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ΑΒΛΕΨΙΕΣ 

Στό προηγούμενο τεύχος έγινε ένα σοβαρό λάθος στήν
βιβλιοδεσία τού περιοδικού, μέ άιiοτέλεσμα νά διακοπεί ή
συνέχεια ένός όρθρου. 

'Επίσης έπισημαίνουμε ένα τυπογραφικό λάθος - στή
σελίδα 316 καί στόν ύπότιτλο τού όρθρου «·ο λιμός τών
Ψυχών» έγράφη ,,Η 'Επανάστασις τού 'Ισραήλ» άντί τού
όρθού. « 'Η 'Επανάστασις τού Ίσλάμ». 

Γι' αύτά τά λάθη, γιά τά όποία δεχθήκαμε τά δίκαια πα
ράπονα τών άναγνωστών τού ΙΛΙΣΟΥ, ζητούμε τή συγγνώμη
καί τήν κατανόησή τους. 
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θεία Κωμωδία 

'Ένα συμβολικό έπος τών άρχών τοϋ Τεκτονισμού 

τού SALVATOR PITRUZZELA 
Στίχοι: μετάφρ. Ν. Καζαντζάκη 

Ό Δάντης θεωρείται ενας μεγάλος μύστης τού Τεκτονισμού, 
ό όποίος διέδωσε μέ τό εργον του στόν άμύητο κόσμο τάς άθα
νάτους άρχάς τού μυστηριακού αύτού Τάγματος. 

Ή θεία Κωμωδία, ή όποία έφερε σέ άπόγνωσι τούς φιλολό
γους καί τήν όποίαν σέβεται ό άμύητος κόσμος, όν καί έξομολο
γείται ότι δέν τήν κατανοεί, είναι ή Βίβλος τού Τάγματος, είναι 
ενας Κώδιξ τής Άνθρωπότητος. 

Σοφία, άγάπη, άρετή είναι τά όπλα μας καί ή σημαία μας. Μα
χόμεθα κατά τής όμαθείας, τού έλαττώματος καί τής ύποκρι
σίας. 

'Έτσι διανοίγεται ό δρόμος, ό όποίος φθάνει μέχρι ήμών.
'Απαιτούνται όμως τρείς προϋποθέσεις γιά νό έπιτύχη κανείς 
στήν όπόπειρά του καί οί προϋποθέσεις αύτές είναι χαραγμένες 
στήν θύρα τού ναού μας: Είλικρίνεια, Δραστηριότης, 'Εχεμύθεια.
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Εϋκολες φαίνονται, άλλά είναι δύσκολο νά συναντηθούν στήν 

μαρτυρική περίοδο πού περνούμε, όπου τό πάν είναι κερδοσκο

πία καί τυχοδιωκτισμός καί όπου φαίνεται νά χάνεται ό σωστός 

δρόμος. 

'Αλήθεια καί μυστήριον, άρετή καί έχεμύθεια, φαίνονται 
πράγματα στήν έποχή μας άσυμβίβαστα. 

Γιά τούς άμύητους τό σύμβολον είναι γελοίο ψεύδος καί ό 

άποκρυφισμός, άνήθικο μονοπώλιο τού φωτός πού πρέπει νά 
λάμπη έξ ϊσου έπί πάσαν τήν 'Ανθρωπότητα. 'Όμως αύτοί δέν ξέ
ρουν πώς: 

« Άπό περίσσια τζάκια ό λύχνος βγαίνει 

τής γης, πά' στούς θνητούς ... » 
(Παράδεισος, Α' 37-38) 

καί πώς ύπάρχουνε στό άληθινό βαθμίδες, πού ό άνθρωπος μπο
ρεί νά τίς άνέλθη, όχι όμως καί νά κατέλθη. Καί τότε: 

«Πολλά μπορούν tκεί, πού άδύνατα 'ναι 

στή γης, οί δύνάμtς μας ... » 
(Παράδεισος, Α' 55-56) 

άλλά είναι άνάγκη τότε ό σοφός νά άρκήται στήν έκδήλωσι μό
νον τού ϊσκιου τού μακαρίου βασιλείου τής άλήθειας: 

,/Ω σείς πού τό μυαλό γερό κρατάτε, 
τό μάθημα προσtχτε τό κρυμμένο 
στών στίχων τών παράξενων τόν πέπλο» 
(Κόλασις, e· 61-63) 

Τό μυστήριον δέν διατηρεί τήν σκοτεινή χλαμύδα του παρά 
γιά έκείνους, οί όποίοι δέν τήν κατανοούν σάν άλήθεια, οϋτε τήν 
αίσθάνονται σάν νόμο τής φύσεως είναι σάν μιά λαμπάδα άναμ
μένη σέ άπόστασι, πού δέν ξέρει κανείς πώς άναψε, οϋτε βλέπει 
τίς τρεμουλιαστές λάμψεις. Πρέπει νά βαδίση, νά προσεγγίση, 
νά δράξη τήν λαμπάδα. 

Τί πράγμα είναι οή ήρωϊσμός καί ή προσωπική θυσία; 
Είναι τό ζωντανό μυστήριο τής συνειδήσεως τής Άνθρωπό

τητος. 
Καί ή πατρική άγάπη δέν είναι ϊσως μυστηριώδης σχετικά μέ 

τό μέλλον, τού όποίου τά τέκνα είναι ή άλυσίδα; 
Ό εύαγγελιστής Ματθαίος άναφέρει (ιη· 1-6) τήν άπάντησι 

τού Χριστού στήν έρώτησι ποιός είναι μεγαλύτερος στήν βασι
λεία τών ούρανών. «'Εάν μή στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, 
ού μή είσέλθητε είς τήν βασιλείαν τών ούρανών». Τό νόημα είναι 
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ότι ή πολλή μάθησις προσεγγίζει τήν έπιστήμη στήν πίστι, ένώ ή 

λίγη τήν άπομακρύνει. Σημαίνει κατά βάθος ότι ή άμεση όψις τής 

άλήθειας είναι μιά πρώτη πίστις. Έκεί δέν στέκουν στοιχεία, 

οϋτε συλλογισμοί, διότι ή διανόησίς μας δέν μπορεί νά είσχωρή

ση πάνω άπό τήν μνήμη. 

Πραγματικά οί άντιθέσεις καί οί διαφορές άτομικοποιοϋν καί 

καθορίζουν τήν άλήθεια. 'Αλλά, έάν ή νόησις είναι σ' έπαφή μαζί 

της, τήν κατέχει, τήν αίσθάνεται καί είναι έπενδυμένη μαζί της, 

άδυνατεί νά τήν έκφράση μέ λογική μορφή. Σ' αύτήν τήν κατά

στασι, ή άλήθεια καί τό πνεϋμα βρίσκονται στήν άληθινά μυστη

ριώδη οίκειότητα, τήν όποία έπικαλείται πάντοτε ό Δάντης. 

Είναι ή άληθινή αύτογνωσία, τό όραμα τοϋ θεοϋ, πού κάθε 

άνθρωπος, άκόμη καί ό έλάχιστος, όφείλει νά πειραματισθη. 

Τό χριστιανικόν μυστήριον της τριάδος, έπί παραδείγματι, 

πώς θά μποροϋσε νά έρμηvευθη διαφορετικά, έάν πραγματικά ό 

Πατήρ, ό Υίός καί τό "Άγιον Πνεϋμα είναι ενας μόνος θεός σέ 

τρία πρόσωπα: Πώς νά κόμης νά νοιώσουν, πώς ή θεία ίσχύς, ή 

ύnάτη γνώσις καί ή πρωταρχική άγάπη είναι τρία καί ταυτοχρό

νως ενα, σ' έκείνους πού θέλουν να ύττοβάλουν τήν άλήθεια στά 

μέτρα τών άριθμητικών καί έντελών ποσοτήτων; 

Ή δύναμις τοϋ μυστηρίου είναι έκείνη ή πρώτη άγάπη, όπου 6 

Δάντης θέλει νά συναντηθούν σάν φίλες ή ψυχή καί ή άλήθεια, 

άληθινή τριάς καί μονάς της σοφίας, της άγάπης καί τής άρετής, 

πού καί οί τρείς ένυπάρχουν σέ κάθε μία χωριστά καί δέν είναι 

παρά ενα πράγμα. Τό τρία, όπως καί τό έννιά, είναι στόν Δάντη 

άριθμοί ίεροί θεμελιώδεις. Ή σοφία πρέπει νά είναι άγάπη καί 

άρετή, ή άρετή νά είναι σοφία καί άγάπη γιά νά είναι 6 μεμυημέ

νος άξιος. 

Στό σημείο αύτό πρέπει νά έξηγήσουμε ενα φαινόμενο πού 

θά άτίμαζε πολύ τήν άνθρωπότητά μας καί τήν ϊδια τήν φύσι, άν 

έδίδετο ατούς μυστηριοφόβους ή εύκαιρία νά τό έξηγήσουν μέ 

ηiν χυδαία λογική. Οί λαϊκές μάζες βαδίζουν κατά κανόνα πίσω 

άπό ό,τι περιέχει άπόρρητο καί άκαθόριστο, διότι άν τούς έδίδε

το ή λογική έξήγησις τής ίδέας πού πρό όλίγου τούς είχε ήλε

κτρίσει, σέ λίγο θά τήν παρατηροϋν μέ άδιαφορία, σάν μιά παλιά 

γνωριμία πού τήν έπάγωσε ή μακριά συνήθεια. 

Καί τί πράγμα είναι τά κάλλη καί οί γοητευτικές μορφές τοϋ 

φύλου πού έρωτεύεται: Μιά συκοφαντική φιλοσοφία θά ελεγε 

πώς είναι ή μαστρωπεία καί ή κολακεία τής φύσεως. 'Αλλά, μπο

ρεί ν' άγάπήση κανείς εvαν σκελετό, δεδομένου ότι είναι χρήσι

μος στήν διαιώνιση τοϋ άνθρώπου; Δυσπιστήτε πρός όλους τούς 

δογματικούς, οί όποίοι ζητοϋν νά καταργήσουν αύτά τά άπατηλά 
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μυστήρια καί νά τά άντικαταστήσουν μέ τό μόνο λογικό έπιχείρη
μα τής έξασφαλίσεως τού εϊδους, καί πεισθήτε ότι ή κολακεία 
καί ή μαστρωπεία, πού είναι τό άμεσον όχημα τών σκοπών τής 
φύσεως, περιέχουν άλήθεια ύψηλότερη άπό τήν σχετική καί πε
ριορισμένη άλήθεια τών δογματικών τους όρισμών. Τό ένστικτον 
τού άπορρήτου, τού μυστηριώδους, τού άπόκρυφου εΤναι ή 
άπόρρητος, μυστηριώδης, άπόκρυφη συνδιάλεξις τής άνθρωπό
τητος μέ τίς οίκουμενικές άλήθειες, πού ξεπερνούν τήν συνήθη 
άντίληψη τού άνθρωπίνου γένους. 

Γελούσαν οί Ρωμαίοι γιά τήν λατρεία τών Φετιχιστών (πού 
έκήρρυτε ότι οί θεοί γεννιώνται στούς λαχανοκήπους). Άλλά 
σήμερα προκαλούν ϋψιστο θαυμασμό οί διδασκαλίες καί οί θε
σμοί τών Αίγυπτίων, γιγάντιοι σάν τίς πυραμίδες των. 

Τά μυστήρια τής Έλευσίνος φαίνονται ϊσως γελοία, όταν 
όμως μάθετε πώς ώδήγησαν σέ μεγάλη μεταρρύθμιση τών ήθών 
καί προσείλκυσαν τούς άριστους άνδρες τής έποχής, θ' άντιλη
φθήτε ότι τόση δύναμις δέν μπορεί νά γεννηθή άπό τό άδειανό 
καί τό γελοίο, καί ότι οί ίρείς δέν ήσαν καί τόσο άπατεώνες, πρίν 
ή κατάχρησις καί ή διαφθορά νά προκαλέσουν τόν ξεπεσμό τών 
τελετουργιών. 

Ή άλήθεια είναι μία έν έαυτή· κατά τήν έξήγησί της διχάζεται 
σέ φώς καί δύναμι· σάν φώς καθίσταται όρατή, σάν δύναμις καθί
σταται αίσθητή. Ή άλήθεια όμως έχει τό δόγμα καί τήν θρησκεία 
της, δηλαδή μιά θεωρία καί μιά θεολογία. Γιά νά αίσθανθήτε μιά 
άλήθεια είναι σημαντικό νά τήν γνωρίσετε έσωτερικά, νά είσθε σ' 
έnαφή, νά τήν δήτε κατά τρόπο πρωταρχικό, είναι σημαντικό 
αύτή ή άλήθεια, όληθινά καί ούσιαστικά, νά ένσαρκωθή στόν άν
θρc ϊlΟ. 

Τότε ή θρησκεία τής ίδέας γίνεται ένα μέ τό μυστήριο, διότι 
όποιος άγαnάει δέν βλέπει καί όποιος βλέπει δέν άγαnάει. 

Δέν έγνώριζαν περισσότερα άnό έμδ.ς οί ίερείς τής όρχαιό
τητος, οϋτε ώδηγήθηκαν άnό έρωτική εύφροσύνη, όταν παρί
σταναν τήν όγάπη τυφλή. Άλλά, ή διαβεβαίωσις ότι όποιος όγα
nάει δέν βλέπει καί όποιος βλέπει δέν όγαπάει, δέν πρέπει νό 
εξηγηθή κατά έnιφανειακό τρόπο, διότι τό βλέnειν καί άγαηδ.ν 
συμπληρώνονται άμοιβαίως καί ή ένωσις των είναι τό ίδανικό τής 

τελειοποιήσεως. 
Τό μυστικό δέν είναι άντίθετο πρός τήν άρετή, ή όποία, μόνον 

1 ατά τήν χυδαίαν έρμηνεία είναι κτήμα όnοκλειστικό μιδ.ς ίδέας 
καί χώρος τής σκέψεως άβατος. "Έτσι λαμβανόμενη είναι αύθαί
ρετη, μονοπωλιακή, συσκοτιστική, άντίθετη πρός τόν χαρακτήρα 
τής 'Αλήθειας, ή όποία κινείται όλόκληρη καί είσδύει στό σύμπαν. 
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Ή 'Αλήθεια πρέπει νά είναι άρμονική καί ή άπομόνωσις είναι 
άρνησις κάθε άρμονίας. 

Έν τούτοις, στό πνεύμα της σοφίας, τό μυστικόν είναι νόμος, 
πρός τόν όποίον όφείλει νά συμμορφούται ή σκέψις γιά νά έχη 
τήν μεγαλύτερη δυνατή άποτελεσματικότητα. Είναι ή άνάλογα 
μέ τήν ίκανότητα άπονομή τού άληθινού, γιατί αύτό, άν καί είσδύ
ει στό σύμπαν, άντανακλό καί κατά τμηματικά μέρη. Σ' αύτό δέν 
ύπάρχει τίποτε τό αύθαίρετο, διότι σ' έκείνους πού δέν είναι ίκανοί 
νά μάθουν τήν άλήθεια, θά είναι άδύνατον νά σπάσουν τό μυστικό. 

Δέν είναι όλες οί άλήθειες όπως οί μαθηματικές, πού δέν 
μπορεί νά ζημιωθούν άπό τήν άμάθεια καί ν' άποκρουσθοϋν άπό 
ψευδείς διδασκαλίες. 

Τίποτε δέν είναι πιό άντίθετο στήν άλήθεια, άπό έναν άναρ

μόδιο κριτή, έναν άδαη νού, διότι τότε ή βεβήλωσις καταντά 

σκάνδαλο καί πολλαπλασιάζει τά έμπόδια, ώστε νά άποδιώχνη τήν 

άλήθεια μακριά σέ περιωρισμένα όρια. Γι' αύτό καί ό Ποιητής λέει: 

«Στήν ψευτοθώρα άλήθεια πρέπει πάντα 

νά κλείς, δσο μπορείς, σφιχτά τά χείλια· 

γιατί, νά φταίς, ντροπή σού φέρνει». 
(Κόλασις ΙΣΤ 124-126) 

Γιά μός λοιπόν τό μυστικό δέν είναι σκοπός, άλλά μέσον στήν 

ύπηρεσία καλύτερης καί χρησιμώτερης δημοσιότητος. Δέν εϊμε

θα οϋτε σφετερισταί, οϋτε μονοπωλισταί, άλλά θεματοφύλακες 

τοϋ άληθινοϋ κοινωνικού θησαυρού: της άνθρώπινης σκέψεως. 
'Ακολουθούμε τούς αίώνιους νόμους τού σύμπαντος, πού 

έπιβάλλουν σέ κάθε όργανισμό νά έχη έσωτερικό καί έξωτερικό, 

ούσία καί μορφή, καί δέν δείχνουν τούς σκοπούς της φύσεως 

παρά στό τέλος. 

Ή συμβολική γλώσσα είναι άναγκαία στό μυστήριο, διότι ή 

άλήθεια -φώς καί δύναμι, δηλαδή ζωή- δέν μπορεί νά έκφρασθη 

μέ λέξεις νεκρές χωρίς έσωτερικό δυναμισμό. 

Τό σύμβολο μπορεί μόνο,, νά έρμηνευθη, διότι δέν έχει συνώνυμα. 

Καί ό Δάντης μέ σύμβολα έκφράζεται γιά τήν άποκάλυψι μυ

στηρίων. Οί γραμματολόγοι περιορίζονται νά τόν θεωρούν πατέ

ρα της νέας ίταλικης γλώσσας καί λογοτεχνίας, διότι σταματούν 

στίς λέξεις όταν προσπαθούν νά τίς έρμηνεύσουν, καταλήγουν 

σέ μιά Βαβέλ καί τόν βεβηλώνουν. Οί ίστορικοί άναζητοϋν τά 

στοιχεία τών άφηγήσεων τοϋ Ποιητοϋ καί άσχολούνται μέ τίς άλ

ληγορίες του· κατά τήν γνώμη τους, ό Δάντης έγραψε γιά τά 

πράγματα της έποχης του, γιά τήν χώρα του πιό περιοριστικά, τι-
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μωρώντας τούς έχθρούς καί άμείβοντας τούς φίλους, καί γιά 

όλα αύτά μόνον συνέθεσε τούς τρομερούς πίνακές του. Οί αί
σθητικοί στάθηκαν στήν όμορφιά τών στίχων καί έδεσαν άνθοδέ
σμες, πού έπηρεάσαν καί τούς μεταγενέστερους. Κάθε πλευρά 
έκαμε δικόν της τόν Δάντη: Γιβελίνος γι' αύτούς, Γουέλφος γιά 
τούς άλλους, καθολικός η άποστάτης ιϊ άντιπαπικός. 

Άλλά τί πραγματικά είναι ή θεία Κωμωδία; Νά μήν είναι άλλο 

άπό μαγική όθόνη, πού έπάνω της περνούν, μέ χρώματα φαντα
στικά, διάφορα άσύρραπτα γεγονότα, άλλα μέ τή φυσική τους 
ένδυμασία καί άλλα μέ άλληγορική μεταμφίεσι, χωρίς σύστημα 
καί ένότητα, άπό τού είδωλολατρισμού μέχρι τού καθολικισμού; 

Κατά τούς ίστορικούς, ό Δάντης συνάθροισε όλους τούς 
θεούς τού Όλύμπου καί τούς Άγίους τού καθολικού Παραδεί
σου γιά νά έπενδύση μερικά γεγονότα καί ώρισμένα πρόσωπα, 
πού θά έμεναν θαμμένα στή λησμονιά δίχως τό ποίημά του. ·Ένα 
άσκί λάδι γιά ένα λάχανο ... 

Ή θεία Κωμωδία ξεπερνάει όλοφάνερα τίς άναλογίες τών ίστο
ρικών γεγονότων, όχι μονάχα τής έποχής τού Δάντη, άλλά καί τού 
κόσμου· δέν άσχολείταΓ μονάχα μέ τήν γή, άλλά καί μέ τόν ούρανό. 

Είναι θεμελιώδης νόμος στήν τέχνη ή εύρυθμία τών τμημά
των της καί ή άνύψωσις τού σκοπού πάνω άπό τά μέσα. θά έλεγε 
κανείς ότι τό Κολοσσαϊον χτίσθηκε γιά νά προσαρμοσθή ή μιά 
πέτρα πάνω στήν άλλη; "Ότι ή Αίνειάς γράφτηκε ώς μέσον γιά νά 
περιγραφούν τά πλοία, τά άντρα, οί συβίλλες κλπ.; 

Γιά τόν Δάντη θά ήταν πιό παράδοξο, πιό άδύνατο, άφού άνά
μεσα στά λίγα γεγονότα καί στήν συνολική ίδέα τού έργου χαίνει 
άβυσσος. Έκεϊνα, είναι ή ϋλη· έκείνη ή ίδέα. Ή γήϊνη έρμηνεία 
τού έργου γίνεται περισσότερο χονδροειδής όσο προχωρούμε 
στίς άνώτερες περιοχές. 

"Όσοι λοιπόν στέκονται σέ ταπεινές έρμηνείες, όσοι, καθώς 
έλεγε ό Ποιητής, πλέουν σέ μικρές βαρκούλες, καλύτερα νά γυ
ρίσουν στά νερά τους, γιατί κινδυνεύουν νά χαθούν: 

«"Ω σείς πού σt μικρή, μικρή βαρκούλα 

ποθώντας νά μt άκούστε, άκολουθάτε 
τό σκάφος μου, πού τραγουδώντας πλέει, 
στά πρώτα γυρογυάλια σας γυρίστε· 
στό πέλαο μήν άνοίγεστε, γιατί ίσως 
τό δρόμο σας θά χάστε χάνοντάς με. 
Τό κύμα πού άρμενώ κανείς δt διάβη. 

Φυσά ή 'Αθηνά κι ό 'Απόλλωνας πλωρίτης· 

κι οί tννιά μού δείχνουν Μούσες τό βορροάστρι». 
(Παράδεισος, 8" 1-9) 
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Εϋκολα μπορεί v' άντιληφθή κανείς πώς ό Δάντης χρησιμο
ποιεί τά γεγονότα τού καιρού του, καθώς ό ζωγράφος τά χρώμα
τα τής παλέττας του. Στά μεγάλα σχέδια, όπως καί στά μικρά, 
χρειάζονται τό μολύβι καί τό κάρβουνο· καί ό Δάντης γιά νά σχε
διάση καί νά χρωματίση τίς ύπέροχες ίδέες του ήταν ύποχρεω
μένος νά χρησιμοποιήση τήν ϋλη πού τού προσέφεραν ό τόπος 
καί ό χρόνος. 

Ή μύησις του συντελείται σέ τρείς περιοδείες συμβολικές: Ή 
πρώτη τής Κολάσεως, ή δεύτερη τού Καθαρτηρίου, ή τρίτη τού 
Παραδείσου. Ή περιοδεία τής Κολάσεως έρευνά τό παρελθόν, 
άναζητεί τό κακό καί τήν άνταποκρινόμενη τιμωρία· ή περιοδεία 
τού Καθαρτηρίου καθορίζει τά μέσα τής άνανήψεως καί έρευνά 
τό παρόν· ή περιοδεία τού Παραδείσου έξελίσσει τήν άρχήν τής 
τάξεως καί έρευνά τό μέλλον. 

Οί τρείς περιοδείες έχουν εϊκοσι έναν προοδευτικούς κύ
κλους - έφτά γιά κάθε μία - πού άνταποκρίνονται σέ 21 μυητι
κούς βαθμούς, πού έξηγούνται στά τεκτονικά τυπικά. 

Συμβολική είναι ή άρχή τής θείας Κωμωδίας: 

«Στό μεσοστράτι άπάνω τής ζωής μας 

σέ σκοτεινό πλανέθηκα ρουμάνι, 

τί 'ταν ό δρόμος ό σωστός χαμένος ... » 

(Κόλασις, Α' 1-3) 

Στό μέσον τού δρόμου τής ζωής μας ό άνθρωπος πλανιέται σ' 
ένα σκοτεινό δάσος, άπό τό όποίο κανένας δέν βγήκε ζωντανός, 
γιατί έχει χαθή ό σωστός δρόμος τής Άνθρωπότητος. Μέσον, 

έδώ σημαίνει μέσον καί όχι ήμισυ· ό Δάντης σέ ήλικία 35 έτών 

δέν έβγαινε άπ.:> τήν άνάρρωσι τής βλακείας, οϋτε άπό τά όργια 
τών έλαττωμάτων. Κι' ό πιό κοινός άνθρωπος θά ντρεπόταν νά 
έξομολογηθή ότι μέχρι τά μισά τής ζωής του, στά 35 χρόνια του, 
είχε άνεχθή τήν πνευματική νύχτα. 

Κάθε πλάσμα πού γεννιέται, κατά τίς μυητικές διδασκαλίες, 
κατέρχεται άπό τό ίδεώδες καί έξαναγκάζεται σέ περιορισμούς, 
γι' αύτό στερείται τής τελειοποιήσεως, πού μπορεί νά φθάση μό
νον μέ τιiν έξέλιξη. Στό τέρμα τής κοιλάδας τής θνητής άνθρώ
πινης ζωής είναι ένας γήλοφος δασωμένος άπό τίς άκτίvες τής 

άλήθειας, όπου όδηγούν πολλά κανάλια. 'Εκεί, μέ τήν δραστη

ριότητα καί τήν έργασία καί μέ τήν άπαλλαγή άπό τόν φόβο, άπό 
τόν θάνατο άναβλύζει ή άθανασία. 

'Αλλά ό άνθρωπος πρέπει v' άποφύγη μέ κομμένη τήν άνα
πνοή ένα πέρασμα, ζητώντας τήν βοήθεια τού άνθρώπου, δηλα-
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δή βαπτιζόμενος στήν κοινωνική άλληλεγγύη ν' άποφύγη τόν 
πάνθηρα, τόν λέοντα καί τόν λύκο, τρείς στιγμές τού έγωϊσμού 
πού ζητούν νά τόν άπωθήσουν στό δάσος. 

Ό Δάντης είναι ό Μύστης, σύμβολο τής Άνθρωπότητος πού 
βαδίζει στήν πρόοδο. 

Ό Βιργίλιος είναι ό άνάδοχος καί άντιπροσωπεύει τήν κοινω
νική έπέμβασι, πού δίνει τό βάπτισμα τού πολιτισμού άπό τό πα
ρελθόν στό παρόν. 

Μέ τό βάπτισμα περνάει άπό τήν φυσική μητρότητα στήν κοι
νωνική μητρότητα, πού συμβολίζει τήν άνάληψι τών καθηκόντων. 

Ό Βιργίλιος, άν καί δέν έλάτρευσε δεόντως τόν Θεό, άφού 
γεννήθηκε πρό τού Χριστιανισμού, στέλλεται άπό τήν Βεατρίκη, 
τήν γυναίκα τού άνθρώπινου νού, ή όποία άλλαξε ζωή καί άπό τόν 
γήϊνο παράδεισο γύρισε στόν έπουράνιο. Ό θάνατος τής Βεατρί
κης είναι μία πρόοδος σχετικά μέ τόν θάνατο τής "Ίσιδος καί τού 
Χιράμ· είναι ή συσκότισις τής άλήθειας μπροστά στό προπατορι
κό άμάρτη μα. 

Ό Δάντης δέν έψεύσθη ποτέ· ό Δάντης ύπήρξε έπαναστά
της, άλλά άπό εκείνου-ς τούς έπαναστάτες πού ύψώνουν τό δί
καιον πάνω άπό τήν δύναμι, τό πνεύμα πάνω άπό τήν ϋλη. Ή θεω
ρία του άνεβαίνει άπό τήν γή στόν ούρανό· καί μας προειδοποιεί 
πώς οί παράξενοι στίχοι του κρύβουν μιά διδασκαλία, έκείνην 
πού έκδηλώνεται στόν ϊσκιο τής μακάριας βασιλείας όπου ή εί
κόνα είναι κατώτερη άπό τό είκονιζόμενον, γι' αύτό λόγος τής 
Ίδέας γίνεται ή άλληγορία. 

"Άν άπαλλάξουμε τήν Θεία Κωμωδία άπό τά ψευδή σχόλια, θά 
τήν δούμε στό άπλό καί φυσικό μεγαλείο της καί ή έρμηνεία δέν 
θά εχη άβεβαιότητες. Θά δούμε πώς είναι ή μεγάλη προοδευτι
κή χριστιανική τριλογία. Τρία είναι τά βασίλεια τής "Υπέρτατης 
'Αλήθειας τά τρία αύτά βασίλεια στήν ήθική τάξι άνταποκρίνο
νται στούς δύο άπόλυτους πόλους τού καλού καί τού κακού, άνά
μεσα στούς όποίους ρέει ή άναγέννησις τf.ις προόδου καί ή έξέ
λιξις τής άνθρώπινης τελειοποιήσεως. 

Κόλασις, Καθαρτήριον καί Παράδεισος, είναι οί τρείς ίδεώ
δεις τύποι, οί τρείς μεγάλες φάσεις πού διέπουν τίς έκδηλώσεις 
τού Σύμπαντος. Κάθε Ώδή έχει 33 άσματα· άπό τήν πρώτη, πού 
φαίνεται νά εχη 34, πρέπει νά μή λογαριαστή ή είσαγωγή. Κάθε 
άσμα δεσπόζεται άπό τά τρίστιχα, τά όποία, καθώς κυλούν άρμο
νικά, δίνουν ποικιλία, άλλά καί συντελούν στή γενική ένότητα. 

"Όσο γιά τήν ήθική συναρμογή, έπτά είναι οί κύκλοι τής κολά
pεως, τά άρνητικά στοιχεία, έπτά είναι τά άλματα τού καθαρτη-
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ρίου καί έπτά οί ούρανοί τού παραδείσου πού συμπληρώνουν τό 
μεγάλο ταξίδι. 

Αύτή ή μεγάλη άρχιτεκτονική δέν είναι τυχαία, οϋτε συμμε
τρία έξωτερικής μορφής, άλλά έχει τόν λόγο της στήν διδασκα

λία έκείνη, στήν όποία ό Δάντης άφιέρωσε τό έργο του. Μεγάλος 

άποκαλυπτής τού μυστηρίου τού άνθρώπινου πολιτισμού, γιά μιά 
στιγμή έδίστασε κάτω άπό τό μεγάλο βάρος τής άποστολής καί 
δέν μπόρεσε νά μήν άναφωνήση: 

«Μά έγώ γιατί νά 'ρθώ, γιά ποιός τό στέργει; 

Δέν είμαι Αίνείας έγώ, δέν είμαι Παύλος. 

Μήτε κι έγώ, μήτε άλλοι κρίνουν με άξιο». 
(Κόλασις, Β' 31-33) 

Κατανικώντας όμως μέ ύπέροχη όρμή κάθε δισταγμό, έπιτε
λεί καί τήν τρίτη περιοδεία, ξέροντας πώς θά έλαμπε τό έργο του 
στά πεπρωμένα τού οίκουμενικού πολιτισμού. 

Τό σκοτεινό ρουμάνι είναι ή Κόλασις, τό χάος, τό κακό, τό 
έρεβος- προσεύχεται καί έπικαλείται βοήθεια. Τό άπότομο βου

νό είναι τό Καθαρτήριο, ή έλπίδα, ή r,ρόοδος, ή έπανόρθωσις, ή 
έργασία, παρδειγματισμός, όδηγός στήν θυσία καί στήν λύτρωσι. 

Ό ηλιος είναι ό Παράδεισος, τό φώς, ή άλήθεια, τό ώραίο, τό 
καλό· όδηγεί στόν άπόλυτο θρίαμβο τής άρετής πού χαρίζει τήν 
μακαριότητα. 

Ό Δάντης ήταν Ροδόσταυρος καί ΝαΤτης Καδώς- είσεχώρησε 
στά ύψηλά μυστήρια τής άρχαιότητος καί ένεπνεύσθη άπό τίς 
τεκτονικές διδασκαλίες γιά τό θείο Ποίημά του. 

Στό Αύτοκρατορικό Μουσείο τής Βιέννης ύπάρχουν δύο με
τάλλια, πού φέρουν άνάγλυφη τήν μορφή τού Δάντη τό ένα, τού 
Πέτρου Πιζάνο τό άλλο. 'Αμφότερα έχουν στήν άνάποδη, τά άρ

χικά τών Ναϊτών: F.S.K.ί.P.F.T. (Fraternitatis Sacrae Kadosch 
lmperialis Principatus, Frater Templarius). 

Συνάγουμε λοιπόν, ότι ό μεγαλύτερος τών ποιητών ήταν με

γάλος μεμυημένος καί έκλαΤκευσε τίς αίώνιες άρχές τού Τεκτο
νισμού ύπό τόν πέrτλο τών παράξενων στίχων. 

