά

ζουμε συναίσθημα μειονεκτικότητας όπως λέγει ό Άντλερ «Μήν 

άφήνετε ποτέ νά σας καταβάλλει ή ίδέα πώς είστε άδύναμοι η 

πώς έχετε έλαττώματα η έλλείψεις». θά ηθελα έδώ νά προσθέ

σω, ότι ή σκέψις μδς συμβάλλει άποτελεσματικά στήν μείωση η 

τήν αϋξηση αύτών τών ψυχολογικών καταστάσεων. 'Ένα ρητό 

πού άποδίδεται στούς άποκρυφιστές λέγει «'Όπου ή σκέψις, 

έκεί καί ή δύναμις». 

Βέβαια πρέπει νάχουμε τό «Γνώθι σ' αύτόν» πρέπει νά βλέ

πουμε μέ βαθιά κατανόηση τίς άδυναμίες καί τά έλαττώματά 

μας. Νά τά βλέπουμε καί νά τά φωτίζουμε καί όχι νά καταθλιβό

μεθα άπ' αύτά. «Νά μήν καρφώνεται ή σκέψις μας πάνω σ' αύτά 

με νοσηρό τρόπο καί άγονες τύψεις πού κατατρώγουν τήν ψυχι

κή μας υγεία η νά άπελπιζόμαστε γιατί έτυχε νά τά έχουμε. Νά 

σκεπτόμεθα πώς τά έλαττώματά μας, καί οί άδυναμίες μας δέν 

έμαστε έμείς, άλλά ό ψεύτικος έαυτός μας, καί δτι μπορούμε μέ 

λίγη ύπομονή νά τόν διορθώσουμε. Νά έχουμε τήν σκέψη μας 

διαρκώς στό φώς καί όχι στος σκοτάδι». Καί συνεχίζει: «Κρατεί

στε σταθερά τό ίδεώδες σας καί πολεμήστε μέ όλες σας τίς δυ

νάμεις νά τό έπιτύχετε. 'Έτσι θά μπορέσετε νά τό φθάσετε». 

· Η 'Άννι Μπέζαντ μδς λέγει, πώς άμα βλέπουμε νά έχουμε ένα

έλάττωμα, άμέσως νά σκεπτόμαστε τό άντίθετό του· καί ό Κρισ

ναμούρτι μδς συμβουλεύει νά μήν κάνουμε διαφυγές, άλλά νά

βλέπουμε τά έλαττώματά μας καθαρά, νά τά παρατηρούμε βαθιά

καί ηρεμα. "Ας στρέψουμε μέ ένιδαφέρον καί προσοχή στόν

έαυτόν μας καί άς παρατηρήσουμε τό έγώ, τόν κατώτερο έαυτόν

μας, διότι αύτός καί ούδείς άλλος είναι ή αίτία όλων των έλαττω

μάτων καί έπιθυμιών. Συνειδητοποιούντες αύτήν τήν άλήθεια

συμβάλλουμε ούσιαστικά στήν άναμόρφωση τής ύποστάσεώς

μας. 'Ενισχύουμε τή δύναμη τής πίστεως πού κάνει, όπως μδς

λέγουν οί άποκρυφιστές, τ' άδύνατα, δυνατά.

Ό Μάρντεν λέγει έπ' αύτού τό έξής: «'Υπάρχει μεγάλη δύνα

μη στήν πίστη, τόση πού νά πραγματοποιήσει τίς άνώτερες έπι

θυμίες σας καί τ' όνειρά σας». «Τίποτα δέν βοηθεί τόσο, όσο τό 

νά πιστεύουμε ότι τά πράγματα θά γυρίσουν στό καλύτερο καί 

ποτέ nρός τό χειρότερο». Δέν ύπάρχει τίποτε πού νά δίνει περισ-
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σότερο θάρρος άπό τήν αίσιόδοξη αύτή συνήθεια, στό νά πιστεύ

ει κανείς μέ σταθερή βεβαιότητα στό καλό». 

Πιστέψατε μέ όλη τήν καρδιά σας, ότι είστε ίκανοί νά κάνετε 

αύτό πού πρέπει νά κάνετε. 'Έτσι θά δώσετε είς τόν έαυτόν σας 

αύτοπεποίθηση καί έμπιστοσύνη, τά στοιχεία μέ τά όποία άνα

πτύσσεται ή πρωτοβουλία καί ή δράση. «Ποτέ μήν άφήνετε τήν 

άμφιβολία νά μπεί μέσα σας νά σάς άποθαρρύνει. Νά μήν κρατά

τε παρά άνώτερες ίδέες καί νά είστε άποφασισμένοι νά τίς 

πραγματοποιήσετε». Στείλατε μακριά σας κάθε κακή η άποθαρ

ρυντική ίδέα, κάθε τί πού θά μπορούσε νά σάς κάνει νά πιστέψε

τε στήν άποτυχία η στήν δυστυχία καί τήν καταστροφή». Δέν έχει 

σημασία αύτό πού φαίνεστε ότι είστε σήμερα. Γιατί αύτό μπορεί 

νά μεταβληθεί έάν τό θελήσετε μέ θέρμη. «Γι' αύτό ή προσπά

θειά σας ας είναι πάντα αίσιόδοξη καί νόστε βέβαιοι πώς θά φτά

σετε στόν σκοπό πού έπιδιώκετε. θά μείνετε κατάπληκτοι νά 

δείτε πόσο θ' άναπτυχθούν οί ίδιότητές σας καί πόσο όλη ή 

ϋπαρξή σας θά προοδεύpει». 

'Όταν ό ανθρωπος άποκτήσει τή συνήθεια νά έχει συνεχείς, 

εϋθυμες, εύτυχισμένες καί ένθαρρυντικές σκέψεις, τότε δέν θά 

μπορεί πιά νά έχει καί νά διατηρεί αλλες άντίθετες». Πόσο, άλή

θεια, θ' αλλαζε ό κόσμος, αν τά παιδιά μας άποκτούσαν τήν εύ

εργετική αύτή συνήθεια». 

Μόνον έτσι ή ψυχή θά μπορούσε ν' άποδώσει τό μέγιστο όριο 

τών δυνάμεών της. Νά πιστεύουμε γιά τό μέλλον, ό,τι τό καλύτε

ρο μπορεί νά μας άποδώσει. Κατά τούς άποκρυφιστές, «ό,τι προ-· 

σπαθούμε νά έκφράσουμε μέ δύναμη, τείνει νά πραγματοποιη

θεί όσο καί αν στήν άρχή φαίνεται δύσκολο καί άκατόρθωτο». Νά 

βλέπουμε μπροστά μας διαρκώς τό ίδεώδες μας ζωντανό, σάν 

νά έχει ηδη πραγματοποιηθεί». Τέλεια υγεία, ευτυχία, καλό χα

ρακτήρα, έπιτυχία στήν ζωή κ.λ.π. Πάνω σ' αύτά θά ηθελα νά 

προσθέσω λίγα λόγια. 'Ίσως μου πείτε πώς τό Κάρμα μας μπορεί 

νά είναι άντίθετο, πώς μπορεί οί παλιές μας άπό αλλες ζωές κα
κιές πράξεις καί σκέψεις νά προκάλεσαν τήν σημερινή μας άρ

ρώστεια, φτώχεια, δυστυχία κλπ. 'Αλλά όπως λέγει ό Κρισνα

μούρτι, ή άληθινή φώτιση τής ψυχής μπορεί σε μιά στιγμή άκόμη 

νά διαλύσει τό κακό μας Κάρμα. Γιατί όπως έλέχθη καί πάρα 

πάνω, όπου ύπάρχει φώς, δέν μπορεί νά ύπάρχει σκοτάδι. 'Όπου 

ύnάρχει άρμονία καί τάξη δέν μπορεί νά ύπάρχει άταξία καί δυ

σαρμονία. Καί τό κακό Κάρμα είναι τό άποτέλεσμα τών σκέψεων, 

συναισθημάτων καί πράξεων τής προσωπικότητος, τού ύλικού 

άνθρώπου. 
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"Ας θελήσουμε μέ τό φώς τής ψυχής μας, μέ τήν κατανόηση
τού νού καί τής καρδιάς μας νά τό ξεπεράσουμε, νά τό διαλύ
σουμε. 

Ό Μάρντεν μάς λέγει ότι ή έντονη έπιθυμία είναι μία δύναμις 
ίσχυρά. Κι' ένας 'Ινδός διδάσκαλος έπ' αύτού προσθέτει «·Ό,τι 
θέλεις καί έπιθυμείς μπορείς», γιατί όπως εϊπαμε καί στήν άρχή 
ή θέληση στό πνευματικό έπίπεδο είναι έκδήλωση τού δημιουρ
γικού λόγου. Καί όπως ό θεός δέν έχει όρια, έτσι καί ή θέληση 
τού άνθρώπου είναι άνευ όρίων. "Ας ξυπνήσουμε λοιπόν μέσα 

μας τήν άπεριόριστη θεϊκή αύτή δύναμη πού σήμερα σχεδόν κοι

μάται άκόμα. Άπό μάς τους ίδίους έξαρτάται τό έργο αύτό, άπό 

τή συνεχή μας έντονη προσπάθεια καί έξάσκηση, άπό τήν ισχυρά 

έπιθυμία μας. Άλλά νά τήν ξυπνούμε καί νά τήν μεταχειριζόμα

στε πάντα γιά τό καλό, γιά τήν πρόοδο καί τήν άνοδο, γιά τήν 

άνέλιξη. Γιατί άλλοίμονό μας άν μεταχειριστούμε τήν μεταμορ

φωτική αύτή δύναμη γιά άρνητικούς καί άντιπροοδευτικούς σκο

πούς. Άλλοίμονό μας άν πάμε άντίθετα πρός τίς βουλές τού 

θείου σχεδίου. Γιατί τότε τ' άποτελέσματα τού Κάρμα μας θόναι 

πολύ όδυνηρά γιά μας. Ό Μάρντεν μάς λέγει ότι διαρκώς μεγα

λώνουμε η μικραίνουμε τή δύναμή μας μέ τό είδος καί τήν ποιό

τητα τών σκέψεων, τών συγκινήσεων καί τών ίδανικών μας. 

Έάν μαθαίναμε νά βλέπουμε τού έαυτούς μας τέλειους, 

όπως τέλειος είναι καί ό ούράνιος πατέρας μας, τότε ή ζωή μας 

θ' άλλαζε πραγματικά, διότι θά άντανακλούσαμε τήν τελειότητα 

καί θά γινόμαστε ύγιείς, γιατί ή δύναμις αύτή καί θεραπεύει καί 

δυναμώνει καί ζωοποιεί. Δέν πρέπει νά σκέπτεσθε καί νά λέτε 

παρά έκείνο πού θέλετε νά είναι άληθινό. Οί άνθρωποι έκείνοι 

πού παραπονούνται συνεχώς καί λέγουν ότι είναι κουρασμένοι, 

δυστυχείς, άτυχοι καί άνήμnοροι, προσελκύουν τό ρεύμα τής κα

κής μοίρας πού έρχεται νά τά πραγματοποιήσει. Έάν λοιπόν νο

ερώς αίσθάνονται άδύνατοι, άπαισιόδοξοι καί δυστυχείς θά πα

ραμείνουν άναγκαστικά σ' αύτή τήν κατάσταση χωρίς έλπίδα άλ

λαγής. Γιατί πρέπει νά καταλάβουμε ότι έμείς οί ϊδιοι κατα

σκευάζουμε τήν αϊθουσα τής φυλακής μας. «Γι' αυτό άς διώξου

με γιά πάντα αύτές τίς διανοητικές είκόνες καί μορφές πού είναι 

έχθρός τής είρήνης καί τής εύτυχίας μας». Μή παραδεχθείτε 

οϋτε λεπτό ότι εϊστε άρρωστοι, άδύναμοι καί άπογοητευμένοι· 
γιατί άμα σκέπτεσθε έτσι ένισχύετε τίς δυνάμεις τής αύτοκατα

στροφής». 

"Ας μή λησμονούμε αύτό πού είπε ό Κρισναμούρτι! 'Ότι τό νά 

σκεπτόμεθα συνεχώς ότι ό έαυτός μας είναι ίκανός νά εκτελέσει 
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τόν θεϊκό προορισμό του, μάς δίνει μιά άκλόνητη πεποίθηση, μιά 
θαυμάσια δύναμη, μιά διαρκή ενθάρρυνση. Ό Μάρντεν μάς λέ
γει καί πάλι « Έάν θέλεη; νά προοδεύσετε σ' έναν όποιοδήποτε 
κλάδο, πρέπει μέ όλη σας τή δύναμη νά κατευθύνετε τίς σκέ
ψεις σας πρός αύτήν τήν κατεύθυνση. Συγκεντρώσατέ τις μέ
χρις ότου αίσθανθείτε ότι σάς άνυψώνουν καί ότι τίς βλέπετε νά 
πραγματοποιούνται στήν ζωή μας. Ή σφαλερή σκέψη κάνει τόν 
άνθρωπο άδύνατο, άτελή, άσωτο καί νοσηρό. "Άμα ή σκέψη άλ
λάξει, άμα γίνει όρθή σκέψη, ό άνθρωπος αύτός θ' άλλάξει ού
σιαστικά καί θά γίνει ένας ίδεώδης άνθρωπος». Καί έπ' αύτού θά 
προσθέσω πώς αύτή ή λανθασμένη σκέψη, πού έξυπηρετεί πά
ντα τήν έγωϊστική έπιθυμία μέσα άπό τούς αίώνες, προκάλεσε 
τίς κακές πράξεις καί κατά συνέπεια τό κακό μας Κάρμα. "Άμα 
λοιπόν, ή σκέψη άλλάξει ώς τό βάθος της, άμα γίνει διαυγής καί 
φωτισμένη σκέψη, πού έξυπηρετεί τήν άρετή καί τήν άγάπη, 
τότε καί τό Κάρμα θ' άλλάξει. Τό ίδεώδες γράφει ό Μάρντεν «εί
ναι ό άπαράμιλλος γλύΓ!_της τών χαρακτήρων». "Έχει μεγάλη έπί
δραση στήν κατεύθυνση τής ζωής. Οί σκέψεις, τά διάφορα συ
ναισθήματα καί έπιθυμίες είναι αύτά πού κυριαρχούν πάνω μας 
καί μάς έξουσιάζουν. Γι' αύτό πρέπει νά τά έπιβλέπουμε καί κα
τευθύνουμε κατά τόν καλύτερο τρόπο. 