(Άπό τό Bolletino Massonico) 

••••••••••••••••••••• 
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Διαλογισμός 

Μετά τήν βροχή οί λόφοι ήσαν λαμπεροί. ΤΗσαν άκόμα καφέ 

άπό τόν ηλιο τοϋ καλοκαιριοϋ καί τώρα όλο τό πράσινο θά άπε
καλύπτετο. Είχε βρέξει πολύ δυνατά καί ή όμορφιά αύτών τών 

λόφων ήταν άπερίγραπτη. Ό ούρανός ήταν άκόμα συννεφιασμέ

νος καί στόν άέρα ύπήρχε μυρωδιά τοϋ Σουμάκ, τής φασκομη
λιάς καί τοϋ εύκάλυπτου. ΤΗταν θαυμάσιο νά βρίσκεσαι άνάμεσά 

τους. Μιά παράξενη σιωπή σέ κατελάμβανε. Διαφορετικοί άπό 

τήν θάλασσα, πού βρισκόταν πέρα μακρυά κάτω άπό σάς, αύτοί 

οί λόφοι ήταν άπόλυτα ησυχοι. Καθώς προσέχατε καί παρατη

ρούσατε γύρω σας, είχατε άφήσει κάθε τι κάτω πέρα σ' αύτό τό 

μικρό σπίτι -τά ροϋχα σας, τίς σκέψεις σας καί τούς παράξενους 
δρόμους τής ζωής. Έδώ ταξιδεύατε πολύ φωτεινά, χωρίς κάποια 

σκέψι, χωρίς κάποιο φορτίο καί μέ μιάν αίσθηση πλήρους κενοϋ 

όμορφιάς. Οί μικροί πράσινοι θάμνοι θά ήταν σύντομα άκόμα πιό 
πράσινοι καί σέ λίγες βδομάδες θά είχαν μιά πιό δυνατή μυρω

διά. Τά όρτύκια φώναζαν καί μερικά άπ' αύτά πετοϋσαν πέρα. 
Χωρίς νά τό ξέρη, ό νοϋς βρισκόταν σέ κατάστασι διαλογισμοϋ, 

στόν όποϊον ή άγάπη άνθοϋσε. Στό κάτω-κάτω μόνον στό έδα

φος τοϋ διαλογισμοϋ μπορεί αύτό τό λουλούδι νά άνθίση. ΤΗταν 

πράγματι πάρα πολύ θαυμάσια καί παράξενα, όλα πού σάς άκο

λουθοϋσαν στή νύχτα καί όταν ξυπνούσατε, πολύ πρίν ό ηλιος 

άνατείλη, ήταν άκόμα έκεί στήν καρδιά σας μέ τήν άπίστευτη · 

τους χαρά χωρίς κάποιον ίδιαίτερο λόγο. ΤΗ rav έκεί χωρίς αίτία 

καί ήταν τελείως μεθυστικά. θά βρισκόταν έκεϊ όλη τήν ήμέρα 

χωρίς ποτέ νά τά ζήσετε η νά τά προσκαλέσετε νά μένουν μαζί 
σας. 

Είχε βρέξει δυνατά κατά τήν διάρκεια τής νύχτας και της 

ήμέρας καί κάτω στίς ρεματιές τό λασπωμένο ποτάμι χυνόταν 

στή θάλασσα, κάνοντάς την σοκολατιά-καφέ. Καθώς περπατού
σατε στήν παραλία, τά κύματα ήταν τεράστια καί ξεσποϋσαν μέ 

μεγαλοπρεπή καμπύλη καί δύναμι. Περπατούσατε έναντίον τοϋ 

άνέμου καί ξαφνικά αίσθανόσαστε ότι δέν ύπήρχε τίποτε άνάμε

σα σέ σάς καί στόν ούρανό καί αύτό τό κενό ήταν παράδεισος. 

Τό νά είσαι τόσο πλήρως άνοιχτός, τρωτός -πρός τούς λόφους, 

στίς θάλασσες καί στούς άνθρώπους -είναι ή πραγματική ούσία 

τοϋ διαλογισμού. Τό νά μήν έχης άντίστασι, τό νά μήν έχης έσω-
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τερικούς φραγμούς, πρός ό,τιδήποτε, τό νά είσαι πραγματικά 

έλεύθερος, πλήρης άπό όλες τίς μικρές ώθήσεις, καταναγκα

σμούς καί αίτήματα, μέ όλες τίς μικρές τους συγκρούσεις καί 

ύποκρισίες, είναι τό νά περπατάς στή ζωή μέ άνοιχτή άγκαλιά. 

Καί αύτό τό άπόγευμα, περπατώντας έκεϊ σ' αύτή τήν ύγρή άμμο 

μέ τούς γλάρους τής θάλασσας γύρω σου, αίσθανόσουν τήν 

έξαιρετική αϊσθησι άνοιχτής έλευθερίας καί τήν μεγάλη όμορφιά 

τής άγάπης, ή όποία δέν ήταν μέσα σας η έξω άπό σάς, άλλά πα

ντού. Δέν αίσθανόμαστε πόσο σημαντικό είναι τό νά είναι κανείς 

έλεύθερος άπό τίς γκρινιάρικες εύχαριστήσεις καί τούς πόνους 

τους, έτσι πού ό νούς νά παραμένη μοναχικός. Μόνον ό νούς πού 

είναι τελείως μοναχικός είναι άνοικτός. Αίσθανόμαστε όλα αύτά 

ξαφνικά, σάν ένα δυνατό άνεμο πού σαρώνει κάτω τήν γή καί σός 

διαπερνούσε. Έκεϊ βρισκόσαστε - άπογυμνωμένοι άπό κάθε τι, 

άδειοι - καί έπομένως τελείως όνοιχτοί. Ή όμορφιά αύτού δέν 

ήταν στίς λέξεις η στό συναίσθημα, άλλά φαινόταν νά είναι πα

ντού - γύρω σας, μέσα σας, πάνω άπ' τά νερά καί τούς λόφους. 

Αύτό είναι διαλογισμός. 

ΤΗταν ένα άn' τά ώραϊα πρωϊνά πού δέν ύπήρξαν πρίν ό ηλιος 

μόλις άνέτειλλε καί τόν βλέπατε άνάμεσά σας ατούς εύκάλυ

πτους καί στά πεύκα. ΤΗταν πάνω άπ' τά νερά χρυσαφένιος, λα

μπερός - μέ τέτοιο φώς πού ύπάρχει μόνον όνάμεσα στά βουνά 

καί στή θάλασσα. ΤΗταν τόσο διαυγές πρωϊνό χωρίς άνάσα, γεμά

το άπ' αύτό τό παράξενο φώς, πού βλέπει κανείς όχι μόνον μέ 

τήν ματιά του, άλλό μέ τήν καρδιά του. Καί όταν τό κοιτάτε ό ού

ρανός είναι πολύ κοντά στή γής, καί έχετε χαθή στήν όμορφιά. 

Ξέρετε, δέν θά έπρεπε ποτέ νά διαλογίζεσθε δημοσία, η μέ έναν 

άλλον, η μέ μιάν όμάδα. θά πρέπει νά διαλογίζεσθε μόνον σέ 

μοναχικότητα, στήν ήσυχία τής νύχτας ή ένωρίς στό ησυχο πρωϊ

νό. "Όταν διαλογίζεσθε σέ μοναχικότητα πρέπει νά ύπάρχη μο

ναχικότης. Πρέπει νά είσθε έντελώς μόνος, όχι νά άκολουθήτε 

ένα σύστημα, μιά μέθοδο, έπαναλαμβάνοντας λέξεις ή όκολου

θώντας σκέψεις η σχηματίζοντας σκέψεις σύμφωνα μέ τήν έnι

θυμία σας. Ή μοvαχικότης παρουσιάζεται όταν ό νούς είναι 

έλευθερωμένος άπό τήν σκέψι. "Όταν ύπάρχουν έπιδράσεις άπό 

έnιθυμίες η άπό τά πράγματα πού ό νούς έπιδιώκει, εϊτε στό μέλ
λον ιϊ στό παρελθόν, δέν ύπάρχει μοναχικότης. Μόνον στήν άπε

ραντωσύνη τού παρόντος παρουσιάζεται αύτή ή μοναχικότης. 

Καί τότε, σέ ήρεμη μυστικότητα, στήν όποίαν όλες οί έπικοινω

νίες έχουν σταματήσει, στήν όποίαν δέν ύπάρχει παρατηρητής, 

μέ τίς άνησυχίες του, μέ τίς άνόητες διαθέσεις καί προβλήματα 
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- μόνον τότε, σ' αύτήν τήν ηρεμη μοναχικότητα ό διαλογισμός γί
νεται κάτι πού δέν μπορεί νά μπή σέ λέξεις. Τότε ό διαλογισμός
είναι μιά αίώνια κίνησι. Δέν ξέρω άν ποτέ έχετε διαλογισθή, άν
ποτέ έχετε μείνει μόνος μακρυά άπό κάθε τι, άπό κάθε πρόσω
:�ο, άπό κάθε σκέψι καί έπιδίωξι, άν έχετε ποτέ βρεθή πλήρης,
έντελώς μοναχικός, όχι έρημος, όχι άποσυρμένος σέ κάποιο φα
νταστικό όνειροπόλημα ιϊ όραμα, άλλά μακρυά έτσι πού μέσα
σας δέν ύπάρχει τίποτε άναγvωρίσιμο, τίποτα πού νά έγγίζετε μέ
τή σκέψι ιϊ τό αϊσθημα, τόσο μακρυά ώστε σ' αύτή τήν πλήρη μό
νωσι η πραγματική σιωπή, γίνεται τό μόνον άνθος, τό μόνο φώς
καί ή άχρονη ίδιότης πού δέν μετριέται άπό τή σκέψι. Μόνον σέ

· τέτοιον διαλογισμό ή άγάπη έχει τήν παρουσία της. Μή σκοτίζε
σθε νά τήν έκφράσετε, θά έκφράση τόν έαυτό της. Μήν τήν
χρησιμοποιήσετε. Μή προσπαθήσετε νά τήν βάλετε σέ δράσι.
θά δράση καί όταν δράση, σ' αύτή τήν δράσι δέν ύπάρχει λύπη,
άπογοήτευσι, οϋτε άντίφασι, τίποτα άπό τήν δυστυχία καί τό μό
χθο τού άνθρώπου.

Λοιπόν, διαλογίζεσθε μόνος. Λησμονηθήτε. Καί μή προσπα
θήτε νά θυμηθήτε πού έχετε ύπάρξει. "Αν προσπαθήσετε νά τό 
θυμηθήτε, τότε θά είναι κάτι πού είναι πεθαμένο. Καί άν τό κρα
τήσετε στήν μνήμη σας, τότε δέν θά είσθε ποτέ πάλι μόνος. Λοι
πόν, διαλογίζεθσε σ' αύτή τήν άτέλειωτη μοναχικότητα, στήν 
όμορφιά αύτής τής άγάπης, σ' αύτή τήν άθωότητα, στό καινούρ
γιο - τότε ύπάρχει εύδαιμονία, πού είναι αίώνια. 

Ό ούραvός είναι πολύ γαλάζιος, τό γαλάζιο πού έρχεται μετά 
τήν βροχή καί αύτές οί βροχές έχουν έλθει ϋστερα άπό πολλούς. 
μήνες άνομβρίας. Ύστερα άπ' τή βροχή οί ούρανοί έχουν πλυθή 
καθαρά καί οί λόφοι είναι έορταστικοί καί ή γη είναι ησυχη, σιω
πηλή. Καί κάθε φύλλο έχει τό φώς τού ηλιου πάνω του, καί ή αϊ
σθηση τής γης είναι πολύ κοντά σας. Λοιπόν διαλογίζεσθε σέ 
πολύ μυστικιά γωνιά τής καρδιάς σας καί τού νού σας, όπου δέν 
εϊχατε ποτέ πρίν ύπάρξει. 

Αύτό τό nρωϊνό ή θάλασσα ήταν σάν μιά λίμνη η σάν ένας τε
ράστιος ποταμός - χωρίς μιά ρυτίδα, καί τόσο άτάραχη, ώστε 
μπορούσατε νά δήτε τήν άντανάκλασι τών άστρων τόσο νωρίς τό 
πρωί. Ή αύγή δέν είχε άκόμα φανή καί έτσι τ' άστέρια καί ή άντα
νάκλασι τών βράχων καί τά μακρυνά φώτα τής πόλεως ήσαν έκεί 
πάνω στό νερό. Καί καθώς ό ηλιος πλησίαζε στόν όρίζοντα σ' 
έναν άσυννέφιαστον ούρανό, έφτιαχνε ένα χρυσό μονοπάτι. 
ΤΗταν θαυμάσιο νά βλέπης αύτό τό φώς τής Καλιφόρνιας vά γε
μίζη τή γη καί κάθε χορταράκι χλόης. Καθώς προσέχατε, μιά με-
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γάλη σιωπή σάς κατελάμβανε. Τό μυαλό γινόταν ησυχο, χωρίς 
άντίδρασι, χωρίς κίνηση. ΤΗταν παράξενο νά αίσθάνεται κανείς 
αύτή τήν άπέραντη σιωπή. «Αίσθάνεται» δέν είναι ή λέξι. Ή ίδιό
της αύτής τής σιωπής, τής ήρεμίας, δέν ήταν αίσθητή άπό τό 
μυαλό, είναι πέρα άπ' τό μυαλό. Τό μυαλό φαντάζεται, διατυπώ
νει η φτιάχνει ενα σχέδιο γιά τό μέλλον, άλλά αύτή ή ήρε μία είναι 
πέρα άπ' τήν άκτίνα τής δράσεώς του, πέρα άπό κάθε φαντασία, 
πέρα άπό κάθε έπιθυμία. Είσθε τόσο ηρεμος ώστε τό σώμα σας 
γίνεται έντελώς μέρος τής γης, μέρος άπό κάθε τι πού είναι ηρε
μο. Καί όπως ή έλαφριά αϋρα πού έρχόταν άπό τούς λόφους 
κουνούσε τά φύλλα, αύτή ή ήρεμία, αύτή ή έξαιρετική ίδιότης 
τής σιωπής δέν έταράσετο. Τό σπίτι ήταν άνάμεσα ατούς λόφους 
καί στή θάλασσα, έδέσποζε πάνω άπ' τή θάλασσα. Καθώς παρα
τηρούσατε τήν ηρεμη θάλασσα, γινόσαστε πραγματικά - άπό 
κάθε τι. Εϊσαστε τό φώς καί ή όμορφιά τής άγάπης. Πάλι τό νά 
πήτε «εϊσαστε ενα μέρος άπό κάθε τι» είναι έπίσης λάθος. Ή 
λέξη «σύ» δέν είναι κατάλληλη, διότι πραγματικά δέν εϊσαστε 
έκεί. Δέν ύπήρχατε. 'Υπήρχε μόνον αύτή ή σιωπή, ή έξαιρετική 
αϊσθηση τής άγάπης. Οί λέξεις σύ καί έγώ χωρίζουν τά πράγμα
τα. Αύτός ό χωρισμός ο' αύτή τήν παράξενη σιωπή καί ήρεμία 
δέν ύπάρχει. Καί όπως κοιτούσατε έξω άπό τό παράθυρο, ό 
χώρος καί ό χρόνος έφαίνοντο ότι είχαν φθάσει ο' ενα τέλος. Ό 
χώρος πού διαιρεί δέν είχε πραγματικότητα. Αύτό τό φύλλο καί 
αύτός ό εύκάλυπτος καί τό γαλάζιο λαμπερό νερό δέν ήταν δια
φορετικά άπό σάς. Ό διαλογισμός είναι πολύ άπλός. Τόν μπερ
δεύαμε, ύφαίνομε εναν ίστό άπό ίδέες γύρω άπ' αύτόν - τί είναι 
καί τί δέν είναι. Άλλά δέν είναι τίποτα άπ' αύτά τά πράγματα. 
'Επειδή είναι τόσο πολύ άπλός μάς ξεφεύγει, διότι ό νούς μας εί
ναι τόσο πολύπλοκος, μικροπρεπής καί έφθαρμένος άπό τόν 
χρόνο. Καί αύτός ό νούς ύπαγορεύει τή δράσι τής καρδιάς καί ή 
ταραχή άρχίζει. Άλλά ό διαλογισμός έρχεται φυσικά μέ έξαιρε
τική εύκολία, όταν περπατάτε στήν άμμο η κοιτάτε έξω άπ' τό 
παράθυρό σας η βλέπετε αύτούς τούς θαυμάσιους λόφους πού 
φλέγονται άπό τόν ηλιο τού καλοκαιριού. Γιατί εϊμαστε τόσο βα
σανισμένα άνθρώπινα όντα, μέ δάκρυα στά μάτια καί ψεύτικο γέ
λιο στά χείλη; 'Άν μπορούσατε νά περπατήσετε μόνος, άνάμεσα 
ο' αύτούς τούς λόφους η στά δάση η άνάμεσα στή μακρυά λευκή 
όμμο, ο' αύτή τήν μοναχικότητα θά γνωρίζατε τί είναι διαλογι
σμός. Ή έκστασι τής μοναχικότητας έρχεται όταν δέν είσθε τα
ραγμένος διότι είσθε μόνος, πού δέν άνήκετε πιά στόν κόσμο η 
δέν είσθε προσκολλημένος σέ ό,τιδήποτε. Τότε, όπως αύτή ή 
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αύγή πού φάνηκε αύτό τό πρωϊνό, έρχεται σιωπηλά καί φτιάχνει 
ένα χρυσό μονοπάτι σέ πλήρη σιωπή, ή όποία ύπήρχε άπό τήν 
άρχή, ή όποία ύπάρχει τώρα καί θά ύπάρχη πάντοτε. 

Τήν εύτυχία καί τήν εύχαρίστησι μπορείτε νά τήν άγοράσετε 
σέ κάποια άγορά σέ κάποια τιμή. Άλλά τήν εύδαιμονία δέν μπο
ρείτε νά τήν άγοράσετε, γιά τόν έαυτό σας ιϊ γιά κάποιον άλλον. 
Ή εύτυχία καί ή εύχαρίστησι δεσμεύονται άπό τόν χρόνο. Μόνον 
στήν όλοκληρωτική έλευθερία μπορεί νά ύπάρχη έλευθερία. Τήν 
εύχαρίστησι, όπως καί τήν εύτυχία, μπορείτε νά τήν ζητήσετε καί 
νά τήν βρήτε μέ διάφορους τρόπους. Άλλά έρχονται καί φεύ
.γουν. Ή εύδαιμονία - αύτή ή παράξενη αϊσθησι χαράς - δέν έχει 
κίνητρο. Δέν μπορείτε, πιθανόν, νά τήν άναζητήσετε, όταν μιά 
φορά ύπάρχη έξηρτημένη άπό τήν ποιότητα τού νού σας, παρα
μένει άχρονη, χωρίς αίτία καί είναι ένα πράγμα πού δέν μετριέται 
άπό τόν χρόνο. Ό διαλογισμός δέν είναι ή έπιδίωξι τής εύχαρι
στήσεως καί τής άναζητήσεως εύτυχίας. Ό διαλογισμός άντιθέ
τως, είναι μιά κατάστασι _τού νού στήν όποίαν δέν ύπάρχει ίδέα ιϊ 
συνταγή καί έπομένως ύπάρχει όλοκληρωτική έλευθερία. Μόνον 
δι' έναν τέτοιο νού αύτή ή εύδαιμονία έρχεται χωρίς ν' άναζητη
θή καί χωρίς νά προσκληθή. ·Όταν ύπάρχει, όν καί είναι δυνατόν 
νά ζήτε ατόν κόσμο μέ όλους τούς θορύβους του, εύχαριστήσεις 
καί βαρβαρότητες, αύτά όλα δέν θά έγγίξουν αύτόν τόν νού. 
·Όταν ύπάρχει έκεί, ή σύγκρουσι έχει παύσει. Άλλά τό τέλος τής
συγκρούσεως δέν είναι κατ' άνάγκην ή όλοκληρωτική έλευθε
ρία. Ό διαλογισμός είναι μιά κίνησι τού νού σ' αύτή τήν έλευθε-.
ρία. Σ' αύτή τήν έκρηξι τής εύδαιμονίας τά μάτια γίνονται άθώα
καί ή άγάπη τότε είναι εύλογία.

Ό διαλογισμός δέν είναι άπλούς έλεγχος τού σώματος καί 
τής σκέψεως, οϋτε είναι ένα σύστημα είοπνοής καί έκπονής. Τό 
σώμα πρέπει νά είναι ιϊσυχο, γερό χωρίς ύπερέντασι. Ή εύαισθη
σία στήν αϊσθησι πρέπει νά ύπάρχη καί νά είναι όξεία καί ό νούς 
μέ όλη τήν φλυαρία του, τήν ταραχή καί τά ψαξίματα πρέπει νά 
σταματήση. Δέν είναι ό όργανισμός μέ τόν όποίον πρέπει κανείς 
νά άρχίση, άλλά μάλλον είναι ό νούς μέ τίς γνώμες του, προκατα
λήψεις καί αύτοενδιαφέροντα πού πρέπει νά προσεχθή. 'Όταν ό 
νους είναι ύγιής, ζωντανός καί ζωηρός, τότε ή αϊσθησι θά είναι 
ύψωμένη καί έξαιρετικά εύαίσθητη. Τότε τό σώμα μέ τήν δική 
του φυσική καλωσύνη, ή όποία δέν θά έχη έλαττωθή άπό τήν συ
νήθεια καί τήν διάθεσι, θά λειτουργήση όπως θά έπρεπε. Πρέπει 
λοιπόν κανείς νά άρχίση μέ τόν νού καί όχι μέ τό σώμα, διότι ό 
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νούς είναι σκέψι καί οί ποικιλίες τών έκφράσεων τής σκέψεως. 
Άπλή συγκέντρωσι κάνει τήν σκέψι στενή, περιορισμένη καί εϋ
θραυστη, άλλά συγκέντρωσις έρχεται σάν ένα φυσικό πράγμα, 
όταν ύπάρχη μιά έπίγνωσι τών τρόπων τής σκέψεως. Αύτή ή έπί
γνωσι δέν έρχεται άπό τόν σκεπτόμενο ό όποίος έκλέγει καί 
άπορρίπτει, συγκρατεί καί άπορρίπτει. Αύτή ή έπίγνωσι είναι 
χωρίς έκλογή καί είναι καί τά δύο, τό έξωτερικό καί τό έσωτερι
κό, είναι μιά έσωτερική ροή άνάμεσα στά δυό. "Έτσι ό χωρισμός 
άνάμεσα στό έξωτερικό καί έσωτερικό τελειώνει. Ή σκέψι κατα
στρέφει τήν αϊσθησι, τnν αϊσθησι πού είναι άγάπη. 

Ή σκέψι μπορεί νά προσφέρη μόνον εύχαρίστησι, καί στήν 
έπιδίωξι νά εύχαριστήσης ή άγάπη παραμερίζεται. Ή εύχαρίστη
σι τού φαγητού, τού πιοτού, έχει τήν συνέχειά της στή σκέψι καί 
άπλώς τό νά έλέγχωμε η νά καταπνίγωμε αύτή τήv εύχαρίστησι, 
τήν όποίαν ή σκέψι έχει έπιφέρει, δέν έχει σημασία, δημιουργεί 
μόνον διάφορες μορφές συγκρούσεως καί καταναγκασμού. 

Ή σκέψι, πού είναι σημαντικό πράγμα, δέν μπορεί νά άναζη
τήση αύτό πού είναι πέρα άπ' τόν χρόνο, διότι ή σκέψι είναι 
μνήμη καί ή πείρα σ' αύτή τήν μνήμη είναι σάν πεθαμένη, σάν τό 
φύλλο τού τελευταίου φθινοπώρου. 

Στήν έπίγνωσι όλων αύτών γεννιέται ή προσοχή, ή όποία δέν 
είναι άποτέλεσμα μή προσοχής. 

Ύπάρχει άπροσεξία ή όποία έχει ύπαγορεύσει τίς εύχάριστες 
συνήθειες τού σώματος καί έξασθενεί τήν έντασι τής αίσθήσε
ως. Ή άπροσεξία δέν μπορεί νά δημιουργηθή μέσα στήν προσο
χή. Ή έπίγνωσις τής άπροσεξίας είναι προσοχή. 

Τό νά βλέπη κανείς όλόκληρη αύτή τήν περίπλοκη λειτουργία 
είναι διαλογισμός, άπό τόν όποίον μόνον έρχεται τάξις σ' αύτή 
τήν σύγχυσι. Αύτή ή τάξις είναι τόσο άπόλυτη, όπως είναι ή τάξις 
στά μαθηματικά καί άπ' αύτήν ύπάρχει δράσις - τό αμεσον πράτ
τειν. Ή τάξις δέν είναι διευθέτησις σκοπός καί άναλογία. Αύτά 
έρχονται πολύ άργότερα. Τάξ:ς έρχεται άπό έναν νού ό όποίος 
δέν θορυβείται άπό τά πρc.γματα τής σκέψεως. "Όταν ή σκέψις 
είναι σιωπηλή, ύπάρχει κενόν, πού είναι τάξις. 

Ή Άλήθεια δέν δίδεται. 'Ή τήν εύρίσκει κανείς μέσα είς τόν 

έαυτό του η δέν τήν εύρίσκει καθόλου. 
Έρμής ό Τρισμέγιστος 
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ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ «ΓΝΩΣΙΣ» ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ 

Τό θέμα είναι στενώτατα συνηρτημένον πρός τό γνωστότατον 

Δελφικόν Παράγγελμα ΓΝΩθΙ ΣΑ ΥΤΟΝ, τού όποίου τόσον με

γάλη γίνεται χρήσις καί, έν πολλοίς, κατάχρησις. Έπιβάλλεται 
λοιπόν μιά λεπτομερής διερεύνησις τής προελεύσεως καί τής 

άκριβούς έννοίας τής Δελφικής Έντολής, άφού, όπως έλπίζω, · 
θά άποδειχθή ότι τής έντολής τούτης έκφρασις καί πραγματο

ποίησις είναι ή Σωκρατική ζωή καί διδασκαλία. 

Είς τήν σχετικήν έρευναν μας διευκολύνει ό Πλούταρχος, ό 

όποίος είς τό κατ' έξοχήν μυστηριακόν σύγγραμμά του «Περί τού 

ΕΙ έν Δελφοίς» άναφέρει ότι είς τό ύπέρθυρον τού Ναού τού 
'Απόλλωνος είχον γραφή είς θέσιν περίοπτον ή λέξις ΕΙ καί τό 

γνωμικόν ΓΝΩθΙ ΣΑΥΤΟΝ. Εί!(=είσαι, ύπάρχεις), γράφει ό Πλού

ταρχος, άνεφώνουν οί προσερχόμενοι πιστοί ύμνολογούντες τόν 

"Άχρονον καί Αίώνιον καί Παντοδύναμον-Πανάγαθον θεό, τήν 

μόνην 'Αλήθειαν. Ό θεός δέ, άμείβων τρόπον τινά τήν διαφαινο

μένην άνθρωπίνην έφεσιν πρός γνώσιν τής άληθείας έν τή ζωή 
καί τQ κόσμ�, άπήντα διά τής προσταγής: ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ! 

Γνώρισε είς τά βάθη τού ΕΙΝΑΙ σου τήν ούσίαν τής ύπάρξεως 
σου, πού είναι τόσω πλησίον ΜΟΥ, καθώρισε συνεπώς τόν σκο

πόν τής ζωής σου καί κανόνισε σύμφωνα μέ τόν σκοπόν τούτον 
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τόν βίον σου. Ήθικόν λοιπόν είναι τό νόημα, τό βαθύτεροv νόημα 
τής ύπάρξεώς μας, άφού διά τώv έvεργειώv μας, τών πράξεών 
μας κυρίως έκφραζόμεθα, παρουσιάζομεν δηλαδή τάς νοητικός, 
συναισθηματικός καί βουλητικός μας ίκαvότητας η δυνατότητας. 

Ώς «γvωμικόν» τό ΓΝΩΘΙ ΣΑ ΥΤΟΝ άποδίδεται είς τόv έκ τώv 
Έπτά σοφών Χίλωνα τόν Λακεδαιμόvιοv. Καί είναι βέβαια όλα τά 
γνωμικά τής βιοτικής πείρας προϊόντα, άλλά τής πείρας, πού, 
φωτισμένη άπό τόv θείον σπινθήρα τού Λόγου, μπορεί νά όδηγη
θή άπό τής πράξεως είς τήν θεωρίαv, δηλαδή vά φιλοσοφήση. 

Πρώτος ό Πλάτων· είς τόv «Πρωταγόρα» του όμιλώv διά τόv 
τρόπον, μέ τόv όποίοv έφιλοσόφουv οί παλαιοί, λέγει: «Ούτος ό 
τρόπος ηv τής φιλοσοφίας τώv παλαιών βραχυλογία τις λακωνι
κή». Άvαφέρει δέ ό Πλάτων καί τά όvόματα τώv «φιλοσόφως λα
κωνιζόvτωv» ώς έξής: «Τούτων ηv καί Θαλής ό Μιλήσιος καί Πιτ
τακός ό Μυτιληναίος καί Βίας ό Πριηνεύς καί Σόλων ό ήμέτερος 
καί Κλεόβουλος ό Λίνδιος καί Μύσων ό Χηvεύς καί έβδομος έv 
τούτοις έλέγετο Λακεδαιμόνιος Χίλων». Τό έν άρχή, καί ( «τού
των ήv καί Θαλής ... ») δεικνύει ότι καί πολλοί άλλοι φιλοσόφως 
έλακώvιζοv. Πράγματι μεγάλη διαφωv·α παρά τοίς παλαιοίς ώς 
πρός τούς Έπτά. Μόνον οί 4 (έκ τώv 7) δηλαδή Θαλής, Βίας, 
Πιττακός, Σόλων ύπάρχουv είς όλους τούς καταλόγους τώv 
Έπτά. Τήv θέσιν τώv άλλων τριών καταλαμβάνουν διάφοροι, οϋ
τως ώστε οί 7 γίνονται 21. Όφειλόμεvοv χρέος άποτίοvτες άvα
φέρομεv όλα τά όνόματα: Θαλής, Βίας, Πιττακός, Σόλων, Χίλων, 
Περίανδρος, Κλεόβουλος, Μύσωv, Λεώφαvτος, Έπιμεvίδης, 
Άvάχαρσις, Άριστόδημος, Πάμφυλος, Άκαουσίλαος, Φερεκύ
δης, Πυθαγόρας, Λάσος, 'Ερμιονεύς, Άvαξαγόρας, Όρφεύς, Λί
νος, Έπίχαρμος. 

Τά γνωμικά τώv Σοφών δέv ήσαν, όπως εϊπομεv, τής πείρας 
μόνον παραγγέλματα, άλλά καί τόσον ένδεικτικά τής βαθυτέρας 
γνώσεως περί τής ούσίας καί τού σκοπού τής ζωής, ώστε ό ϊδιος 
ό Θεός, ό Άπόλλων, τά δέχεται, τά υίοθετεί ώς άvαθήματα καί 
γίνονται πλέον τά Δελφικά, τά τής Πυθίας γράμματα, τά Δελφικά 
παραγγέλματα. Πόσα ήσαν: Πολλοί πίνακες Δελφιι<ώv πcιραγ
γελμάτωv ύπήρχοv κατά τήv άρχαιότητα*. Διά τά αύτά καί διά τήv 

• Ό Στοβαίος διεσωσε δύο τοιούτους: 1) .. Σωσιάδσυ τώv 7 Σοφών ύnοθήκοι»· περιέχει 147 

έκ τώv όnσiων ή πρώτη ώς διά vά δηλωθιi ότι ό ίδιος ό θεός συvέωξε τόν πίνακα: .. ·Εηου 

θεώ» - Ή ηροτελευτοiο .. υποθήκη» - ηροσεξοτέ την - .. naίς ών κόσμος ίσθι. ήβώv έγκρο

τής, μέσος δίκαιος, ηρσβύτερος εύλογος" - Και ή τελευταίο .. τελεύτο άλυπος» . 2) Ό 

πληρέστερος niνοξ Δελφιι<ών nορογγελμότων είναι (ό παρά Στοβοίω έniοης) »Δημητρίου 

τού Φοληρέως τών Έnτο Σοφών οnοφθεγμοτα» - Εiς τούτον σημειώνονται κοτο Σοφούς τά 

όnοφθέγμοτο ώς έξής: Κλεόβουλος με 20 και μέ πρώτον τό "Μέτρον άριστον" - Σόλων. 20, 
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ύπόληψιν πού άπέλαυον είς τόν άρχαίον κόσμον, γράφει ό Διό

δωρος ό Σικελιώτης: «Τών έν Δελφοίς άναθημάτων βελτίων (εί

σί) τά άποφθέγματα ταύτα. Αί μέν γάρ χρυσοί τού Κροίσου πλίν

θοι καί τά όλλα τά κατασκευάσματα ήφανίσθη καί μεγάλος 

άφορμάς παρέσχε τοίς άσεβείν τό ίερόν έλομένοις, αί δέ γνώμαι 

τόν άπαντα χρόνον σώζονται έν ταίς τών πεπαιδευμένων ψυχαίς 

τεθησαυρισμέναι καί κάλλιστον έχουσαι θησαυρόν, πρός ον οϋτε 

Φωκείς οϋτε Γαλάται προσενεγκείν τάς χείρας σπουδάσειαν*». 