Πάρτε ένδομύχως τήν άπόφαση τώρα, οί σκέψεις σας, καί οί 
επιθυμίες σας νά μήν είναι ποτέ ταπεινές, έγωϊστικές καί πώς 
ό,τι κάνετε νόναι άλτροϋστικό, γεμάτο άνιδιοτελή άγάπη καί τε
λειότητα. Ή συνεχής αύτή προσπάθεια τής ψυχής γιά τήν πραγ-,
ματοποίηση μεγάλων πραγμάτων έπιδρά άποφασιστικά πάνω στή 
ζωή μας καί τήν άνυψώνει σέ άνώτερα έπίπεδα. Ή ζωή μας τρέ
φεται μέ έλπιδοφόρες σκέψεις. 'Επίκαιροι έν προκειμένω είναι 
οί στίχοι ένός ποιητού. «Χωρίς χαρές μπορεί νά ζεί κανείς. Δίχως 
έπιθυμίες καί έλπίδες όχι». 'Επίσης ή πίστη βλέπει πρός τά 
έμπρός καί παρατηρεί πράγματα πού τά φυσικά μάτια μας δέν 
μπορούν νά δούν. Ή πίση ύλοποιεί αύτά πού έπιθυμούμε καί έλ
nίζουμε. Είναι τό σκίτσο τής είκόνας, ή πραγματική ϋλη καί όχι 
άπλώς ή διανοητική της άναπαράσταση. Δηλαδή διά τής πίστεως 
ύλοποιούμε καί πραγματοποιούμε, δέν πλάθουμε άπλώς διανοη
τικές είκόνες. 'Υπάρχει κάτι πίσω άπό τήν πίστη, πίσω άπό τήν 
έλπίδα, πίσω άπό τις βαθιές έπιθυμίες τής καρδιάς μας. 'Υπάρ
χει μία πραγματικότης έν τώ γίγνεσθαι. Αύτό πού έπιθυμούμε 
έπίμονα καί σταθερά, μέ τήν πάροδο τού χρόνου θά πραγματο
ποιηθεί. «"Ας τό σκεφθούμε αύτό πιό πολύ. "Όταν λέμε ότι έπιθυ
μούμε σταθερά, έννοούμε χωρίς άμφιταλαντεύσεις, δίχως φό-
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βους καί άνησυχίες, άλλά μέ άκλόνητη ηρεμη βεβαιότητα γιά τήν 

έπιτυχία». Βέβαια όπως εϊπαμε καί nιό πάνω, ή έπιτυχία πρέπει 

νόναι γιά τήν άνοδο, γιά τήν άληθινή εύτυχία γιά τήν πρόοδο καί 

έξέλιξη τού άνθρώnου. Καί ή βεβαιότητα αύτή είναι πίστη. Καί ή 

πίστη, όπως λέγουν τά Εύαγγέλια, μετακινεί καί όρη. Δυστυχώς 

κανένας μας δέν έχει τό είδος τής πίστεως αύτής. Γιατί αν εϊχα

με τη Χριστιανική αύτή άρετή, τή θεϊκιά αύτή δύναμη πού μετα

στοιχειώνει τήν ϋλη, θά μπορούσαμε νά θεραπεύσουμε καί τίς 

λεγόμενες άνίατες άρρώστιες. «Τό ρεύμα τών σκέψεών σας 

πρέπει νά προσανατολίζεται πρός τόν σκοπόν τής ζωής πού χα

ράξατε». Τά μεγάλα θαύματα του πολιτισμού έγιναν άπό τή βα

θειά συγκεντρωμένη σκέψη. Νά ζείτε περιμένοντας καλύτερc 

πράγματα, μέ τήν πεποίθηση πώς οί όρθές προσπάθειες καί οί 

άγώνες σας γιά νά φτάσετε ατόν σκοπό σας θά φeρουν κάτι τό 

μεγάλο καί ώραίο στή ζωή σας. Νά έχετε τήν πεποίθηση ότι θά 

nροοδεύσετε συνέχεια, ότι όλοένα θά έπιτυγχάνετε τό πιό καλύ

τερο καί τό nιό ύψηλό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι έπικίνδυνο ν' 

άφήνουν τόν έαυτό τους νά πλέκει όνειρα τής φαντασίας τους 

γιατί αύτό τούς κάνει λιγότερο πρακτικούς. Καί όμως ή δημιουρ

γική φαντασία είναι ίερή όπως είναι ίερές καί τόσες άλλες ίδιό

τητες τού άνθρώnου. Ή "Έλενα Πετρόβνα Μnλαβάσκυ στό βιβλίο 

της «Τά πρώτα βήματα ατόν άnοκρυφισμό» γράφει ότι τό πρώτο 

βήμα τού μαθητού είναι τό στοιχείο τής φαντασίας. Ή φαντασία 

λέγει 6 Μάρντεν μάς κάνει ίκανούς νά ζούμε μέσα στό ίδεώδες, 

άκόμα καί όταν εϊμαστε ύnοχρεωμένοι νά ζούμε μέσα σ' ένα 

άσχημο καί δυσάρεστο περιβάλλον. Ή φαντασία μάς βοηθά νά 

δούμε τίς θαυμάσιες πραγματικότητες πού μάς περιμένουν. Τό 

νά κτίζει κανείς ατόν άέρα δέν πρέπει νά θεωρείται σάν κάτι τό 

άνώφελο. 'Αρχίζουμε νά κτίζουμε μέσα στό ύnοσυνείδητό μας, 

έπεπα τού δίνουμε σώμα μέ τήν έnιθυμία μας καί τέλος μέ τήν 

πράξη καταλήγει στήν πραγμάτωση καί όλοκλήρωση. "Ό,τι έχουν 

κατά καιρούς κατορθώσει οί άνθρωποι πρώτα τό φαντάστηκαν. 

Πρώτα τό σχεδιάσανε νοερά. Οί μεμυημένοι διδάσκαλοι τού πα
ρελθόντος μάς λέγουν ότι «Τό λογικό όνειρο είναι δημιουργικό». 

Πραγματοποιεί τήν έnιθυμία καί κάθε τί πού τό έλnίζουμε. "Άς 

σταματήσουμε όμως γιά λίγο καί ας σκεφτούμε πάνω στά λεχθέ

ντα ένός θεόσοφου. 

« Ή φαντασία είναι καί ζωντανή έντονη σκέψη καί όραματι

σμός» διότι βλέπει αύτά που τά αίσθητήρια όργανά μας καί ή 

πεζή λογική μας δέν μπορούν νά δούν. 'Ανασύρει τά πέπλα τού 

στενού όρίζοντα πού μάς άπομακρύνουν τό θαυμάσιο θέαμα τής 
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φύσεως, διότι έχει τήν ίκανότητα νά διαισθάνεται.· Βγαίνει άπό 
τόν όρατό κόσμο πού μάς περιβάλλει, καί άνοίγει τόν δρόμο τού 

όραματισμού καί τής ένοράσεως. 
Ό Μάρντεν στήν προκειμένη περίπτωση μάς συνιστά: «'Εάν 

θέλουμε νά έπιτύχουμε κάτι, νά τό όραματιζόμαστε πώς έχει γί
νει». 'Επίσης «'Όταν θέλουμε νά βοηθήσουμε έναν άρρωστο νά 

τόν βλέπουμε νοερά πώς βρίσκεται σέ τέλεια ύγεία». Τό κάθε τί 
πού μάς συμβαίνει στή ζωή πρώτα πέρασε ατόν νού μας σάν σκέ
ψη ιϊ φαντασία. Οί βλέψεις μας είναι τό σχεδιο τού πιθανού οίκο
δομήματος τής ζωής μας. Άλλά θά μείνουν άπλώς σχέδια αν δέν 
καταβάλλουμε άρκετή προσπάθεια γιά νά τά μεταβάλουμε σε 
πραγματικότητα, όπως τά σχέδια τού άρχιτέκτονα θά έμεναν 
κοινά σχεδιογραφήματα έάν ό έργολάβος δέν άνελάμβανε νά τά 

ύλοποιήσει. Σ' όλες τίς έποχές άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμε
ρα οί άνθρωποι πού έκαναν μεγάλα έργα ύπήρξαν όραματιστές. 

Αύτό πού έκτελούσαν τό κατάφερναν χάρις στήν ένεργητικότη
τά τους καί στήν έπιμονή τους ν' άκολουθήσουν τό ίδεώδες πού 
είχαν χαράξει. ΚρατήθηΊ<αν στό όνειρό τους καί άγωνίσθηκαν γιά 
νά τό πραγματοποιήσουν. Μήν έγκαταλείπετε λοιπόν τά όνειρά 
σας πού άπό πρίν σάς φαίνονται άπραγματοποίητα. Μέ θέληση 
καί έπιμονή θά τά κάνετε άληθινά. Νά ζήτε νοερώς μέσα σέ μιάν 

άτμόσφαιρα πού νά ξυπνά τίς έμπνεύσεις σας. Νά διαβάζετε καί 
μελετάτε βιβλία πού νά τονώνουν καί ένισχύουv τήν θέλησή σας. 
Νά συνδέεστε μέ άτομα πού έχουν πραγματοποιήσει αύτό πού 
θέλετε νά έπιτύχετε καί σεϊς καί ν' άνακαλύψετε τό μυστικό πού 
τούς έκανε νά τό έπιτύχουν. 

Τό βράδυ πρίν κοιμηθήτε, συγκεντρωθήτε γιά λίγο καί μέ 
ήρεμία σκεφθήτε αύτό πού θέλετε νά έπιτύχετε. Φαντασθήτε 
πώς τό έχετε ηδη έπιτύχει. Πρέπει νά γνωρίζετε ότι μέσα στήν 
φαντασία κρύβεται μιά πραγματικότητα. Είναι ένα χάρισμα πού 

σάς κάνει νά διαβλέπετε μεγάλα πράγματα πού κρύβονται μέσα 
σας, πού σάς έξυψώνουν άπό τό όρατό στό άόρατο, άπό τό κα
τώτερο στό άvώτερο, άπό τό σκότος είς τό φώς. 

«Τό νά όραματίζεdτε τόν παράδεισο τής ζωής λέγει ό Μάρ
ντεν σάς έλευθερώνει άπό τήν άποθάρρυνση, άπό τά έλαττώμα

τα, άπό τήν άποτυχία». 
Δέν πρόκειται βέβαια γιά τά παράλογα καί έφήμερα όνειρα 

τής φαντασίας πού άνάβουν καί σβύνουν σέ μιά στιγμή, άλλά γιά 
τίς λογικές πραγματικές καί ίερές έπιθυμίες τής ψυχής πού μάς 

θυμίζουν συνέχεια πώς ή ζωή μας μπορεί νά γίνει καλύτερη καί 
όμορφότερη, καί ότι καί μέσα άπό ένα κακό περιβάλλον μπορού-
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κατά τόν άρχαϊο μϋθο ητο ό θεός 'Ήφαιστος, γιτί όταν έπεσε άπό 
τόν 'Όλυμπο στή Γή έκτύπησε τό πόδι τ9υ καί δέν είχε πλέον 
έδώ στό περιβάλλον μας τήν εύκινησία που είχε στήν ούρανία 
πατρίδα του. 'Ό,τι θεϊκό, σάν κατέβει στή Γή κάτι χάνει άπό τή 
δύναμι του. Τό ϊδιο δέ σημαίνουν οί μεταμορφώσεις τοϋ θεοϋ 
Διός, πού περιγράφει αλληγορικά ή Μυθολογία, όταν έρχεται 
έδώ, κάτω στή Γή, γιά νά βοηθήση τίς άγνές ψυχές. Τίς νύμφες. 
Γι' αύτό μερικοί τοποθετούν στήν Κυλλοϋ-Πήρα τοϋ Ύμηττοϋ τό 
πανάρχαιο Ήφαιστεϊον. Κατά τήν άρχαία παράδοσι, μέσα στή 
σακκούλα τοϋ θεοϋ 'Ηφαίστου ένεκρύβοντο τά μυστικά τών 
θεών. 

Κατά μίαν άλλην πανάρχαιη παράδοσι, πού έχει φθάσει στίς 
ήμέρες μας, τό νερό τής Κυλλοϋ-Πήρας γιάτρευε τήν στειρότη • 
τα τών γυναικών. 'Αλληγορική άλήθεια. Γιάτρευε τήν στειροτητα, 
τήν αδράνεια, τών ψυχών. 'Άλλη ένδειξις αύτή πώς έκεϊ στήν 
σημερινή Καλλοπούλα, ηταν πανάρχαιο κέντρο λατρείας. 

Ή όνομασία πάλι τής Καισαριανής, καθώς πολλοί λέγουν, εί

ναι παραφθορά τής αρχαίας όνομασίας τοϋ τόπου Σαισαρία. Σαι

σαρία, όμως, ηταν τό άρχαϊο όνομα τής Έλευσϊνος. Προέρχεται 

άπό τό Σαισάρα, πού κατά τόν μϋθο ητο ίέρεια καί κόρη τοϋ Κε

λεού, τοϋ μθικοϋ βασιλέως - ίεροφάντου τής Έλευσϊνος. 'Αδελ

φή τοϋ Τριπτολέμου τοϋ μυσταγωγοϋ τής Έλευσϊνος, πού ηταν 

θεοδίδακτος, άφοϋ ή ϊδια ηταν θεά τών Μυστηρίων, ή Δήμητρα, 

τόν έδίδαξε, κατά τήν παράδοσι, πώς καλλιεργούν τόν σίτο. Καί 

έκεϊνος μέ τή σειρά του έμαθε τούς ίερεϊς τής Έλευσϊνος τήν 

καλλιέργεια τοϋ ίεροϋ έκείνου φυτοϋ-ίεροϋ, γιατί ύπήρξε τό 

σύμβολο όχι μόνον τών Μυστηρίων τής Έλευσϊνος, άλλά όλων 

σχεδόν τών άρχαίων παραδόσεων, μαζί μέ τό φυτό τοϋ Διονύ

σου, τήν άμπελο. Συμβολικές καί άλληγορικές είκόνες πού στά 

χρόνια μας τίς πέρνουν κατά γράμμα καί τίς λερώνουν. Τής θεϊ

κής γεωργίας, τοϋ σίτου τών ψυχών (καί όχι τοϋ σταριού, άπό τό 

όποϊο κάνουν τό ψωμί πού τρώμε) ηταν θεά ή Δήμητρα. Τής γε

ωργίας, τής καλλιεργείας, τών άγνών ψυχών στά Μυστήρια τής 

Έλευσϊνος. 

Ή Σαισάρα είναι άκόμη άδελφή τοϋ Δημοφώντος, έκείνου 

πού τόν έβαζε κάθε μέρα στή φωτιά ή θεά Δήμητρα, όταν ητο μι

κρός, γιά νά τόν κόμη αθάνατο, καθώς λέγει ό μϋθος. 

Ό Κελεός, καθώς εϊπαμε, ηταν ό βασιλιάς-ίεροφάντης τής 

Έλευσϊνος. Ό ανατολιστής Ν. Έλευθεριάδης, πού άναφέραμε, 

μάς λέγει στό βιβλίο του «Πελασγική 'Ελλάς», πώς τό όνομα Κε

λεός έχει τήν ϊδια ρίζε μέ τό πελασγικό ρήμα g.1.a., πού σημαίνει 
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ψήνω, μαυρίζω και οτι τό Κελεός, άπό τό Κελαινός, θά πή ό 
ψημένος άπό τόν 'Ήλιο, ό ήλιοκαής. Μεταφοραικά, Κελεός, πρέ
πει νά δηλώνω έκείνον πού έχει καλές πνευματικές σχέσεις μέ 
τό φώς τού 'ηλίου. Καί τέτοιος ήμπορεί νά είναι ένας μυσταγω
γός. 'Εκείνου τά πίδια είχαν μαυρίσει άπό τόν 'Ήλιο, είχε ή ψυχή 
του γερές βάσεις ήλιακές, πνευματικές .. 

Άπό κάτι λοιπόν τέτοιες ένδείξεις ήμπορούμε νά βγάλουμε 
πολλά πού δείχνουν τήν πανάρχαιη πνευματική δόξα τό 'Υμητ
τού. 

'Άλλη ένδειξι, καθώς εϊπαμε, είναι τά εύρήματα στόν 'Υμηττό 
άπό τούς ίστορικούς χρόνους, καθώς καί όσα γράφει ό Παυσα
νίας. 

"Ας πάρουμε, πρώτα τόν Παυσανία. Καθώς γράφει, έπάνω 
στόν 'Υμηττό ήταν στά χρόνια του τό άγαλμα τού Ύμηττίου Διός 
καί βωμοί τού Όμβρίου Διός καί τού Προψίου 'Απόλλωνος. 'Ανα
φέρει άκόμη ότι στόν δήμο τής Φλύας καί στόν δήμο τού Μυρρι
νούντος ύπήρχαν στόν καιρό του βωμοί καί ναοί θεών. Ίδού τό 
κείμενον: 

«Φλυεύσι δέ είσι καί Μυρρινουσίος τοίς μέν 'Απόλλωνος 
Διονυσιοδότου καί 'Αρτέμιδος Σελασφόρου βωμοί, Διονύ
σου τε Άνθίου καί Νυμφών ϊσμηνίδων καί Γής, ην Μεγάλην 
θεόν όνομάζουσι· ναός δέ έτερος έχει βωμούς Δήμητρας 
Άνησιδώρας καί Διός Κτησίου καί Τιθρωνής Άθηνάς καί 
Κόρης Πρωτογόνης καί Σεμών όνομαζομένων θεών· τό δέ 
έν Μυρρινούντι ξόανον έτσι Κολαινίδος». 

Τώρα, πού ήσαν όλα αύτά; Τόν δήμο τών Φλυέων τοποθετούν 
άλλοι κοντά ατό Χαλάνδρι, άλλοι κατά τό Κορωπί. Τών Μυρρι
νουσίων δέ τόν δήμο τόν θέλουν πλησίον τού Πόρτο-Ράφτη. 
Χωρίς όμως νά είναι σχεδόν τίποτε βέβαΪον. 

Καί τώρα λίγα λόγια γιά τά εύρύματα τής ίστορικής έποχής, 
πού κι' αύτά προδίδουν, καθώς εϊπαμε, τή συνέχεια σt ίστορικά 
χρόνια τής θρυλούμενης προϊστορικής λατρείας τών Λυκομηδών 
ατόν 'Υμηττό. 

Στήν Καισαρ-ιανή ή έκκλησία πού είναι μέσα στόν περίβολο 
τού μοναστηριού είναι κτισμένη στά θεμέλια άρχαίου ναού (συ
νηθισμένο πράγμα) καί διάφορα κομμάτια άπό τόν ναό φαίνονται 
στά τειχίσματα τής έκκλησίας. Στόν περίβολο πάλι έχουν μείνει 
μερικές κολώνες άρχαίες. Έκεί κοντά διακρίνεται καί ένα κυκλι
κό κτίσμα, διάφορα κομμάτια άρχαία μάρμαρα καί ή περίφημη 
στήλη τού 4ου αίώνα μέ όνόματα ίεροφαντών δαδούχων καί άλ
λων άξιωματούχων τής λατρείας τής Έλευσίvος. Κάτι λοιπόν μάς 



1990 ΥΜΗΤΤΟΣ 331 

λέγει καί ή στήλη αύτή γιά τήν μνήμη στά ίστορικά χρόνια τής πα
νάρχαιης λατρείας τού Ύμ,_ιηττού. 

Σέ άνασκαφή πού έγινε κοντά στό μοναστήρι τής Καισαρια

νής, πρίν άπό 40 χρόνια, βρέθηκαν διάφορα άρχαία κομμάτια 

άπό μάρμαρο καί πήλινα εϊδη τού 8ου η τού Ίου αίώνα. Καισα

ριανής έχουν φυλαχτή διάφορα εύρήματα άρχαία. 
Στόν ·Άγιο Μάρκο έπίσης, κοντά στή μονή τής Κοισαριαντϊς, 

καί στήν έκκλησία τής μονής τού Άστεριού, πιό έπάνω στόν Ύμ
μητό, διακρίνονται κομμάτια άρχαία πού ειναι τειχισμένα στίς 
δύο αύτές έκκλησίες. 

Στό διάσελο τού Κυρωπιού, κοντά στόν Προφήτη Ήλία, έχει 

εύρεθή βωμός καί θεμέλια άρχαίου ναού τής έποχής τού Πεισι
στράτου (6ος αίών). 

Καί γιά νά τελειώνουμε μέ τά σπουδαιότερα εύρήματα της 

άρχαίας λατρείας στόν Ύμμητό, θ' άναφέρουμε τή σπηλιά τού 

Νυμφολήπτου, έκείνου δηλαδή πού είχε σχέσεις πνευματικές μέ 

τίς νύμφες, τίς άγνές συνειδήσεις - στά νότοι τού βουνού, κοντά 

στή Βάρη μέ τά αρχαία γλυπτά της Άλλά γιά τίς σχέσεις αύτές 

πρέπει νά είναι ό άνθρωπος καθαρός άπό τίς διάφορες κακίες, 

τά πάθη καί τίς λήψεις. 

"Όλα αύτά πού εϊπαμε γιά τίς όνομασίες σέ συσχετισμό μέ τίς 

άρχαίες παραδόσεις καί μύθους, καθώς καί γιά τή λατρεία στόν 

'Υμηττό κατά τά ίστορικά χρόνια, καθώς νομίζω, θεμελιώνουν 

κάποια έπαλήθευσι στούς θρύλους γιό μιό πανάρχαιη ίερή λα

τρεία στό βουνό αύτό, σό βουνό τών προσευχών, καθώς λέγει τό 

όνομά του, λατρεία πού χάνεται στό βάθη τής προϊστορίας τής 

Άττικής. 

Τά παλαιότερα μέλη τού Όμίλου μας έλπίζουν καί εύχονται 

νά διατηρηθή ή παράδοσις του όπό όλους τούς κατόπιν συνερ

γάτας των καί νά συνεχιστη τό έθιμο νά έρχωνται στά μέρη αύτά 

τού 'Υμηττού κάθε Δεκέμρβιο, γιά τούς λόγους πού έξεθέσαμε, 

όσα χρόνια κι' αν περάσουν ... ·Έτσι, θά μείνουν συνεπείς στήν 

ίδεολογία τού Όμίλου μας, πού γιά τριλογία του έχει τρείς μεγά

λες έννοιες: «Φύσις - Άλήθεια - Άνθρωπισμός». Άλλά. γιά τήν 

πραγματοποίησι αύτού, πού έλπίζουμε, τόν πρώτο λόγο πρέπει, 

βέβαια, νά έχουν οί νεώτεροι. Ή ήλικία τους τούς έπιτρέπει με

γαλύτερη δραστηριότητα, όφού έχουν μέσα τους περισσότερη 

ζωή άπό τούς παληούς καί μεγάλον ένθουσιασμό. Τούς δίδεται 

λοιπόν ό λόγος, άλλά μέ τόv όρο νό κάνουν τόν λόγον αύτόν 

έργα, εύγενικά καί σύμφωνα μέ τίς άρχές τού άγαπητού μας Άρ

χαιοφίλου Όμίλου Έκδρομών. 



332 

το ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Οί νεκροί μός όμιλοϋν 

1990 

Οί τολμηρές θέσεις ένός καθολικού ίερωμένου 

ΤΗΣ ΑΙΜΙΛ. ΙΒΟΥ 

«Οί νεκροί όμιλούν» εΤναι ό τίτλος ένός βιβλίου, πού κυκλο
φόρησε πρόσφατα στό Παρίσι καί πραγματεύεται τό θέμα τής 
έπικοινωνίας μέ τό "Υπερπέραν. Τό βιβλίο θά μπορούσε νά πε
ράσει άπαρατήρητο, όπως τόσα άλλα τού εϊδους του, έάν ό συγ
γραφεύς του δέν ήταν ένας καθολικός θεολόγος καί ίερωμένος, 
ό πατήρ Franς;ois Brune, πού τό θεολογικό σύγγραμμά του «Γιά 
νά γίνει ό άνθρωπος θεός» εΤχε άφήσει έποχή πρίν άπό μερικά 
χρόνια. Έπηρεασμένος άπό όρισμένες πρόσφατες άνακαλύψεις 
ό έν λόγω ίερωμένος εΤχε τήν τόλμη νά άποδυθή σέ μιά συστη
ματική έρευνα ώς πρός_ τίς άποδείξεις πού ύπάρχουν γύρω άπό 
τό θέμα «·Επικοινωνία μέ τούς νεκρούς». Άπό τήν έρευνά του 
αύτή έχει έπιστρέψει φέρνοντας συγκλονιστικές άποκαλύψεις, 
μαζί μέ τήν έπιβεβαίωση - λέγει - όλων όσων ή Χριστιανική πα
ράδοσις μας έχει διδάξει σάν αύθεντίες. 