Έξ όλων τών άποφθεγμάτων δύο είχον λάβει πρώτα τήν τιμήν 

τής άναγραφής μέ χρυσά γράμματα είς τόν πρόναον τού Δελφι

κού 'Ιερού, τό «Γνώθι σαυτόν» καί τό «Μηδέν άγαν». - «Παγχάλε

πον καί ού (τού) παντός», όνομάζει τό «Γνώθι σαυτόν» ό Πλάτων. 

- «Τό Γνώθι σαυτόν έν λόγοις ούδέν μέγα, έργυ) δέ μόνος τούτ'

έπίσταται θεός», λέγει ό Εύριπίδης είς περισωθέν άπόσπασμα

τής άπολεσθείσης τραγωδίας τού «·Ίων» (άπ. 55 - Nauck) - Πα

ραδίδεται έπίσης (παρά Στοβαίu;J ΧΧ, 13) ότι ό Χίλων έρωτηθείς

τί χαλεπώτατον: «τό γιγνώσκειν έαυτόν, έφη· πολλά γάρ ύπό φι

λαυτίας έκαστον (είς)- έαυτόν προστιθέναι». - Άποτέλεσεν, ώς

γνωστόν, τήν βάσιν τής Σωκρατικής φιλοσοφίας καί διερευνάται

ώς πρός τήν άξίαν καί τήν σημασίαν του μέχρι σήμερον άπό

όλους τούς φιλοσοφούντας. Ή προέλευσις λοιπόν τού «Γνώθι

σαυτόν» άποδίδεται κατά τήν κοινήν άντίληψιν είς τά διδάγματα

τής βιοτικής πείρας, άλλά τό γεγονος ότι οί 7 Σοφοί ήσαν όλοι

«μεμυημένοι» καί ότι κατ' έξοχήν μυστηριακόν κέντρον μέ πα

γκόσμιον κύρος ητο τό Δελφικόν 'Ιερόν, μάς έπιτρέπει νά ύπο

στηρίξωμεν ότι τό «Γνώθι σαυτόν» είναι μία μυστηριακή άλήθειtι,

τήν όποίαν πρώτοι οί 'Έλληνες μύσται προέβαλον ώς έπιταγήν

είς τόν βέβηλον κόσμον. Πρώτοι οί Δελφικοί μύσται έξέπεμψαν

τό παράγγελμά των ώς κήρυγμα πολέμου κατά τών προλήψεων

καί τών παθών, κήρυγμα παρουσιαζόμενον ώς χρέος - χρέος

ΛΟΓΙΚΟΝ - πρός τήν άκριβή γνώσιν τής ούσίας καί τού σκοπού

τής ζωής τού άνθρώπου. Καί πρώτοι οί "Έλληνες μεμυημένοι έρ

ριψαν όλον τό βάρος τών λόγων καί τών έργων των είς τήν ύπη

ρεσίαν τού θεαρέστου καί θεοπνεύστου παραγγέλματος. Ό Πίν

δαρος, ό Αίσχύλος, ό Σοφοκλής, ό Εύριπίδης, ό 'Αριστοφάνης, ό

'Αριστείδης, ό Περικλής, ό Φειδίας, ό Σωκράτης, όλοι αύτοί έπά-

Μηδέν άγαν - Χίλων, 20, Γνώθι σαυτόν - Θαλής, 20, Έγγύα, παρά δ' άτα - Πιττακός, 13, και

ρόν γνώθι - Βίας. 17, Οί πλείστοι κακοί - Περίανδρος, 18, Μελέτη τό πάν. Ό Άριοτοτέλης 

είς τήν .. pητορικήν τέχνην .. τό άποδίδει είς τόν Χίλωνα τό .. Μηδέν άγαν". 

• Καί οί Φωκεϊς καί οί Γαλάται "έσύληοαν .. , ώς γνωστόν, τό Δελφικόν Ίερόν. 
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λαισαν κατά τών προλήψεων καί τών παθών, έδίδαξαν καί τούς 

άλλους, έδημιούργησαν πρότυπα ζωης καί θαυμαστού κάλλους 

καi άρμονίας έργα ύπό τό φώς της Δελφικής έντολης, πού κα

τηύγαζε τήν ψυχήν των. Ύnό τό φώς τούτο nαρουσιάσθη τό δι

καίως άποκληθέν «'Ελληνικόν θαύμα τού Ε' n.χ. αίώνος», τό 

θαύμα τών 'Έργων, τό θαύμα τού Πνεύματος καί της Τέχνης, πού 

δέν είναι βέβαια τίποτα άλλο, παρά τό πρώτον δειγμα τού θαυμα

σμού έnιπέδου, είς τό όποιον δύναται vά άνέλθη ό ό.νθρωnος 

ύnό τήν ώθησιν της έnιγνώσεως της ούσίας καί τού σκοπού της 

ζωής του. 

Ό Ε' n.X. αίών άποτελεΤ βεβαίως έν σύνολον ζωης, σύνολον 

ένιαιον καί άδιάσπαστον. "Αν ξεχωρίζωμεν ώς στοιχεια του τά με

γάλα όμαδικά έργα - κατορθώματα, τά δημιουργήματα τών Κα

λών Τεχνών καί τά καθαρώς λογικά-πνευματικό έnιτεύγματα 

Γράμματα-Φιλοσοφίαν, τό κάμνομεν πρός εύκολίαν μας, διά νά 

δυνηθώμεν δηλαδή νά τά έξετάσωμεν καί νά τά κρίνωμεν έχο

ντες ύπ' όψιν μας αύτά καθ' όλον τό βάθος καί τό πλά�ος των. 

'Όλα λοιπόν λαμπρά καί θαυμαστά τά συναnοτελούντα τό τέκνον 

της Δελφικής έντολης, τόν Ε' n.X. αίώνα. Άλλά τό λαμπρότερον 

καί θαυμαστότερον δημιούργημά του είναι ή 'Αττική (λεγομένη) 

Φιλοσοφία πού έθεμελιώθη μέ τήν Σωκρατικήν διδασκαλίαν, της 

όποίας κέντρον έρεύνης είναι, ώς γνωστόν, τά άνθρώπινα καί ό 

άνθρωπος, δηλαδή ή φιλοσοφία τού Πλάτωνος καί Άρι,στοτέ
λους. 

Ή 'Αττική φιλοσοφία είναι τό άνθος καί ό καρπός μακράς 

καλλιεργείας ίδεών καί κηρυγμάτων άναμορφωτικών της πα

λαιάς ζωής. Oi λυρικοί ποιηταί, οί μεγάλοι τραγικοί, oi πολεμισταi 

πού θυσιάζουν καί τήν ζωήν ύnέρ τού ίδανικού της έλευθερίας, 

οί μεγάλοι πολιτικοί, οί καλλιτέχνες πού έμφανίζουν είς άρμονι

κόν συνδυασμόν τήν ούσίαν καί τήν μορφήν - όλοι προετοιμά

ζουν τήν όδόν είς τήν Άττικήν φιλοσοφίαν. 

Ό Πίνδαρος, μέγας ποιητής καί βαθύς μύστης, πραγματικά 

«τQ θεQ κεχαρισμένος», στηλιτεύει τό nαμμίσητον ψεύδος - ού

δέποτε θά βρέξη τήν γλώσσαν του μέ τό δηλητήριον τοϋ ψεύ

δους - βδελύσσεται τήν δουλόφρονα κολακείαν, τό δολερόν 

αύτό έρπετόν - καυτηριάζει τήν ϋβριν καί τόν φθόνον (ό θεός 

ταπεινώνει τόν άλαζόνα καί ύψώνει τόν ταπεινόν) - Τό πάθος, 

κάθε πάθος, δέν είναι, παρά διαταραχή της ίσορροnίας της ψυ

χής. Τό πάθος ζαλίζει όλους καί τόν σοφόν άκόμη (Όλ. VII, 55) 

«Αί δέ φρενών ταραχαί nαρέπλαγξαν καί σοφόν». 

Ό Αίσχύλος έπειτα, ό μέγας μή τυπικώς μεμυημένος μύστης: 
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Είς τήν Όρέστειαν άγωνίζεται κατά τής άγρίας τυφλής έκδι
κήσεως, πού τήν παρουσιάζει ώς κοινωνικόν πάθος-πρόληψιν. 
Ό χορός ύποδέχεται μέ άλλαλαγμούς χαράς τόν έκδικητήν 
Όρέστην: ΤΗλθες έπιτέλους ... έμπρός! «'Αντί πληγής φονίας φο
νίαν πληγήν τινέτω· δράσαντι παθεϊν, τριγέρων μύθος τάδε 
φωνεί»: Ή φονική πληγή μ' όμοια πληγή νά τιμωριέται· νά πάθη 
όποιος έκαμε κακό, πανάρχαιος λόγος τό προστάζει. - 'Αλλά 
άμέσως μετά τήν έκδίκησιν ό ποιητής διά τού Όρέστου τολμά νά 
θέση ύπό άμφισβήτησιν τόν «πανάρχαιον λόγον»: δράσαντι πα
θείν. Πρίν άκόμη φθάσουν οί 'Ερινύες, ό 'Ορέστης έχει θέσει 
ηδη τό δίλημμα: 'Έπρεπε η δέν έπρεπε νά φονεύσω τήν μητέρα; 
Καί ό χορός ξεχνάει τήν πανάρχαιαν προσταγήν καί δέν άπαντα 
·τώρα: 'Έπρεπε! Εύχεται μόνον στόν 'Ορέστη νά εϋρη τήν «κά
θαρσιν» τού πάθους τή άρωγή τής θεότητας. Άπό τής στιγμής
αύτής τό ήθικόν οίκοδόμημα τής άρχαίας κοινωνίας κλονίζεται.

Άπό τής στιγμής αύτής άνθρώπινα είναι τά έργα τού άνθρώ
που· ή θεότης δέν είναι έκδικητική. Ή θεότης δέν κατατυραννεί 
τόν άνθρωπον, διά νά-βεβαιώνεται περί τής ύπεροχής της άπέ
ναντί του. Άπό τής στιγμής αύτής ό άνθρωπος - ό 'Αθηναίος τού 
Ε' αίώνος - καταβιβάζει άπό τόν τυραννικόν θρόνον της τήν θεό
τητα, ή όποία θεότης, τόν όδηγεί ηδη διά τής πράξεως είς τήν 
θεωρίαν, διά τού παθήματος είς τήν μάθησιν· όρίζει δηλαδή ή 
θεότης τό πάθημα ώς άπαραίτητον προϋπόθεσιν τής μαθήσεως. 

- «Ζήνα δέ τις προφρόνως έπινίκια κλάζων τεύξεται φρενών τό
πδ.v- τόν φρονείν όδώσαντα, τόν πάθει μάθος θέντα κυρίως
έχειν ... », λέγει ό Αίσχύλος πάλιν στόν 'Αγαμέμνονα (173-181.).
« 'Ει,είνος έφθασε στό ϋψιστο σημείον τής φρονήσεως πού άνα
πέμπει έπινίκιον παιάνα στόν Δία- γιατί Αύτός έβαλε τούς θνη
τοιΊς στό δρόμο τής φρονήσεως καί ώρισε νά έχη κύρος νόμου
τό γεγονός ότι ή μάθησις άποκτδται ϋστερα άπό παθήματα», (τό
rrάθος μάθος). Ό Προμηθεύς έπίσης διαλαλεί χωρίς δισταγμό:
«'Ήθελα κι' έφταιξα - Γιά νά βοηθήσω τούς θνητούς βρήκα έγώ
πόνους καί πάθια». Ό πόνος μου καί ή θυσία μου είς τήν ύπηρε
οίαν τού άνθρώπου. - Ό Προμηθεϊκός άνθρωπος τού Αίσχύλου -
ό 'Αθηναίος δηλαδή τού Ε' αιώνος - δέν φοβάται πιά τόν πόνον
καί τά παθήματα - άποφασίζει νά άντιμετωπίση τόν κίνδυνον καί
νά παλαίση πρός τάς δυσκολίας πού τού προβάλλει ή έξωτερική
�φυσική άναγκαιότης. Καί τολμά νά πράττη καί μέ τήν σκέψιν του
έξετάζει θεωρητικώς -έκλογίζεται- όσα έπιχειρεί. Ό Περικλής
είς τόν θουκυδίδειον Έnιτάφιον λέγει: «Διαφερόντας καί τάδε
έχομεν, ώστε τολμάν τε οί αύτοί μάλιστα κσί περί ών έπιχειρήσο-
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μεν έκλογίζεσθαι». Διά τής πράξεως δηλαδή είς τήν θεωρίαν -
διά τού παθήματος-πράξεως είς τήν μάθησιν-άρετήν. Τέτοιου 

εϊδους «μάθησιν» είχεν ύπ' όψιν του ό Σωκράτης χαρακτηρίζων 

τήν άρετήν ώς μάθησιν, ώς «βίωμα» δηλαδή ά11ορρέον άπό τό 

πάθος - πάθος καί έν συνεχεία τό μάθος - λόγον. Ή τόλμη αύτή, 
ή περί τήν πράξιν καί τόν λογισμόν τόλμη, ή τόλμη τής έν ήμίν 
έρεύνης πρός άναζήτησιν τής άληθείας διά τού «Λόγου» 

δημιουργεί τούς θαυμαστούς τραγικούς ηρωας-πρότυπα ζωής. 
Ή "Αντιγόνη φωνάζει είς τόν Κρέοντα προβάλλουσα τούς 

άγραφους νόμους μέ τό αίώνιον κύρος, τούς νόμους, τούς 
όποίους ό λογισμός της όδηγείται μέσον τού παθήματος νά εϋρη 
καί νά τιμήση. 

- «Ούδείς οίδεν έξ ότου φάνη» ... Καί, όταν ό Κρέων τής λέ
γει: Πώς τολμάς νά αίσθάνεσαι καί νά πράττης άντίθοα πρός 
όλούς τούς συμπολίτας σου; όλοι τόν μισούν τόν Πολυνείκη, ή 
"Αντιγόνη βροντοφωνεί: - Ού συνέχθειν, άλλά συμφιλείν έφυν. -
Προσέξατε είς τό έφυν· ό λογισμός, ό διά τού γνώθι σαυτόν, λο

γισμός, είναι ό δημιουργός του. 

Άλλά ό άντιπροσωπευτικότερος τύπος τού Προμηθεϊκού άν
θρώπου τού Ε" αίώνος είναι ό Τύραννος Οίδίπους (τού Σοφοκλέ
ους). Ζητεί νά εϋρη τήν άλήθεια. Γνώθι σαυτόν, τού φωνάζει ό 
Τειρεσίας. "Αρνείται νά τό δεχθή άνεξετάστως. Έκλογίζεται, 
έρευνά. "Ανευρίσκει έν έαυτώ τήν άλήθειαν ... καί παθαίνει, άλλά 
έχει τήν δύναμιν νά ζήση αύτό τό πάθημα, διά τής γνώσεως 
έφθασεν είς τήν δύναμιν τής κατά μέτωπον άντιμετωπίσεως τής 
πραγματικότητος, δηλαδή είς τήν άρετήν. Σκεφθήτε τόν Οίδίπο
δα. Είναι άπό τούς συμπαθέστερους τραγικούς ηρωας. Είναι φο
νεύς, είναι αίμομείκτης - έν τούτοις έπιτυγχάνει όχι μόνον τής 
ίδικής του, άλλά καί τής ίδικής μας ψυχής τήν διά τού έλέους 
κάθαρσιν. 

Αύτή λοιπόν ή τόλμη περί τήν πράξιν έν συνδυασμώ μέ τήν 
έφεσιν τής γνώσεως κάμνει τόν άνθρωπον ίκανόν νά άντιμετωnί
ζη μέ θάρρος τήν πραγματ11<ότητα καί νά έπιζητή νά είσδύση είς 
αύτήν καί νά συλλάβη τήν ούσίαν της. Δημιουργεί δηλαδή ό άν
θρωπος τό περί τού όντος πρόβλημα, τουτέστιν τήν κυρίως φιλο
σοφίαν. 

Ίδού πώς ύπό τό φώς τής Δελφικής έντολής «Γνώθι σαυτόν», 
τήν όποίαν ύπηρετεί πιστώς ό Σωκράτης, δημιουργείται ύπ' αύ
τού καί τελειούται διά τού Πλάτωνος καί "Αριστοτέλους ή Άττική 
Φιλοσοφία. Άφορμάται άπό τά άνθρώπινα καί τόν άνθρωπον καί 
θεωρούσα αύτόν όχι ώς αύτοτελές έγώ, άλλά ώς μονάδα μέσα 
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είς τήν κοινότητα τής όντολογικής πραγματικότητος έπεκτείνε
ται (ή Άτ. Φιλοσοφ.) διά τοϋ Πλάτωνος καί 'Αριστοτέλους είς τήν 
θεώρησιν τοϋ όντος, (είς τήν κατά μέτωπον άντιμετώπιση τοϋ 
όντολογικοϋ προβλήματος). 'Υψώνεται (διά τών τριών φιλοσό
φων) μέχρι τοϋ νοητού κόσμου, πού δέν είναι έν τούτοις άρνησις 
τοϋ αίσθητοϋ, άλλά πηγή σταθερά, άπό τήν όποίαν άντλεί ό αί
σθητός κόσμος τήν ένότητά του, τό βαθύτερον νόημά του καί 
τήν ούσιαστικήν του ϋnαρξιν. 

"Άς ϊδωμεν τώρα έν λεπτομερεία πώς ό Σωκράτης, ό ίδρυτής 
τής 'Αττικής Φιλοσοφίας, ύπηρετεί τήν Δελφικήν Έντολήν. 

Είναι γνωστόν άπό τήν Σωκρατικήν Άπολογίαν ότι ό Χαιρε
φών ή ρώτησε τόν Δελφικόν θεόν «τίς σοφώτατος». Καί ό 'Απόλ
λων: «Σοφός Σοφοκλής, σοφώτερος Εύριπίδης, άνδρών δ' άπά
ντων σοφώτατος Σωκράτης». Καί διηγείται ό ϊδιος ό Σωκράτης 
μέ τό χαριτωμένο έκείνο ϋφος του: «·Όταν έμαθα τόν χρησμόν, 
nαρεξενεύθηκα. Πώς τό είπεν αύτό ό θεός; Πρέπει βέβαια νά 
ξέρη τί λέγει καί 'νά έχη δίκιο. Άλλά τότε γιατί είμαι σοφός; Τίς ή 
έμή σοφία; Έγώ δέν διστάζω νά διακηρύττω: «εν οίδα ότι ούδέν 
οίδα». Μήπως αύτή ή όμολογία τής άγνοιας - τό «ούκ είδέναι» -
μήπως αύτό είναι ηδη μία σταθερά καί άναμφισβήτητος γνώσις, 
τό θεμέλιον τής πραγματικής γνώσεως, « Έnομένως, λέγει ό 
Σωκράτης, ή πηγή τής γνώσεως ύπάρχει έν ήμίν αύτοίς - μέσα 
μας. "Άν έξετάσωμεν λοιπόν τήν ϋnαρξίν μας, τόν έαυτόν μας καί 
έτσι θά έλεγξωμεν καί τόν περί έμοϋ Δελφικόν χρησόν, ό όποίος 
λέγει καθαρά ότι είμαι «σοφώτατος». Καί άρχίζει ή έξέτασις τοϋ 
βίου, τής ούσίας τοϋ βίου τοϋ έαυτοϋ του καί τών άλλων. Ό Πλά
των έγραψε άργότερα πώς ό Σωκράτης άπέδειξε τόν άνδρειότα·
τον στρατηγόν Λάχητα άγνοοϋντα τί έστιν άνδρεία, τόν ίερατικόν 
Ευθύφρονα τί όσιότης, τόν φρόνιμον νέον Χαρμίδην τί σωφρο
σύνη. - Άλλά ή ζωή μας όλη περί αύτά στρέφεται. Σοφία, άν
δρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, εύσέβεια ... είναι ή δύναμις=άρε
τή τής ζωής. Αύτήν τήν άρετήν - τήν καθολικήν άρετήν (μόρια 
αύτής ή άνδρεία, σωφροσύνη κλπ.), τήν ούσίαν δηλαδή τής 
ύπάρξεώς μας μας δίδει τήν έντολήν νά «γνωρίσωμεν» ό Δελφι
κός θεός διά τής έξετάσεως τοϋ έαυτοϋ μας, τοϋ βίου μας*. 

"Άν διά τής έξετάσεως, τής έρεύνης, άξιωθώμεν νά φθάσω
μεν είς τήν άληθή γνώσιν τής ούσίας τής ύπάρξεώς μας, τής 

• Γι' αύτό ό Σωκράτης άnοκρούει ώς άχρηστον τόν όνεξέταστον βίον· καί νά μ' όφήσετε νά 

ζήσω ύn' αύτόν τόν όρον, ύnό τόν όρον δηλαδή νά μή έξετάζω τόν βίον, δέν θά δεχθώ. Είς 

τόν θεόν μάλλον θά ύnακούσω, όχι σέ σάς, λέγει nρός τούς Αθηναίους. 
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άρετής μας, τής συνισταμένης τών ίδιοτήτων μας, πού όνομάζο

μεν έπί μέρους άρετάς, άν πραγματοποιήσωμεν δηλαδή τό 

«Γνώθι σαυτόν», τότε μόνον μέ τήν γνώσιν αύτήν ταυτίζεται τό εί

ναι μας, ή ϋπαρξίς μας. Διότι ό ταυτισμός αύτός καί τού συναι

σθηματικού καί τού βουλητικού τής ψυχής μας πρός τό λογικόν, 

κατ' άνάγκην θά δώση είς τό τελευταίον τούτο τήν κυριαρχίαν, 

θά έπιτύχn δηλαδή τήν άπόλυτον ένότητα τού ψυχικού βίου, 

δηλαδή, τού είναι μας. - "Έν είδος λοιπόν «καθαρμού» άπό τά 

βουλητικά καί συναισθηματικά «δεσμά» είναι ή Σωκρατική 

γνώσις καί ή Δελφική έντολή. - Διόη ή Σωκρατική γνώσις - τό 

«είδέναι» δέν είναι βέβαια ή άπόκτησις ένός έννοιολογικού όρι

σμού καθορίζοντος τά γνωρίσματα έκάστης άρετής, άλλά ή έσω

τερική «qίκείωσίς» μας πρός τάς άρετάς, ή «βίωσίς» των (τό άν 

γίνουν «βίωμά» μας). - Άνδρεϊος δέν είναι αύτός πού κατέχει 

τόν όρισμόν τής άνδρείας, άλλά έκεϊνος πού έν τη πράξει όπα

δεικνύεται γνώστης τής άρετής αύτής. - "Άλλως τε τό «είδέναι» 

καί πρό τού Σωκράτους έσήμαινεν οίκειοποίησιν (βίωσιν) τού γι

νωσκομένου. - Ό "Όμηρος χαρακτηρίζει τόν λέοντα (Ίλ. Ω, 41) 

«άγρια είδότα»· θέλει νά είπή βέβαια ότι tμφορεϊται άπό άγριότητα, 

ότι ή ούσία τής ύπάρξεώς του είναι έξ όλοκλήρου ή άγριότης. 

Νά πώς φωτίζεται ή Σωκρατική διδασκαλία «ή άρετή είναι 

γνώσις» καί «ούδείς έκών κακός». - Τήν γνώσιν αύτήν έπιδιώκει 

είς όλον του τόν βίον. - Ό Σωκράτης όμοιος μέ τραγικόν ηρωα 
(δέν μάς ένθυμίζει τόν Οίδίποδα;) άφ' ής στιγμής έφθασεν είς 

τήν έπίγνωσιν ότι ό άνθρωπος ζή είς τήν περιοχήν τής «δό

ξης»=«οίήσεως» (τού νομίζειν-οϊεσθαι), μέ ήρωικήν άποφασ:στι

κότητα έκαμε τό πάν, διά νά φθάση είς τήν άληθινήν γνώσιν, είς 

τό «γιγνώσκειν»=-=«είδέναι» καί νά τήν οίκειοποιηθή, νά τήν ζήση. 

Παρά τώ Σωκράτει ή θεωρητική γνώσις ταυτίζεται μέ τόν τρόπον 

ζωής. Ή λογική θεωρία καί ή ήθική πράξις συμφύονται είς μίαν 

άδιάσπαστον ένότητα - Λόγος καί Βίος, γνώσις καί άρετή συνά

πτονται είς όντολογικήν ταυτότητα. - Αύτή είναι ή μεγάλη «προ

σφορά» - ύπηρεσία τού Δελφικού παραγγέλματος είς τήν άν

θρωπότητα: Ή Σωκρατική διδασκαλία καί ή συμπλήρωσίς της διά 

τού Πλάτωνος καί Άριστοτέλους, πού ϋμνησαν όλοι τήν «άρετάν 

πολύμοχθον γένει βροτείω ... » ("Αριστοτέλης: "Ύμνος πρός Έρ

μείαν). Ό Πλάτων είς τήν Πολιτείαν του (611 Ψ) παρομοιάζει τήν 

ψυχήν τού άνθρώπου (τήν ούσίαν τού είναι του) πρός τόν θαλάσ

σιον δαίμονα Γλαύκον· έγεννήθη λαμπρός καί άκτινοβόλος είς 

τά βάθη τής θαλάσσης έπληγώθη είς τόύς βράχους, έλκη έσχη

ματίσθησαν περί τό σώμα του, όστρεα έπεκόλλησαν ... Άγωνίζε-
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ται νά άπαλλαγή καί νά άκτινοβολήση καθαρός καί λαμπρός. - Οί 
«μυστικοί» άπό τής έποχής τών 'Ορφικών έν 'Ελλάδι διακηρύσ
σουν ότι μόνον «οί μεμυημένοι» (μέ τήν εννοιαν όμως κεκαθαρ
μένοι τήν ψυχήν) μετά θεών έν 'Άδου οίκήσουσιν». 

Δικαίως λοιπόν ό Γιουβενάλης, ό γνωστός Λατίνος σατιρικός, 
έγραψε διά τό «Γνώθι Σαυτόν» «e caelo descendit» (άnό τόν ού
ρανό κατέβηκε). 

'Απεδείχθη, νομίζω, πώς παρά τώ Σωκράτει ταυτίζεται ή 
γνώσις καί ή άρετή, όταν ό έν ήμίν θείος σπινθήρ, ό καθοδηγητι
κός ΛΟΓΟΣ μετουσιώνεται είς τήν δύναμιν (=τήν άρετήν) τής έν 
παντί καί πάντοτε κατευθύνσεως τής βουλήσεως μας είς τήν 
έκλογήν τής άγαθής πράξεως, ή όποία μόνη nραγματοποεί έν τώ 
ήθικώ κόσμω τήν άρμονίαν τού νοητού καί τού αίσθητού, τής ού
σίας καί τής μορφής, δηλαδή τού άπολύτου κάλλους. 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 

Άνέβαίνοντας στόν Όλυμπο 

Γιά νά γνωρίσω τούς θεούς σου 
άνοιξα μόνος μου τό δρόμο, 
γιά όλο μου τό δρόμο 
τήν άπόφαση μου παίρνοντας 
ώσά μονάκριβο καρπό, γιά νά δροσίζω, στίς 
άκρότατες στιγμές 
τής δίψας μου, τά χείλια! 
'Όλυμπε, άνήφορε τού Δία, 
τό χώμα σου είναι μαύρο, 
ζυμωμένο μ' όλα τά χινόπωρα 
τών καστανιών καί τών πλατάνων, 
καί τό πόδι χώνεται βαθύτερα άπό τό στραγάλι 
γιά νά σ' άνεβεί! 
'Αδιάκοπα 
μέ τό μαχαίρι
δαφνοτόμος, 
κισσοτόμος-
πρέπει νά κόβει τό στενό του μονοπάτι 
μέσ' άπ' τά παλιούρια 
όποιος γυρέψει νά σέ ίδεί! 
Κι άπάνωθέ του, σά λυροχορδές, 
οί κληματίδες άμποδάνε νά διαβεί! 
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ΤΟΥ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Είναι ή άρχή τού χειμώνας καί εύρίσκεται γύρω στίς 22 Δε
κεμβρίου. Ή άρχή μιάς έποχής άγονης κατά τά φαινόμενα, γιατί 
ή ήλιακή άκτινοβολία πού δέχεται τό Βόρειον ήμισφαίριο τής 
Γής είναι όλίγη, τουλάχιστο στήν άρχή τής ώρας αύτής τού 
έτους. Άλλά αυξάνει σταθερά, γιά νά έξισωθή ή ήμέρα μέ τή νύ
χτα κατά τήν Έαρινή Ίσημερία, γύρω στήν 21 Μαρτίου, πού κλεί
νει τή διάρκεια τού Χειμώνας. "Άν καί φαινομενικά ή έποχή αύτή 
είναι μιά χρονική περίοδος άδρανείας, ατόν φυτικό κόσμο μέσα 
στή γή γίνεται ή βλάστησι τών σπόρων, πού έδέχθηκε αύτή κατά 
τό Φθινόπωρο. Γίνεται μέσα ατή γή ή γέννησι τών φυτών. Οί σπό
ροι άρχίζουν νά γίνωνται φυτά, πού σταθεροποιούνται χάρι στίς 
άφθονες βροχές τής έποχής αύτής, όταν εύρίσκονται σέ έδα
φος κατάλληλο, καί άρχίζει, καθώς λέγουν οί είδικοί, ή όργάνω

σις τού φυτού μέ ρίζες καί μέ βλαστούς έτσι πού νά ήμπορή νά 
τρέφεται άπό τίς ούσίες τού έδάφους καί τού άέρα μέ τήν βοή
θεια τού ήλιακού φωτός. Κατά τόν τρόπον αύτό τό φυτό θά είναι 
έτοιμο γιά τήν προσεχή περίοδο τής Άνοίξεως, πού είναι ή έπο
χή τής άνθοφορίας, τής άπαρχής αύτής τών καρπών. 

Τά φυσικά αύτά φαινόμενα, πού βλέπουμε στό φυτικό κόσμο, 
είχαν πάρει οί άρχαϊες παραδόσεις σάν είκόνες, καθώς λέγουν, 
γιά νά παραστήσουν συμβολικά τό τί γίνεται στίς ψυχές τών μυ
στών κατά τή μετά τή σπορά περίοδο. Τοποθετούσαν έτσι στήν 
άρχή τού Χειμώνας τήν γtννησι τών 'Ηρώων καί τήν έώρταζαν 
κατά τήν Χειμερινή Τροπή τού Ήλίου. 

'Όπως άπό τήν ή μέρα έκείνη άρχίζη ν' αύξάνη, νά γεννάται τό 
φώς τής ήμέρας, έτσι γεννάται καί βλαστάνει τό φώς καί στήν 
ψυχή τού μύστου, έκείνου πού δέχθηκε τό πνευματικό ΦG)ς. Γιά 
νά άναπτυχθή καί γιά νά μεγαλώση κατά τήν διάρκεια τής έπο
χής, πού συμβολίζει ό Χειμώνας. 'Όπως στόν φυτικό κόσμο άρχί
ζη καί τελειοποιείται ή βλάστησις, έτσι καί στήν ψυχή τού μύστου 
αύξάνουν οί ίδέες καί τά συναισθήματα, τροφοδοτούμενα άπό τό 
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φώς τών Μυστηρίων, πού πέρνει σέ έκδήλωσι τίς λανθάνουσες 
δυνάμεις τού πνεύματος. Κατ' αύτό τόν τρόπο τό πνεύμα τού μύ
στου προαγόμενον είναι πλέον έτοιμο γιά τήν προσεχή περίοδο 
τής άνθήσεως καί τής άποδόσεως κατόπιν, τών καρπών. 

Οί 'Ορφικοί έώρταζαν κατά τήν Χειμερινή τροπή τού Ήλίου 
τήν γέννησι τού Διονύσου, οί 'Ελευσίνιοι τού Ίάκχου, τών προκα
τόχων αύτών τού έλευθερωτού τών ψυχών Διονύσου, τού Έλευ
θερέως Διονύσου. Ή 'Ελληνική παράδοσι τοποθετούσε τήν γέν
νησι τού Διονύσου στήν άρχή τού Χειμώνα. Έγεννήθηκε άπό τό 
μηρό τού θεού Διός. 'Αλλά όπως τό κάθε παιδί έχει καί μητέρα, 
άφού τίποτα μέσα στή Φύσι δέν ήμπορεί νά γεννηθή άπό ένα 
μόνο παράγοντα, έτσι μητέρα τού Διονύσου ήταν ή νύμφη Σεμέ
λη. Κόρη τού Κάδμου, πού είχε κτίσει τίς έπτάπυλες Θήβες, καί 
τής 'Αρμονίας, πού ήταν κόρη θεών, τού 'Άρεως καί τής 'Αφρο
δίτης. Νύμφη τής Γής ή Σεμέλη, κόρη άγνή καί φώτισμένη, εύχα
ρίστως έδέχετο, καθώς λέγει ό μύθος, τή συμβολική περίπτυξι 
τού θεού Διός μέσα στό παλάτι τού πατέρα της όπου κατοικού
σεν. Ό μεγάλος θεός έ_ρχότανε στό παλάτι τού Κάδμου μετα
μορφωμένος καί όχι μέ τήν λάμψι πού είχεν όταν έμενε ατόν 
'Όλυμπο. Ή συμβολική αύτή είκόνα είναι πραγματικά ύπέροχη. 
Κάθε τι τό θεϊκό, τό ούράνιο, μεταμορφώνεται όταν έρχεται στό 
περιβάλλον τής Γής, πού είναι τόσο χαμηλό. Γι' αύτό καί στήν άλ
ληγορίαν αύτή, καθώς καί σέ τόσες άλλες, ό θεός Ζεύς, ή θεϊκή 
δηλαδή δύναμι πού θά μεταδώση τά δώρα της ατούς άνθρώπους, 
στίς άξιες άγνές άνθρώπινες ψυχές, έρχεται έδώ κάτω άναγκα
στικά μεταμορφωμένη. Πόσον όμως οί είκόνες αύτές τής μυθο- · 
λογίας έχουν παρεξηγηθή άπό έκείνους πού τίς πέρνουν κατά 
γράμμα καί τίς έξηγούν μέ τό πρίσμα τών άδυναμιών, τών παθών 
καί τών προλήψεων τών άνθρώπων! 'Ό,τι ό άνθρωπος δέν ήμπο
ρεί νά ένοήση, τό έρμηνεύει σύμφωνα μέ τή νοοτροπία του, σύμ
φωνα μέ τό ήθικό του περιεχόμενο, γιά νά τό λερώση καί νά τό 
χλευάση. 