Σέ συνέντευξή του στό γαλλικό περιοδικό «Paris Match» ό έν 
λόγω ίερωμένος, σχολιάζοντας τό βιβλίο του, λέγει: 

Ή έπιβίωσις τού άνθρώπου άρχίζει νά έπιβάλλεται πλέον 

σάν μιά tπιστημονική μαρτυρία. 
«'Όχι, δέν άσχολούμαι μέ τόν πνευματισμό. Ένδιαφέρθηκα 

όμως γιά τήν άπόδειξη τής έπιβίωσης τού άνθρώπου καί γιά όρι
σμένες μορφές έπικοινωνίας μέ τούς νεκρούς. ΕΤναι ένα θέμα, 
νομίζω, πού ύπάγεται στά πλαίσια τής θεολογίας. Πιστεύω ότι καί 
ένας θεολόγος δέν θά πρέπει νά άγνοεϊ σήμερα όρισμένες πρό
σφατες άνακαλύψεις ώς πρός τό θέμα αύτό. 'Έως τώρα ή έπι
βίωσις τού άνθρώπου ύπήρξε ένα άρθρο πίστεως. Εϊτε τήν άπο
δεχόταν κανείς, εϊτε όχι. Σήμερα ή ϊδια αύτή έπιβίωσις άρχίζει νά 
έπιβάλλεται σάν μιά έπιστημονική μαρτυρία, καί θέλετε νά μή μέ 
ένδιαφέρει τό πράγμα αύτό;» 

Σέ τί στηρίζει τά λεγόμενά του ό γάλΚΟς ίερωμένος: «Σέ χι
λιάδες έξακριβωμένα άναμφισβήτητα περιστατικά. Αύτό δέν 
άποτελεί τίποτε τό καινούργιο φυσικά. Έδώ καί αίώνες οί όπαδοί 
τού Πνευματισμού διατείνονται ότι έπικοινωνούν μέ τούς νε
κρούς, πλήν όμως ή έπιστημονική αύστηρότης σπάνια ύπελόγιζε 
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τά λεγόμενά της. Γιατί παρά τήν προφανή είλικρίνεια πολλών 

όραματιστών καί μέντιουμ, μπορούσε πάντα νά ύnάρχει μιά άμ

φισβήτηση, έφόσον κανείς δέν γνωρίζει τά σύνορα τής άνθρώnι

νης ύnοκειμενικότητας. Άλλά ίδού τώρα κάτι τό έντελώς νέο. Οί 

νεκροί δέν έχουν πλέον άνάγκη άνθρώnινων ένδιαμέσων γιά νά 

άnευθυνθούν nρός έμάς. Χρησιμοποιούν ώραιότατα τά μηχανή

ματά μας, μαγνητόφωνα η καί τηλεοράσεις, πού έμεϊς έχουμε 

έφεύρει. Τί τό nιό άντικειμενικό άnό μιά μηχανή; Οί καλύτεροι 

τεχνικοί τού κόσμου έχουν ένδιαφερθή γιά τίς έμnειρίες αύτές, 

καί κάτω άnό τίς συνθήκες πού αύτές πραγματοποιούνται, καμ

μία άnάτη δέν είναι δυνατή. 'Έτσι τό συμπέρασμα έnιβάλλεται: 

Είναι πράγματι οί νεκροί πού μάς όμιλοϋν». 
Τά περιστατικά αύτά - συνεχίζει ό γάλλος ίερωμένος - ήταν 

σχεδόν 6γνωστα στή Γαλλία, ένώ σέ 6λλες χώρες ή έρευνα είχε 
ηδη όργανωθή. 'Έχουν nροηγηθή οί Γερμανοί, ηδη άnό τό 1981. 
'Ακολουθούν οί 'Άγγλοι καί οί 'Αμερικανοί, ένώ οί Ίταλοί καί οί 
Ρώσσοι άκόμη έχουν στόν τομέα αυτόν μιά σημαντική δραστη
ριότητα. Στίς χώρες αύτές πραγματικά έnιστημονικά έργαστήρια 
έχουν έγκατασταθή, όπου πραγματοποιούνται κατά δεκάδες χι
λιάδες οί σχετικές καταγραφές. 

Ποιό τό περιεχόμενο τών έπιστημονικών καταγραφών 

"Ας άρχίσοuμε μέ τό παράδειγμα ένός άnό τούς πρωτοπό

ρους στήν έρευνα αύτή. Είναι ό πατήρ Leo Schmίd, καθολικός 

ίερέας σέ μιά μικρή πόλη τής 'Ελβετίας. Μέχρι τόν θάνατό του -

τό 1976 - ό πατήρ Leo είχε λάβει περίπου 1 2.500 όμιλίες, πού 

άnεuθύνονταν nρός αύτόν στήν έλβετο-γερμανική του διάλεκτο, 

καθώς έnίσης καί στά γερμανικά, ίταλικά, γαλλικά καί άγγλικά. 

Πολλοί άnό τους συνομιλητές του έδιναν τά όνόματά τους, τή 

γήϊνη, ταυτότητά τους, ένώ καί ό ϊδιος σιγά-σιγά μπορούσε νά 

άναγνωρίζει όρισμένες φωνές. Κάθε συνομιλητής έnανερχόταν 

άδιάκοnα έnάνω στά ϊδια θέματα, κινούμενος σ' ένα χώρο προ

σωπικών του άnασχολήσεων. 'Έτσι n.χ. ό πατήρ «Νικόλαος» έnα

νερχόταν συνεχώς στήν άνάγκη τής προσευχής καί τής έσωτερι

κής γαλήνης. 'Άλλοι ζητούσαν προσευχές άnό τούς ζώντες, ένώ 

ύπήρχαν φωνές πού προσπαθούσαν νά προκαλέσουν άνησuχία 

καί φόβο: «'Ήρθαμε γιά νά καταστρέψουμε» έλεγαν. Κάποια 

φωνή βογγούσε: «Εϊμαστε τιμωρημένοι, βασανιζόμαστε», ένώ 

άντίθετα 6λλες έδήλωναν: «Έδώ είναι πάντοτε φώς» καί περιέ

γραφαν τόν έαυτό τους σέ μιά κατάσταση εύδαιμονίας, χαράς 

καί άγαλλιάσεως. 
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Στήν πραγματικότητα δέν βρισκόμαστε ακομη παρά στήν 

άρχή. Κατά τόν πρώτο καιρό ή μεγάλη φροντίδα τών νεκρών 

ηταν τό νά μάς κάνουν νά πεισθοϋμε ότι ή έπικοινωνία μαζί τους 

ειχε έπιτεuχθ1ϊ, καί ο' αύτές τίς πρώτες έnικοινωνίες μπορεί νά 

διαπιστώσει κανείς τόν φόβο τους μή τυχόν δέν τούς άκοϋμε. 

Στή συνέχεια έnιζητοϋν νά βελτιώσουν τό σύστημα, δίνοντάς μας 

άκόμη καί τεχνικές συμβουλές. Ή μεγάλη τους φροντίδα, ώστό
σο, ύπήρξε πάντα τό νά μriορέσοuν νά άναγνωρισθοϋν, νά άπο

δείξοuν τήν ταυτότητά τους, άναφέροντας προσωπικές λεπτο

μέρειες, μικρά μυστικά τής ζωής τους, πού μόνον οί συνομιλητές 
τους μπορούσαν νά γνωρίζουν. Πάνω άπ' όλα αύτά έν τούτοις ή 

βασική πρόθεσή τους ηταν τό νά μάς κάνουν νά δεχθοϋμε αύτό 
πού πολλοί άπό μάς δέν θέλουν πιά νά πιστέψουν, τό ότι δηλ. τά 

Κοιμητήρια είναι άδειανά, καί ό θάνατος δέν εΤvαι παρά ενα πέ

ρασμα, πέρα άπό το όποίο ό καθένας μας ξαναβρίσκεται μέ όλη 

τήν προσωπικότητά του, τίς άναμνήσεις καί τά βιώματα τής γήϊ

νής ζωης του. 

Τό πράγμα αύτό μάς ξαναφέρνει στό νοϋ τίς περίφημες 
"·Επιθανάτιες έμπειρίες», ώς πρός τίς όποίες γίνεται εύρύτατος 

λόγος στό βιβλίο τοϋ γάλλοu ίερωμένοu. ΕΤναι όλα άληθινά - δια

βεβαιώνει ·ο πατήρ Brune - πρόκειται γιά γεγονότα άναμφισβή
τητα, έπαληθεuμένα άναρίθμητες φορές άπό έπιστήμονες ύπε

ράνω κάθε ύποψίας. Τό περίφημο βιβλίο «'Η ζωή μετά τή ζωή» 

τοϋ Dr. Raymond Moody εΤχε μιά καταπληκτικΙΊ έnιτuχία πρίν 

άπό 1 Ο χρόνια. Ό άμερικανός αύτός έnιστήμων άναφέρεται στό 
βιβλίο του στή μαρτυρία άτόμων, πού άφοϋ εΤχον θεωρηθή νε

κροί, έπανήλθαν στή ζωή, άφηγούμενοι ότι εΤχαν βιώσει κατά τό 
διάστημα τοϋ θανάτου τους μιά έμnειρία άπό κάθε άποψη συ

γκλονιστική. 'Έτσι πού ενα συμπέρασμα άρχίζει πλέον νά έπιβάλ
λεται: .. Αν πράγματι ό θάνατος είναι ούτό, τότε κάθε όλλο παρά 

φοβερός εΤνοι, άντίθετο, θά πρέπει νά είναι κάτι τό θαυμάσιο. θά 

άνορωτιέστε φυσικά, πc;)ς ενο τέτοιο βιβλίο δέν είχε σκανδαλίσει 

όρισμένους κύκλους θρησκευτικούς η καί έπιστημοvικούς άκό

μα. Πράγματι, πολλοί έnιστήμονες, στίς Η.Π.Α. ίδιαίτερα, βάλθη

καν νά άποδείξουν ότι δέν επρεπε νά δίνει κανείς σημασία σέ τέ

τοιες «άνοησίες» ... Παρ' όλο αύτά όμως, 600 ή ερευνο nροχω

ροϋσε, τόσο οί άποδείξεις έρχονταν νά πολλαπλοσιασθοϋν, τόσο 

περισσότερο ή άκρίβειο καί ή ίσχύς τους γινόταν έμφανέστερη. 

'Ένας γάλλος δημοσιογράφος, ό Patrice van Eersel, άφηγείται 
στό βιβλίο του «·Η μούρη τρύπα» πώς οί nιό σκεπτικιστές, οί πιό 

δύσπιστοι έnιστήμονες, άναγκάσθηκαν στό τέλος νά κατοθέ-
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σουν τά όπλα. Οί έπιθανάτιες έμπειριές ύπάρχουν πράγματι, καί 

οί πληροφορίες πού μός έρχονται άπό έκείνους πού τίς δοκίμα

σαν θά πρέπει πλέον νά λαμβάνονται στά σοβαρά ύπ' όψιν. Πώς 

είναι δυνατόν λοιπόν όλα αύτά νά μήν ένδιαφέρουν έναν θεολό

γο, καταλήγει ό πατήρ Brune. Βρίσκω στίς «έπιθανάτιες έμπει

ρίες» μιά συγκλονιστική περιγραφή τού τί θά είναι γιά τόν καθέ

να μας τά πρώτα βήματα στό Ύπερπέραν. Θά πρέπει φυσικά σ' 

αύτές νά συμπεριλάβουμε καί όλα όσα έχουμε μάθει άπό 6λλες 

πηγές πληροφοριών, όπως είναι οί μαγνητικές καταγραφές καί 

οί όλλες έπικοινωνίες μέ τό Ύπερπέραν, καθώς καί οί μαρτυρίες 

τών πιό μεγάλων όραματιστών καί Μυστικών, χρισταινών η μή. Εί

ναι έξ όλλου ή πλήρης συμφωνία τών τόσων διφορετι1<ών πηγών, 

πού 1<0θιστό γιά μένα τήν καλύτερη άπόδειξη γιά τήν αύθεντικό

τητα τών περιγραφών. 

Οί «έπιθανάτιες έμπειρίες,, άποδεικνύουν τήν ϋnαρξη ένός 

,,Υπερπέραν» καί τήν ϋπαρξη «ψυχής,, 

Σέ άντίθεση μέ τά όσα διδάσκουν οί θεολόγοι, δέν θά πρέπει 

νό έκλαμβάνομε τής «ψυχής» σάν κάτι τό έντελώς όυλο, λέγει ό 

πατήρ Brune. Σύμφωνα μέ τίς πιό πανάρχαιες παραδόσεις, πού 

τίς ξαναβρίσκουμε σr1μερα, αύτό πού άποκαλούμε «ψυχή» δέν 

είναι στιiν πραγματικότητα παρά ένα όλλο σώμα, ένα είδος 

«άντιτύπου» τού ύλικού μας σώματος, προικισμένο μέ ζωή καί 

συνειδητότητα, άλλά δομημένο άπό μιάν ϋλη πολύ πιό λεπτή, 

πού δέν μπορούμε νά άντιληφθούμε έδώ κάτω, γιατί άνήκει σέ 

μιάν όλλη διάσταση. Άς πάρουμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, κα

τασκευασμένον γιά νά δέχεται μόνον τά μακρά κύματα. Δέν θά 

είναι δυνατόν νά συλλάβει κανείς μ' αύτόν τά 1,ύματα τών «F.M.» 