'Όταν όμως, (γιά νά συνεχίσουμε τό μύθο) ή άγαπημένη του 
νύμφη τού έζήτησεν τόσον έπίμονα νά παρουσιαστή καί σ' αύτήν 
όπως ήταν ατόν 'Όλυμπο, ή θνητή κόρη δέν ήμπόρεσε νά άνθέξη 
στό ούράνιο πύρ τού Πατρός τών 'Αθανάτων. Σάν φθαρτή πού 
ήταν στή φύσι της, σάν τιτανική, έκάη, όπως καί τό Παλάτι τού 
πατέρα της όπου κατοικούσεν. Έπρόφθασεν όμως ό θεός Ζεύς 
καί έσωσεν άπό τή φωτιά τόν καρπό τού έρωτάς των, πού είχε 
καί δυνάμεις θεϊκές παρμένες άπό αύτόν πού ήταν πατέρας του. 
Ή κυοφορία συνεχίστηκε έτσι ατόν μηρό τού θεού γιά νά γεννη-
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θη άπό έκεί τήν έποχή αύτή τού έτους ό Διόνυσος. Ό Διόνυσος 

πού ήταν, καθώς έλεγαν, προωρισμένος νά παίξη τόσο μεγάλο 

ρόλο γιά τή σωτηρία της άνθρωπίνης ψυχής. Ό Διόνυσος, πού 

θά μεταμορφωθή άργότερα, άλλά καί πού θά μεταμορφώνη τίς 

άγνές ψυχές τής Γης, γιά νά τούς δώση τήν πνευματική έλευθερία. 

Τό νεογέννητο παιδί, καθώς λέγει ή παράδοσις, στάλθηκε ν' 

άνατραφή άπό τίς Νυσηϊδες νύμφες, ατό «εϋυδρον όρος της Νύ

σης». Σάν έφηβος ό Διόνυσος ζούσε ζωή άμέριμνη ατό δροσερό 

βουνό, όταν μιά μέρα, κοντά στήν 'Ισημερία τής Άνοίξεως, στήν 

έποχή πού ή βλάστησι τής Γης μεταμορφώνεται σέ άνθη, έπρεπε 

καί αύτός νά ύπακούση ατούς νόμους της. Νά μεταμορφωθή σέ 

λουλούδι πού θά δώση άργότερα τόν καρπό, τήν ώριμότητα αύτή 

τού έγώ. Άπό τότε πλέον θά μεταμορφώνεται καί θά μεταμορ

φώνη κάθε τι τό γήϊνό γιά νά φθάση μιά μέρα ατόν 'Όλυμπο σάν 

Διόνυσος ό Έλευθερεύς τών ψυχών. 

Κατά τήν χειμερινή Τροπή τού 'Ηλίου έτελούντο είς τάς 
Άθήνας πάνδημα τά μικρά Διονύσια, τά «κατ' άγρούς» (8-11 τού 

μηνός Ποσειδεώνος), γιά νά τ_ιμηθή ή γέννησι τού Διονύσου. 

'Όταν μελετούμε καί προσπαθούμε νά έμβαθύνουμε στίς 

πάρα πάνω άλληγορικές διατυπώσεις, πού καθώς φαίνεται 

έχουν μεγάλη σχέσι μέ τήν έν γένει πνευματοδοξία τής άρχαίας 

Έλληνικής παραδόσεως, βλέπουμε πόσο χαμηλές καί πόσον 

άφελείς είναι οί άντιλήψεις έκείνων πού νομίζουν ότι ο περί τού 

Διονύσου μύθος άναφέρεται είς τό πώς έδιδάχθησαν οί άνθρω

ποι νά καλλιεργούν τό άμπέλι άπό τό όποίο γίνεται τό κρασί γιά 

νά μεθούνε. Ή άλήθεια όμως φαίνεται πώς είναι ότι ό συμβολι

κός έκείνος θεός θά ήμnορούσε νά μαθαίνη τίς φτασμένες ψυ

χές πώς νά καλλιεργούν τήν άμπελο τού πνεύματος καί πώς νά 

γεύονται τού συμβολικού χυμού τής σταφυλής πού έδιδε τήν 

πνευματική χαρά καί τήν πνευματική μέθη σέ όσους ήσαν άξιοι 

γιά τέτοια μεγάλα δώρα. 

Άνάλογη μέ τήν Έλληνική παράδοσι περί τού Διονύσου καί 

τής γεννήσεώς του εύρίσκουμε καί στήν μυθολογία τών άρχαίων 

Αίγυπτίων. Καί έκεί ύπάρχει ό θνητός, άλλά καί ό άθάνατος Διό

νυσος μέ άλλα όμως όνόματα, μέ συμβολισμούς διαφορετικούς. 

Πρόκειται γιά τά παιδιά τού Όσίριδος καί τής 'Ίσιδας, τόν νεώτε

ρον καί τόν πρεσβύτερον ΤΩρον. 

Ό νεώτερος ΤΩρος, ό φθαρτός ,/Qρος ό Παίς», Hor pa 

Kt1erd, πού ατά έλληνικά μεταφράστηκε Άρποκράτης, είκονίζε

ται σάν παιδί καχεκτικό, νά κάθεται έπάνω σέ λωτό, μέ τό δάκτυ

λο μέσα ατό στόμα, όπως συνηθίζουν νά κάνουν τά μικρά παι-
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διά*. Ή γέννησί του είχε τοποθετηθή κατά τή Χειμερινή Τροπή. 
«Τίκτεσθαι δέ τόν Άρποκράτην περί τροnάς χειμερινός άτελή 
καί νεαρόν έν τοϊς προανθούσι καί nροβλαστάνουσι», δηλαδή ότι 
ό Άρποκράτης έγεννήθη έλλιπής καί πρόωρος περί τό χειμερι
νόν ήλιοστάσιο κατά τάς πρώτος άνθήσεις καί βλαστήσεις. 

'Όσο γιά τόν ΤΩρο τόν πρεσβύτερο (Hor), αύτός έθεωρεϊτο 
άθάνατος καί είχε γιά σύμβολό του τόν ίέρακα, τό πουλί πού 
πετά τόσο ψηλά. Είχε νικήσει πλέον τόν Σή δηλαδή τόν Τυφώνα, 
καθώς τόν μεταφράζουν, καί ήτο πλέον ούράνιος. ΤΗτο ό χορη
γός τής ζωής τών άγνών ψυχών πού είχαν τό δικαίωμα τής πνευ
ματικής έλευθερίας. 

Ό πρεσβύτερος αύτός ΤΩρος παρίστατο νά έχη γιά μάτια τόν 
'Ήλιο καί τή Σελήνη. Τή γέννησι τών ματιών του έώρταζαν οί Αί
γύπτιοι κατά τό θέρος, τόν μήνα Έπιφί, πού άρχιζε κοντά στή 
θερινή Τροπή τού 'Ήλιου. 

'Όμοιες άλληγορίες, μέ διαφορετικές όμως συμβολικές δια
τυπώσεις, εύρίσκονται στίς παραδόσεις καί άλλων λαών τών άρ
χαίων χρόνων, όπως πχ στάς παραδόσεις τών Ίνδών, τών Φοινί
κων καί άλλων. "Ηρως τής Ίνδικής παραδόσεως φέρεται ό Κρισ
νά, πού θά nή στήν ίνδική «άγιος». Γεννάται καί έκείνος από τήν 
παρθένο Δεβακί καί άπό πνεύμα άγιο, γιά νά μεταμορφωθή κα
τόπιν καί ν' άποκτήση τήν άθανασία. "Ίδια σχεδόν είναι καί ή πα
ράδοσι τών Φοινίκων μέ τόν 'Ήρωά της τόν "Άδωνι, πού μεταφρά
ζεται «κύριος». Παιδί τής νύμφης Σμύρνας ό "Άδωνις καί τού 
ιτνευματικού της πατέρα γεννάται, θνήσκει καί άνίσταται, γιά ν' 
άnοβή ό όδηγός τών άγνών ψυχών πού ζητούσάν τήν άπολύτρω
σιν. 

Άλλά καί ή ίδική μας παράδοσις, ή χριστιανική, μέ τόν θεάν
θρωnον Ίησού, τόν Λόγο τού Πατρός, πού έργο του είναι ή 
σωτηρία τών ψυχών, πόσες μεγάλες πνευματικές άλήθειες πε
ριέχει! Γεννάται τήν ϊδια έποχή τού έτους άπό τήν άγνή παρθένο 
Μαρία καί τόν άγγελο τού Ούρανού μέσα. στή σπηλιά τής θείας 
Βηθλεέμ, πού θά πή «οίκος άρτου», θνήσκει καί άνίσταται κατό
πιν, γιά νά μείνη είς αίώνα τόν άπαντα ή έλπίς γιά μίαν αίώνια ζωή 
τής ψυχής, μά καί ή συνειδητή πίστι καί ή άδολη άγάπη κάθε 
άληθινού χριστιανού. 

Ή συμβολική, οίκονομία θά έλέγαμε, όλων αύτών τών άρ
χαίων παραδόσεων, πού είχε γιά έξωτερίκευσι τόν έορτασμό τών 

• Ή χειρονομία αύτή, πού ή μπορεί νά έκληφθή σάν σημείο τής σιγής, έδωσε τήν άφορμή νά . 
θεωρηθή ό Άρποκρότης όπό τούς 'Έλληνες καί τούς Ρωμαίους γιό θεός τής έχεμυθείας. 
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φυσικών γεγονότων τών Τροπών καί τών 'Ισημεριών, πού τόν
τόνο δίδει ό 'Ήλιος, σάν πατέρας τής Γής καί τών άδελφών της
λοιπών Πλανητών, άπέβλεπε στό νά είκονίση πώς τό άγνό καί
ώριμο πνεύμα τοϋ προηγμένου άνθρώπου, τοϋ μύστου, λαμβάνο
ντας τή θεία γνώσι τών πνευματικών πραγμάτων, γευόμενο
δηλαδή τών πνευματικών άληθειών, ήμπορεϊ κάποτε νά ξεφύγη
άπό τόν τροχό τών γεννήσεων καί νά άπολαύση, σάν δικαίωμά
του φυσικό, τήν άθανασία καί τήν αίωνιότητα. 

� 

Σέ κάθε άτομο μπορείς νά ίδής τό Πό.v καί vά παρατηρήσης χι
λιάδες μυστικά σάv τό�1 ηλιο λαμπερά. 

Φαρίvτ οιJτ-Ντίv Ά ττάρ (Πέρσης, ·ι 150-1230) 

Κάθε άτομον τού σύμπαντος είναι φωτεινό άπό πΊv άκτιvοβολία 
τής αίώvιας Αίγλης, γιατί είναι μιά σταγόνα τής άθαvοσίας. 

'Ινδικό ποίημα 
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ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝ. Α. ΔΟΥkΑ 

1991 

(Περίληψις διαλέξεως στό «Λαϊκό Πανεπιστήμιο», 27 Ιανουαρίου 
1977) 

Άπό τήν αύγή τής φυσικής του ίστορίας, μέχρι τήν σύγχρονη 
έποχή τών δορυφόρων, ό άνθρωπος προσπαθεί νά έρμηνέσει 
τόv άνεξερεύνητο «κόσμο» του. 

Ό πρωτόγονος ένόμιζε ότι όλα τά φυσικά άντικείμενα περι
κλείουν δυνάμεις, πού τούς προσδίδουν μαγικές ίδιότητες. Σύμ
φωνα μέ αύτή τήν άντίληψη, τά φαινόμενα δέν είναι τίποτε άλλο, 

παρά έπακόλουθα άπό κάποια μαγική έπενέργεια. Μέ τή «μα:
γεία», ό άνθρωπος προσφέρει τήν παντοδυναμία στόν έαυτό του 
καί γίνεται ό κυρίαρχος τής φύσεως. 

Τή μαγική αύτή φάση διαδέχθηκε στήν «προλογική» σκέψη 
τοϋ πρωτόγονου ό «άνιμισμός» - πού πιστεύει, ότι τά φυσικά 
άντικείμενα δέν ένέχουν μαγικές δυνάμεις, άλλά ένδυναμώνο
νται, έμψυχώνονται άπό ύπερφυσικές όντότητες, ψυχές η πνεύ
ματα. 

Τήν άνιμιστική αύτή φάση άκολούθησε ή «θρησκευτική» 

φάση καί αύτήν ή «έπιστημονική», τήν όποίαν, σήμερα κυρίως, 
διερχόμαστε. 

Ή έξελικτική μετάβαση τής διανοήσεως, όμως, σέ nιό 
προηγμένες φάσεις δέν σημαίνει καί τό τέλος τής μαγικής σκέ
ψεως. Ή έπιβίωση τής μαγείας είναι περισσότερο άπό φανερή 
στά πρώτα στάδια τής ψυχοδιανοητικής έξελίξεως τοϋ παιδιοϋ, 
στήν ίδεοληπτική νεύρωση καί στήν τέχνη. θά πρέπει νά άποδε
χθοϋμε τήν άποψη, ότι φέρνουμε τό παρελθόν μαζί μας, δηλαδή 
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τόν πρωτόγονο άνθρωπο, καί ότι μόνο μέ μιά σημαντική προσπά

θεια, θά μπορέσωμε νά άπολυτρωθούμε άπ' αύτό τό βάρος. 

Στίς ήμέρες μας, ή κρίση τών άξιών, ή γενική άνασφάλεια, τό 

ύπαρξιακό άγχος, άναβιώνουν καί τήν προγονική έπιθυμία μας 

νά έξασφαλίσουμε τήν προστασία μυστηριωδών δυνάμεων, καί 

άκόμη, νά γνωρίσουμε τά μέλλοντα νά συμβούν. Ό «μυστικι

σμός» καί ό «πνευματισμός» διαδίδονται καί πάλι εύρύτατα μέσα 

στήν καρδιά τής «τεχνολογικής» έποχής μας, τή στιγμή μάλιστα, 

πού ή Φυσική καί ή Παραψυχολογία γνωρίζουν μιά χωρίς προη

γούμενο άνθηση! 

Ό έλληνικής προελεύσεως όρος: «Παραψυχολογία» - νοητι

κό δημιούργημα τού βερολινέζου φιλοσόφου Μάξ Ντεσουάρ, τό 

1889 - έπεκράτησε σχεδόν διεθνώς καί άντικατέστησε τόν προ

γενέστερο, άγγλικό όρο: «Ψυχικές 'Έρευνες» η τόν γαλλικό: 

«Μεταψυχική» - ή όποία, άπό παρήχηση, χωρίς άμφιβολία, έχει 

καλύψει πολλά άπό τή «Μεταφυσική». 

Μολονότι ή «Παρα-ψυχολογία» δέν έχει προσδιορισθεί μέ 

άκρίβεια - τοποθετείται στά όρια τής ψυχολογίας καί, κυρίως, 

μεταξύ τής Φυσικής, τής Φυσιολογίας καί τών Μαθηματικών - σ' 

αύτήν άνήκει, όχι μόνον ή περιγραφή, ή έρευνα καί ή έρμηνεία, 

άλλά καί ή άπόδειξη γιά τήν ϋπαρξη ψυχικών φαινομένων, τά 
όποία δέν έχουν ένταχθεί, άκόμη, μέσα στό σύστημα τής έπιστη

μονικής Ψυχολογίας. 

'Όταν μιλούμε γιά «Παραψυχικά» φαινόμενα έννοούμε, σήμε

ρα, τά πολύ «σπάνια» ψυχικά φαινόμενα, πού είναι, ένδεχομέ-· 

νως, τό άποτέλεσμα μιάς ένιαίας λειτουργίας - τήν όποία, μέσα 

στήν άγνοια μας όνομάζουμε «Ψ», άπό τό πρώτο γράμμα τής έλ

ληνικής πάλι λέξεως: Ψυχή. 

Αύτά τά, πολύ σπάνια, ψυχικά φαινόμενα τά ταξινομούμε, 

άνάλογα μέ τίς «φυσιολογικές», τίς γνωστές, αίσθητήριες καί κι

νητικές ίκανότητές μας, σέ φαινόμενα « 'Εξω-αίσθητηρίου άντι

λήψεως» καί «Ψυχο-κινητικότητας». 

Τά παραψυχικά φαινόμενα τής Έξωαισθητηρίου άντιλήψεως 

τριχοτομούνται - γιά πρακτικούς σκοπούς - στήν «Τηλεπάθεια -

Διόραση - Πρόγνωση». Γιά τά πολυάριθμα «ψυχοκινητικά» - η 

«Τηλεκινητικά» παραψυχικά φαινόμενα - τά όποία άναφέρονται 

καί σέ άποκρυφιστικά κείμενα, «σάν ίκανότητα τού πνεύματος νά 

κινεί άμεσα τήν ϋλη», καί γιά τά όποία έλόχιστες έπιστημονικές 

έγγυήσεις ύπάρχουν - δέν ύφίσταται, μέχρι σήμερα, ύποχρεωτι

κός διαχωρισμός. 

Παλαιότερα, πολλοί έπιστήμονες παρουσίαζαν τήν Παραψυ-
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χολογία σάν ένα μυστηριώδες δόγμα, σάν μιά έπιστήμη τού άπο
κρυφισμού, καί τήν έχλεύαζαν. Άργότερα, όμως, άρχισαν νά έν
διαφέρονται σοβαρά γι' αύτήν, μέ πρώτους τούς ... φυσικούς! Τό 
1882 ίδρύεται άπό διακεκριμένες προσωπικότητες τής έποχής 
ή «Βρεταννική "Εταιρεία Ψυχικών "Ερευνών». Τό 1932, ή Παρα
ψυχολογία έγκαθίσταται έπίσημα στό Τμήμα Ψυχολογίας τού 
Πανεπιστημίου Duke στή Βόρειο Καρολίνα τών ΗΠΑ. ΤΗταν ένα 
γεγονός ύψίστης συμβολικής σημασίας: ή έρευνα γύρω άπό τά 
«παράδοξα» καί «άδιανόητα» παραψυχικά φαινόμενα άποκτούσε 
-. στά πρόσωπα τού Ίωσήφ καί τής Λουίζας Ράϊν - γιά πρώτη 
φορά τήν άκαδημαϊκή άναγνώριση. Τό 1969, ό «'Αμερικανικός 
Σύνδεσμος γιά τήν Προώθηση τών "Επιστημών» δέχεται τήν Πα

ραψυχολογία ύπό τήν στέγη του. Ή έγκριση τής είσδοχής της 
ήταν ένα νέο σημείο τών καιρών καί ή έπιστημονική της καθιέ
ρωση. 

Σήμερα, δέν ύπάρχει σχεδόν κανένα μεγάλο κράτος, πού νά 
μή διαθέτει - γι' αύτή τή «νέα» έπιστήμη, πού βρίσκεται στό ϊδιο 
στάδιο πού βρισκόταν !Ί Ψυχανάλυση πρίν άπό 70 χρόνια καί ή 
Φυσική τών κβάντα πρίν άπό 50 - ένα ή περισσότερα πανεπιστη
μιακά παραψυχολογικά έργαστήρια, μέ έπικεφαλής τή Σοβιετική 
'Ένωση! 

- Καί στήν Έλλάδα τί ύπάρχει;
- Ίσχύει, άκόμη, ή πνευματική διαθήκη πού άφησε, τό 1969-

τί σύμπτωση άλήθεια, μέ τήν καθιέρωση τής Παραψυχολογίας 
σάν έπιστήμης, τόν ϊδιο χρόνο - ό 'Άγγελος Τανάγρας: «Φεύγω 
μέ τήν θλίψιν, ότι τό έργον μου, ή ϊδρυσις τής ""Ελληνικής "Εται
ρίας Ψυχικών 'Ερευνών», έρεuνών αύστηρώς έπιστημονικών, 
ύπήρξε πρόωρον διά τόν τόπον μας, όσης, τό πλείστον, ή άδια
φορεί ή έξακολουθεί νά ένδιαφέρεται δι' έντυπωσιακάς παρεξη
γήσεις τών ψυχικών φαινομένων καί αύταπάτα_ς μέ πνεύματα νε
κρών. Κρίμα είς τήν προσπάθειαν δι' έν 'Έθνος μέ τήν κληρονο
μία τών Πυθιών καί τών Μαντείων»! 

Ό έλληvικής καί πάλι προελεύσεως όρος: «Τηλεπάθεια» -
νοητικό δημιούργημα τού φιλολόγου τής 'Οξφόρδης καί προέ
δρου (1900) τής «Βρεταννικής 'Εταιρείας Ψυχικών 'Ερευνών», 
Φρειδερίκου Μάϋερς - σημαίνει τήν μεταβίβαση κάθε εϊδους 
ψυχικών συμβάντων, άπό ένα άτομο σέ άλλο, «έξω» άπό τίς 
γνωστές, αίσθητηρίους όδούς - τής όράσεως, τής άκοής, τής 
άφής, τής όσφρήσεως, η τής γεύσεως. 

Άπ' όλα τά Παραψυχικά φαινόμενα, τά Τηλεπαθητικά συμβά
ντα - λόγω τής πιό συχνής έμφανίσεώς τους - είναι τά πιό 
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γνωστά. Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν τήν άρρώστεια ή τόν θάνα
το ένός άλλου, πού βρίσκεται μακρυά μέ τρόπο άνεξήγητο: 
χωρίς τή χρησιμοποίηση τών κοινών «μέσων» τής διαπροσωπικής 
τους έπικοινωνίας. Τά πιό έντυπωσιακά συμβάντα, είναι μερικά 
όνειρα, ενα προαίσθημα, μιά ψευδαίσθηση, πού ξαφνικά καί φαι
νομενικά χωρίς αίτία, δίνουν μιά «πληροφορία». Ή πείρα διδά
σκει, ότι ή Τηλεπάθεια έμφανίζεται συχνότερα σέ άτομα, πού 
διατηρούν μεταξύ τους στενή «ψυχική έπαφή». "Η «Συμ ... πάθεια» 
φαίνεται ότι εύνοεί τήv «Τηλε ... πάθεια» ! 

Ή συλλογή τέτοιων μοναδικών έμπειριών, τέτοιων «αύθορμή
των» βιωμάτων ήταν, γιά πολύν καιρό, ή μοναδική δυνατότητα 
«μελέτης» αύτών τών φαινομένων. Άπό τήν εϊσοδο όμως, τής 
Παραψυχολογίας στό χώρο τού έπιστητού καί τήν άνάπτυξη τού 
ένδιαφέροντος γιά γνώση, ή συλλογή αύτή συμπληρώνεται καί 
μέ «προκαλούμενες», πειραματικά, περιπτώσεις. Τά άρχικά, 
«κλασσικά», πειράματα γιά τήν Τηλεπαθητική μεταβίβαση σχε
δίων ιϊ είκόνων, άξιολογήθηκαν σύμφωνα μέ τά ύποκειμενικά 

κριτήρια τού πειραματιστοϋ. Τά μεταγενέστερα, «στατιστικά», 
πειράματα όδήγησαν στήν πολύ έπιφυλακτική διατύπωση, ότι: τά 
άποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά γιά τήν ϋπαρξι τής "Εξωαι
σθητηρίου αύτής άντιλήψεως. Τά σύγχρονα «ήλεκτρονικά» πει
ράματα - χωρίς τή χρήση τών συμβόλων ή τών άριθμών τής στα
τιστικής - έπέτρεψαν νά σχηματισθεί μιά γνώμη γιά τά βιώματα, 
τίς συγκινήσεις, τίς Παραψυχικές ίκανότητες «λήψεως» καί «έκ
πομπής» ένός «μηνύματος» σέ καταστάσεις πλήρους συνειδή

σεως, έκστάσεως, ή καί κατά τήν διάρκεια τού ϋπνου. 

Σέ άντίθεση μέ τήν Τηλεπάθεια - πού κύριο γνώρισμά της εί

ναι ή "Εξωαισθητήριος άντίληψη τών «ψυχικών» συμβάντων - ή 
«Διόραση» όρίζεται σάν ή Έξωαισθητήριος άντίληψη τών «φυσι
κών» καταστάσεων πραγμάτων, τίς όποίες κανείς δέν γνωρίζει: 
π.χ. ή άπ' ευθείας άνάγνωση κλειστών έπιστολών, ή εϋρεση τού 
άριθμοϋ τής έπάνω πλευράς ένός ζαριού, μέσα σέ σφραγισμένο 

δοχείο. 
Αύτή ή «έξ όρισμού» διορατική άντίληψη τών «άψύχων» είναι 

πολύ δύσκολο, όχι μόνο νά ξεχωρισθεί άπό τήν Τηλεπαθητική 
άντίληψη τών «έμψύχων», άλλά καί νά γίνει άποδεκτή, εστω καί 

έάν δέν ύπάρχει προκατάληψη. 

"Αρκετοί έρευνηταί τών Παραψυχικών φαινομένων δέχονται 

τή Διόραση μέ μεγάλη έπιφύλαξη, ιϊ καί τήν άπορρίπτουν. "Υπάρ

χουν όμως καί έπιστήμονες πού δέν άντιμετωπίζουν τήν Διόραση 

μέ τόν ϊδιο σκεπτικισμό, έστω καί έάν πρόκειται καί γιά τίς «εύαι-
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σθησίες» τών ζώων, η άκόμη καί γιά τίς «συγκινήσεις» τών φυ

τών. 
Τό ότι τά ζώα προαισθάνονται τόν κίνδυνο, δέν είναι κάτι τό 

καινούργιο. Κατά καιρούς άναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις, 
πού έδειξαν -όχι μόνο στούς είδικούς φυσιολόγους -ότι τά ζώα 
προειδοποιούν μέ τή συμπεριφορά τους καί γιά έnικείμενο σει

σμό, νωρίτερα άnό τά τελειότερα έnιστημονικά όργανα. Τήν 

άποψη αύτή έnιβεβαίωσε καί ή nαρατήρησι τών άντιδράσεων 
τών ζώων, nρίν έnακολοuθήσουν οί τελευταίες καταστροφικές 

σεισμικές δονήσεις στήν 'Ιταλία: ΤΩρες nρίν άnό τούς σεισμούς 
άρχισαν στά έγκατα τής γής μικροτριξίματα, άnό τίς μετακινή

σεις τών βράχων η τών σωμάτων. Αύτούς τούς έλαφρούς θορύ

βους πού έφταναν στήν έnιφάνεια τής γής, τούς «έπιαναν» τά 
πέλματα τών ζώων καί περισσότερο τά φίδια, πού όλο τους τό 
σώμα «σερνότανε» στή γή. Οί χωρικοί είδαν τά φίδια νά βγαίνουν 

άnό τίς τρύπες τους, πολύ nρό τοϋ σεισμού, καί νά τρέχουν σάν 
τρελλά, έδώ κι έκεϊ! 

Τά φυτά φαίνεται yά άντιδροϋν σέ έξωτερικούς έρεθισμούς 

καί νά προαισθάνονται καί αύτά τόν κίνδυνο. Τά φυτά παρουσιά

ζονται άnό βοτανολόγους, χημικούς, τεχνικούς, βιολόγους, για
τρούς σάν εύnαθεϊς ζωντανοί όργανισμοί: 'Υποστηρίζεται ότι τά 

φυτά έμφανίζουν «συγκινητικότητα» καί άλλες άγνωστες, μέχρι 
σήμερα, «δυνατότητες έnικοινωνίας», όχι μόνον μέ τά άλλα 
φυτά, άλλά καί μέ τούς άνθρώnους, ϊσως δέ καί μέ μυστηριώδεις 

παρουσίες στό διάστημα ... 

«Πρόγνωση» είναι, κατά βάση, «μαντική άnοκάλυψη γεγονό
των πού άναφέρονται, κυρίως, στό μέλλον». Σύμφωνα μ' αύτόν 

τόν όρισμό, θά πρέπει νά διαχωρίζονται, βεβαίως, τά μελλοντικά 

έκείνα γεγονότα, πού ή άνθρώnινη διάνοια προβλέπει μέ τά δικά 
της, μόνο, μέσα: Ή πρόβλεψη τής έκλείψεως τοϋ ηλιου - άnό 

τόν Θαλή τόν Μιλήσια, τόν 60 άιώνα n.X. -δέν είναι μαντική άnο
κάλυψη -γιατί δέν βασίστηκε σέ καμιά μορφή έξωαισθητηρίου 

άντιλήψεως, άλλά μόνον στήν καθαρή γνώση τών νόμων πού διέ
πουν τήν κίνηση τών ούρανίων σωμάτων καί στούς σωστούς ύnο

λογισμούς. 

Ή Πρόγνωση, σάν «μαντική», δέν περιορίζεται μόνο στή 
γνώση τοϋ μέλλοντος, άλλά άναφέρεται καί στό παρόν καί στό 

παρελθόν: Στόν «Οίδίnοδα Τύραννο», ό τραγικός βασιλιάς τών 
Θηβών στέλνει τόν Κρέοντα στούς Δελφούς νά ρωτήσει τήν Πυ

θία, τί θά πρέπει νά κάνει, «τώρα», ώστε νά άnαλλαγεϊ ή πόλη 
άnό τόν λοιμό. Συχνά, ή μαντική άναζητοϋσε καί στό σκοτεινό 
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παρελθόν ένα έγκλημα, τό όποίο καί ό ϊδιος ό ένοχος άγνοούσε, 
καί πού ήταν ή αίτία τής άτομικής του δυστυχίας, η τού κοινωνι

κού συνόλου. 

Ή Πρόγνωση - όπως ή Διόραση - καί ίδίως τά «Ψυχοκινητικά» 

φαινόμενα συγκεντρώνουν τά πιό πολλά καί τά πιό ίσχυρά πυρά 

τής κριτικής. Πέρα άπό τήν άμφισβήτηση τής Φυσικής προκα

λούν καί μιά όλόκληρη σειρά άπό καθαρά φιλοσοφικά καί ήθικά 
έρωτήματα. 

Τά Ψυχοκινητικά φαινόμενα, π.χ. τά κάδρα πού πέφτουν μο

ναχά τους άπό τόν τοίχο, τά ρολόγια πού σταματούν μέ τόν θάνα

το κάποιου συγγενικού προσώπου, οί βελόνες πού μετατοπίζο

νται χωρίς αγγιγμα έπάνω σέ πλάκες μέ γράμματα καί άριθμούς, 

τά περιστρεφόμενα τραπέζια, ή άνύψωση, ή αίώρηση, ή μετακί

νηση άντικειμένων καί άκόμη οί ύλοποιήσεις, ή φωτογραφία τής 

σκέψεως, οί φωνές άπό τό σύμ:-ταν, οί στοιχειωμένες ήλεκτρικές 

έγκαταστάσεις, δηλαδή «κάθε μεταβολή ατό φυσικό περιβάλλον 

χωρίς τήν έπίδραση όποιασδήποτε, γνωστής, φυσικής ένερ

γείας» είναι τό «καυτό» θέμα ένός ... «άτέρμονος» διαλόγου με

ταξύ πνευματιστών καί παραψυχολόγων. Οί πνευματισταί έχουν 

εϋκολα παραδεχθεί τήν παρεμβολή τών πνευμάτων. Οί παραψυ

χολόγοι, όρθολογισταί στήν ούσία, άρνούνται νά πιστέψουν ατά 
πνεύματα άπό τό 'Υπερπέραν καί έπιθuμούν νά κρατηθούν σέ 

μιά αύστηρή «αίτιοκρατία», προσπαθώντας νά έντοπίσοuν τήν 
σύμπτωση, τό τυχαίο, τήν πλάνη, τήν άπάτη, τήν ύπερβολή τών 

μαρτυριών, τήν εύπιστία - ή όποία καί άνάγκασε τό 1757 μιά 

χωρική νά καλέσει παπά, γιά νά διώξει τό πνεύμα, πού ακοuσι:; τά 

μεσάνυχτα νά μιλάει μέ άνδρική φωνή, μέσα άπό τήν κλειδαμπα

ρωμένη κρεβατοκάμαρα τής 18χρονης κόρης της ... 