έπί παραδείγματι. Τά κίιματα αύτά, ώστόσο, ύπάρχουν, είναι έκεί, 

ό δέκτης μας όμως δέν είναι προσαρμοσμένος γι' αύτά. Κατά 

τόν ϊδιο τρόπο μπορούμε νά έννοήσουμε πώς ό κόσμος τών 

πνευμάτων μπορεί νά είναι έδώ παρών στόν φυσικό μας κόσμο, 

χωρίς - έκτός έξαιρέσεων - νά έχουμε τήν παραμικρή άντίληψη 

γι' αύτόν. 

Μετά τό θάνατο ή ψυχή διατηρε"ί κάποιαν έπαφή μέ τόν ύλικόν 

κόσμο, κατανοεί ότι δέν άποτελεί πλέον μέρος του. 

Ό χωρισμός άπό τό ύλικό σώμα άποτελεί τήν πρωταρχι1<ή αϊ

σθηση όλων έκείνων πού είχαν περάσει άπό τίς «έπιθανάτιες 
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έμπειρίες». Βρίσκονται ξαφνικό έξω όπό τό ύλικό σώμα τους, 

χωρίς νό μπορούν νά έξηγήσουν τί τούς συμβαίνει. Ή φιλολογία, 

ή σχετική μέ τίς έμπειρίες αύτές βρίθει άπό άνέκδοτα, καί όρι
σμένα άπό αύτά φθάνουν τά όρια τού κωμικού. Τέτοια είναι ή 

ίστορία ένός κάποιου Georges Ritchie, πού τήν άφηγείται ό ϊδιος 

στό βιβλίο του "'Επιστροφή άπό τό 'Υπερπέραν». 'Υπηρετούσε -

λέγει - στό στρατό καί έτοιμαζόταν νά φύγει μέ άδεια όταν ξαφ

νικά άρρωσταίνει. 'Επάνω στόν παροξυσμό ένός πυρετού, έχει 

καταρρεύσει τόσο πολύ, ώστε νά θεωρηθή νεκρός. Συνέρχεται 

ώστόσο ξαφνικά μέσα στή νύχτα καί βρίσκεται άπομονωμένος σ' 

έναν μικρό χώρο. Είχε ηδη φύγει άπό τό φυσικό σώμα του, χωρίς 

νά τό καταλάβει. «Πετάχθηκα άπότομα ... τί ώρα ήταν; Κοίταξα 

στό μικρό τραπεζάκι, άλλά δέν ύπήρχε ξυπνητήρι. Στ' άλήθεια τί 

είχαν άπογίνει οί δουλειές, τό πρόγραμμά μου, τό τραίνο, τό τα

ξίδι πού ήταν νά κάνω ... Πήδηξα άπό το κρεββάτι πανικόβλητος, 

ψάχνοντας γιά τά ρούχα μου. Ή στολή μου δέν ήταν έπάνω στήν 
καρέκλα. 'Έψαχνα έμπρέ>ς-πίσω ... Πού ήταν ό σάκκος μου ... Κοί

ταζα γύρω-γύρω καί ξαφνικά πάγωσα: Ήταν κάποιος έκεί, έπάνω 

στό κρεββάτι .. Ποιός ήταν έκείνος έπάνω στό κρεββάτι; Βγαίνω 

γρήγορα έξω, πηγαίνω ατόν φύλακα νά ρωτήσω γιά τά ρούχα 

μου ... » 'Αργότερα έμαθε ότι έκείνο τό σώμα έπάνω στό κραββάτι 

ήταν αύτός ό ϊδιος καί ότι ήταν νεκρός. 

'Υπάρχει στή συνέχεια τό δεύτερο στάδιο, έκείνο πού έχουν 

άφηγηθή - ώς έπί τό πλείστον - όσοι βρέθηκαν σέ κατάσταση 

πνιγμού η δυστυχήματος, ή άνάμνηση δηλ. τής περασμένης· 

ζωής. Είναι - μάς λένε - σάν ένα είδος φίλμ, πού ξετυλίγεται μέ 

καταπληκτική ταχύτητα, άπ' όπου κάθε λεπτομέρεια προβάλλει 

μέ τέλεια διαύγεια. Μόνον πού ή προβολή αύτή δέν άφήνει τό 
άτομο άδιάφορο, γιατί ένα άγωνιώδες έρώτημα ύποβάλλεται 

μέσα του: «'Όλη αύτή τή ζωή πώς τή χρησιμοποίησες;». Καί είναι 

τότε πού ό νεκρός διαπιστώνει ότι ή ίεράρχησις τών άξιών στό 

'Υπερπέραν έλάχιστα ταυτίζεται μέ έκείνη τού φυσικού κόσμου 
μας. Ή έnιτυχία, τό χρήμα, ή δύναμη δέν έχουν καμμιά άξία έκεί 

σέ σχέση μέ τήν προσφορά πρός τούς άλλους, τό άνοιγμα τού 

έγώ πρός τό σύνολο, τήν άγάπη μέ μιά λέξη. Κι' άκόμα πράξεις 

πού εδώ κάτω θά μπορούσαν νά θεωρηθούν σάν βαρύτατα 

σφάλματα, δέν λογίζονται έκεί παρά σάν μικρά παραπτώματα. 

Τρίτο στάδιο τής «'Επιθανάτιας έμnειρίας» ή συνάντηση μέ τό 

Φώς rϊ μέ τό "Ον μέσα στό φώς, όπως πολλοί τό όνομάζουν. Ποιό 
είναι αύτό τό μυστηριώδες όν; Γιά μερικούς είναι ό Χριστος, γιά 

άλλους κάποιος άπεσταλμένος του. 'Όλοι ώστόσο μιλούν άπό 
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συμφώνου γιά ενα φώς μέ τή λαμρότητα χιλίων ηλιων, πού ώστό
σο δέν τυφλώνει, καί πού στό κέντρο του διακρίνεται μιά όνειρι
κή παρουσία φτιαγμένη άπό σοφία καί άγάπη. 

'Όσοι έγνώρισαν τίς έμπειρίες αύτές καί έπέστρεψαν στή 
ζωή δέν μπορούν νά βλέπουν πλέον τά πράγματα τού κόσμου 
μας μέ τά ϊδια μάτια όπως πρώτα. Άλλά καί κάτι όλλο. Σύμφωνα 
μέ μελέτες πού έγιναν πρόσφατα στήν 'Αμερική, φαίνεται ότι 
στήν πραγματικότητα έκείνοι πού έχουν περάσει άπό τήν έμπει
ρία αύτή - τή συνάντηση μέ τό Φώς - έπιστρέφοuν στή ζωή μέ 
νέες ίκανότητες, νέες δυνάμεις πνευματικές, μέ μιά σοφία καί 
μιά ζωτικότητα άκατάβλητη, η άκόμα μέ τήν ίκανότητα τής διο
ράσεως, τής θεραπείας κ.ό. 

Άλλά ύπάρχει καί ενα όλλο στάδιο πέρα όπό τό Φώς, πέρα 
άπό τή συνάντηση μέ τό "Ον τού φωτός. Θά πρέπει όμως γι' αύτό 
νά ύπάρχοuν όλλοι όδηγοί, γιατί έκείνοι πού προχώρησαν εως 
έκεί δέν ξαναγύρισαν πιά στή ζωή. Βρισκόμαστε πλέον έκεί 
«πέρα άπό τά σύνορα τού θανάτου». 'Οδηγοί ύπάρχοuν ώστόσο. 
ΕΤναι οί νεκροί πού έχουν έπιτύχει τήν έπικοινωνία μέ τούς 
ζώντες, εϊτε μέσα άπό τίς μαγνητοφωνημένες καταγραφές, 
όπως εϊπαμε, εϊτε διά μέσον προσώπου πού ειναι εύαίσθητα στό 
κάλεσμά τους καί μπορούν νά συλλαμβάνουν τά μηνύματά τους. 

'Ορισμένοι νεκροί tξακολουθοϋν νά κατοικούν άνάμεσά μας 

άόρατοι καί δυστυχείς 

Δύο θεμελιώδεις άρχές προΤστανται στήν όρyάνωση τού 
'Υπερπέραν - συνεχίζει ό γάλλος θεολόγος - Πρώτη άρχή: Κάθε 
νεκρός έρχεται νά τοποθετηθή αύτόματα στό έπίπεδο πού τού 
άντιστοιχεί, άνάλοyα μέ τήν ψυχική του έξέλιξη, μέ την έκδήλω
ση μέσα του τής άγάπης. Δεύτερη άρχή: Ό καθένας καλείται σέ 
μιά σταδιακή κάθαρση, έτσι ώστε νά μπορεί νά άνέρχεται όλοένα 
σέ ύψηλότερα πνευματικά έπίπεδα. 

"Ας έξηyηθούμε. Παρά τή συνάντηση μέ τό Φωτεϊνό "Ον, ή 
άνθρώπινη ψυχή δέν μπορεί νά μεταμορφωθή καί νά τελειοποιη
θή άπό τή μιά κατάσταση στήν όλλη ώς διά μαγείας. Διατηρεί 
μέσα της τά κατάλοιπα τού yήϊνοu παρελθόνοτς της, τά έπακό
λοuθα τών ϊδιων τών δικών της σφαλμάτων καί άδuναμιών, παρα
μένοντας έτσι yιά καιρό προσδεμένη σέ όρισμένες yήΙVες συνή
θειες, γήϊνα άγαθά, ελξsις, έπιθuμίες, καί πάθη. Ό Θεός ό ϊδιος 
δέν θά μπορούσε νά βιάσει τήν έξέλιξή της, τήν τελειοποίηση καί 
τήν λύτρωσή της. Πώς νά δοθή κανείς όλοκληρωτικά στήν άγάnη 
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6ταν είναι κατειλημμένος άnό κάτι άλλο; Γιά τόν λόγο αύτόν τά 
πρώτο στάδια τού 'Υπερπέραν είναι πολύ κοντινά, γειτνιάζουν μέ 
τόν κόσμο μας. Καί τό πρώτο, τό κατώτερο πεδίο άνήκει σέ κεί
νους πού δέν μπορούν νά άποκολληθούν άπό τή γήϊνη έλξη. Οί 
τελευταίοι αύτοί είναι σάν νά συνεχίζουν μετά τόν θάνατό τους 
vά ζούν άvάμεσά μας, άθέατοι βέβαια, κατοικούν μέσα στά ϊδια 
τά σπίται μας, διάγοντας κατά κάποιον τρόπο τήν ϊδια τή γήϊνη 
ζωή τους. Δέν κατορθ6)νουν νά άποκολληθοϋν, νά έπιθυμήσουν 
έκεινο τό άλλο. 'Έτσι π.χ. οί άμεταvόητοι άλκοολικοί έξακολου
θούν νά συχνάζουν στά «bistrots», οί φιλήδονοι νά έπισκέπτο
ντοι τούς τόπους τής άκολασίας. Καί έκείνοι- οί πιό πολυάριθμοι 
- πού είχαν άρκεσθή σέ μιά ζωή χωρίς έξάρσεις, χωρίς μεγαλω
σύνη έπάνω οτή γή, έχουν μεγάλη πιθανότητα νά μή τύχουν κα
λύτερης τύχης έκετ. Γιά όλους αύτούς τούς δυστυχεϊς, τούς
πολύ δεμένους μέ τά γήϊνα πράγματα, ή άνάμνηση τού Φωτεινού
'Όντος γρήγορα σβύνει. Παραμένει έν τούτοις μέσα τους μιά άό
ριστη παρότρυνση, μιά ίδέα πού τούς βασανίζει κρυφά, μιά νο
σταλγία, πού σιγά-σιγά θά τοίις όδηyήσει στό νά λυθούν άπό τόν
yήϊνο βόρβορο 611ου βρίσκονται. Τελικά, .;)στόσο, αν ή γήϊνη
έλξη κσί ή yήϊvη προσκόληση δέν ύποχωρεί, τότε ή ψυχή δέν θά
άποφύyει τή μετενσάρκωσ�') της καί πάλι έπάνω οτή yή.

'Υπάρχει λοιπόν ή μετενσάρκωσις; 

Στό έρώτημα αύτό ό καθολικός ίερωμένος καί θεολόγος· 
άπαντα: Ναί, πιστεύω ότι ύrτάρχει, αν όχt γενικά, σέ όρισμένες 
τουλάχιστον πεpιπτc�σεις, καί αν κρίνω άπό πολλές μαρτυρίες 
πού έχω, πρόκειται yιά μιά διαδικασία πολύ πιό πολύπλοκη άπ' 
ό,τι νομίζουμε. 