Στή σύγχρονη έρευνα παραχωρείται ό καθορισμός, όχι μόνο 

αύτών τών ψυχοκινητικών φαινομένων καί τών σχέσεων τής Πα

ραψυχολογίας μέ τόν Πνευματισμό, τή Μετεμψύχωση, τήν 

'Ύπνωση, τήν Ψυχανάλυση καί τήν Ίατρική, άλλά καί ή διερεύνη

ση τής προσωπικότητας όρισμένων «προικισμένων» καί συνήθως 
«ύπερεuαισθήτων» άτόμων, τά όποία «παράγουν» Παραψuχικά 

φαινόμενα. 

«ΜΕΝΤΙΟΥΜ» 

Τά «Μέντιουμ» - σύμφωνα μέ τήν ύφιοτάμενη, άκόμη, όρολο

γία τού πνευματισμού, είναι τά «διάμεσα» πρόσωπα μεταξύ 

ζώντων καί νεκρών - προσφέρουν καί στήν ψυχολογία πλούσιο 

καί σημαντικό ύλικό έρεύνης. 
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Ή «στάση» τών Μέντιουμ, άπέναντι στίς δικές τους Παραψυ
χικές ίκανότητες, ποικίλλει: 'Υπάρχουν Μέντιουμ «ύψηλού βαθ
μού ύπευθυνότητος», τά όποϊα προσφέρουν, άφιλοκερδώς, τίς 
ύπηρεσίες τους στόν πάσχοντα καί στήν παραψυχολογική έρευ
να. Μερικά άπό αύτά τά «προικισμένα» άτομα θέλουν νά «γνωρί
σουν» τί άκριβώς τούς συμβαίνει, συνεργάζονται μέ τούς έπιστή
μονες καί βοηθούν έτσι τήν έπιστήμη. Ώρισμένα άλλα είναι βέ
βαια, ότι τό «χάρισμά» τους προέρχεται, μόνο, «άπ' αύτά τά ϊδια», 
δέν μιλούν ποτέ γιά πνεύματα καί δέν θέλουν νά λέγονται Μέ
ντιουμ. 

Έπίσης, ύπάρχουν καί άτομα, πού ή περίπλοκη δομή τής προ
σωπικότητάς τους θυμίζει «Μεγαλοφυία καί Παραφροσύνη» 
κατά Λομπρόζο ... 

Τέλος, ύπάρχουν σ' όλες τίς χώρες καί τά γνωστά έκεϊνα 
πρόσωπα πού καταφέρνουν νά ... παντρεύουν τήν πολύ μικρή Πα
ραψυχική τους ίκανότητα μέ τό πολύ πολύ μεγάλο έμπορικό 
τους δαιμόνιο: τούς πάνω άπό 12.000 «μάγους», μέντιουμ, διά
μεσα, ψυχοερευνητές, ψυχοβιολόγους, ψυχοκοινωνιολόγους, 
ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, άστρολόγους, ύπνωτιστές, 
πνευματιστές, ίεροφάντες τού μυστικισμού, χειρομάντες, χαρ
τορίχτρες, καφετζούδες, μιά όλόκληρη στρατιά, πού ... «δουλεύ
ει» σήμερα στήν Άθήνα καί ... τό «'Έθνος μέ τήν κληρονομίαν τών 
Πυθιών καί τών Μαντείων!» 

Η ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

'Η ίστορία τής έπιστημονικής προόδου στηρίζετια, συχνά, 
στίς έρευνες γιά γεγονότα πού ή έπίσημη έnιστήμη άγνόησε! 

Ή παραψυχολογική έρευνα είναι μιά άπό τίς σημαντικώτερες 
έρευνες, πού άνέλαβε ποτέ νά κάνει άνθρώπινο μυαλό. Είναι πι
θανόν νά δείξει, κάτω άπό ένα τελείως άλλο φώς, τήν προσωπι
κότητα, τήν θέση της μέσα στόν κόσμο, καί θά μπορούσε, μέ τόν 
καιρό, νά μεταμορφώσει όλόκληρο τό πνευματικό ύπόβαθρο 
έπάνω στόν όποϊο στηρίζεται ό πολιτισμός μας! 

Τίς τελευταιες δεκαετίες, ή παραψυχολογική έρευνα γίνεται 
όλο καί πιό αύστηρή, nιό στατιστική καί πιό μηχανογραφημένη. 

Μιά «γεύση» άπό τό «κλίμα», πού έπικρατεϊ μέσα στά πανεπι
στημιακά παραψυχολογικά έργαστήρια δίνουν καί τά πολύκροτα 
πειράματα - πού άρχισαν άπό τό 1930 - μέ τίς εϊκοσι πέντε καρ
τέλες τού Ζένερ, οί όnοϊες άπεικονίζουν πέντε διαφορετικά σύμ
βολα: σταυρό, κύκλο, κυματοειδείς γραμμές, τετράγωνο, άστρο. 
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Στά «στατιστικά» αύτά πειράματα ό «πειραματιστής-πομπός» 
γυρίζει, κρυφά, όλες τίς καρτέλες, τή μιά μετά τήν άλλη, καί 
προσπαθεί νά μεταδώσει, άπό μακριά, στό «ύποκείμενο έρεύ
νης-δέκτη», τήν έντύπωσή του άπό τήν κάθε καρτέλλα. Ό Δέ
κτης προσπαθεί νά πληροφορηθεί τηλεπαθητικά, ποιά καρτέλα 

γυρίζει, κάθε φορά, ό Πομπός καί νά άπαντήσει - εϊκοσι πέντε 

φορές - σωστά ... 

Οί πιθανότητες πού ύπάρχουν, νά όφείλονται οί σωστές άπα

ντήσεις τοϋ Δέκτου καθαρά σέ σύμπτωση, άνέρχονται, φυσικά, 

σέ ενα πρός πέντε η είναι πέντε σωστές άπαντήσεις στίς εϊκοσι 

πέντε καρτέλες. 'Άν σέ μιά σειρά χιλιάδων τέτοιων «δοκιμασιών» 

έμφανίζεται μιά σημαντική καί σταθερή άπόκλιση άπό τήν άνα

μενόμενη «τιμή τύχης», τότε τό μόνο λογικό συμπέρασμα είναι, 

ότι έπεμβαίνει γιά τό πειραματικό άποτέλεσμα κάποιος άλλος, 

έκτός τής τύχης,παράγων. 

θά πρέπει νά τονισθεί, ότι τά σχεδόν τεχνητά Παραψυχικά 

φαινόμενα πού προκαλούνται στά έργαστήια, δέν είναι τά άβία

στα, τά «ποιοτικά». Παραψυχικά φαινόμενα τής καθημερινής 

ζωής - πού ένώ στερούνται «προσφάτων η ίστορικών άποδείξε

ων», έξακολουθοϋν νά έντυπωσιάζουν! 

Προικισμένα άτομα, τά όποία έπιτυγχάνουν έξαίρετα άποτε

λέσματα στήν «αύθόρμητη» Τηλεπάθεια καί Διόραση, μπορεί νά 

μή δείξουν τήν ϊδια άπόδοση στό έργαστήριο. Τό ϊδιο iσχύει καί 

γιά άτομα πού ένώ σημειώνουν «σκόρ» στήν «προκαλούμενη» 
Τηλεπάθεια καί Διόραση, άποτυγχάνουν στήν αύθόρμητη τής 

καθημερινής ζωής. 
Τά έργαστηριακά αύτά πειράματα, άλλά καί οί Παραψυχικές 

έμπειρίες άπό τήν καθημερινή ζωή, έπιβάλλουν, σήμερα, τήν 

άναστολή τής πολεμικής γύρω άπό τήν ϋπαρξη τής Έξωαισθητη

ρίου άντιλήψεως. Παράλληλα, όμως, δείχνουν καί τήν άνάγκη 

τροποποιήσεως τών μέχρι σήμερα παραψυχολογικών θεωριών, 

γιά τήν ένταξη τών πανάρχαιων αύτών φαινομένων στή σύγχρονη 

έπιστημονική είκόνα τοϋ κόσμου. 

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

Οί συστηματικές προσπάθειες γιά τήν έρμηνεία τής Έξωαι

σθητηρίου άvτιλήψεως - στήν «Τηλεπαθητική» της, βασικά, μορ
φή - άρχισαν άπό τόν 1 9ο άιώνα, σύμφωνα μέ τά κυριαρχοϋντα, 

τότε, άξιώματα τής Φυσικής καί τή θεωρία τών - ήλεκτρομαγνη

τικών - «κυμάτων». 'Αλλά τά κύματα, σέ μερικά έκατοστά, μα-
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κρυα απο τόν «έγκέφαλο», δέν ύποδεικνύουν πιά τήν ϋπαρξή 
τους, ή έντασή τους πέφτει μέ τό τετράγωνο τής άποστάσεως, ή 
διείσδυσή τους σταματά μπρός σέ μιά θωράκιση άπό μόλυβδο ... 
"Όταν άνακαλυφθεί ή φύση τής Τηλεπαθητικής ένέργειας, θά 
έχει γίνει μιά άνακάλυψη, όχι κατώτερη άπό έκείνη τής πυρηνι
κής. Τά άποτελέσματα θά είναι άναπολόγιστα γιά τόν άνθρωπο, 
τήν έπιστήμη καί τόν πολιτισμό! 

Μιά άλλη ένδιαφέρουσα, άλλά όχι χωρίς προβλήματα, θεωρία 
- άρχικά γιά τήν Πρόγνωση - άπτεται ίσχυρά τής πλατωνικής
σκέψεως, πού ύποστηρίζει, ότι ή Έξωαισθητήριος άντίληψη
συλλαμβάνει τήν «ίδέα» τής καταστάσεως πραγμάτων πού προϋ
πήρχε, ύπάρχει καί θά ύπάρχει.

Τέλος, οί θεωρίες πού ύποστηρίζουν, ότι ή Έξωαισθητήριος 
άντίληψη σχετίζεται μέ τό - άτομικό ιϊ συλλογικό - «άσυνείδη
το», η μέ κάποια δημιουργική «ένόραση», η άκόμη καί μέ τήν 
ϋπαρξη - πιθανόν άνεξάρτητης άπό χώρο καί χρό','Ο «διαψυχικής 
έπικοινωνίας», άποτελούν - όπως όλες οί μέχρι σήμερα, 30 πε
ρίπου, έπικρατέστερες θεωρίες - έρμηνευτικές άπόπειρες μέ τή 
σφραγίδα, συχνά, τής μεταφυσικής. 

Έλέχθη, ότι: ή έπιστήμη γνωρίζει όλο καί περισσότερα γιά 
όλο καί λιγώτερα. Αύτό, όμως, ίσχύει μόνο γιά τίς έξειδικεύσεις 
της. θά μπορούσε κανείς νά πεί, ότι ή έπιστήμη γνωρίζει όλο καί 
λιγώτερα γιά όλο καί περισσότερα, γύρω άπό τίς περιπτώσεις 
τών συμπληρωματικών διεργασιών ένοποιήσεως τής ϋλης καί 
τής ένέργειας-σωματίου καί κύματος - σ' ένα έννοιολογικό δέλ
τα πού χύνεται, μεγαλειώδες, σ' έναν ώκεανό άφαιρέσεως: Ή 
έπιστήμη άποδεικνύεται τό λαμπρότερο έπίτευγμα τού άνθρώ
που καί ή βασανιστικώτερη ήττα του! 

Ό άνθρωπος έγινε, τελευταίως, πιό νοήμων. Δέν έγινε, όμως 
καί πιό σοφός καί δέν γνωρίζει πιό πολλά, άπ' όσα γνώριζε πιό 
παλιά ... 

Άπ' τά βάθη τών αίώνων, τό πάθος καί ό λόγος άντιμετωπίζο
νται καί μάχονται: Τό ένα, είναι άλλοτε νικητής καί άλλοτε 
ήττημένος- άνάλογα μέ τούς άνθρώπους, τούς τόπους καί τίς 
έποχές! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Βασικές ίδέες τής έσωτερικής Φιλοσοφίας 

Μέσα σέ κάθε όν, σχετικώς δεσμευμένο καί σχετικώς έλεύ
Μέσα σέ κάθε όν, σχετικώς δεσμευμένο καί σχετικώς έλεύθε

ρο, ύnάρχει ενας θείος σπινθήρας τού Κεντρικού Πυρός τής 
'Υπάρξεως. Κάθε ότομο, κάθε πράγμα εΤναι, δυναμικώς, τό Θείον. 

Ό σκοπός τής έξελίξεως ειναι νά άnοβή κανείς συνειδητώς 
ενα μέ τό θείον, τήν θεότητα, πού ειναι ή ούσία όλων. 

Αύτό τό σύμπαν δέν ειναι μιά άnλή μηχανή η μιά άnλή φυσική 
μορφή. Κυβερνάται άnό τήν θεία Διάνοια, άκριβώς όπως ό όν
θρωnος ειναι κάτι παραπάνω άnό ενα κορμί, διότι ύnάρχει καί 
ενα όν σκέψεως καί δυνάμεως, πού έλέγχει τό σώμα. 

'Όλες μας οί άνθρώnινες ένέργειες ύnόκεινται ατόν όκαμnτο 
κορμικό νόμο. Αύτό σημαίνει πώς ό,τι εϊμεθα σήμερα, ειναι άνα
nόφευκτα τό άnοτέλεσμα τού τί έnράξαμε ατό παρελθόν, διότι, 
κατά συνέπειαν, εϊμεθα οί κύριοι τού δικού μας άνθρώnινου προ
ορισμού. Αύτός ό νόμος καί αύτή ή τάξις έnικρατούν ο' όλόκλη
ρο τόν Κόσμο· ό ηλιος καί τά όστρα, ό όνθρωnος καί τά ζωύφια, 
είναι nολυnλόκως συνδεδεμένα μέ τόν νόμο τού αίτίου καί τού 
αίτιατού. Αύτή ειναι ή έnιστημονική βάσις γιά τήν nίστι στήν Πα
γκόσμιο 'Αδελφότητα. 

Οί κατώτερες ύnάρξεις άναnτύσσονται nρός τήν άνθρώnινη 
κατάσταση, ένώ έμείς, μέ τήν σειρά μας, άναnτυσσόμέθα πρός 
τήν θεϊκή κατάσταση καί τά θεία όντα έnεκτείνονται στήν συνει
δητότητα πρός μία άκόμα μεγαλύτερη έκφραση τής συμπαθείας 
καί τής διανοίας των. 

Ή μέθοδος μέ τήν όnοία έnιτυγχάνεται αύτή ή άνάnτυξις, ει
ναι ή κυκλική δραστηριότης καί άνάnαυσις, γνωστές ώς πρός 
τούς κόσμους σάν Είσnνοή καί 'Εκπνοή, καθ' όσον δέ άφορά στίς 
άνθρώnινες ύnάρξεις, σάν μετεμψύχωσις η μετενσάρκωσις. 

Ή εύγενέστερη ίδιότης τού θεού η τού 'Ανθρώπου, ειναι ή 
'Αγάπη - πού ειναι ή έκφρασις τής εύσnλαχνίας, τής θυσίας καί 
τής σοφίας. 

Αύτό πού ζητούν σήμερc οί άνθρωποι, δέν έναι άnλώς είρήνη 
τού πνεύματος ή είρήνη τής ψυχής, άλλά βεβαιότης περί τού 
ένώnιόν τους δρόμου. Μέ τήν γνώση, ότι ύnάρχει ενας Δρόμος, 
ότι ύnάρχει ενας Σκοπός, ότι ύnάρχει ενα τέρμα, άφήνομε παρά
μερα όnοιεσδήnοτε άδύνατες καί ταλαντευόμενες στάσεις καί 
υίοθετοϋμε μιά δυναμ,κή προσέγγιση ατή ζωή, πού μάς βοηθάει 
νά άντιμετωnίσωμε ώς όνδρες, τίς περισσότερες φορές χαρωπά, 
καί πάντοτε μέ άnοφασιστικό πνεύμα, ό,τιδήnοτε κι' όν συμβεί. 

(Διετυnώ!::Jη άnό τόν όμιλο συγχρόνου θεοσοφικής σκέψεως 
τοϋ San Dίego). 
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Ό'Άνθρωπος 

ΥΠΟ ΙΩ. Α. ΒΑΣΙΛΗ 

'Ένα βιβλίο πού έπρεπε νά μελετούν συχνά οί άνθρωποι, είναι 
έκείνο στό όποίο ό καινοτόμος έπιστήμων καί φιλόσοφος 'Αλέ
ξης Καρρέλ, έδωσε τόν τίτλο «·ο άνθρωπος, αύτό τό άγνωστο». 

Μέ τό περισπούδαστο αύτό έργο του, ό σοβαρός αύτός μελε
τητής καί άνατόμος τής άνθρωπίνης φύσεως, έπεδίωξε νά άπο
δείξη ότι οί πολλοί άνθρωποι άγνοούν τήν άξίαν - άνθρωπος, θε
ώρησε δέ σάν χρέος rou νά τούς ύποδείξη νά τήν μελετήσουν 
σοβαρά γιά νά τήν γνωρίσουν. 

Άπό τήν μελέτη τού έργου αύτού, άπεκόμισα τήν έντύπωσιν 
ότι ό σύγχρονος αύτός έρμηνευτής εύθυγράμμισε τήν σκέψι του 
καί τήν προσπάθειά του μέ τήν σκέψι καί τήν προσπάθεια τού 
'Έλληνος φιλοσόφου Χείλωνος. Μέ τήν γνωσιολογική του προ
σταγή «Γνώθι Σαυτόν», ή όποία μέ τήν έπιτυχή τής έπιγραμματι
κότητα μπήκε στήν ίστορία, ό Χείλων ύπεδείκνυε στόν άνθρωπο 
νά γνωρίση τόν έαυτόν του. Τόσο δέ έκτιμήθηκε αύτό τό ρητό 
άπό τούς 'Αρχαίους Μύστας ώστε ούτοι τό υίοθέτησαν πρόθυμα 
καί τό χαραξαν στήν μετώπη τού Ναού τού Πυθίου 'Απόλλωνος 
ατούς Δελφούς. 

Οί σοφοί έκείνοι Μύσται θέλανε νά συστήσουν ατούς είσερ
χομένους στό Ναό, ότι τό πρώτο μέλημά τος πρέπει νά είναι ή 
προσπάθεια νά γνωρίσουν τόν έαυτό τους, γιά νά μπορέσουν κα
τόπι ν' άνέλθουν σέ άνώτερες σφαίρες έποπτείας μέ τήν βοή
θεια τών όσων θά άκουαν καί θά έβλεπαν έντός τού Ναού. 

Άπό τά πάρα πάνω, σάν συμπέρασμα βγαίνει ότι καί οί άρ
χάίοι σοφοί πίστευαν ότι ό άνθρωπος παραμελεί νά μελετήση καί 
νά γνωρίση τόν έαυτό του. Έμείς δέ διαπιστώνουμε ότι ό άνθρω
πος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες καί πολλές φορές μέ έπι
τυχία, νά γνωρίση τό περιβάλλον μέσα στόν όποίον κινείται, ζή 
κuί ένεργεί. 
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Τελευταία, μάλιστα, έπεξέτεινε τίς έρευνές του καί πέραν 

τού περιβάλλοντος τής Γης, άσχετα έάν άγvοεί τό πλησιέστερο 

πράγμα πού είναι ό έαυτός του. Άλλ' έρωτώ: έμείς μπορούμε νά 

παραδεχθούμε ότι αύτά είναι έτσι όπως τά είχαν φαντασθή ό 

Χείλων καί ό Καρρέλ; 

Ό καθένας μας άν μέ είλικρίνεια καί τόλμη άντιμετωπίσει τό 
θέμα αύτό, πρέπει νά όμολογήση ότι άγνοεί τόν έαυτό του. Δέν 

τόν έξετάζουμε, δέν τόν μελετούμε μόνοι μας. Δέν βαθυμετρού

με, δέν ένδοσκοπούμε τό έσωτερικό μας γιά νά άνακαλύψουμε 
τόν πυρήνα τής άτομικής μας ύποστάσεως. Πιστεύω δέ ότι έάν 

έτσι ένεργήσουμε θά γνωρίσουμε άσφαλώς τί είναι έπί τέλους ό 

καθένας μας, σάν μορφή καί σάν συνειδητό έγώ. 

Μέχρι σήμερα, γιά νά γνωρίσουμε τόν έαυτό μας, περιμένου-· 

με νά μάς τόν άποκαλύψη ή θρησκεία, νά μάς τό πούν οί φιλόσο
φοι καί νά μάς τό άποδείξη ή έπιστήμη. Δηλαδή έμnιστεύομαστε 

στίς αίσθήσεις καί στήν κρίσι τών άλλων γιά νά μάθουμε τί εϊμα

στε έμείς οί ϊδιοι. 

Γιατί άραγε; Μήπως αύτό πού ζητώ είναι άνώτερο τών ίκανο
τήτων ένός έκάστου; Μήπως τό δυνατόν τής όλοκληρωμένης 
γνώσεως τού έαυτού μας είναι άνέφικτο, είναι άκατόρθωτο; 

Στήν άπορία μου αύτή βρίσ1<ω εύτυχώς μία παρήγορη καί έν
θαρρυντική άπάντησι πού μάς έρχεται σάν πείρα τών αίώνωv άπό 

τούς άρχαίους 'Έλληνας μέ τό άποκαλυπτικό άξίωμα «Φύσει τού 

είδέναι όρέγεται άνθρωπος». 
Ό άνθρωπος λοιπόν, μάς λένε οί άρχαίοι, ότι έχει άπό τήν 

φύσι τήν όρεξι, τήν έφεσι, τήν έπιθυμία καί τήν ίκανότητα τού 
γνώναι. 

Πώς όμως έχει αύτήν τήν ίκανότητα; 

Οί ούσίες άπό τίς όποίες είναι φτιαγμένος, όταν φθάση τό όν 

- άνθρωπος σέ ώρισμένη βαθμίδα τής ζωής, έκδηλώνουν τήν δύ
ναμι τής γνώσεως τού κόσμου πού τό περιβάλλει. Άπό τόν κό

σμο τούτο προήλθε καί αύτός, διαφοροποιήθηκε όμως καί έγινε

άτομικότης ξεχωριστή. Τότε άπέκτησε καί τήν ίκανότητα νά
γνωρίση αύτόν τόν κόσμο καί νά προσαρμοσθή πρός αύτόν.

Άφού άπέκτησε τήν ίκανότητα νά γνωρίση τό περιβάλλον 

του, τάχα δέν έχει τήν δύναμι νά γνωρίση καί τόν έαυτόν του μέ 
τίς δικές του αίσθήσεις, καί μέ τή δική του νόησι; 

Ή άγνωσία μας όμως στό θέμα αύτό προέρχεται, κατ' έμέ, 

άπό τήν έξης αίτία; 
Δέν έχομε άφομοιώσει τήν άλήθεια, ότι άλλη άξία έχει όταν 

διδάσκεται κανείς κάτι άπό τούς άλλους καί άλλο άποτέλεσμα 
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έχει όταν τό κάτι άλλο κατανοεί ό ϊδιος μέ τήν δική του νόηση καί 
τό έλέγχει μέ τά δικά του όργανα, μέ τά όποία τόν έχει προικίσει 
ή φύσις. 

Στήν πρώτη περίπτωση βοηθείται καί άποκτά σάν θεωρία 
γνώσεις, τίς όποίες όμως καί λησμονεί εϋκολα. Στή δεύτερη πε
ρίπτωση ή γνώσις πού άποκτά μέ τίς δικές του ίκανότητες καί τίς 
δικές του προσπάθειες χαράσσονται βαθειά στή μνήμη του καί 
είναι κτήμα του παντοτεινό καί άναφαίρετο. Πιστεύει δέ σ' αύτές 
άκράδαντα, γιατί τίς έλέγχει μέ τίς αίσθήσεις του, μέ τήν κρίσι 
του, άκόμη δέ καί μέ τίς ψυχικές του ίκανότητες. 

Τώρα, όμως, γεννάται τό έρώτημα: Πώς καί ποία είναι τά μέσα 
μέ τά όποία μπορεί νά έπιτύχη τήν γνώσι τού έαυτού του ό άν
θρωπος; 

Δύο είναι τά μέσα άπό τά όποία μπορεί νά άντλήση ό άνθρω
πος αύτή τήν γνώσι. Ή πείρα τών άλλων καί ή αύτογνωσία. 

Τά μέχρι σήμερα βοηθήματα πού μάς προσφέρουν ή θρη
σκεία, ή φιλοσοφία καί ή έπιστήμη θεωρούνται άνεπαρκή. 'Αφή
νουν πολλά κενά καί δημιουργούν πολλές άπορίες. Δέν μάς ίκα
vοποιούν καί δέν μπορέσαμε νά μάθουμε μέ αύτά τί, τέλος πά
ντων, εϊμαστε. Ή πρώτη μάς άποκαλύπτει ότι ό άνθρωπος έγινε 
κατ' είκόνα καί όμοίωσιν τού θεού. 'Αλλά τόν θεό πρέπει νά τόν 
παραδεχθούμε, σύμφωνα μέ τό θρησκευτικό δόγμα, σάν μία 
όντότητα άγαθή, σοφή, παντοδύναμη, ύπερτέλεια. Τέτοια όντό
της έπρεπε νά είναι καί τό παράγωγό της ό άνθρωπος. 'Ερωτάται 
όμως: βρίσκουμε αύτά τά γνωρίσματα, αύτές τίς ίδιότητες στόν 
άνθρωπο; Τήν άπάντησι άς τήν δώση ό καθένας μας ένσυνείδητα 
καί έλεύθερα. Βέβαια, δέν άρνούμαι ότι ό άνθρωπος μπορεί νά 
φθάση τήν τελειότητα. 'Έχει άναμφισβήτητα τήν ίκανότητα καί 
τήν δύναμι νά άναδειχθή τέλειος. Καί στό σημείο αύτό θά σάς 
άναφέρω τή σοφή γνώμη ένός μεγάλου μυσταγωγού τής 'Ιου
δαίας. «'Ο άνθρωπος, έλεγε, δύναται νά άποβ_ή μείζων τού άν
θρώπου έάν τόν φυσικόν νόμον άκολουθεί, έλάσσων δέ τού 
κτήνους, έάν τήν φύσιν παραβαίνειν». 

Ή φιλοσοφία μάς δίδει τόσους όρισμούς γιά τόν άνθρωπο 
όσοι είναι καί οί φιλόσοφοι. 

Καί ή έπιστήμη άδυνατεί νά μάς δώση ένα όλοκληρωμένο καί 
ίκανοποιητικό όρισμά. Τά γνωσιολογικά της βάθρα περιορίζονται 
στό πείραμα καί στήν άπόδειξι. Αύτά είναι σημαντικά όσον άφο
ρά τόν άνθρώπιvο όργανισμό, τόν όποίον ή έπιστήμη έρευνά καί 
μελετά μέ τίς αίσθήσεις καί τό μικροσκόπιο καί είναι σέ θέση νά 
μάς κατατοπίζη άρκετά γιά τίς λειτουργίες του. 'Αλλά ό άνθρω-
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πος είναι καί συνειδητόν όν. Σάν έκδηλώσεις του διαπιστώνουμε 
τό αϊσθημα, τό συναίσθημα, τήν νόησι, τήν βούλησι. 'Όλα αύτά τά 
χαρακτηρίζει σάν ψυχολογικά φαινόμενα χωρίς νά μπορή ή έπι
στήμη νά μας έξηγήση τί είναι έκείνο πού παράγει αύτά τά φαι
νόμενα. Καί έτσι περιορίζεται νά μας δίδη τά πορίσματα ένός 
κλάδου έρεύνης πού τήν όνομάζει ψυχολογία, άλλά χωρίς ψυχή! 

θά συμφωνήσετε, ϊσως, καί σείς ότι ή πηγή αύτή τής άλλο

τρίας γνώσεως δέν μας φωτίζει άρκετά καί ίκανοποιητικά στό 

θέμα πού έχομε ύπό μελέτην. 

Πού λοιπόν νά στροφή ό άνθρωπος γιά νά γνωρίση τόν έαυ

τόν του; Ποιά θύρα νά κρούση γιά νά μάθη κάτι τό διαφορετικό 
γιά τόν έαυτό του; 

Τό δόγμα, ό όρθός λόγος, οί αίσθήσεις, όλα μαζί καί χωριστά 

τό καθένα άπό αύτά δέν λύνουν τό αϊνιγμα καί δέν μας άποκαλύ

πτουν τό άγνωστο. Δέν δίνουν κάν τήν καπύθυνσι πού θά μας 

βοηθούσε νά βρούμε τό δρόμο γιά νά άντικρούσουμε καί νά 

γνωρίσουμε τόν πραγματικό έαυτό μας. 

'Όμως, ό είλικρινής καί ό τολμηρός έρευνητής δέν πρέπει 

ποτέ νά άπογοητεύεται άπό τίς δυσκολίες πού συναντά στίς προ

σπάθειές του. 

Δέν πρέπει ποτέ νά κάμπτεται άπό τό κύρος καί τήν αύθεντία 

οϋτε καί νά ύποδουλώνεται σέ οίανδήποτε άνεγνωρισμένη φιλο

σοφική η θρησκευτική ίδεολογία. 

'Έχει άπό τήν φύσι τό δικαίωμα νά στρέψη τούς προβολείς 

τής σκέψεώς του πρός όλους τούς όρίζοντες τού έπιστητού καί 

νά έρευνά, νά μελετά τά πάντα, νά έρωτά τούς πόντος. Κάποτε 

θά έπιτύχη, κάποτε θά δεχθή τίς άnαντήσεις πού θά τού δώσουν 

οί πηγές τής γνώσεως, τίς όποίες θά μπορέση νά πλησιάση. 

Άλλά ποιές είναι οί πηγές τής γνώσεως; Ποία είναι τά μέσα 

τά όποία διαθέτει καί μέ τά όnοία μπορεί ό άνθρωπος νά κατα

κτήση τήν γνώση τού έαυτού του; 

Οί έπιστήμονες ίσχυρίζονται ότι πηγή τής γνώσεως είναι οί 

αίσθήσεις καί ό νούς. Είναι όμως τούτο άληθές; 

Κατά τήν γνώμη τών άts.ολουθούντων τήν έσωτερική φιλοσο

φία, πηγαί τής γνώσεως είναι ό περιβάλλων ήμός κόσμος, δηλα

δή ή φύσις όλόκληρη, μέ τίς μορφές καί τίς συνειδήσεις της. 

Μέσα δέ, είναι οί αίσθήσεις καί τό �ητικό μας. 

Οί αίσθήσεις όμως καί ό νούς είναι όργανα κινούμενα καί 

ένεργούντα άπό ένα παράγοντα πού ό έπιστήμων άνθρωπος 

οϋτε μπορεί νά τόν έλέγχη, μά οϋτε μπορεί νά τόν κατανοήση 

γιατί ή ούσία του δέν είναι ύλική. 
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Γιά νά γνωσθή τό κινούν χρειάζονται άνάλογα μέ τήν ούσία 
του μέσα, δηλαδή όργανα μή ύλικά, τά όποία πρέπει νά άναπτύ
ξουν δυνάμεις καί ίκανότητες πού στόν κοινό άνθρωπο βρίσκο
νται σέ λανθάνουσα καί άδρανούσα κατάστασι. 

Τό σώμα τού άνθρώπου, οί αίσθήσεις του καί τό μυαλό του, 
έχουν σχηματισθή άπό τά χημικά στοιχεία άπό τά όποία έχει 
σχηματισθή ή περιβάλλουσα ήμάς φύσις. Τό σώμα τού άνθρώ
που έκδηλώνει ζωήν. Άλλά τί είναι ζωή καί ποίος ό παράγων τής 
ζωής; Νά, προβλήματα καί έρωτήματα πού δέν ίκανοποιούνται 
άπό τά μέχρι σήμερον δεδομένα τής έπιστημονικής έμπειρίας 
καί τής φιλοσοφίας άκόμη. 

Έάν ήθελα νά σάς άπαριθμήσω τίς διάφορες άπόψεις τών 
άσχολουμένων μέ αύτά τά θέματα μελετητών θά μάς χρειάζο
νταν χρόνος καί χώρος πού δέν τόν διαθέτω. 

'Άλλως τε, ό κάθε έρευνητής, έάν έπιθυμή, μπορεί νά τίς βρή 
καί νά τίς μελετήση στίς σχετικές συγγραφικέ� πηγές. 

Έγώ σήμερα θά σάς όδηγήσω σέ μιά πηγή πού δέν είναι προ
σιτή στούς πολλούς καί παραμένει άγνωστη. 

Βέβαια, δέν περιβάλλεται οϋτε μέ τήν έπιστημονική τήβεννο, 
οϋτε μέ τό κύρος καί τήν αύθεντία ένός άνεγνωρισμένου σοφού. 