Τόσο έμείς, όσο καί ό κ-όσμος μας δέν άποτελούμαστε παρά 

άπό κραδασμούς, όπό κύματα 

Τά πνεύματα έκε�α πού παραμένουν προσκολλημένα στό 
yήϊνο περιβάλλον, πού ζοϋν κατά κάποιον τρόπο κοντά μας, γιατί 
δέv τά βλέπουμε; Στό έρώτημα αύτό ό yάλλος ίερωμένος άπα
ντα: 'Υπάρχουν, ζούν σέ μιά διάσταση όλλη. 'Ή όν προτιμάτε οί 
κραδασμοί τους είναι διαφορετικοί άπό τοίις δικούς μας. Τόσο 
έμείς, όσο καί ό κόσμος δέv αποτελούμαστε παρά άπό ιφαδα
ομούς, άπό κύματα. Συμβαίνει ώστόσο κάποτε οί κραδασμοί αύ
τοί νά διασταυρώνονται, νά ύπεισέρχονται οί μέν στούς δέ. Σκε-
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φθήτε τίς ίστορίες τG)ν φαντασμάτων. Νομίζω ότι μπορούν νό 
έξηγηθούν κάτω άπό τήν όποψη αύτή. Ύnάρχουν φαίνεται περι-· 
πτώσεις, πού όταν έχουν συμπέσει όρισμένοι παράγοντες, οί 
ζώντες μπορούν νά άντιληφθούν τήv παρουσία τc;:ιv νεκρών. Σέ 
όλλες πάλι περιπτώσεις όpισμένα ότομα ευαίσθητα διευκολύ
νουν τά πνεύματα στό νά έκλύουν ένέpγειες, καί έχουμε τc'Jτε τά 
φαινόμενα τών στοιχειωμένων σπιτιών, η τών «θορuβούντων 
πνευμάτων». Πολλά φαινόμενα καταληψίας μποροΟν έnίσης νά 
έξηyηθοιJν μέ τόν τρόπο αϊ1τόν. "Όλο εΤvc:1ι συναφή καί πολλές 
άπό τίς πανάρχαιες παραδόσεις καί πίστεις, πού έχουν γελοιο
nοιηθη ατά μάτια τής σύγχρονης ύλιστικής έπιοηiμης - πού δια
τείνεται δτι γνωρίζει τά πάντα - ξαναβρίσκουν σrΊμερο ηiν έξ,·1-
γησή τους. Σκέπτομαι τόν «chama_nίsn1e» τόν άvνιμισμό τής 
Άφpικής, θρησκείες στηριγμένες στή λατρεία τώv πνευμάτων. 
Δέν πρόκειται καθc.ί.1ς βλέπουμε γιά npολ1Ίψεις χωρίς καμμια 
βάση, άντίθετα μπορούν νά βpοί:ιν κάποιο δικαίωση στήν έvεpyό 
παρουσία αύτών τών πνευμάτων άνάμεοά μας. 

Άνάμεσa στα πνεύματα αύτά, πού δέv μπορούν όπως εϊπαμε 
νά άποκολληθοϋν άπό τή γήι"νη έλξη, ύπάpχουν όpισμένα που 
μπορούν νά όνομασθούν «κακά πνεύματα». Καί η ίδιότητά τους 
αύτή τά κακταδικάζει άναμφίβολα οέ μιά μακρυά περιπλάνηση 
στό Ύπερπέραν. Ώστόσο καί μέσα ο' αύτά υπάρχει μιά cιόριοτη 
νοσταλγία τοΟ θείου, τού Φωτεινού "Όντος, της φωτειν1Ίς ποpου
σίας, καί άκόμη καί γι' αύτά r1 έλπίδα τής τελικής όπολύτpωσης 
δέν μπορεί νά έχει χαθfΊ. 

Δέν ύπάρχει λοιπόν αίώνια κόλασις; 

·Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Κανείς 600 κακός κι' αν ειναι δέν
ρίχνεται εύθύς άπό τήν ήμέρο τού θανάτου στήν αίώνιa 1<όλαοη. 
Ή έλευθερία τού άνθρώποu ειvαι άπόλυτη, καί άκόμη καί αύτός 
ό θεός δέv μπορεί νά έπέμβει σ' αύτήν. Μπορεϊ λοιπόν νά ύπο
θέσει κανείς ότι γιά όρισμένα πνεύματα πού έχουν βουτηχθή 
στήν κακία, στήν όλοκληρωτική όρνηση τής άγάπης, ή τελευταία 
εύσπλαχνία τού θεοΟ θά εΤναι νά τά άφήσει νά ξαναnέσουν στήν 
άνυπαpξία, στήν διάλυση τού Έγώ τους, καί αύτός εΤναι ό δει"ηε
ρος θάνατος γιά τόν όποίον μιλούν οί Γραφές. Γιά όλους τούς 
όλλους άντίθετα ή άγάπη θά θριαμβεύσει κάποτε μέσο τους, 
έτσι ώστε όλοι χωρίς έξαίpεση τελικά νά σωθούν. Μέ τήν προϋ
πόθεση λοιπόν αύτή δέν ύπάρχει οίώνια κόλασις . 

.. Ας περάσουμε όμως τώρα στriν κατηγορία τών νεκρών πού 
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γρήγορα κατορθώνουν νά άποκολληθούν άπό τόν φυσικό κό
σμος μας. Πού πηγαίνουν; Βρίσκονται στήν άρχή σ' ένα πρώτο 
στάδιο πού είναι ένας κόσμος διάκριτος άπό τόν δικό μας, άλλά 
πανομοιότυπος, σάν ένα άντίγραφό του η ένα εϊδωλό του < 1 >. 
Έκεί οί νεκροί ξαναβρίσκουν τίς γήϊνες συνήθειές τους, μιά ζωή 
παρόμοια μέ έκείνην πού είχαν γνωρίσει ζώντας στό φυσικό κό
σμο. Κάποτε ώστόσο αύτή ή ζωή άρχίζει νά χάνει γι' αύτούς τό 
ένδιαφέρον καί μιά νοσταλγία τούς κυριεύει γιά έναν κόσμο 
άνώτερο, πιό άν0tχτόν nρός τό πνεύμα, πρός τήν άγάπη. Ύψώ
νονται τότε πρός ένα άλλο πεδίο, καί στή συνέχεια άnό έξαγνι
σμό σέ έξαγνισμό, άπό πρόοδο σέ πρόοδο, άρχίζει γι' αύτούς μιά 
άνοδος πού μοιάζει σάν νά μήν έχει τέλος. Όρισμένοι μεσάζο
ντες μάς φέρνουν ώς πρός τήν μεταθανάτια αύτή διαδρομή συ
γκλονιστικές μαρτυρίες. "Ας δούμε τό παράδειγμα τού Roland 
de Jouvenel, γιού τού Bertrand, τού γνωστού φιλοσόφου καί της 
Marcelle Marcel le de Jouvenel, συγγραφέως καί δημοσιογρά
φου. Ό Roland πεθαίνε� τό 1946 σέ ήλικία 15 έών. Ή μητέρα 
του είναι άπελπισμένη. Σιγά-σιγά όμως αύτή πού ποτέ της δν 
είχε άσχοληθή_ μέ τή θρησκεία, νοιώθει τήν άνάγκη τής προσευ
χής. Άρχίζει τότε νά αίσθάνεται γύρω της τή μυστηριώδη παρου
σία τού γιού της. ·Έτσι κάποια ήμέρα νοιώθει τήν έπιταγή νά πά
ρει στό χέρι της χαρτί και μολύβι. "Ένα ρίγος διατρέχει τό χέρι 
της καί λέξεις άρχίζουν νά σχηματίζονται. Τό πρώτο μήνυμα τού 
Roiand έχει έλθει. Τά μηνύματα αύτά έnαναλαμβάνονται στήν 
άρχή κάθε ήμέρα. Κάποτε άρχίζουν νά άραιώνουν όλοένα καί · 
περισσότερο, έως τήν τελευταία ήμερομηνία < 16-2-1969 > 
πού σταματούν. Έnί εϊκοσι δύο λοιπόν χρόνια μπορούμε νά πα
ρακολουθήσουμε τήν πνευματική πρόοδο τού Roland, μιά πρόο
δο πραγματικά ίλιγγιώδη, πού μόνον έκείνη τών μεγάλων Μυστι
κών θά μπορούσε νά μάς δώσει κάποιαν ίδέα. Τόν νοιώθουμε νά 
σκιρτά καθώς άνυψώνεται άnό σταθμό σέ σταθμό. Καί κάθε 
φορά νομίζει ότι έχει φθάσει στό τέρμα: «Τέλειωσε μαμά, έχω 
τώρα χάσει καί τό τελευταίο μου κέλυφος». Άλλά κάθε φορά 
νέοι έξαγνισμοί έρχονται νά τού προσφέρουν νέα άnελευθέρω
ση. Πέντε χρόνια άnό τόν θάνατό του ύnαγορεύει στή μητέρα 
του: «Μήν προσπαθείς nιά νά φαντασθείς τήν κατάσταση όπου 
βρίσκομαι ... Τό σώμα μου δέν έχει nιά μορφή καί γύρω μου δέν 
βλέπω παρά τό άπειρο μέσα στό άπειρο». 

< 1 > 'Εννοεί τόν Άστρικό κόσμο. 
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Αύτή ή συναίσθηση τής άτέλειωτης προόδου είναι άρκετά 

ξένη πρός τό πνεύμα τού δυτικού άνθρώnου, τού καθολικού χρι

στιανού. Καί έyώ ό ϊδιος ένόμιζα άλλοτε ότι μιά όρισμένη παρα
μονή στό Καθαρτήριο θά ήταν άρκετή yιά τόν έξαyνισμό τής ψυ
χής καί μετά θά άκολουθούσε ή άνύψωση έως τόν έβδομο ούρα

νό. Τώρα έννοώ ότι καί αύτός ό Θεός δέν μπορεί νά κάνει αύτό 

τό θαύμα, τό νά άνοιχθή δηλ. μιά ψυχή όλοκληρωτικά nρός τή 

λύτρωσή της. Τό πράγμα αύτό δέν μπορεί νά γίνει παρά μόνον 

προοδευτικά, καί ή διαδικασία αύτή μοιάζει νά μή σταματά που

θενά < 1 >. Ή παράδοση τού Άνατολικού Χριστιανισμού δέν 

έπαψε ποτέ νά πιστεύει στήν άλήθεια αύτή, σύμφωνα άλλωστε 

καί μέ τήν άποψη τού άyίου Γ ρηyορίου τής Νύσσης, πού έλεγε 
ηδη άnό τόν IV αίώνα: «Θά πηγαίνουμε άσταμάτητα άnό τή μία 
άρχή nρός μιάν άλλη, μέσα άnό άρχές πού δέν θά έχουν τέλος». 

Το Βατικανό έχει ηδη ένθαρρύνει τίς έρευνες ώς πρός τήν κα

ταγραφή τών φωνών τοϋ -Υπερπέραν 

"Όλα αύτά είναι πράγματι άσύλληnτα, ίλιyyιώδη. Ή καθολική 

Έκκλησία όμως είχε πάντα σταθή έχθρική ώς πρός τίς ύnοτιθέ
μενες συνομιλίες μέ τό Ύπερnέραν. Άς δούμε τί άnαντά έnάνω 

σ' αύτό ό καθολικός ίερωμένος: 
Τά πράγματα δέν είναι τόσο άnλά όσο φαίνονται καί θά είχε 

κανείς πάρα πολλά ν' άναφέρει έnάνω στό θέμα αύτό. Άς κά
νουμε πρώτα έναν διαχωρισμό ώς npός τά διάφορα εϊδη τών 

μαρτυριών πού μάς έρχονται άnό τό Ύπερπέραν. Καί πρώτα
πρώτα σέ ό,τι άφορά τίς « Έnιθανάτιες έμπειpίες» δέν νομίζω ότι 

ή έκκλησία έχει έκφράσει τήν παραμικρή έnιφύλαξη ώς πρός τό 

θέμα αύτό. Γιατί στήν πραγματικότητα δέν πρόκειται παρά yιά 

καθαρή έnιστημονική έρευνα, πού διεξάγεται ώς έnί τό πλείστον 
άnό σοφούς έnιστήμονες, γιατρούς πού παρευρίσκονται σέ άτο

μα κλινικώς νεκρά πού έnανέρχονται στή ζωή (χάρις στά σύγ

χρονα τεχνικά μέσα). 
'Όσον άφορά τίς μαγνητικές γραφές - ένα γεγονός άξιοση

μείωτο γιά τήν έnοχή μας - δέν ύnάρχει έnίσης καμμιά άnοσιώ
πηση έκ μέρους τής Έκκλησίας. Άντίθετα μάλιστα ό πρωτοπό
ρος τής έρευνας αύτης, ό Friedrich Jϋrgenson, ύnήρξε άνθpω-

..._ 1 > Στό σημείο ούτό ό καθολικός iερωμέvος δέv άvτιλομβάvετοι ότι ούτή 11 άτελειωτη 

πρόοδος τής ψυχής nρός τήv λυτρωοή της, δέv έnιτυνχάvεται μέ μιά μόνον γήινη ζωή. άλλο 

μέ τήv μετενσάρκωση κοί τήv άvοκύκλωοή της. 
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πος προσκείμενος ατό Βατικανό. ΕΤχε έτσι τήν εύκαιρία νά έκθέ

οει ατόν Πάπα Παύλο VI τίς πρώτες άνακαλύψεις του, καί τό 

πράγμα αύτό δέν έμπόδιοε τόν Ποντίφηκα νά τόν κάνει 'Ιππότη 

τού τάγματος τού Άγ. Γρηγορίου τού Μεγάλου. Τό 1970 τό Βατι

κανό άποφοοίζει νά ίδρύοει μία έδρα Παραψυχολογίας, κοί τόν 

ϊδιο χρόνο, μέ τήν εύκαιρία ένός συνεδρίου, ή έρευνα έπάνω 

οτίς καταγραφές τών φωνών τού 'Υπερπέραν εΤχε έπίοημα έν

θαρρuνθη άπό αύτό. Άπό τήν έποχή έκείνη καί ϋοτερα, καθηγη

τές Καθολiκών Πανεπιστημίων παρακολουθούν έκ τού πλησίον 

τίς έργαοίες τών όμίλων πού συνεχίζουν νά καταγράφουν τίς 

Φωνές τού 'Υπερπέραν, καί κανείς άπ' ό,τι γνωρίζω δέν έζήτησε 

ποτέ νά τούς άποτρέψει. 