Είναι όμως άπόψεις βασιζόμενες στήν καθαρά γνώσι, έχουν 
πειστικότητα καί λογικόν είρμό. 'Ικανοποιούν τίς ροπές καί τίς 
κλίσεις έκείνων πού έπιδίδονται στίς μελέτες τού. έσωτερικού 
κόσμου. Πιστεύω δέ ότι άνάλογα μέ τό βαθμό τής δρσατηριότη
τος στίς έπιδόσεις αύτές, ό άνθρωπος γαληνεύει καί ίκανοποιείται. 

Έάν καί σάς, ίκανοποιούν, προσέξατέ τις. Άδιαφορήσατε έάν. 
προέρχονται άπό άσημες προσωπικότητες ή καί άπό άπίθανες 
όντότητες. Έάν έχετε άδέσμευτη σκέψη μήν τίς περιφρονήσε
τε. 'Ίσως σάς βοηθήσουν νά λύσετε τά δυσκολώτερα προβλήμα
τα τής ζωής. 

θά έπιχειρήσω λοιπόν νά σάς μεταδώσω ένα πολύ διδακτικό 
διάλογο μεταξύ τού νεωτέρου μας Φάουστ καί τής Κουκουβά
γιας τής 'Ακροπόλεως μέ τούς όποίους καί άλλοτε σάς άπησχό
λησα. 

'Ιδού αύτός σταχυολογημένος άπό τά γνωστά σας γραπτά 
ένός πολυμαθούς καί τολμηρού έρευνητού. 

ΦΑΟΥΣΤ: Ή όκνηρία δέν κατέβαλε ποτέ τό πνεύμα μου. Πά
ντα σταθερά καί άκούραστα ζητώ νά μάθω τί είμαι, άπό τί συνί
σταται τό έσωτερικό μου Έγώ καί άπό τί σύγκειται ή μορφή μου. 
Ή έπιστημονική μου έμπειρία μέ δίδαξε άρκετά γιά τόν όργανι
σμό μου. Άλλά γιά κείνο πού μού δίδει τήν κίνηση καί τήν ζωή, 
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γιά κείνο πού μού δίδει τήν ίκανότητα νά σκέπτωμαι, νά συναι

σθάνωμαι καί νά θέλω νά ένεργώ, δέν μπόρεσε νά μού πεί τίποτε 

τό ίκανοποιητικό, τίποτε τό συγκεκριμένο. Σύ, σοφή μου ϋπαρξη, 

μπορείς νά μέ διαφωτίσης πάνω σ' αύτό τό σπουδαίο θέμα; 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Ή άνθρώπινη νόηση έχει συλλάβει μιάν 

άλήθεια. Πάνω σ' αύτήν θά στηριχθώ γιά νά σέ βοηθήσω νά έπι

τύχης έκείνο πού ζητάς. 

«Τό όμοιον διά τού όμοίου γιγνώσκεται» λέγουν οί σοφοί 

έρευνητές άνθρωποι. Καί πράγματι αύτή είναι μιά μεγάλη άλή

θεια. Έκείνο πό έχει σχήμα, μορφή, μελετάται καί γνωρίζεται 

άπό τίς αίσθήσεις οί όποίες είναι φτιαγμένες άπό τήν ούσία πού 

τήν συνθέτουν τά ύλικά άτομα, τά κύτταρα, οί ίστοί. 

Οί αίσθήσεις διαπιστώνουμε ότι έχουν μίαν έρεθισηκότητα, 

-�'έφ' όσον όργανισμός βρίσκεται στήν ζωή. Τήν χάνουν όμως όταν

έπέρχεται τό φαινόμενον τού θανάτου. Τούτο πρέπει νά σέ διδά

ξη ότι έκείνο πού δίδει τήν έρεθιστικότητα είναι ό πυρήνας τής

ζωής, ό όποίος συλλειτουργεί μέ τόν όργανισμό. "Έτσι οί αίσθή

σεις δέχονται τίς είκόνες τών μορφών τίς όποίες μεταβιβάζουν

διά τού νευρικού συστήματος ατό κέντρον τής νοήσεως πού εί

ναι ό έγκέφαλος. Μέ τήν λειτουργία τού μηχανισμού αύτού ό άν

θρωπος λαμβάνει γνώσιν τού έξωτερικού κόσμου.

Άλλά, τήν ίκανότητα τού συνειδέναι είναι δυνατόν νά τήν 

έχουν οί αίσθήσεις οί όποίες είναι μόνον μέσα καί όργανα προ

σαρμογής τού άνθρώπου πρός τό περιβάλλον του. 

Έκείνο πού δίδει τήν κίνηση, τήν ζωή ατόν άνθρώπινο όργα

νισμό, είναι ένας άλλος παράγων, φτιαγμένος καί αύτός άπό τίς 

κοσμογονικές τής φύσεως ούσίες. Αύτός ό παράγων έχει έκδη

λώσει πολλές δυνάμεις καί ίκανότητες. Αύτός μεταδίδει ατόν 

όργανισμό τήν κίνηση, τήν ζωή, καί τήν ένέργεια. "Ανάλογα δέ μέ 

τήν χρονική άφετηρία τής ύπάρξεώς του καί άνάλογα μέ τήν ώρι

μότητά του έκδηλώνει έντονα η άτονα τό αϊσθημα, τό συναίσθη

μα, τή νόηση καί τήν βούληση. 

Τόν παράγοντα αύτόν σ 1JVήθισαν οί άνθpωποι νά τόν όνομά

ζουν Ψυχή, χωρίς νά τήν γνωρίζουν, χωρίς νά ξέρουν θετικά άπό 

ποίι προήλθε, άπό τί σύγκειται, τί ίκανότητες έχει καί τί προορι

σμό έχει. 

Ό έπιστήμων άνθρωπος έλέγχει τίς έκδηλώσεις αύτές καί 

τίς όνομάζει ψυχη<ά φαινόμενα. Άλλά αύτήν ταύτην τήν ψυχήν, 

τόν πυρήνα τού Είναι του, πώς νά τήν γνωρίση; Μόνο μέ μέσα καί 

όργανα πού νά είναι όμοιογενή μέ τήν ούσία της είναι δυνατόν νά 

τήν γνωρίση. Γιά τούτο όμως τό μεγάλο έπίτεuγμα χρειάζονται 
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δύο πράγματα. Γνώσις καί θέλησις. Μέ αύτές τίς δύο ίκανότητες 

θά έκnορθήση τό μεγάλο μυστικό ό άνθρωπος. 

Ή Γνώσις θά τόν βοηθήση νά μάθη τήν προέλευση καί τήν 

σύσταση τής ψυχής. 

Ή θέλησις θά τόν κάνη ίκανό νά δημιουργή όταν θέλει, μά σέ 

τέτοια κατάσταση, πού νά θέτη σέ παθητικότητα τίς αίσθήσεις 

του καί τόν όργανισμό του. Προηγουμένως όμως πρέπει ν' άσκη

θή, γιά νά χαλιναγωγή κάθε στιγμή τίς σκέψεις του καί τό θυμικό 

του, γιά νά έnιτυγχάνη μιά διαρκή άnάθεια καί άταραξία. Νά nρο

σηλώνη τήν σκέψη του στό άντικείμενο ιϊ στήν ίδέα πού θέλει καί 

νά έρευνά σέ πλήρη άnομόνωση τό ένδον του. Τότε θ' άκούση 

καί θά δεί μόνος του έκείνα πού δέν περιγράφονται, οϋτε καί γί

νονται πιστευτά όταν τυχόν τού τά άφηγηθή ένας άλλος. 

ΦΑΟΥΣΤ: Άλλά, ό άνθρωπος σάν πεπερασμένο όν, πού είναι, 

έχει τήν δυνατότητα νά γνωρίση μόνος του τήν προέλευση καί 

τήν σύσταση τής ψυχής του; 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Άσφαλώς, όχι. Στή φύση όμως, λειτουργεί 

ό Νόμος τής άλληλεnιδ_ράσεως τών ούρανίων, ό όnοίος βοηθεί 
τήν έκτύλιξη τών δυνάμεών των καί τήν παραγωγή μορφών καί 

όργανισμών. Έτσι καί ατόν πνευματικό κόσμο λειτουργεί ό Νό

μος τής άλληλεγγύης τών συνειδήσεων. Τά πρωτοπόρα πνεύμα

τα τής γης καί οί μύσται βοηθήθηκαν άnό ύnέρτερες αύτών συ

νειδήσεις, οί όnοίες τούς μετέδωσαν μία κοσμοθεωρία πού άnο

καλύnτει τήν Γνώση τού Πραγματικού. Τίς άρχές τής Κοσμοθεω

ρίας αύτής οί Μύσται καί οί Σοφοί σάς τίς κληροδότησαν είτε στά 

σύμβολα καί στούς μύθους, είτε τίς έχουν έκθέσει σέ συγγράμ

ματα πού σείς οί σύγχρονοι έρευνητές 'Έλληνeς έχετε χρέος νά 

μελετάτε καί όnό κεί ν' άντλείτε τίς πολύτιμες γνώσεις. Αύτές 

πρέπει ν' άnοτελέσουν τόν ίερό κώδικα τών κανόνων τής βιονο

μίας σας. 
ΦΑΟΥΣΤ: Πρό όλίγου μού εϊnατε ότι ό άνθρωπος, όπως κάθε 

μορφή, κάθε συνείδηση, προήλθε, σύγκειται καί διατηρείται άnό 

τίς ούσίες πού συνθέτουν τήν φύση όλόκληρη. Άλλά, θά εϊχατε 

τήν καλωσύνη νά μού nήτε, οί ούσίες αύτές πού προήλθαν καί 

nοιό είναι τό δήμιουργικό τους αϊτιο; 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Είσαι ένας είλικρινής καί θαρραλέος έρευ

νητής. Σέ πλείστα σημεία ή σκέψη σου λειτουργεί μέ έλευθερία 

άξιοθαύμαστη. Γιά νά συλλάβης όμως τό μυστήριο τής αύθυnάρ

κτου αίτίας τών Κόσμων, ώς καί τό μυστήριο τής αύθυnαρξίας 

σου, έχεις άνάγκη ν' άnοnλύνης τήν διάνοιά σου άnό τίς μέχρι 

σήμερα, γιά τό σπουδαίο τούτο θέμα, δοξασίες σου. 
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Αύτές σκιάζουν τό νοητικό σου καί τό έχουν δουλώσει σέ 
ώρισμένες πεποιθήσεις πού έχουν μεταβληθή σέ προκαταλή
ψεις. 

Έάν μελετοϋσες συχνά τίς κοσμοθεωρίες τών άρχαίων 'Ελ
λήνων σοφών, εύκολώτερα θά προσανατολιζόσουνα στίς άπό
ψεις τής 'Εσωτερικής φιλοσοφίας πού έπιθυμώ νά σοϋ μεταδώ
σω. 

'Ατυχώς, πνεϋμα καί δόγματα ξένα φυγάδευσαν τήν καθαρή 
'Ελληνική σύλληψη άπό τόν τόπον αύτόν. 'Έτσι στίς διάνοιες τών 
συγχρόνων κατοίκων αύτοϋ έπεκράτησαν έκείνα καί συσκότισαν 
τήν Μεγάλη 'Αλήθεια πού είχε φωτίσει άλλοτε έδώ τούς σο

φούς. Ή άλήθεια αύτή άποκαλύπτει ότι ή συνείδηση είναι μετα

γενέστερη έκδήλωση τοϋ μορφικού είναι τών κόσμων τής Φύσε
ως, είναι παράγωγόν τους καί όχι ή αίτία τους. Αύτά ατά έθιξα. 

· Αλλά ή διάνοιά σου δέν μπόρεσε νά τά συλλάβη καί τά άφομοιώ
ση εϋκολα γιατί έχει συνηθίσει νά δέχεται διαφορετικές η μάλ
λον άντίθετες άnόψεις.

'Οπωσδήποτε θά προσπαθήσω νά σέ βοηθήσω νά συλλάβης 
μερικές άλήθειες. Πρέπει όμως νά έvτείνης τήν nροσοχτi σου 

καί μέ έλεύθερη καί ρωμαλέα σκέψη νά μέ nαρωωλουθήσης σέ 
όσα θά σού άnοκαλύψω. 

ΦΑΟΥΣΤ: Σ' εύχαριστώ, άκούω. 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: 'Όπως έμφανίζονται σr)uερα οί κόσμοι, δέν 

ήσαν nρό 1 Ο η 100 έκατομμυρίων αίώνων. 'Αναγωγικά έτσι σκε
πτόμενοι, θά φθάσουμε σέ σημείο χρονικό η χωρικό, όταν η 

όπου έμφανίσθηκε ή στιγμή πού άnοτέλεσε κατόπιν τήv γραμμή, 
τό σχήμα, δηλαδή τό μορφικό είναι. Άλλά, nρό αύτού τί ήταν; Τό 
χάος. Τό χάος όμως - πρόσεξε! - δέν είναι τό μηδέν η ή άνυnαρ

ξία. Είναι μιά κατάστασις μέσα στήν όnοία βρισκόντουσαν οί ού
σίες τής φύσεως λανθάνουσες, άνεκδήλωτες, όμορφες, πού 
μπορούμε νά καθορίσουμε σάν τό δυνάμει είναι τής μεταγενέ
στερης έκδηλώσεις τής φύσεως. 

Τό χάος μπορούμε νά τό συλλάβουμε νοητικώς μέ ένα διαλο
γισμό άφαιρέσεως άnό τό μορφικό είναι τού περιβάλλοντος 

ήμός σημερινού κόσμου. 

Άλλά, πολύ διδακτικά καί διαφωτιστικά είναι τά λόγια πάνω σ' 

αύτό τό δύσκολο θέμα ένός πρωτοπόρου σοφού Πνευματικού 

όδηγού τής άρχαίας 'Ινδίας, τού μεγάλου Τζιάν. "Ακουσέ τα μέ 

προσοχή: 
«'Αλλά τίς θά έnιμαρτυρήση περί τοϋ Χάους; Δέν ύπήρχε 

τότε μορφή, ούτε πνοή, οϋτε άνθρωπος, οϋτε θεός. Μόνον τό 
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λανθάνον, τό άμορφον καί τό δυνάμει είναι ύπήρχαν. Αύτά όμως 

είναι άπροσπέλαστα, είναι άσύλληπτα άπό τήν άνθρώπινην κατα

νόησιν. Έν τούτοις, άπό κεί προήλθε τό Πάν πού είναι άναρχον, 

άνώλεθρον, αίώνιον, άεί έξελισσόμενον καί μεταμορφούμενον 

είς συνείδησιν, είς θεοποιούμενον Πνεϋμα. Τοϋτο είναι ίκανόν 

νά άρχη, νά διευθετεί τήν τάξιν καί νά βοηθή τήν πρόοδο τών κα
τωτέρων του πνευματικών Έγώ. Τό θεοποιηθέν Πνεϋμα διαφωτί
ζει καί καθοδηγεί τόν άνθρωπο στήν 'Αλήθεια, τόν δέ 'Άγιο, τόν 

Σοφόν καί τόν ίσχυρόν τόν όδηγεί σέ κόσμους ύψηλότερους τής 
γής όπου ή Γνώσις, τό Φώς, καί ή παντοτεινή χαρά είναι ή καθη

μερινή του τροφή. 
Άπό έκεί λοιπόν, άπό τό Χάος, προήλθες καί σύ, άνθρωπέ 

μου, καί έγώ καί οί θεοί καί κάθε τί πού βλέπεις σάν μορφή, σάν 

κάλλος, σάν συνείδησι, σάν Φώς! 

Μπορείς, φίλε μου, νά χωρέσης τήν άπέραντη αύτή άλήθεια στό 

στενό σου άνθρώπινο κρανίο καί νά τήν άφομοιώση ή ψυχή σου; 

Έάν ναί, τότε έμαθες άπό ποϋ προήλθες. Σέ ίκανοποιεί ή με
γαλειώδης αύτή άποκαλυψις; Έάν ναί, μελέτησέ την καί προ
σπάθησε νά τήν άφομοιώσης. 

Τώρα σοϋ ύπολείπεται νά μάθης τί είσαι καί ποϋ θά πάς. 
ΦΑΟΥΣΤ: 'Ανοίγονται τά μάτια τής ψυχής μου καί μ' αυτα 

βλέπω καθαρά. Σάν ν' άκούω μέ κάποια άλλη αϊσθηση καί πείθο
μαι ότι όσα μοϋ είπες είναι ή Πραγματική 'Αλήθεια. 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Χαίρω γιατί βλέπω ότι πάτησες τό πρώτο 
σκαλοπάτι τής πνευματικής σου άνυψώσεως καί τής έλευθε-:

ρίας. Κατώρθωσες νά ξερριζώσης άπό τό νοϋ σου τήν μεγαλύτε
ρη δογματική πρόληψη πού σέ είχε καταδικάσει νά σκέπτεσαι, 
όπως σκέπτονται έκείνοι πού τό σκότος τούς έχει ποτίσει μέ τό 
ληθαργικό ποτό τής πνευματικής δουλείας καί πού μέ τό φόβο, 

μεταδίδουν στήν ψυχή συνεχώς τήν σύγχυση καί τήν ταραχή. 
Τώρα, άς συνεχίσουμε καί άς έξετάσουμε τί είσαι. Εϊπαμε 

πάρα πάνω ότι έκείνο πού ήρθε άπό τό χάeς είς τό μορφικό Εί
ναι, άπό τό λανθάνον είς τό είναι καί είς τό άενάως γίγνεσθαι, εί
ναι οί κοσμογονικές Ούσίες. Άλλά τί είναι ούσία; Ούσία είναι τό 

ύπάρχον άφ' έαυτοϋ χωρίς νά συνετέλεσε είς τοϋτο άλλος πα
ράγων. Οϋτε ή ύπαρξίς της νά έξαρτάται άπό άλλην αίτίαν. Οί κο
σμογονικές ούσίες κατά τήν Κοσμοθεωρία τών 'Αρχαίων 'Ελλή
νων Σοφών είναι δύο. Ή άτομική ιϊ μεριστή καί ό Λόγος ιϊ θεός ιϊ 

Παγκόσμιος 'Έρως. Κάθε μιά άπό αύτές έχει ίδιαίτερες ίδιότη
τες. Γίνονται γνωστές μόνον όταν τίς έκδηλώνει ή Ι<άθε μία σάν 
νόμους. 
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'Αλλά τί είναι Νόμος; Νόμος είναι ή δυναμική, ή σταθερή καί ή 
άναλλοίωτη ώρισμένη έκδήλωση τής Ούσίας, πού δέν μπορεί καί 
νά τήν σταματήση η νά τήν άλλοιώση άλλη δύναμις η Νόμος. Οί 
Νόμοι αύτοί λειτουργούντες κανονικώς συντρέχουν στήν 'Αρμο
νία τών Κόσμων, στήν έκτύλιξη τών δυνάμεων, στήν μετουσίωση, 
στήν μεταμόρφωση, στήν θεοποίηση. 

Αύτούς λοιπόν τούς νόμους πρέπει νά τούς γνωρίση ό άν
θρωπος καί νά τούς έκδηλώση, γιατί τούς φέρει μέσα του δυνά
μει, άφού όπως εϊπαμε σύγκειται καί αύτός άπό τίς δυό αύτές 
κοσμογονικές ούσίες. Αύτές οί ούσίες μέ τόν χρόνο καί τόν έρω
τα έμίγησαν. Αύτές μορφοποίησαν τό άτομο τό ύλικό καί αύτές 
τό μετουσίωσαν σέ συνειδητό Έγώ. Τούτο τό μεγάλο μυστήριο 
πρέπει νά σπουδάση καί νά μάθη ό άνθρωπος γιά νά γίνη Σοφός 
Μύστης. 

ΦΑΟΥΣΤ: Σ' εύγνωμονώ, θεία ϋπαρξη, γιά τήν μεγάλη άποκά
λυψη πού όδηγεί τόν θνητό στό δρόμο τής Γνώσεως τού Είναι 
τών κόσμων, τού Είναι του καί τής έξελίξεώς του. 'Αλλά, ύπάρχει 
κανένας τρόπος η κάποια μέθοδος γιά νά γνωρίσω καί νά έκδη
λώσω τούς Νόμους πού φωλιάζουν μέσα μου; 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Τούς βασικούς νόμους πού κλείνει μέσα 
της κάθε συνείδηση θά σού τούς γνωρίσω άμέσως. Άλλ' ό τρό
πος τής έκδηλώσεως των έξαρτάται άπό τήν δυναμικότητα τής 
ψυχής σου. Ό άνθρωπος έχει δυό μεγάλες δυνάμεις, μέ τίς 
όποίες μπορεί νά τεθή στήν γραμμή τής ένεργείας τών νόμων 
τών φυσικών καί τών πνευματικών. Οί δυνάμεις αύτές είναι ό 
σταθερός πόθος καί ή άλύγιστη θέλησις. 

Έάν αύτές τίς δυό του δυνάμεις τίς κατευθύνη μέ καθαρή καί 
ρωμαλέα κρίση θά έπιτύχη τήν προσαρμογή όλων τών έκδηλώ

σεων του πρός τόν Φυσικόν Νόμον. 
Μάθε τώρα ότι οί θεμελιωτικοί Νόμοι πού κλείνει μέσα της 

κάθε συνείδησις είναι οί Νόμοι τής Κινήσεως, τής Ζωής καί τής 
'Ενεργείας. Αύτοί τήν καθιστούν άναρχον, άνώλεθρον καί αίω
νίαν. Αύτές δέ άποτελούν καί τό ΠpGnov κοσμογονικό Τρίγωνο. 

Τ ό δεύτερο τρίγωνο τό άποτελούν οί νόμοι τής έλξεως καί 
τής άπώσεως, τής συστολής καί τής διαστολής, ηϊς κεvτρομό
λου καί τής κεντρόφυγος. 

Τό τρίτο τρίγωνο τό έπιβοηθητικό τό συνθέτουν οί Νόμοι τής 
Νομοτελείας, τής Άγvότητος, τής άταραξίας. 

Τό τέταρτο, οί Νόμοι τής 'Ελευθερίας, τής 'Αρμονίας, τής Δι

καιοσύνης. Τό πέμπτο οί μεταμορφωτικοί Νόμοι τού 'Έρωτος τού 

Φωτός, τής Γνώσεως. 
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Πρόσεξε, όμως, ότι ή έννοια τών λέξεων μέ τίς όποίες σού 
έγνώρισα τούς 1 5 βασικούς Νόμους δέν είναι όμοια μέ έκείνη 
πού δίδει ή έπιστημονική όρολογία. 

Κατά τήν 'Εσωτερική Φιλοσοφία, Κίνησις είναι ή δύναμις ή 
όποία έφερε τήν ούσία άπό τό δυνάμει είς τό έν δράσει Είναι. Ή 
δέ έκδήλωσις τής κινήσεως είς τό είναι, είς τό ύπάρχειν, μάς δί
δει τήν έννοιαν τής ζωής. Ή 'Ενέργεια δέ, είναι ή άκτινοβολούσα 
δύναμις πού έκδηλώνει τό μορφικόν είναι όπως έξελίξουν τίς 
λανθάνουσες δυνάμεις καί τούς νόμους πού περικλείουν. 

Τό δεύτερο τρίγωνο Ίό κατανοείς εύχερώς. Τό μόνο πού 
μπορώ νά σού τονίσω είναι ότι όταν ό άνθρωπος φθάση στό 
σημείο νά γίνη κύριος τών δυνάμεών του, μπορεί νά έλκη πρός 
αύτόν, τήν άλήθεια, τό φώς, τήν άγνότητα, τό κάλλος καί νά άπω
θή τό ψεύδος, τό σκότος καί τό έρεβος μέ τίς τερατώδεις έκδη
λώσεις του. 

Τό τρίτο τρίγωνο έρμηνεύεται ώς έξης: στή φύσι ύπάρχει 
σκοπός. Κάθε νόμος άποβλέπει σ' ένα τέλος. Σκοπός τής φύσε
ως είναι ή δημιουργία συνειδήσεων. Τών συνειδήσεων κλήρος 
είναι ή τελειοποιήσις, ή θεοποίησις. 

'Επομένως κάθε συνείδησις έχει μέσα της τήν δύναμι νά έξε
λιχθή καί νά φθάση τήν τελειότητα. 'Έτσι έάν θέση σέ ένέργεια 
τήν νομοτέλεια πού κλείνει μέσα της, μπορεί νά βγή άπό τό 
βούρκο πού βρίσκεται, άπό τήν άμάθεια, άπό τήν άποτελμάτωσι, 
άπό τήν νάρκη. 

Η ΑΓΝΟΤΗΣ, είναι νόμος κάθε όντότητος, ό όποίος τήν βοη
θεί νά πορεύεται σύμφωνα μέ τούς νόμους καί τούς σκοπούς τής 
φύσεως. Έάν τεθή στήν γραμμή τής ένεργείας αύτού τού νόμόυ 
ό άνθρωπος θά δέχεται όλες τίς θετικές έπιδράσεις τής φύσε
ως. Έτσι θά έκδηλώνη πάντοτε άγνές, άληθινές καί φυσικές 
σκέψεις, θά έκδηλώη παρόμοια συναισθήματα, οί δέ πράξεις του 
καί οί ένέργειές του δέν,,θά είναι ποτέ άντίθετες ατούς νόμους 
καί ατούς σκοπούς τής φύσεως. 

ΑΤΑΡΑΞΙΑ. Ή άταραξία είναι νόμος κάθε ένσυνείδητης άτο
μικότητος, έκδηλούμενος όταν τά στοιχεία πού άποτελούν τήν 
όργανικήν καί τήν ψυχικήν φύσιν αύτού, εύρίσκονται σέ ίσορρο
πία πού ποτέ δέν τήν ταράσσουν άφύσικες σκέψεις, άνώμαλες 
έκδηλώσεις, ταπεινά καί άγενή συναισθήματα. 'Όταν ό νόμος 
τής άταραξίας λειτουργεί μόνιμα, ό άνθρωπος δέχεται συνεχώς 
τίς θειότερες έπιδράσεις τής φύσεως καί τού πνεύματος καί έκ
δηλώνει μέ εύχέρεια τίς δικές του ίκανότητες, τίς νοητικές, τίς 
συναισθηματικές καί τίς βουλητικές. 
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Τό τέταρτο τρίγωνο είναι τό λεγόμενον λυτρωτικό. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Είναι νόμος τής ψυχής πού όταν τόν έκδηλώνη 

τής δίδει τήν δύναμι νά σκέπτεται καί νά αίσθάνεται όπως θέλη 
καί νά κόμη ό,τι θέλει χωρίς νά βλάπτει τόv έαυτό του καί τούς 
άλλους. Ή έλευθερία είναι νόμος συμφυής μέ τήν κίνηση. Αύτός 
διαφοροποίησε τό άτομικό έγώ άnό τό σύνολο τών ούσιών της 
φύσεως. "Όταν ό άνθρωπος θέση σέ ένέργεια τόν νόμο τής 
έλευθερίας καί nιστεύση είς αύτόν, μπορεί νά άnαλλαγή άnό τίς 
άδυναμίες του, άnό τό έλάττωμα καί άnό ίό πάθος, όπως καί άnό 
τήν άμάθεια καί άnό τούς άντιφυσικούς καί κακούς διαλογι
σμούς του. Μπορεί άκόμη νά άnαλλαγή άnό κάθε δουλεία κοινω
νική καί πνευματική, άκόμη δέ καί άnό τήν ελξι τής γής. 

ΑΡΜΟΝΙΑ. Ή άρμονία είναι ό νόμος πού διακανονίζει τίς με
ταξύ τών μορφών, τών άνθρώnων καί όλων τών συνειδήσεων 
σχέσεις nρός τόν σκοπόν νά έξελίσσωνται τά πάντα διά τής άλ
ληλεnιδράσεως η τής άγάnης. 

Ό άνθρωπος κλείνει μέσα του τήν δύναμι νά έναρμονισθή 
nρός τό Πάν. Νά άγαnά κάθε πνοή, κάθε συνείδηση, ύnανθρώnι
νη, άνθρώnινη καί ύnεράνθρωnη άσχετο καταστάσεως η άρνητι
κής διαθέσεως άnέναντί του. Ό άνθρωπος έάν nοθήση καί θε
λήση σταθερά νά τεθή καί αύτός στή γραμμή τής ένεργείας τού 
μεγάλου καί παγκοσμίου νόμου τής άρμονίας, θά κλείση μέσα 
του όλον τόν κόσμον καί θά τόν άγαnά. Τότε θά νοιώση τήν 
σημασίαν τού «""Εν τό Πάν» καί θά τό κάμει βίωμά του. 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ή δικαιοσύνη όνομάζεται καί άναγνώρισις. 
Γιατί ό άνθρωπος όφείλει νά άναγνωρίζη ό,τι άnό τήν φύσ! δι
καιούται κάθε άνθρωπος. "Όταν ή φύσις έφερε στό είναι τό όν
άνθρωnος, τού cδωσε τό δικαίωμα νά άντλή τά μέσα τής ζωής 
καί τής προόδου. Κανείς δέν δικαιούται νά τού τά στερήση η νά 
τού τά άφαιρέση. Ό άνθρωπος πρέπει νά έχη πλήρη συνείδησιν 
τών δικαιωμάτων του καί όφείλει νά τά'Ιiιεκδική μέ όλες του τίς 
δυνάμεις. Οί άνθρωποι πρέπει νά κατανοήσουν ότι είναι όλα τέ
κνα τής αύτής μητρός-φύσεως καί ότι άnέναντί της όλοι έχουν 
ϊσα δικαιώματα καί τάς αύτάς ύποχρεώσεις. 

Τό πέμπτο τρίγωνο τό καί θεουργικό καλούμενο τό συνθέ
τουν οί νόμοι τού έρωτος, τού Φωτός, τής Γνώσεως. 

ΕΡΩΣ. Είναι ό νόμος πού κάνει νά έλκωνται δύο μορφές καί 
δύο συνειδήσεις διαφορετικού φύλου nρός τόν σκοπόν τής έξε
λίξεως καί τής μεταμορφώσεώς των διά τής άνταλλαγής τώv όρ
γανικών καί τών ψυχικών δυνάμεών των. 

Ό άνθρωπος συνήθως ταυτίζει τόν θείον τούτον νόμον μέ 
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τόν νόμον τής άναπαραγωγής τοϋ είδους. Βέβαια είναι καί τού
τος νόμος σεβαστός τόν όποίον κάθε άνθρωπος μέ άρτιον όργα
νισμόν όφείλει νά τόν έκπληρώνη. 

Άλλά ό πραγματικός έρως όταν ένσυνείδητα έκδηλοϋται με
ταμορφώνει τόν άνθρωπο, τόν όδηγεί είς τήν τελειότητα καί 
άκόμα τόν θεοποιεί. 

ΦΩΣ. Ό νόμος τού φωτός είναι έκείνος πού έκδηλούται όταν 
ό άνθρωπος άποβάλη όλες του τίς χαοτικές κηλίδες καί έδραιώ
ση μέσα του τήν τάξι, καί τήν άρμονία. 'Όταν δέ έγγίση τήν πνευ
ματική του ώριμότητα τότε θά δεχθή τόν φωτοστέφανο τής άγιο-

. σύνης. 
'Όσα καί αν σού πώ γιά τόν νόμο τούτον ή κατάστασις στήν 

όποία βρίσκεσαι δέν σέ βοηθεί νά τόν κατανοήσης πλήρως. Πά
ντως πόθησε δυνατά τό φώς καί τό φώς θά σέ φωτίση καί σένα 
μιά μέρα. θά μετουσιωθής καί σύ σέ φώς. 

Γf\JΩΣΙΣ. Ό νόμος αύτός φωλιάζει μέσα στήν ψυχή σου σέ 
λανθάνουσα κατάστασι άπό τή στιγμή πού διαφοροποιήθηκες 
άπό τό σύνολο τών ούgιών τής φύσεως, καί άνεδείχθηκες συνει
δητή άτομικότης. 

'Όταν τόν νόμο τούτο θέση σέ δράσι ό άνθρωπος τότε μόνον 
θά γνωρίση τήν πραγματική άλήθεια. θά γvωρίση τό πάν, τίς ού
σίες, τούς σκοπούς καί τούς νόμους τής φύσεως. θά γνωρίση 
τόv άνθρωπον, τό πνεύμα. θά μάθη τήν αίτία κάθε φαινομένου, 
τήν άφετηρία κάθε μορφής καί κάθε συνειδήσεως ώς καί τίς έκ
δηλώσεις των. 

Τά μέσα μέ τά όποϊα θά έκδηλώση ή ψυχή τήv γνωστική ίκα
νότητα εΊναι οί αίσθι'1σεις, τό νοητικό, οί ψυχικές δυνάμεις, ή 
έμπνευσις καί ή άποκάλυψις άπό άvώτερες τού άνθρώπου συ
νειδήσεις. 

Σού άπεκάλυψα, άδελφέ μου άνθρωπε, έν συντομία βέβαια, 
ό.ΓΗ) πού nροήλθες, άrrόfltί σύγκεισαι, τί εΊσαι·καί πώς μπορείς νά 
γίvης μείζων τοϋ άvθρώπου. Σού άnεκάλυψα τούς νόμους, τούς 
όηοίους πρέπει νά έκδηλώvης σταθερά γιά φθάσης σηΊν τελειό
τητα. 

Ή όρολογία όμως καί ή έρμηνεία τι:;:)v έvνοιώv πού μεταχειρί
σθηκα ϊσως σέ ξενίσουν. Ίδίως μέ τόv όρον «νόμοι», μέ τόv 
όnόίοv σού έβάnτισα έννοιες, τίς όποϊες έχετε συνηθίσει νά τίς 
χαρακτηρίζετε σάv ήθικές άρχές, σάν ψυχικές καταστάσεις, σάv 
γνωσιολογικές άξίες καί σάν φυσικές λειτουργίες- θά σέ βόλον 
σέ άμηχανία. 

·Προσεπάθησα νά σέ έκτοnίσω άnό τίς έπίnλαστες καί άνθρώ-
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πινες συνήθειες πού άκολουθείς καί νά σέ όδηγήσω όπως άντι
μετωπίσης κατάματα τά πράγματα όπως έχουν στή φύσι. Ό τρό
πος τού σκέπτεσθαι τών άνθρώπων, όπως καί ή όρολογία πού 
μεταχειρίζονται, είναι άπόρροια τής πλάνης καί τού έπίπλαστου 
τής άγωνίας πού τούς δημιούργησε ή άπομάκρυνσίς τους άπό 
τούς όρους τής φυσικής ζωής. Φαντάζονται τήν φύσιν σάν κάτι τό 
ύποδεέστερο τής νοημοσύνης τους καί μόνον σέ τούτην βασίζονται. 

Άς πάρουμε ένα παράδειγμα. Οί θρησκείες καί όλλα συστή

ματα σάς καθιέρωσαv κανόνες ήθικής, τούς όποίους οί άνθρω

ποι δέν πιστεύουν. Καί δέν τούς πιστεύουν γιατί δέν μπορούν νά 

τούς αίτιολογήσουν μέ πειστικότητα. ·Έχετε διαπιστώσει ότι ή 

ήθική τών κοινωνιών ποικίλλει κατά τόπον καί χρόνον. 'Άλλοτε 

θέλουν νά έπιβάλλουν τήν ήθικήν οί άνθρωποι μέ δεοντολσγι

κούς σκοπούς. "Αλλοτε, σάν άξίωσι καί έπιτακτική προσταγή 

ένός ύπέρτατου όντος τό όποίον έπιβάλλει κυρώσεις στήν κόλα

σι ή παράδεισο κατά τήν μεταθανάτιο ζωή. Άλλά σόι:; έr�:�1τώ. εί

ναι τόσον σκληρή ή μητέρα φύσις νά άνέχεται σάν .,_ <δi,; ,J: -:-Γ;\' 

αίωνία τιμωρία στόν 'Άδη τών τέκνων της; 

Είναι πολύ δύσκολο νά συλλάβη καί νά παραδεχθ; μ, . :,, -:

νοια λειτουργούσα όμαλώς ότι ή φύσις πού τό κέντρο της είvοι 

όλο άγάπη γιά τά τέκνα της, νά τά καταδικάζη σέ αίώνια βασανι

στήρια, είς τό πύρ τό έξώτερο, γιατί άπό άγνοια ή άπό άδυναμία 

αύτά έξετράπησαν στήν παρούσα ζωή τής εύθείας όδού. Βέβαια 

τά ύποβάλλει σέ άνάλογες δοκιμασίες γιά νά άνανήψουν καί νά 
μάθουν νά ζούν άρμονικά μέ τό Σύνολο καί νά μήν παραβαίνουν 

τόν ήθικό καί τόν φυσικό Νόμο, άλλά ή αίώνια καταδίκη νά ζούν 

στόν 'Άδη στήν στασιμότητα,, είναι κάτι τό άδιανόητο. Είναι ή με

γαλύτερη βλασφημία κατά τών έξελικτικών προσπαθειών τής 

Μητρός Φύσεως καί τού θείου αύτής πνεύματος. Είναι άποκύη

μα έξάλλου καί νοσηρός φαντασίας άνθρώπων πού έχουν χαρά

ξει σάν σκοπό τους νά τρομοκρατούν τούς άδύνατους τού νού 

καί νά τούς μεταδίδουν τήν ταραχή, τήν σύγχυσι, τόν φόβο πού 

συστέλλουν τήν ψυχή καί δέν τήν άφήνουν νά ύψωθή πέραν τής 

ζωής, γιά ν' άτενίση τόν ούρανόν, γιά νά λυτρωθή, νά έλευθερωθή. 

Μέ τούς δέκα πέντε νόμους πού σού άνάφερα μάθε ότι κρα

τάς στά χέρια σου τά πεπρωμένα σου. 

Μέ τά δικά σου χέρια θά σκάψης τήν κόλασί σου έάν τούς παραβής. 

Μέ τή δική σου θέληση θά άνεγείρης τά χρυσά παλάτια τού

παραδείσου σου, έάν ή προσαρμογή τών σκέψεων καί τών πρά

ξεων σου είναι παράλληλη πρό τήν γραμμήν τής ένεργείας τών

νόμων τών όποίων τήν έννοια ήδη γνωρίζεις. 

Πίστευσε ότι είσαι μιά αύθύπαρκτη, μιά αύτόνομη, μιά ούτε-
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ξούσια όντότης, ύπεύθυνη μόνον άπέναντι τής φύσεως καί τού 
έαυτού σου. 

Στηρίξουν σ' αύτήν τήν πίστη καί γίνου μόνος σου ίσυχρός, άδά

μαστος, άήττητος καί άκτινοβόλησε πάντα καλωσύνη, γνώσι, φώς. 

Έάν τό θελήσης, μπορείς νά γίνης έλεύθεpος, δίκαιος καί σαρός. 
'Έχεις μελετήσει πολλά συστήματα καί άκολούθησες διάφορες 

ίδεολογίες. Δέν πέτυχες όμως έκείνο πού ποθείς, δηλαδή τήν γα
λήνη τής ψυχής σου καί τόν κορεσμό τής δίψας τού γνώναι. 

Άφού ζήτησες νά σού πώ άπό πού ήλθες, τί είσαι καί πού θά 
πό.ς, σού μετέδωσα τίς άπόψεις μου. Έάν αύτές σέ ίκανοποιούν 
μελέτησέ τις σοβαρά. Έάν πεισθής ότι ή γραμμή πού σού ύπέ
δειξα είναι ή όρθή, άκολούθησέ την σταθερά. Έάν είλικρινά καί 

μέ άφοσίωση προσαρμοσθής πρός αύτήν, χωρίς κάν νά τό άντι
ληφθής θά γίνης άξιος τού όνόματος άνθρωπος. θά γίνης μεί
ζων τού άνθρώπου. θά μεταμορφωθής σέ Πν9ύμα, θεόν. 

Μέ τίς ψυχικές αίσθήσεις πού θά άναπτϋξης μόνος σου θά 
μάθης τότε πού θά πό.ς. 

Τάδε έφη κουκουβ_άγια. 
Καταπιάσθηκα, φίλε άναγνώστα, στό άρθρο αύτό σήμερα μέ 

τήν άξία «άνθρωπος». "Όπως θά άντελήφθης, δέν κατέφυγα στά 
γνωστά έγχειρίδια τής άνθρωπολογίας, τής βιολογίας η καί τής 
ψυχολογίας. 

Σού έξέθεσα μερικές άπόψεις περί τού άνθρώπου πού είναι 
διατυπωμένες μέ ίδιοτυπία. Βέβαια, διά τήν σύγχρονη νοοτροπία 
όσα σού έξέθεσα ένίοτε άγγίζουν τά όρια τού παράδοξου, τού 
άπίθανου. Έάν όμως τίς μελετήσης μέ προσοχή - μήν άρκεσθής 
στήν άνάγνωσι μόνον - θά άνακαλύψης άλήθειες καί γνώσεις, τίς 

όποίες έάν προσθέσης σέ όσες κατέχεις γιά τήν μορφή άνθρω
πος, είναι ένδεχόμενο νά όλοκληρώσης η καί νά τάς τροποποιή
σης, άκόμη δέ καί νά άντικαταστήσης έντελώς τίς παληές σου 
πεποιθήσεις. 

Έτσι, έπιχείρησε τώρα μέ τά νέα σου έφόδια καί μέ τίς νέες 
μεθόδους τήν έκπλήρωση τής προσταγής τού Χείλωνος «ΓΝΩΘΙ 

ΣΑΥΤΟΝ». 

Έάν τούτο κατορθώσης, ή σημερινή μου προσπάθεια δέν θά 
πάει χαμένη. Ή άποκαλυπτική μας έγκάρδια κουβέντα είναι έν
δεχόμενον νά σού άνοίξη εύρείς όρίζοντες μέ νέους πνευματι
κούς προσανατολισμούς πού θά σέ όδηγήσουν στό λιμάνι της 
παντοτεινής γαλήνης, τής χαράς καί τής γνώσεως. 

Αύτό σού εύχομαι μέ όλη τήν δύναμι τής ψυχής μου νά έπιτύ

χης, άδελφέ μου άνθρωπε. 
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Περικοπαί 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Άναδημοσιεύομεν έκ τοϋ βιβλίου «Μήτις» (σελ. 201-207) τά 
άποσπάσματα 'Αντωνίου Άνδριανοπούλου, άπό τό βαθυστόχα
στόν βιβλίον του «·ο άνθρωπος καί ή ζωή», καθώς καί άπό τά άρ
θρα του είς τόν «'Ιλισόν», τεϋχος 8ον. 

Τά δεινά τής άνθρωπότητος τότε μόνον θά παύσουν, όταν είς 
τούς άνθρώπους καλλιεργηθή ή πνευματική των φύσις καί κατα
στώσιν ουτοι περισσότερον λογικά όντα καί όλιγώτερον θηρία. 

*** 

'Επειδή ή έκφρασις τής ζωής εύρίσκεται είς τό γίγνεσθαι καί 
τό γίγνεσθαι πηγάζει έκ τής άενάου μεταβολής, πρέπει άνα
γκαίως ή μόλις έρχομένη καί άμέσως έξαφανιζομένη στιγμή τοϋ 
χρόνου, νά έμφανίζη έκάστοτε τήν όλην καί μόνην πραγματικό
τητα. 

*** 

Εϊμεθα μακράν άπό τήν άρχήν καί άπό τό τέλος τοϋ κό.σμου. 
Καί δι' αύτό δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τίποτε περί αύτών. 

*** 

Ή πραγματική ήθική άποβλέπει είς τήν εύημερίαν τοΟ άν

θρώπου καί τήν έξέλιξιν καί τελειοποίησιν τής άνθρωπίνης ψυχής. 

*** 

Ή χαρά είναι έκδήλωσις σωματικής, διανοητικής καί ψυχικής 
ύγείας. Χωρίς αύτήν γαλήνη καί άρμονία δέν δύναται νά ύπάρξη 
είς τό πνεϋμα. 

*** 

'Υπάρχουν άνθρωποι νέοι τό σώμα, οί όποίοι έχουν ψυχή 
γηρασμένην. Καί ύπάρχουν γέροντες, τών όποίων ό νοϋς καί ή 
ψυχή διατηρούν όλην τήν άκμήν, τήν ρώμην καί τήν δροσιά τής 
νεότητος. 

*** 

Ό ζών τήν ζωήν τής Παγκοσμίου ζωής, ζή είς τήν ώραιότητα 
καί τήν άρμονίαν, πού nερικλεί αϋτη. Μέσα είς τόν πάγκαλον 
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ναόν τής Παγκοσμίου ζωής άποκτό τήν άγνότητα καί τήν άγιότη
τα. Ό έγωϊσμός δέν έχει πλέον θέσιν είς τήν ψυχήν. 

*** 

Ό ζητών δι' έαυτόν πνευματικήν πρόοδον, ό άγαθός, ό έχων 
είς τήν ψυχήν του άγάπην καί σεβόμενος τόν άνθρωπον ούδέπο
τε άσκεί βίαν. Ό καταπιεζόμενος rϊ άδικούμενος έχει δικαίωμα 
καί καθήκον νά διαμαρτύρεται ύπερασπιζόμενος τά δικαιώματά 
του. 

*** 

Ό σύγχρονος άνθρωπος είναι ϊσως πλουσιώτερος ύλικώς, ζή 
μίαν άνωτωτέραν ζωήν άπό κάθε προηγουμένην έποχήν, άλλά 
πνευματικώς είναι πάμπτωχος. "Όλες οί θαυμάσιες ύλικές έπι
τεύξεις, όλη ή άφθονία τών διασκεδάσεων καί αίσθητικών άπο
λαύσεων, όλη ή δήθεν πνευματική κίνησις, τήν όποίαν παρατη
ρούμεν, τό πλήθος τών έκδιδομένων βιβλίων, δέν μπορούν νά 
κρύψουν τό γεγονός τής ψυχικής του κενότητος, τής έσωτερι
κής του πενίας. 

*** 

Ή κρεοφαγία συνεπάγεται άδικαιολόγητον σκληρότητα πρός 
τά ζώα, τών όποίων ή σάρξ όχι μόνον δέν είναι είς ήμός άπαραί
τητος, άλλ' είναι καί έπιβλαβής. 

*** 

"Όσον ό άνθρωπος προχωρεί πρός τήν τελειοποίησιν τοϋ έαυτοϋ 
του, πρός τήν κατανόησιν τής λειτουργίας τών κόσμων, τόσον 
καθίσταται περισσότερον ίκανός νά άντιλαμβάνεται τήν άρμο
νίαν τοϋ Σύμπαντος, τήν ώραιότητα τής φύσεως καί τής ζωής. 

*** 

Ή ζωή είναι πλουσία δι' έκείνον πού έχει πλοϋτον είς τήν ψυ
χήν. 

*** 

'.Η λειτουργία τής Είμαρμένης δέν άναφέρεται είς τήν παροϋ
σαν μόνον ζωήν τών άτόμων, άλλ' οί ψυχαί διανύουν διά μέσου 
τοϋ χρόνου μίαν άτέρμονα ζωήν, μέσω σειράς όλης ένσαρκώσε
ων, καί είς έκάστην ένσάρκωσιν άπολαμβάνουν διά τής Είμαρμέ
νης τούς καρπούς τών έργων ότινα διέπραξαν κατά τάς προη
γο�μένας ένσαρκώσε�. 
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*** 

'Όστις έπιθυμεί νά ευρισκεται έν άρ�ονία πρός τόν θεόν, 

πρέπει νά εύρίσκεται είς σχέσεις άρμονικάς πρός όλα τά όντα. 

'Όστις άγαπά τόν θεόν, πρέπει νά άγαπά όλα τά όντα. 

*** 

Κανών διά τήν αποκτησιν τής εύτυχίας είναι νά ζή κανείς 

άπλούν καί άπέριττον βίον ίδιώτου, νά άπαλλαγή άπό τάς μερί

μνας καί τάς περιττός άνάγκας, νά μή καθιστά τόν βίον του περί

πλοκον, νά μή ζητή ύψηλάς θέσεις, τιμάς καί δόξας, έκτός έάν 

τόν καλή είς άξιώματα ή κοινή θέλησις τών συμπολιτών του, καί 

άκόμη νά μή τόν τραβά ή πολυτέλεια. 

*** 

Ό πλούτος καί ή κοινωνική δύναμις διαφθείρουν τό ήθικόν 

τών άνθρώπων καί καθιστούν αύτούς έγωιστάς καί άλαζόνας. 

*** 

Ό πλούτος δέν είναι εύτυχία, ή ευτυχία όμως είναι πλούτος 

άνεκτίμητος. Ή φυσική ζωή δίδει είς τόν άνθρωπον τήν ύγείαν 

καί τήν εύεξίαν πού είναι άπαραίτητοι διά τήν εύτυχίαν. Ή άμε

σωτέρα πηγή εύτυχίας είναι ή φαιδρά διάθεσις, ή εύθυμία, ή αί

σιοδοξία, ή άμεριμνησία, ή παιδική άφέλεια. 

*** 

Πρέπει νά καλλιεργήται είς τάς ψυχός τών παιδιών ό άvθρω

πισμός, δηλαδή ό σεβασμός τού άνθρώπου πρός τόν άνθρωπον, 

ό σεβασμός τής έλευθερίας καί τών δικαιωμάτων τών άλλων, καί 

ή συμπάθεια πρός όλα τά όντα. 

*** 

Ή σοφία, ή γαλήνη τής ψυχής, ή καλωσύνη, αί ήθικαί άρεταί, 

ή πνευματική έλευθερία, άποτελούν τά πραγματικά άγαθά, 

κτήμα έσαεί τού κατέχοντος καί είς τήν έδώ ζωήν καί μετά θάνα

τον. 

*** 

Μή διστάζετε είς κάθε περίπτωσιν νά ύποστηρίζετε σθενα

ρώς ό,τι νομίζετε όρθόν, άληθές η δίκαιον. 
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*** 

Τό ούσιώδες καί ώφέλιμον δέν είναι νά φαίνεται κανείς ένά

pετος, άλλά νά είναι τοιούτος, οϋτε νά κρύπτη τά έλαττώματά 

του ύπό τήν μάσκαν τής ύποκpισίας, άλλά νά μή έχη τοιαύτα. 

*** 

·Άv ηθελε κανείς v' άλληγοpήσει τήν ήθικήν κατάστασιν τής
άνθpωπότητος, θά έπρεπε νά είκονίση ένα Ταpτούφον δίδοντα 
τήν χείρα είς ένα Φαpισαίον. 
«Γένοι' οίος έοσί μαθών», ΙΛΙΣΟΣ 8. 

*** 

Ή ϋπαpξις σωματικής, διανοητικής καί ψυχικής ύγείας είναι 
άπαpαίτητος προϋπόθεσις διά τήν καλλιέpγειαν τών λανθανου
σών δυνάμεων καί τήν τελειοποίησιν τού άνθpώπου. 
«·Υποθήκοι Βοιωτικής», ΙΛΙΣΟΣ 8. 

*** 

'Έσο πάντοτε πράος καί ψύχραιμος. Ή ψυχική ταραχή, ή 
όpγή, ό έpεθισμός τών νεύρων βλάπτουν πpό παντός σέ τόν 
ϊδιον, διότι σού συσκοτίζουν τόν νούν, διαταράσσουν τήν ψυχικήν 
σου ίσοppοπίαν, τήν γαλήνην τού πνεύματός σου. 
«·Υποθήκοι Βοιωτικής», ΙΛΙΣΟΣ 8. 

*** 

Ό σοφός, έπιζητών νά είναι πάντοτε συνεπής πpός έαυτόν 
καί πpός τάς άpχάς του είς πάσαν περίπτωσιν τού βίου, δέν φο
βάται καί νά άποθάνη άκόμα, ϊνα μείνη συνεπής πpός έαυτόν καί 
πιστός είς τό καθήκον. 
«·Υποθήκοι Βοιωτικής», ΙΛΙΣΟΣ 8. 

Ό Δεκάλογος τοϋ Τζέφφερσον 

Ό Θωμάς Τζέφφεpσον, τρίτος Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών 'Αμερικής ( 1743-1826) συνεβούλευε: 

1) Μήν άναβάλης ποτέ γιά αϋpιο ο,τι μπορείς νά κάνης σήμερα.

2) Μή βάζης νά σού κάνη άλλος έκείνο πού μπορείς vά κά
νης μόνος σου. 

3) Μήν ξοδέψης τά χρήματά σου npίv τά κεpδίσης.
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4) Μήν άγοράσης ποτέ περιττό πράγμα, μέ τήν πρόφασι ότι

τό βρήκες φτηνό. 

5) Ή ματαιοδοξία καί ή ύπερηφάνεια μάς άναγκάζουν νά ξο

δεύουμε περισσότερα άπό τήν πείνα, τήν δίψα καί τό κρύο. 

6) Ποτέ δέν θά μετανοήσης έπειδή έφαγες λίγο.

7) Ποτέ δέν αίσθάνεται κόπο κανείς γιά ό,τι έκτελεί μέ προ

θυμία. 

8) Τίς μεγαλύτερες θλίψεις μάς τίς προξενούν τά δυστυχή

ματα πού δέν συμβαίνουν. 

9) Βλέπε τά πράγματα πάντοτε άπό τήν καλή τους όψι.

1 Ο) ·Όταν είσαι θυμωμένος, μέτρα ώς τά δέκα. Κι' όταν είσαι

πολύ θυμωμένος, μέτρα ώς τό έκατό . 

• • • • • • 

Βίας ό Πριηνεύς 

• • ◄ 

Συμπλέων κάποτε μετά άσεβών, ό φιλόσοφος Βίας ό Πριη
νεύς, όταν τό πλοίον έκινδύνε καί έκείνοι έπεκαλούντο τούς 

θεούς, είπε: «Σιγάτε», μήπως σάς άντιληφθούν «ένθάδε πλέο
ντας». 

Ό ϊδιος, έρωτηθείς τί είναι αύτό, πού δύναται νά καταστήση 

τόν βίον όφοβον, είπεν: Όρθή συνείδησις. 

Έδίδασκεν: ·Άκουε πολ\ά, λάλει όλίγα. Νόει, καί τότε πράττε. 

Έρωτηθείς τίς είναι άτυχής, άπήντησεν: Ό μή ύποφέρων τήν 

άτυχίαν. 
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Ό 'Άνθρωπος πού «έζησε δύο ζωές» μέ άν
δρες «'Αναμνήσεις Προϋπάρξεως» 

'Όχι στίς 'Ινδίες, άλλά στήν κεντρική Εύρώπη αύτή 

τή φορά 

Στοχασμοί μέ άφορμή τήν «Κοιλάδα τών Ρόδων» τού Ντίναχ 
(Τόμοι 2) 

ΤΟΥ ΚΑΘ. Γ.Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ 

Άπό πολλές άπόψεις τά κείμενα τού Ντίναχ θά συντελέσουν 
- όσο περνούνε τά χρόνια - νά άλλάξουνε ριζικά οί άντιλήψεις
μας γιά τόν άνθρωπο καί γιά τόv κόσμο καί γιά τή ζωή καί γιά χί
λιες-δυό άλλες θεμελιώδους σημασίας πλευρές τού έπιστητού.
θά δώσουvε νέες όρθότερες όψεις σέ ;όσα καί τόσα βασικά
πράγματα, καταδείχvοντας πως αύτά δέv είναι έτσι καθώς ώς τά
σήμερα τά θαρρούσε ή άνθρώπινη έπιστήμη. Καί λέγοντας «όσο
περνούνε τά χρόνια» έvvοώ «όσο σ' εύρύτερους κύκλους μορ
φωμένων καί καλλιεργημένων άνθρώπων γίνονται σύv τώ χρόνω
αύτά τά κείμενα γνωστά».

Ή παραπάνω πεποίθησή μου άποτελεί καί τήν κυριώτερη αί
τία πού καταπιάστηκα μέ ζήλο καί μέ θέρμη στή μετάφρασή τους 
καί στήv έκδοσή τους. 'Άλλαξα βέβαια τόv τίτλο πού ό συγγρα
φέας τους ό Ντίναχ είχε βάλει («Σελίδες 'Ημερολογίου») καί τόν 
έκαμα « Ή Κοιλάδα τώv Ρόδων» άλλά κατά τά άλλα προσπάθησα 
vά είναι ή μετάφραση όσο γίνεται πιστότερη. 

'Ένας πού διαβάζει τά κείμενα χωρίς πολλή προσοχή ιϊ άκ
ρες-μέσες, άποκομίζει μονάχα τήν έντύπωση τής άναντίρρητης 
λογοτεχνικής του άξίας. Τά βλέπει «σάv ένα μυθιστόρημα», σάν 
ένα λογοτέχνημα έξαιρετικής όμορφιάς καί θαυμάζει τήν περι
γραφική ίκανότητα τού συντάκτη τών κειμένων, πού «τόσο ώραία 
μάς τά άπεικονίζει όλα έκείνα». 
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Γιά όσους όμως έχουν τήν ύnομονή νά διαβάσουν τά κείμενα 
άn' τήν άρχή έως τό τέλος (όχι άnοσnασματικά), μέ τή σειρά καί 
μέ κάποια προσοχή, γιά όσους θελήσουν μέ σοβαρή πρόθεση νά 

έμμείνουν στήν προσεκτική άνάγνωση τών 7 40 σελίδων τών δύο 

τόμων τής «Κοιλάδας», παίρνουν τά κείμενα αύτά μιάν όψη άσυ

γκρίτως άξιολογικώτερη καί δείχνουν τήν άληθινή τους ύφή (όχι 

μυθιστόρημα, άλλά περιστατικά πού συνέβησαν στήν πραγματι

κότητα) κι έnίσης δείχνουν τίς τρείς θεμελιώδους βαρύτητας 

πλευρές τοϋ ούσιαστικοϋ των περιεχομένου: Άφ' ένός τήν 
πλευρά τής αίσιόδοξης προοπτικής γιά μιά μορφή «ίδανικής οί

κουμενικής κοινοπολιτείας», πού έnιφυλάσσεται στή δική μας γή 
άn' τήν ίστορική τής άνθρωnότητος μοίρα ϋστερ' άnό κάμπο

σους αίώνες. Άφ' έτέρου τήν πλευρά μιός νέας έξαίσιας Γνώσε

ως - έντελώς έnαληθευμένης αύτή τή φορά άn' τήν όnοψη τής 

όντολογικής της έγκυρότητας - σέ θέματα μεταφυσικής πίστε

ως. Καί τέλος τήν πλευρά τής έναλλαγής άναμεταξύ θανάτου καί 

νέας σέ ccάνώτερη έκάστοτε ϋnαρξη» ζωής, πού θαρθεί νά δια
δεχθεί, σάν όλοφάνερη άλήθεια, τή σημερινή μας γιά τόν όν

θρωnο - «έnιστημονική» δήθεν - περί όριστικοϋ βιολογικού μας 

τέλους άντiληψη. 
Σέ καθεμιά άn' αύτές τίς τρείς όnτικές γωνίες θά πρέπει νά 

τοnοθετήται έναλλακτικά - άντίστοιχα μέ τά κομμάτια τοϋ δλου 

έργου πού έρχονται μέ τή σειρά σελίδων, μέ τήν κανονική σειρά, 

στόν άναγνώστη - ό μελετητής τής ccΚοιλάδας τών Ρόδων». Καί 

φυσικά πρέπει νά πρόκειται γιά άναγν�)στη άνωτέρας μορφώσε
ως, πού νά μήν είναι έντελώς άφιλοσόφητος, πού νόχει κάνει 

έnαρκείς έγκυκλοnαιδικές σπουδές καί πού νά διαθέτει κι έσω

τερική καλλιέρνεια σάν πνευματικός όνθρωnος. 
Ύnό τό nριοτο πρίσμα - άn' τά παραπάνω τρία - είναι βέβαια 

ώρα ίο νά γνωρίζει άnό τώρα ό όνθρωnος δτι θαρθεί καιρός πού ή 

τωρινή πολιτιστική κρίση της μονόπλευρης τεχνικοκρατίας θόχει 
ξεπεραστεί. 'Ωραίο, άλλά καί nρό παντός uληθινό. 

Άn' αύτή τήν όπτική γωνία ή «Κοιλάδα τών Ρόδων» θυμίζει 
σάν σύλληψη τήν ccΠολιτεία» τοJ Πλάτωνος - στά nλαίοια φuση<ά 
τών νέων καιρών - η τό De Civitate Dei τοϋ Αύγοuστίνου η τό De 

iπsula Utopia (1518) τοιJ όγγλοu Θωμά �.ι1ore (Mc.;.iρou) 11 τό Civi

tas Solis (1643) τοϋ ίταλοϋ Θωμά !.Ζαμπονέλλα ιϊ τίς ccίδcινικές 

κοινωνίες» η ccκοινοnολιτείες-npότuπα» όλλων μετφ-ε:νέστεpων 

συγγραφέων. 
Έδώ όμως είναι κάτι διαφορετικό άn' τίς άnλές κείνες «συλ

λήψεις» τών προαναφερθέντων μεγάλων πνευμάτων τών αίώνων 
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τού παρελθόντος. "Εδώ ό Ντίναχ τά «είδε» καί τά «έζησε» ολα 

κείνα, χάρη σ' ένα σπανιώτατο φαινόμενο παραψυχολογίας, πού 

ητανε τής προσωπικής του μοίρας γραφτό νά συνδεθή μ' αύτό ή 

ζωή του. Μ' άλλα λόγια τά οσα περιγράφει είναι - στίς γενικές 

τους γραμμές - τά οσα πρόκειται νά πραγματοποιηθούνε στά 

μελλοντικά κείνα χρόνια πού έξιστορεί στά κείμενά του. 

·Η αίσιοδοξία γιά τίς ίστορικές τύχες τών λαών τής Εύρώπης

καί γιά τήν άνοδική έξελικτική πορεία τού δυτικού πολιτισμού 

διαπνέει άπ' άκρη σ' άκρη τά κείμενα τού Ντίναχ. Οί φόβοι μας 

γιά τήν πτώση τών ήθικών άξιών, γιά τούς «σφαλερούς δρόμους 

πού έχουν πάρει οί νεώτερες ήλικίες», γιά τήν κρίση ύπερπληθυ

σμού πού όδηγεί σέ μιά «δημογραφική έκρηξη», γιά τήν όλοένα 

έντεινομένη «μόλυνση τού φυσικού περιβάλλοντος», γιά τήν 

άπειλή ένός όμαδικού έξολοθρεμού μέ φοβερά οπλα μαζικής 

καταστροφής (θερμοπυρηνικό όλοκαύτωμα), άποδείχνονται μά

ταιοι η τουλάχιστο ύπερβολικοί. ·-οτι περνάει καιρούς δοκιμα

σίας ό πολιτισμός μας, αύτό είναι άναντίρρητο. Περνάει κινδύ

νους καί θά περάσει κι' άλλους πολλούς άκόμα. Άλλά θά ξεπε

ραστούνε μ' έποτυχία όλοι αύτοί οί φοβερά δύσκολοι καιροί κι' 

ολοι αύτοί οί κίνδυνοι θά παρακαμφθούvε. 

··Eva φωτεινό μέλλον άπαντέχει τούς λαούς τής Εύρώπης

μας. ··οχι άπό τύχη, άλλά σάν έπακόλουθο δικής των ένσυνείδη

της έκλογής πορείας ζωής. ·Έχουνε δίκηο οσοι πιστεύουν στά 

μεγάλα πεπρωμένα τής άνθρωπότητος. Ή πορεία τής ζωής της 

δέν είναι δούλη τών αίτίων, δέν χαράσσεται άπό τόν ντετερμινι

σμό (τήν τυφλή αίτιοκρατία). Είναι άποτέλεσμα έπιτυχημέvης 

άξιολογικής κρίσεως καί καλής καί σωστής έπιλογής στό σταυ

ροδρόμι άναμεταξύ καλού καί κακού. Κι ή κασσάνδρεια προφη

τεία τού Oswald Spengler («Τό λυκόφως τής Δύσεως», Μόναχο, 

1918-1922), οτι έγγίζει στό τέρμα της ή έποχή τού δυτικοευρω

παϊκού πολιτισμού, θά έχη μέν μιάν έπαλήθευση παροδική, άλλ' 

οχι καί μιάν όριστική έπικράτηση. Ό Σπένγκλερ μίλησε γιά τήν 

έπικείμενη μετάπτωση τού πολιτισμού τών Εύρωπαίων σέ μιά 

άψυχη καί μονόπλευρη τεχνικοοικονομική χρονική περίοδο, γιά 

τήν άποστέρηση τού δυτικού πνεύματος άπό τά βάθρα του, άπ' 

τίς ήθικές καί πνευματικές του βάσεις, άπ' τίς αίωνόβιες σεβά

σμιες θρησκευτικές, ήθικές, αίσθητικές καί γεvικώτερα πνευμα

τικές άξίες του. Ό Ντίναχ τό άπεικονίζει καί τό άφηγείται κι' 

.αύτό τό στάδιο, άλλά σάν μιά «μεσοβασιλεία», σάν κάτι τό πρό

σκαιρο, παρ' ολη τή μακραίωνη διάρκειά του. «Είδε», λέει, καί 

«ξεύρει» πώς είχε μέν δίκηο ό Σπένγκλερ γιά τήν έπικείμενη 
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πτώση, άλλά ότι «ϋστερα άn' τόν Μεσαίωνα όπου τώρα (μετά τόν 

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο) μπαίνει ή γηραιή κι' ένδοξή μας τούτη 

ηnειρος, πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς θά ίδεί μιά καινούργια 'Ανα

γέννηση καί τό συνακόλουθο 6νθισμα ένός νέου μεγάλου nολιτι

σμοϋ». 