'Απομένουν τώρα οί μαρτυρίες έκεϊνες πού μάς έρχονται διά 

μέσον τών Μέντιουμ, της αύτόματης γραφής, κλπ. μεθόδους 

πού συνδέονται μέ τόν πνευματισμό. Ώς πρός τίς μαρτυρίες αύ

τές θά πρέπει νά παραδεχθούμε ότι άνέκαθεν - ηδη άπό τήν 

έποχή της Βίβλου - οί θρησκευτικές άρχές ύπηρξαν πολύ δύσπι

στες γιά νά μήν πώ έχθρ1κές ώς πρός τίς μεθόδους αύτές. Αύτό 

βέβαια δέ σημαίνει ότι ή έκκληοία δέν έπιθuμεϊ τήν έπικοινωνία 

μέ τόν κόσμο τών πνευμάτων, διατηρεί όμως κάποια έπιφύλαξη, 

μιά δυσπιστία δικαιολογημένη έμπρός ατή σωρεία τών μαρτυ

ριών τού εϊδοuς αύτού, bnou μπορεί vά βρεί κανείς τά πάντα, 

άπό τό καλό έως τό χειρότερο. Πρέπει γι' αύτό νά δεχθούμε ταυ

τόχρονα τήν άξία τών έπικοινωνιών, άλλά καί τούς σοβαρούς κιν

δύνους τού Πνευματισμού. 

'Όλοι οί τρόποι έπικοινωνίας μέ τό Ύπερπέραν περικλείουν 

σοβαρούς κινδύνους 

'Εφόσον τό 'Υπερπέραν είναι τόσο θαυμάσιο, bπως μάς τό 

έχουν περιγράψει οί κάτοικοί του, γιατί νά ύπάρχοuν αύτοί οί σο

βαροί κίνδυνοι οτήν έπικιονωνία μας μ' αύτό; Ό λόγος είναι -

άπαντά ό γάλλος ίερωμένος - bτι άνάμεσα ατούς κατοίκους του 

ύπάρχοuν πνεύματα έλάχιστα έξελιγμένα, κι' άκόμη άλλα πού θά 

μπορούσαν νά θεωρηθούν έπικίνδuνα. Οί περισσότερες έπικοι

νωνίες έπομένως, κατά τίς πνευματιστικές ίδίως συνεδριάσεις 

γίνονται μέ τά πνεύματα αύτά, πού μή μπορώντας νά άποκολλη

θούν άπό τά γήϊνα πράγματα, έρχονται νά τά μοιρασθούν μαζί 

μας μέ κάθε μέσο. 'Ερχόμενοι έπομένως οέ έπικοινωνία μαζί 

τους, τούς άνοίγοuμε κατά κάποιον τρόπο τήν πόρτα μας, τήν 

πόρτα της καρδιάς καί τού σώματός μας, έτσι ώστε νά κινδυνεύει 
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νά φθάσει κανείς σέ πραγματικά φαινόμενα καταληψίας. Έξ αλ

λου όλοι οί τρόποι έnικοινωνίας μέ τό Ύnερnέραν παρουσιάζουν 

τόν κίνδυνο αύτόν, άκόμη καί οί μαγνητικές καταγραφές. Μέ τό 

νά άκούει καΊιείς συχνά τίς φωνές τών νεκρών, άναnτύσσει σιγά

-σιγά μέσα τοϋ ίδιότητος μεντιμικές. Συχνά μάλιστα καταλήγει 

κανείς νά άκούει τίς ϊδιες αύτές φωνές άn' ευθείας χωρίς τή με

σολάβηση τοϋ μαγνητοφώνου. Τότε αύτές άρχίζουν νά σάς κα

ταδιώκουν συνεχώς μέρα καί νύχτα, γινόμενες κάποτε άnειλητι

κές τόσο ώστε νά προκαλούν πραγματικούς έφιάλτες. Άnό τό 

σημείο αύτό πλέον ή καταστροφή δέν άργεί νά συντελεσθή: Ή 

ψυχική διαταραχή, 11 άσθένεια, ή αύτοκτονία άκόμη. Ύπάρχουν 

περιπτώσεις πού γιά νά γλυτώσει κανείς άnό τόν έφιάλτη αίηόν 

έχουν καταφύγει στήν αύτοκτονία. Άκόμη καί ή αύτόματη γραφή 

μπορεί νά όδηγήσει στούς 'ίδιους κινδύνους. Κάθε μορφή έnο

μένως έnικοινωνίας μέ τό Ύπερnέραν περικλείει παρόμοιους 

κινδύνους. 

Άλλά καί στήν περίπτωση άκόμη πού τά πνεύματα μέ τά 

όnοία έnικοινωνοϋμε είναι έξελιγμένα, θά πρέπει καί πάλι νά 

προσέχει κανείς, νά εΤναι έnιφυλακτικός καί οί πληροφορίες πού 

μός μεταδίδουν δέν θά πρέπει νά λαμβάνονται τοίς μετρητοίς. 

Γιατί καi τά πνεύματα αύτά δέν είναι έντελώς άnαλλογμένα άnό 

τίς πλάνες, τίς προκαταλήψεις, τήν όγνοια πού ειχαν ζώντας στ11 

γή. Όnωσδήnοτε λοιπόν ό κόσμος τού Ύnερnέραν είναι nο1κίλλος, 

καi ό καθείς έκεί δέν μπορεί νά μεταδώσει παρά μόνον ό,τι αίσθάνε

ται καi κατανοεί στό πνευματικό πεδίο πού τοϋ άνήκει. Μπορεί βέ

βαια ό καθένας νά νομίζει ότι έχει φθάσει στόν έβδομο ούρανό, ένώ 

στήν πραγματικότητα δέν βρίσκεται παρά ατόν πρώτο. 

"Όλα αύτά, θά μού nήτε, είναι άρκετά γιά νά μάς κάνουν νά 

άρνούμαστε κάθε έnικοινωνία μέ τό Ύnερnέραν; Καi έδώ ό γήϊ

νος κόσμος μας δέν παύει νά είναι γεμάτος άnό ότομα έλάχιστα 

έξελιγμένα, βλαβερά, έγκληματικά, έnικίνδυνα, η καί έντελώς 

άδιάφορα γιά μός, κάνουνε όμως τίς έnιλογές μας, έnικοινωνού

με μέ τούς όμοίους μας. Κατά τόν ϊδιο τρόπο ύnάρχουν καί έκεί 

πνεύματα πού θά είχαν θαυμάσια πράγματα νά μός μεταδώσουν 

καί θά ηταν κρίμα νά άρνούμαστε τήν έnικοινωνία μαζί τους. Άς 

μήν ξεχνούμε ότι πολλοί άnό τούς μεγάλους Μυστικούς ύnήρξαν 

ταυτόχρονα μεγάλα μέντιουμ, έβλεπαν, όκουγαν, ειχαν δυνά

μεις. Καί ή 'Εκκλησία τούς έχει θεωρήσει σάν μιά άnόδειξη τής 

ϋnαρξης τού Θεού. Ζούμε σέ μιάv έnοχή πνευματικής έρήμω

σης, όπου καi αύτοί άκόμη οί άνθρωποι τής έκκλησiας φαίνονται 

νά μήν έχουν πλέον παρά μιάν άβέβαιη πίστη ώς nρός τήν έnι

βίωσn τού άνθρώnου, ώς nρός τήν ϋnαρξη τού Ύnερnέραν, ni-
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στεις θεμελιώδεις άλλοτε γιά τήν ίδιότητα τού Χριστιανού. Νά εί
ναι άραγε αύτός ό λόγος πού οί νεκροί έρχονται, έπιζητούν μέ 
κάθε μέσο νά έπικοινωνήσουν μαζί μας; 

Οί έπικοινωνίες μέ τό 'Υπερπέραν δέν θά θίξουν τήν 

ύπερβατικότητα τού θεού 

Άς μήν αύταπατώμαστε ώστόσο - καταλήγει ό γάλλος ίερω
μένος. 'Ακόμη καί άν ή έπιότήμη φθάσει στό μέλλον νά έπιτύχει 

τήν άληθινή άπόδειξη τής ϋπαρξης τού 'Υπερπέραν, δέν θά πρό
κειται καί πάλι παρά γιά τά πρώτα πεδία αύτής τής περιοχής. Ή 
πίστη στήν ύπερβατικότητα τού Θεού δέν θά διακινδυνευθή. 

'Ήδη άπό τό 1 949 όπως εϊπαμε, ό νεαρός Roland de Jouvenel 
είχε προαναγγείλει στή μητέρα του όλα όσα σήμερα πραγματο
ποιούνται καί καταγράφονται στά μαγνητόφωνό μας στίς εύαί
σθητες συσυκευές μας. Είχε όμως ταυτόχροαν ό ϊδιος καθορίσει 

τά σύνορα πού δέν μπορούμε νά ύnερβούμε: « Ό άποκρυφισμός 
καί ή μεταφυσικη θά ytvouv κάποτε μιά πειραματική έπιστήμη, 
βασισμένη στήν πραγματικότητα. 'Έτσι ένα τραπέζι πού μετακι
νείται η ύψώνεται μόνο του, δέν θά είναι παρά ένα φαινόμενο 

κραδασμών. Οί έπικοινωνίες μέ τό 'Υπερπέραν θά είναι έπικοι
νωνίες μέ τά πνεύματα πού γειτνιάζουν άκόμη μέ τόν γήϊνο κό
σμο μας. Οί μεταπηδήσεις αύτές άπό τό ένα πεδίο στό άλλο θά 
γίνουν κάποτε τόσο οίκείες όσο καί ή άεροπορία. Παρ' όλα αύτά 
όμως, μέ τό νά έχουν κατασκευάσει οί άνθρωποι φτερά δέν έπε
ται ότι έγιναν άγγελοι, καί μέ τό νά πετούν στά ϋψη δέν έχουν 
πλησιάσει τόν Θεό. Θά έπικοινωνήσει σίγουρα ό άνθρωπος μέ τό 
'Αόρατο, άλλά αύτό τό 'Αόρατο βρίσκεται τόσο μακρυά άπό τή 
Θεότητα, όσο έμείς οί ϊδιοι άπό ένα άστέρι. 'Ωστόσο, άν ή άν

θρωπότητα φθάσει σήμερα η στό προσεχές μέλλον στό νά κατα
κτήσει τή νέα αύτή διάσταση, τό πράγμα αύτό καί μόνο του θά εί
ναι μιά άσύλληπτη πρόοδος. 

Τίποτε άλλο δέν θά είχε νά nροσθέση, λέγει, κλείνοντας τή 

συνέντευξή του ό πατήρ Brune: «Ναί, ύπάρχει έπιβίωσις, τό 
'Υπερπέραν ύπάρχει .. .Τό συναντήσαμε» 

Οί τολμηρές πράγματι θέσεις τού καθολικού ίερωμένου ώς 
nρός τό 'Υπερπέραν καί τή μεταθανάτια κατάσταση τού άνθρώ
που, δέν άπέχουν, καθώς βλέπουμε - έκτός άπό κάποιαν έπιφύ
λαξή του ώς nρός τή λειτουργία καί τή γενική έφαρμογή τού νό
μου τής Μετενσαρκώσεως - άπό τά δεδομένα τών 'Εσωτερικών 
παραδόσεων καί τής Θεοσοφίας. Τό κείμενό του θά μπρούσε νά 
είχε γραφή άπό κάποιον διδάσκαλο τής Θεοσοφικής Έταρείας. 
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με νά έξυψωθοϋμε είς τό ίδαvικό μας πού τό διαβλέπουμε στά 

όνειρά μας». 

Έπ' αύτοϋ θά ηθελα vά προσθέσω ότι οί άvώτερες έμπvεύ

σεις έχουν θεία τήv προέλευση. Ή διανοητική διάθεση ή βαθιά 

έπιθυμία τής καρδιάς μας είναι συνέχεια μιά προσευχή πού σ' 

αυτήν ή φύση άπαvτά. Λίγοι είναι έκείvοι πού γνωρίζουν πώς οί 

βαθιές τους έπιθυμίες είναι ή άληθινή τους προσευχή, όχι ή 

προσευχή τώv χειλέωv τους, άλλά τής καρδιάς τους. 
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ΠΟΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; 
ΑΙΔ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ. DETROIT, MICH. 

ΜΟΝΟΝ ΣΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ

ΝΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ! 

ΣΤΑΣ ΘΕΩΡΙΤΙΚΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

κ.α. ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΤΟΜΙΚΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΡΙ

ΣΗΝ. 

ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ. 

Η Ο ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤ ΑΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ. 

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΣΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΛΗΘΕΙΕΣ -

ΕΧΕΙ! ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ «ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ 

ΑΛΗΘΕΙΑ». 

ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΦΟΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ «ΘΕΙΑΣ ΑΛΗ

ΘΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΗΛΟΜΙΣΟΥΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥ

ΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ το ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑΝ ΚΑ ΤΑΝΟΗΣΗΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΙ

ΣΤΕΥΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ. 

ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΩΝ ΔΕ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΟΤΑΝ ΟΙ 

ΦΑΝΑ ΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΕΝΟΛΟΓΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ. 

ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΧΟΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΙΟΥΜΕΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙ

ΣΤΙΑΝΟΙ ΖΥΜΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΏΠΩΝ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ. 

ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ το ΠΡΕΠΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ!! .. 

Α ΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ! ! 

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΤΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΝ

ΘΡΩΠΟΣΙ 

ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!. 
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Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφείο τού «'Ιλισού», Βουκου

ρεστίου 25, ο· όροφος, Κωδ. 106 71, 

είναι όνοικτό καθημερινώς nλήν Σαβ

βάτου 1 Ο - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολούμεν, όnοστέλλετε μέ 

τοχυδρομικι'Ίν ii τροπεζικήν έnιτογήν 

εiς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

'Άντζοκο, Βουκουρεστίου 25, ο· όρο

φος Κωδ. 106 71, Άθήνος». Άποστο

λοi μέ τραπεζικός έντολός μάς δυσκο

λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όnοστολέντα ατούς κατωτέ

ρω συνδρομητός μας, έnεστρόφησον 

όnό τό Ταχυδρομείον μέ τήνον μέ τήν 

σημεiωσιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». 

Ποροκολούντοι όσοι τούς γνωρίζουν 

νό τούς εiδοnοιήσουν η νό μάς 

δώσουν τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Ναυσικά Νοσιόκου 

Εύη Ποnοφιλinπου 

Κώστας Παίδαρος 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Κοίτη Κορδό, Πάτρα 

Γ. Ψωνόnουλος, θεσ/νiκη 

Άναστ. Χατζόρος, Καβάλο 

Παν. Πορτολίδης, θεσ/νίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Γεώργιος Άγοθοκλης, θεσ/νiκη 

Δημ. Μελεόγρος, Άθήνο 

Άnόστ. Σαμαράς, Μυτιλιiνη 

μας 

Χρυσ.Μόργορης,Βόλος 

Αθ. Παnοθονοσόπουλος, Άθήνο 

Παν. Κοτσέλης, Πειραιάς 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Ήλiο Σιμόnουλου: Μακρινό ταξίδι 

Άριστ. Οiχολιώτη: Κάθαρση 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
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1. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ THr. ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΟΡΦΗΣ - Dr. Annie Besant - ΘΕ

ΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

2. Διδασκαλίες τών Δρυϊδών - Υβ.

Μπερτού- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Πνευματική Κύπρος, Γενόρης-Άπρi

λης 1990 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος:Γ.Κουκουβ�ος 

Ήρόκλειον: Συμεών Νικολόnουλος 

Ίωόννινο: Μιχ. Πραπiδης 

Καβάλο: Μιχ Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λομiο: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδόκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρiδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσόκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστόκης 

Ρόδος Άντ. Βεργωτής 
Σέρραι: Άνέστης Σάββας 

Σύρος:Π.Ζοραφωνhης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδορόκης 

Κύπρος: θεοφ. Πονογιώτου, 

2 'Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ 474815 
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Λευκωσία 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακόσης «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

Ίδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

Πολυδεύκης ·Άvτζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1990 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣJΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΛ Υ

Π ΤΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

- ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
- Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 8 μ.μ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

25 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 3620.702 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 Ο

1 /2-13.00

ΔΩΡΕΑ40.ΟΟΟΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΖΟΥΛΑΤΗ 

Σέ άνά μνηση τής ίδρύσεως τού «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΥ Λ

ΛΟΓΟΥ » ΑΠΟ ΣΠ. ΝΑΓΟ καί τών συνεργατών του, οί όποίοι 

βρίσκονται ατή χώρα τών Τέκνων τού ΦΩΤΟΣ: 

1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ

2) ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΑΙ ΒΙΡΓ. ΚΑΡΥ ΔΑΚΗ

3) ΑΝΔΡΕΑ Π. ΠΑΡΑΣΧΗ καί

4) ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΛΟΥΜΟ

Ο ΙΛΙΣΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 106 71 'Αθήνα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

Είσοδος 'Ελευθέρα - Βουκουρεστίου 25, ώρα 8 μ.μ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1991 

7 Δευτέρα 
8 Τ ρίτη 

10 Πέμπτη 

11 Παρασκευή 

14 Δευτέρα 
15 Τρίτη 

17 Πέμπτη 
21 Δευτέρα 
22 Τρίτη 

24 Πέμπτη 

25 Παρασκευή 

28 Δευτέρα 
29 Τρίτη 

31 Πέμπτη 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

Πολ. ·Άvτζοκος - «Κρισναμούρτι" 
Παν. Ποnοσλιώτης - «θεοοοφικά Μοθήμοτο
-Συμnεpάομοτο" 
Χpιστοφ. Κομο pωτάκης - «Περί τής φύσεως 
τού καλού & τού κακού" 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. ·Αvογνώστου - «'Η Συνείδησις ·Ανωτέ

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ρων Κόσμων" (Ζ') 
Πολ . "Αντζοκος - «Κρισναμούρτι" 
Παν. Ποnοσλιώτης - «θεμέλιο 'Εσωτερικής Σκέ
ψης" (Α) 
Γ. Σιβρής - «Σpι-Ρομ ό μυστικιστής θεόσαpα; .. 
Πολ. ·Αντζοκος «Κρισναμούρτι" 
Παν. Ποnοσλιώτης - «θεμέλιο 'Εσωτερικής Σκέ
ψης .. (Β) 
Ήλίος Κίμα;- ·Από τίς διδασκαλίες τών Σαpών 
τής Άνοτολής (Β) 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. ·Αvογνώστου - «'Η Συνείδησις 'Ανωτέρων 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

Κόσμων" (Η.)
Πολ. "Αντζοκος- «Κρισναμούρτι" 
θ. Κοφετζόnουλα;- «'Η άnοκάλυψις τού ·ιωάν
vου κατά τόν ΕΛΙΦΑΣ ΛΕΒΗ" 

ΑΠΟΛΛΩΝ Xap. Κοτσορδής- «'Η ψυχή κατά τούς 'Αρχαίους 
'Ελληνος Φιλοσόφους" (Α) 

Ή Στοά τού Βόλου « ΕΛΕΥθ ΕΡΙΑ" θά συνεδριάζει κάθε δεύτερο 
Σάββατο στίς παρακάτω ήμεpομηνίες, 1 /12, 15/12, 29/12, 
12/1 και 26/1, μέ θέμα "Ανάλυσις - 'Ε ρωτήσεις κοί άnόψεις 
πάνω οτό Βιβλίο «Τό κλειδί τής θεοσοφίας" τής Ε.Π. Μnλοβά
τσκυ. 

Ο Γεν.Γραμματεύς 

Κάντε στούς φίλους πού άγαπάτε, ένα δώρο πού τούς 

άξίζει: Μία συνδρομή τού «ΙΛΙΣΟΥ,, γιά τό 1990. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 1990 

Άναγνώστου Παvαγ.: ·Εποχή τού ·Υδροχόου 
Ποίος είναι τέκτων; 
Τί είναι ό Τεκτονισμός (Σ. ΝΑΓΟΥ) 

1990 

σελ. 
3 

162 

130 

Λ. Γ ΑΡΥΦΑΛΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Έσωτερ. Ξε
χυλίσματα 132 

192 

286 

302 

313 

195 

·ο θεός-Άπόλλων στήν έσωτ. παράδοση
Άκρεοφαγία
Ήλιογέννητες ψυχές
Άρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία & θεοσοφία

·Αδαμοπούλου Νικ.: Τριλογία Τεκτον. Πορείας
·Αvανα Γραφέως: Σοφία άπό τήν Άρχαία Αίγυπτο
·Αvτζακα Πολι;δ.: ·ομιλία Λωτού
Άνταίος:: ·Αναστενάρια
Arnold Ed.: Τό φώς τής ·Ασίας
Βασαρδάνη Στ.:Μυητικά συστήματα καί ·Επιστήμη

: Μηνός Λογοθέτης 
Boucher: Είμαι εύγνώμων 
Βλαχοπούλου Π.: Ό Σωκράτης μπροστά στό άγνωστο 
Γρηγοριάδη Κ.: Άλλαγή πορείας διά τού έσωτερισμού 
Γαρυφαλάκη-Νικολάου Λ.:Ποιήματα (έσωτ. ξεχυλίσματα) 
Γράβιγκερ Π.: Πρόοδος-Έξέλιξις 
Γούγουτα Ζάνου Αίδεσ.: Μπορείς νά είσαι αύτός πού είσαι 

: Πόσες Άλήθειες ύπάρχουν 
Guiton J.: ΙΗΣΟΥΣ θεός η ··Αvθρωπος 
Δάμπαση Σ.: Δελφικοί μύσται θεραπευταί 
Daying J.: Οί θεοί τού Όλύμπ9υ 
Dubbing J.: Ό Πλάτων έσωτεριστής 
ΔΙΑΦΟΡΑ: Μετενσάρκωση καί ·Επιστήμονες 

Νόμος τής 'Ισορροπίας 
Μηνάς Λογοθέτης 

Πρός τά μέλη πνευμ. όργανώσεων 
'Εορτή Λωτού 
.
Ελπίδες 

θΡΗΣΚΕΙΑΙ: Κατά τής όργής 
ΙΛΙΣΣΟΣ: Ό χρυσός κανόνας 

: Συμβολή στή διεθνή συνεργασία 
ΙΒΟΥ ΑΙΜΙΛ.: Πνευματική έξέλιη τής άνθρωπότητας 

,, : Προμηθέας δεσμώτης 
,, : Τό ύπερπέραν ύπάρχει 

14 

180 

147 

197 

58 

191 

13 

281 

283 

132 

34 
59,303 

362 

124. 

228 

268 

238 

16 

50 

134 
57 

180 

211 

267 

207 

164 
295 

332 



1990 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 1990 

Ίωαννίδη Δημ.: Άnό τό θάνατό του 
Ή Δημιουργία 
'Ελληνική Μυθολογία κοί Έοωτερισμός 
Οί προλήψεις 
Ό 'Υμηττός 

Καρβούνη Ν.: Τά κορακίστικα τής διανοιiσεως 
,, :Πνευματική δουλεία 
,, : Ό λιμός τών ψυχών ( Enav. τού Ισλάμ) 

Καλλέργη Διδώ: Ή ψυχή καί τό πνεύμα 
Καρυδάκη Κων.: Ή πηγή τής άνθρώn. ψυχιlς 
Κατσουράκη Άγγ.: Ό δημιουργικός ρόλος τών σκέψεων 
Καμαρωτάκη Χρστ.: 'Ομιλία Λωτού 
Mehta R.: Χριστιανικός Μυστικισμός 
Μπεζάντ Α.: 'Αναμνήσεις nροηγουμ. βίων 
Butiπg C.: Ό όρισμός τού άδελφού 
Μελισσαρόnουλου Κ.: Έξέλιξι ψυχής καί περιβάλλον 

Είσαγωγή στή Θεοσοφία 
Ή όρθή λειτουργία τής Θ.Ε. 
Ή Μύηση 

Μnλοβότσκυ Ελ. Π.: Μετενσάρκωση 
Οί κίνδυνοι τού πνευματισμού 

Νάγου Σn.: Τί είναι ό Τεκτονισμός 
Ντεσιγούρο Ρ. : ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
Οίχολιώτη Αρ : Κάρμα-Μετενσάρκωση 
Πολοτώφ Χρ.: Προέλευση κοί συμβολ. Έλευσ. Μυστηρίων 
Ποποσλιώτη Π.: Όμιλίο Λωτού 
Σομπετάι_ Ερμ.: 'Ενος ούτοκρότωρ Μύστης 
Σιβρή Γ.: Όμιλίο Λωτού 
Σρί Ρόμ: Συμβολισμός Λωτού 
Σταμάτη Εύογ.: Κοβείριο Μυστήριο 
Tίsch J.: 'Ανάστασις καί Μετενσάρκωσις 
Τροιζή Π.: Βυζαντινές έnιδρtισεις στό Ρ+ 
Φλαμαριών Καμ.: Τό μυστήριο τού θανάτου 
Fίlίρροπίο Com.: Συγχώρεση 
Χαλκιώτη Γ.: ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
Harrod G.: Είναι δυνατή ή παγκόσμιος όδελφότης; 
Μνήμη Κ. Μελισ.: 'Αφιέρωμα τ. 185 τού 'Ιλισού 
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323 
31 

117 
214 
327 

52 
95 

316 
39 

345 

352 
181 
1U3 

29 
209 

10 
67 

158 
224 

22 
245 
130 
137 
274 
153 
189 
263 
186 
258 
248 

73 
77 
81 

101 
135 
11 3 

185-239







D r. Α Ν Ν I Ε Β Ε S Α Ν Τ 

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Μετάφραση -=- 'Επιμέλεια έκδόσεως 

ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ 

:ι: 
;; 

CD �--.,. � 

rnε,1t 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

όδός Βουκουρεστίcυ 25 

ΑΘΗΝΑ 1990 
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