Ύnό τό δεύτερο τοϋ ούσιαστικοϋ περιεχομένου τών κειμέ

νων της πρίσμα - μιά νέα έξαίσια έnαληθευμένη Γνώση σέ θέμα

τα μεταφυσικής πίστεως - ή «Κοιλάδα τών Ρόδων» τοϋ Ντίναχ 

άνοίγει καινούργιους όλόφωτοuς δρόμους ατόν τομέα της 

Γνώσης της όντολογικης Πραγματικότητας καί καταδείχνει πόσο 

σφαλερή ητανε ή όλιγοnιστία μας, ό σκεπτικισμός μας κι ή ύλι

στική μας θεώρηση τοϋ κόσμου καί της ζωής. Στήν τελευταία 

αύτή μάς είχε παρασύρει ή άλματώδης πρόοδος της φυσικής 

έnιστήμης τοϋ 19ou αίώνα. Έλέγαμε - άn' τόν 190 καί πέρα - ότι 

«ή έnιστήμη, nροοδεύσασα, άnέδειξε πόσο ητανε σφαλερά τά 

όσα ή θρησκευτική πίστη κι ή μεταφυσική διανόηση μάς εϊχανε 

μάθει νά νομίζωμε ώς όρθά». 

Τά κείμενα τοϋ Ντίναχ καταδείχνοuνε ότι οί φυσικές έnιστη

μες δέν έχουνε τή δυνατότητα παρά νCJ μάς nαρέχοuνε πρακτι

κές μονάχα καί χρήσιμες γνώσεις ατούς έnί μέρους κλάδους 

των. Μόνο «γνώσεις», όχι τήν άληθινή Γνώση. Ή έnιστήμη μάς 

δείχνει μονάχα τήν έξωτερική όψη τών πραγμάτων, τά έnιφαινό

μενα μονάχα. Καί αύτό τό «φuσικοεnιστημονικό κοσμοείδωλο», 

έκτός τοϋ ότι είναι «έντελώς άβαθές», δέν έχει άλλως τε καί 

καμμιά χρονική όριστικότητα κύρους. Δηλαδή όχι άnλώς δέν 

μπορεί ή έnιστήμη νά δώση άnάντηση στά «μεγάλα έρωτηματι

κά» πού διατυπώνει ό άξιος τοϋ όνόματός του άνθρωπος, όχι 

άnλώς δέν έnαρκεί νά έρμηνεύση τά φαινόμενα καί νά δώση λύ

σεις στά ύψηλοϋ έnιnέδοu προβλήματα τοϋ κόσμου καί της 

ζωής, άλλά δέν έχει καί καμμιά χρονική σταθερότητα. Είναι 

έντελώς «ρευστή». Ή κάθε έnοχή έχει τή δική της «ύnοκειμενι

κή» φυσική έnιστήμη, πού έχει διαδεχθεί τίς προηγούμενες. 

Άλλά κι αύτήν πρόκειται νά τήν άντικαταστήσει ή φυσική έnιστή

μη μιάς nροσεχοϋς μελλονι ικης έnοχης. Νά τήν έκτοnίσει καί νά 

τήν διαδεχθεί. 'Όπως έγινε έως τά τώρα, στή διάρκεια πολλών 

αίώνων, στό πρόσφατο παρελθόν. 

Ή όντολογική Πραγματικότητα, ή έξ άντικειμένοu ύnαρκτή, ή 

πολυδιάστατη, είναι έντελώς άσχετη - άσύγκριτα άνώτερη - άn' 

τήν ύnοκειμενική κατ' άνθρωnον είκόνα τοϋ κόσμου καί τής 

ζωής. Ή τελευταία αύτή είναι ή παρεχόμενη σέ μάς, τάνθρώnινα 

πλάσματα, άn' τά άτελή μας αίσθητήρια, άn' τίς άσθενείς «κε-
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ραίες συλλήψεως», μέ τίς όποίες ή Μοίρα μάς έχει προικίσει κι 
άπ' τίς πεπερασμένες δυναμικότητες γνώσεως, πού συναρτώ
νται μέ τήν άδύναμη νοητική δομή τού δικού μας βιολογικού εϊ

δους. 
"Η όλοφάνερη Γνώση γιά τήν ϋπαρξη τής ώς άνω έξαίσιας 

όντολογικής Πραγματικότητας - παρ' όλο τό άπροσπέλαστο τής 
δομής της, τού ούσιαστικού της περιεχομένου - θ' άντικαταστή
σει ϋστερ' άπό καιρούς καί καιρούς, σύμφωνα μέ τά κείμενα τού 

Ντίναχ, θ' άντικαταστήσει καί ώς βίωμα καί ώς άσφαλής γνώση -
μέσα στήν ψυχή καί στό νού τού άνθρώπου - τόσο τή δογματική 

πλευρά τών μεγαλυτέρων θρησκειών όσο καί τίς παλιές «δοξα
σίες» έν γένει τών κάθε λογής «μεγάλων» πνευματικών κηρυγ

μάτων, όσον έπίσης καί τά όσα ή έκάστοτε «ρευστή» φυσική έπι

στήμη μάς έδίδασκε «τόσο θετικά» κάθε φορά(!) γιά τόν κόσμο 

καί γιά τή ζωή, σέ κάθε έποχή. Ή όλοφάνερη κείνη Γνώση, μέ 
τήν έπαληθευμένη όντολογική έγκυρότητα, θέλει άποκτηθή -
άπό ώρισμένη έποχή καί πέρα - άπ' τόν άνθρωπο, χάρη στό θαυ

μαστό έπίτευγμα τού "Ινστιτούτου Αϊδερσεν, δηλαδή χάρη στήν 
πρόσκτηση μιάς νέας ισχυρότερης «κεραίας συλλήψεως» (νί
μπελβιρχ). 

Στά μεγάλα έκείνα ένορατικά πνεύματα τού μεγαλώνυμου 

αύτού Κέντρου (Αϊδερσεν) καί στό έκεί δημιουργικό των έργο, 
έργο όλάκερων αίώνων, θά όφείλει ή άνθρωπότητα τό ότι έγινε 
μπορετό νά διαμορφωθή σύν τώ χρόνω ένας νοητικά άνώτερος 

άνθρώπινος τύπος, προικισμένος μέ τήν έν λόγω νέα «δυναμικό
τητα γνώσεως» (τό νίμnελβιρχ καί μέσω αύτού τήν Oversyn). 

"Εμείς οί σημερινοί άνθρωποι δέν έχομε ίδέα γιά τόν «δυαδι

σμό» αύτόν: "Αφ' ένός τήν «κοσμοεικόνα» πού οί δικές μας αί
σθήσεις μάς παρέχουν, δηλαδή τό «φυσικοεπιστημονικό κοσμο
είδωλο», πού ή κατ' άνθρωπον έnιστήμη μάς δίνει καί μάς είκονί
ζει (καί μέ τό πείραμα καί μέ τό έργαστήριο καί μέ τή θετική μέ

θοδο έρευνά καί διατυπώνει μέ τίς δικές της διδαχές) κι άφ' έτέ

ρου τή �εγάλη όντολογική Πραγματικότητα, τήν έξ άντικειμένου 

ύπαρκτή, τήν πολυδιάστατη, noιj ή όντολογική της έγκυρότητα 
θά είναι τόσο όλοφάνερα έnαληθευμένη ατούς καιροιjς πού ό 
Ντίναχ περιγράφει στά κείμενά του. 

"Η κυριώτερη αίτία, πού τό σύγχρονο πνεύμα (τού δικού μας 

καιρού ή διανόηση) δέν μπορεί νά παραδεχτεί ένα τέτοιο δυαδι
σμό, συνίσταται στήν ύπερβολική τής δικής μας έnοχής πίστη 
στό κύρος τής άνθρώπινης φυσικής έπιστήμης καί στά πορίσμα
τα τής θετικής της μεθόδου. 
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Ή έποχή μας (19ος καί 20ος) έχει ύπερεκημήσει τίς δυνατό
τητες τής έπιστήμης. Κι' αύτό γιά πολλούς λόγους. "Ένας άπ' αύ
τούς τούς λόγους είναι πώς είχε άλλοτινά παρασυρθεί ή άνθρώ
πινη σκέψη άπ' τίς διαβεβαιώσεις τής θεολογικής παραδόσεως 
κι άπ' τήν άποφθεγματική άπόφανση τών δογμάτων κι ύστερώτε
ρα, στό διάβα τών αίώνων, διαψεύσθηκε άπ' τήν έπιστημονική 
πρόοδο αύτή ή πίστη κι έτσι τό άνθρώπινο πνεϋμα άπογοητεύθη
κε. "Ένας άλλος λόγος είναι πώς δέν τό χωρεί ό νοϋς μας, ότι τό 
δικό μας βιολογικό είδος ένδέχεται νά μήν είναι τό unίcum, ή 
κορωνίδα ηϊς Δημιουργίας, δέν τό χωρεί ό νοϋς μας ότι ό δικός 
μας έκ καταβολής έξοπλισμός σέ «δυναμικότητες γνώσεως» έν
δέχεται νά μήν είναι ό «άνώτατος δυνατός», ότι ό δικός μας όρ
θός λόγος ένδέχεται νά μήν είναι «παντεπόπτης», ότι ή δική μας 
νοητική δομή κι οί δικές μας αίσθήσεις ένδέχεται νά είναι έντε
λώς άτελείς. 

Ή έποχή όμως τήν όποίαν ό Ντίναχ περιγράφει (3905 μ.Χ.) 
γνωρίζει γιά τά άκαταμέτρητα έκατομμύρια τίς κατοικούμενες 
«σφαίρες τ' ούρανοϋ», γιά τά άκαταμέτρητα έκατομμύρια τών 
διαφορετικών άπ' τό δικό μας άνθρώπινο γένος βιολογικών εί
δών, γιά τίς μυριάδες καί μυριάδες «άλλων» πολιτισμών, σέ άφά
νταστη ποικιλία καί σέ άστρονομικές άποστάσεις καί σέ άσύλλη
πτους άριθμούς. 

Κι έτσι ή διανόηση τοϋ 3905 μ.Χ. δέν έχει τόσο πολύ δυσκο
λευτεί νά τόν συνειδητοποιήσει αύτόν τόν δυαδισμό: "Ότι έκτός 
άπ' τήν κατ' άνθρωπον «κοσμοεικόνα», έκτός άπ' τήν πραγματι
κότητα τοϋ έξωτερικοϋ γύρω κόσμου καί τής άπτής πέριξ ζωής, 
ύnάρχει ή άσύγκριτα άνώτερη όντολογική Πραγματικότητα, ή 
πολυδιάστατη, � έξαίσια, ή έξ άντικειμένου ύποστατή. Τό φυσι
κοεπιστημονικό κοσμοείδωλο άποτελεί ά·ιτικείμενο έρεύνης τής 
έπιστήμης (μέ τή θετική μέθοδο). Ή έξ άντικειμένου όντολογική 
Πραγματικότητα είναι κάτι, πού ή άνθρώπινη έπιστήμη δέν έχει 
τή δυνατότητα νά προσπελάσει. Κι άλλως τε δέν θά ύπήρχε κι 
έπαλήθευση τής όντολογικής της έγκυρότητας, δίχως τήν πρό
σκτηση τοϋ νίμπελβιρχ, τής «νέας δυναμικότητος γνώσεως». 

Τό νόημα τοϋ ώς άνω «δυαδισμοϋ», τό σέ τί αύτός συνίσταται, 
γίνεται κατανοητό κι άπ' τή δική μας έποχή. Άρκεί νάχουμε ύπ' 
όψη τήν έκλαϊκευτική «παραβολή» τοϋ Τίνερσεν, όπως ό Ντίναχ 
τήν άναφέρει στά κείμενά του. Ό Τίνερσεν δίνει μέ τήν «παρα
βολή» του μιάν άπάντηση σ' έκείνους, πού ίσχυρίζονται ότι ή θε
τική μέθοδος τής φυσικής έπιστήμης είναι άλάθητη κι ότι μός 
παρέχει τή μόνη άληθινή είκόνα τής πραγματικότητας τοϋ κό
σμου καί τής ζωής. 
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Ό Τίνερσεν γράφει ότι σ' ένα πολύ μακρινό πλανήτη ένός άλ
λου ήλιακού συστήματος πού έχει δύο ήλίους - μέ λευκό καί μέ 
πορτοκαλλόχρωμο φώς - σέ μία σφαίρα παρεμφερή μέ τή δική 
μας, μέ τούς αύτούς περίπου όρους φυσικού περιβάλλοντος, συ

νέπεσε νά παραμείνει ή όργανική ζωή - έπί δισεκατομμύρια αίώ
νων - στήν άρχική της κοιτίδα, στούς ώκεανούς, στή θάλασσα. 
Καί τά χρονικά διαστήματα ήταν τόσο μεγάλα, ώστε οί νόμοι τής 
έξελίξεως τών είδών παρήγαγαν έκεί, μέ τήν πάροδο άναριθμή
των χιλιετηρίδων, ένα ένάλιο βιολογικό είδος, τό όποίον, πέραν 
ώρισμένων σταδίων βιολογικής καί πνευματικής άναπτύξεως, 
άπέκτησε καί πνευματική ζωή καί γνώσεις καί κάποια έπιστήμη 
καί δίψα γιά γνώση καί φιλοσοφικό στοχασμό. Άλλά βέβαια οί 
γνωστικές του ίκανότητες δέν ήταν δυνατό νά ύπερακοντίζουν 
τίς κεραίες συλλήψεως - άτελείς καί πεπερασμένες, μάλιστα δέ 
κάπως περισσότερον άτελείς, έν συγκρίσει μέ κείνες τού ίδικού 
μας βιολογικού εϊδους - τίς όποίες έκ φύσεως διέθετε. ΤΗταν σ' 
αύτό άνέφικτο νά ύπερνικήσει τή βιολογική καί πνευματική του 
μοίρα. Μάταια θά περίμενε τήν πρόσκτηση έκείνων, πού δέν τού 
ήταν δοσμένα άπό τήν τελευταία αύτή. 

Τό γεγονός ότι άνέπνεε μέ βράγχια δέν έμπόδιζε έν τούτοις 
τό έν λόγω βιολογικό είδος νά έχει καί γεωμετρικές γνώσεις καί 
γραφή καί κάποια φιλοσοφία ζωής. Είχε δέ καί πλήρη πίστη στίς 
γνωστικές του δυναμικότητες. Δέν τό είχαν ποτέ άπασχολήσει 
προβλήματα γνωσιολογικά. Ή μορφή ύπό τήν όποία είχε συλλά
βει τό σύνολο τού κόσμου, τό σύνολο τών ύπαρκτών πραγμάτων, 
δέν άποτελούσε κατά τή δική του πίστη καί πεποίθηση ένα άπλό 
«έπιστημονικό κοσμοείδωλο», όπως θά λέγαμε έμείς, προσαρ
μοσμένο πρός τό πνευματικό του έπίπεδο καί πρός τήν «ίσχύν 
κεραιών» τής δικής του νοήσεως καί τού δικού του όρθολογι
σμού, άλλ' ήταν αύτόχρημα «πάν ό,τι έξ άντικειμένου ύπάρχει». 
Πίστευε άκράδαντα πώς παρ' όλο τό νόμο τού «άλληλοφαγω
μού» στή δική του πανίδα, παρ' όλες τίς τρομαχτικές συνεπεία 
αύτού άπώλειες, οί μυριάδες τά φύτρα προφυλάσσουνε τήν πα

νίδα κείνη άπ' τόν έξολοθρεμό. θά είναι, λέει, αίώνια. Κι' έτσι ή 
τροφή δέ θά λείψει ποτέ άπ' τά ένάλια κείνα νοήμονα πλάσματα, 
στά όποία ένσαρκώνεται ή sρecίes-βασίλισσα τού σύμπαντος 
κόσμου. Παραπέρα πιστεύανε πώς ή διαβίωση κι ή διατήρηση 
μέσα σέ κείνο τό ύγρό στοιχείο άποτελεί άπαραίτητη προϋπόθε
ση γ ι  ά κ ά θ ε  μ ο ρ φ ή  όργανικής ζωής. Οί δέ «σοφοί» μεταξύ 
τών πλέον διακεκριμένων έκπροσώπων τού έπιστημονικού πνεύ
ματος τής έναλίας «άνθρωπότητος» έκείνης, όταν τούς ρωτού
σε, ποιά νά είναι ή άληθινή μορφή τού φυσικού σύμπαντος, έδι-
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ναν έν πεποιθήσει τήν άπάντηση ότι ό σύμπας κόσμος είναι μία 

ύδάτινη ύφάλμυρη σφαίρα, έμπλουτισμένη μέ έξαιρετικής ποικι

λίας πανίδα καί χλωρίδα. 'Ότι ώς πρός τό μέγεθος τής σφαίρας 

αύτής «δέν ύπάρχουν όρια». 'Ότι «όρια δέν βρέθηκαν πουθενά». 

'Ότι ώς πρός αύτό είναι κατηγορηματική τής έμπειρίας ή κατά

φαση. Ό όγκος τής σφαίρας αύτής ίσούται μέ τό άπειρο. Δέν 

ύπάρχει άριθμός, όσοδήποτε μεγάλος, πού νά μπορεί νά τόν έκ

φράσει. Καί τελειώνει ώς έξής τήν παραβολή του ό Τίνερσεν, ό 

όποίος δέν άγνοούσε, καθώς φαίνεται, τά κείμενα τού Blaise 

Pascal: «Νά φαντασθή κανένας μιά ύδάτινη σφαίρα, τής όποίας 

τό κέντρο είναι πανταχού, τό μήκος τής άκτίνος της ίσούται μέ 

τό άπειρο, ή δέ περιφέρειά της δέν βρίσκεται πουθενά». 

Κι ϋστερα άπ' τήν παραβολή ό Τίνερσεν λέει πώς πρέπει πά

ντα νά άναρωτιόμαστε έμείς οί γήινοι: 'Έτσι κι ή θετική μέθοδος 

καί τής δικής μας φυσικής έπιστήμης είναι άραγε άλάθητη; 

�Αραγε μάς δίνει τή μόνη άληθινή είκόνα τού κόσμου καί τής ζωής; 

Ύπό τό τρίτο τού ούσιαστικού περιεχομένου τών κειμένων 

της πρίσμα, ή «Κοιλάδα τών Ρόδων» μάς δείχνει όλοφάνερα ότι 

πίσω άπ' τά έπιφαινόμενα τά σχετικά μέ τή ζωή καί μέ τό θάνατο, 

κρύβεται μία έξαίσια βαθύτερη πραγματικότητα, πού συνίσταται 

σέ μιά σειρά άπό μεταβιώσεις. Αύτή ή σειρά άπό μεταβιώσεις 

συναρτάται μέ τήν έξελικτική πορεία τού στοιχείου τής-πνευμα

τικής όντότητας τού άνθρώπου ώς άτόμου κι έχει κατεύθυνση 

πρός τό ύψηλότερα όλοένα. 

Ή θετική έπιστήμη περιορίζεται νά μάς είκονίζει τή φθορά 

τού σαρκίου καί νά μάς έρμηνεύει τό βιολογικό τέλος, πού έπι

φυλάσσεται ατό φθαρτό περίβλημα τής άνθρώπινης ύπάρξεως. 

Δέν ξεύρει τίποτα γιά τίς μεταβιώσεις, στίς όποίες άξιώνεται τό 

άλλο θαυμαστό στοιχείο τής προσωπικότητας, τό στοιχείο τής 

πνευματικής όντότητας. 

Είναι ένας τομέας πού ξεφεύγει άπ' τίς δυνατότητες γνώσε

ως καί άπ' τίς ίκανότητες έρμηνείας τής θετικής έπιστήμης. Οί 

'Εταιρείες μεταψυχικών έρευνών είχαν άσχοληθή άλλοτε μ' αύ

τόν τόν τομέα, καθώς έπίσης καί ή θεοσοφική κίνηση. 'Έως ότου 

ή μονοκόμματη ύλιστική μορφή τού συγχρόνου δυτικοευρωπαϊ

κού τρόπου ζωής ήρθε κι έθεσε σχεδόν τέρμα καί ο' έκείνες τίς 

ένασχολήσεις. Μέ πάρα πολλή μονομέρεια βλέπει τά πράγματα 

ή τωρινή διανόηση τού αίώνα τής μηχανοκρατίας, ή νοοτροπία 

δηλαδή τής έποχής ένός μονόπλευρου τεχνικοοικονομικού πο

λιτισμού. Κι' αύτά τά πράγματα, όσο πιό πολύ ταφήνεις, τόσο πιό 

πολύ κι έκείvα σ' άφήvουνε. 
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Άπ' αύτή τήν άποψη ή «Κοιλάδα τών Ρόδων» θυμίζει κάπως 
μερικές άνατολικές δοξασίες γιά μετεμψύχωση η γιά διαδοχικές 
ύπάρξεις τού άνθρώπου η γιά μετενσάρκωση. Μέ τή διαφορά ότι 
αύτές οί τελευταίες ήταν έστερημένες άπ' τήν κριτική ίκανότητα 
τού δυτικού άνθρώπου καί δέν έγνώριζαν τίποτα γιά τούς άπέρα
ντους όρίζοντες τού Είναι - τής μεγάλης όντολογικής Πραγματι
κότητας, τής πολυδιάστατης, μέ τήν έπαληθευμένη πραγματιστι
κή έγκυρότητα - τίποτα δέν ηξευραν γιά τήν κατάβαθη ύφή τού 
χώρου καί τού χρόνου, οϋτε γιά τίς μυριάδες έκατομμύρια τίς 
κατοικούμενες σφαίρες τού σύμπαντος. 

Ή «Κοιλάδα τών Ρόδων» μάς έμφανίζει αύτά τά τελευταία -
έκατομμύρια έκατομμυρίων - σάν τόν έξαίσιο κι ύπερβατικής 
ύφής στίβο αύτοκατεργασ(ας τού πνεύματος. Μάς είκονίζει τά 
έξ άντικειμένου ύπαρκτά, τά άσυγκρίτως άνώτερα κι εύρύτερα 
άπ' τά όσα οί πεπερασμένες αίσθήσεις κι ή άτελής δυναμικότητα 
γνώσεως κι ή άδύναμη νοητική δομή τού δικού μας βιολογικού 
εϊδοuς κι έν γένει οί άσθενέστερες κεραίες συλλήψεως τού άν
θρώπου-δέκτη μποροQν νά συλλάβουν. Μάς καταδεικνύει ότι τό 
στοιχείο τής πνευματικής όντότητος δέν είναι δεκτικό περιορι
σμών άπ' τά όρια τού τρισδiάτατου χώρου η άπ' τή γραμμική ροή 
τών χρονικών διαστημάτων. Κι ότι πίσω άπ' τό κατ' άνθρωπον 
νόημα τού εύθυγραμμισμένου χρόνου - μέ τό χτές, τό σήμερα 
καί ϊό αϋριο - πίσω άπ' τήν ύποκειμενική, τήν άνθρωπομορφική 
«σύλληψη» τού χρόνου, μπορεί νά ύπάρχει ό χρόνος στήν έξ 
άνηκειμένου ύφή του, τό «παντοτεινό παρόν», αύτό πού ό άν
θρc�nινος νούς κι ό κατ' άνθρωπον όρθός λόγος δέν μπορούν νά 
τό συλλάβουν. 

'Ί-\λλως τε κι ή πλοκή τού περιεχομένου τών κειμένων τού 
Ντίναχ, τό «ίστορικό τής ζωής» τού συγγραφέα, συναρτάται μέ 
μιά τέτοια «δρασκέλιση» τών φραγμών τής εύθείας ροής τών 
χρονικών διαστημάτων. 'Έτσι, καθώς στά παλιά χρόνια οί προφή
τeς μέ τήν πετριά τού άποστολισμού, έτσι καθώς τά «προειδο
ποιητικά όνειρα» κι οί τόσες καί τόσες «προρρήσεις τού μέλλο
ντος», πού ύστερώτερα έπαληθεύθηκαν, εϊχανε κι έκείνες πα
ρεκκλίνει άn' τήν «καθιερωμένη» κατεύθυνση ροής τών χρονι-
κών διαστημάτων. 

Ό Ντίναχ είναι ό άνθρωπος «πού έζησε δύο ζωές», πού είχε 
όλοζώντανες «άναμνήσεις προϋπάρξεως». Ήταν τής προσωπι
κής του μοίρας γραφτό νά σπάσει γι αύτόν τό «φράγμα τής 
λήθης», πού άπομονώνει τήν έδώ ζωή, πού κάνει νά τυλίγονται 
σέ «πέπλο καταχνιάς καί λησμοσύνης» τά όλοκάθαρα άλλοτινά 
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βιώματα άπ' τίς διαδοχικές ύπάρξεις τοϋ στοιχείου τής πνευματι
κής όντότητας τοϋ άτόμου. 

Ό μεταφραστής τών κειμένων « Ή Κοιλάδα τών Ρόδων» (τό

μοι δύο) είχε γνωρίσει καί προσωπικά τόν Ντίναχ. Καί ή πεποίθη

σή του είναι ότι ή έμπνευση κι ή συγγραφή τών κειμένων του δέν 

είναι ένα άπλό «εϋρημα» τοϋ Ντίναχ, πού όφείλεται στή μόρφω

σή του η στήν πολυγνωσία του η σ' ίκανότητες ένορατικές. Πρό

κειται είλικρινά γιά ένα άληθινό «φαινόμενο παραψυχολογίας» 
πού είχε συνδεθή μέ τή ζωή τοϋ πονεμένου έκείνου διανοητή. 

'Ίσως νά έχει προσθέσει κι άρκετά «δικά του», ϊσως νά μή τά 

«είδε» καί νά μή τά «έζησε» όλα άνεξαιρέτως κείνα πού τόσο 

ζωντανά μός περιγράφει καί μός άπεικονίζει. Τό βέβαιο όμως εί

ναι ότι τά περισσόερα άπ' τά βασικά τουλάχιστον στοιχεία άπ' τά 
περιεχόμενα τών κειμένων του άποτελοϋνε άληθινά βιώματά 

του. Κι ότι «έζησε» προκαταβολικά ένα κομμάτι άπ' τούς μελλο

ντικούς καιρούς. Κι' ότι ένα μεταψυχικό φαινόμενο μέ άσύγκριτη 

άδροσύνη τοϋ είχε συμβεί ατή ζωή του. 'Ένα μεταψυχικό φαινό

μενο άπ' τά σπάνια σέ τόση ένταση καί σέ τόση καθαρότητα. 
Χάρη σ' αύτό τά όσα μέλλεται νά διαδραματισθοϋνε πάνω ατή 

δική μας γή στίς τελευταίες δεκαετίες τοϋ 20οϋ μας α_ίώνα καί 

στίς έπόμενες έως τά 3905 μ.Χ. έκατονταετίες, έχει καταστή 
δυνατό νά μός είναι άπ' τά σήμερα γνωστά στίς γενικές τους 

τουλάχιστον γραμμές. 

Γ.Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 1991 

1 Παρασκευή 

4 Δευτέρα 
5 Τρίτη 

7 Πέμπτη 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Έλ. Ρουζέ - Άnομεινάρια Διονυσιακών Τελε
τουργιών στήν Έλλάδα (8) 

ΑΛΚΥΩΝ Πολ. "Αντζακας - «Κρισναμούρτι .. 
ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - Άρχές Έσωτερικής Φιλο

σοφίας (8) 
ΑΡΤΕΜΗΣ Γ. Γιανναδάκης - Ή θεοσοφία στή θεωρία & 

στήν Πράξη 
8Παρασκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώστου - Ή Συνείδησις Άνωτέρων 

Κόσμων 
11 Δευτέρα 
12 Τρίτη 

14 Πέμπτη, 

15 Παρασκευή 

18 Δευτέρα 

19 Τρίτη 

21 Πέμπτη 

22 Παρασκευή 

25 Δευτέρα 
26 Τρίτη 

28 Πέμπτη 

29 Παρασκευή 

ΑΛΚΥΩΝ Πολ. "Αντζακας - «Κρισναμούρτι" 
ΗΛΙΟΣ Παν. Παπασλιώτης - «·Αρχές Έσωτερικής Φι

λοσοφίας" (Γ) 
ΑΠΟΛΛΩΝ Γεωρ. Σιβρής- «Μυστικά στοιχεία στη Διδα

σκαλία τοϋ Κρισναμούρτι 
Κ. ΜΕΛΙΣΑΣ Έλ. Ρουζέ - Άπομεινάρια Διονύσιακών Τελε

τουργιών 
ΑΛΚΥΩΝ Πολ. "Αντζακας - στήν Έλλάδα «Κρισναμούρ-

τι)� 

ΗΛΙΟΣ Παν. Παπασλιώτης - "Άρχές Έσωτερικής Φι
λοσοφίας» (Δ) 

ΑΡΤΕΜΗΣ Άγελ. Κατσιράκη- «ΕΓΩΙΣΜΟΣ" (Τό αίτιο 
τής κακοδαιμονίας τοϋ άνθρώnσυ 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άναγνώστου - Ή Συνείδησις Άνωτέρων 
Κόσμων 

ΑΛΚΥΩΝ Πολ.· Αντζακας - «Κριοιναμούρτι" 
ΗΛΙΟΣ Παπασλιώτης- «·Αρχ_ές Έσωτερικής Φιλοσο

φίας" (Ε) 
ΑΠΟΛΛΩΝ Ήλίας Κίμος «·Από τiς διδασκαλίες τών σο

φών τής "Ανατολής 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ θΕΟΣΟΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Ή Στοά τοϋ Βόλου «ΕΛΕΥθΕΡΙΑ" θά συνεδριάζει κάθε δεύτερο 
Σάββατο στίς παρακάτω ήμερομηνίες, 9/2, 23/12, 9/3 και 23/3 
μέ θέμα: «·Ανάλυσις - Έρωτήσεις καί Άπόψεις πάνω στό Βιβλίο 
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ θΕΟΣΟΦΙΑΣ τής Ε.Π. Μπλαβάτσκυ». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τά βιβλία τής βιβλιοθήκης τής Σφιγγός (Π. Γράβιγγερ) 

διατίθενται Τετάρτη καί Παρασκευή άπόγευμα άπό 'Αρκαδίας 

64, τηλ. 7783. 781 καί κάθε πρωί άπό τίς έκδόσεις ΤΕΤΡΑ

ΚΤΥΣ, Θεμιστοκλέους 38, τηλ. 3630.824. 
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· Η Παγκόσμια Θεία · Αρμονία καί οί συνέ
πειες πρός τούς διαταράσσοντες αύτήν

ΤΟΥ ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

'Όλη ή ζωή τού Σύμπαντος πάλλεται μέ τίς δονήσεις 
τής Θείας Δημιουργίας, τίς δονήσεις έκείνες, τής άnόλυ
της άρμονίας, μεταξι°J πνεύματος καί ϋλης, μεταξύ Ούρα
νού καί Γής, γιά τόν πλανήτη μας. Πρέπει νά γνωρίζουμε 
bτι, κάθε άντίδρασή μας στήν παγκόσμια αύτή άρμονία, 
έnιφέρει διαταραχή τών άρμονικοτάτων Θείων παλμικών 
κινήσεων καί οί άντίθετοι αύτοί κραδασμοί, έnεκτεινόμενοι 
άnό τή σμικρότητά μας, nρός τή Θεία Δημιουργία (κατ' 
άνιούσα κλίμακα) nροσnίnτουν έn' αύτής, τής Θείας άρμο
νίας, καθώς είναι φυσικό δέν γίνονται δεκτοί, άnοκρούο
νται ώς άρνητικοί καί έπανέρχονται μέ μεγάλη σφοδρότη
τα nρός έμδς καί έnιφέρουν τίς ιωταστροφές έκείνες (διά 
τάς παραβάσεις τών φυσικών καί Πνευματικών νόμων) γιά 
τίς όnοίες άnορούμε, άnό πού καί πώς έnήλθαν σέ μδς. 

Μέ τήν κατανόηση τών άνωτέρω, δέν πρέπει νά ύnοnί
ίΠΟυμε σέ σφάλματα λόγω άγνωσίας τών θεϊκών νόμων 
(φυσικών καί πνευματικών) τά όnοία είναι καταστροφικά 
γιά μδς, πού καθημερινά τούς παραβιάζουμε. Δέν πρέπει 
νά λησμονούμε bτι: «Πάσα έnιστήμη προέρχεται άνωθεν έκ 
τού Πατρός τών φώτων", καί εΤναι κτήμα τών μεμυημένων 
στή Βασιλική Τέχνη. 

Πολλές έnιστήμες καί έnιστημονικές γνώσεις είναι 
ύnεύθυνες γιά τή διατάραξη τής παγκόσμιας Θείας 'Αρμο
νίας καί ίδιαίτερα τήν κακοποίηση τής Θείας Φύσεως καί 
τών γνωστών έφ' ήμών καί τού πλανήτη μας άnοτελεομά
των ... 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «ΙΛΙΣΟΥ» 

είναι Βουκουρεστίου 25, α· όροφος, 

Κωδ. 106 71, είναι άνσικτά κάθε ήμέ

ρα άπό 1 0.30-1, 

έκτός Σαββάτου. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

·Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Ή άπο

στολή μέ Τραπεζική έντοΜ μας δυ

σκολεύει πολύ. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Νέλλη Θεοδώρου, Αθήνα 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Η. S. LEWIS «Αύτοκυριαρχία καί πε

πρωμένο μέ τούς κύκλους της ζωης» 

'Εκδόσεις: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ

ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ το ΕΤΟΣ

1991: 2.000 Δρχ.

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«'Ηπειρωτική Έστία»: 

'Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 

1990. 

«Πνευματική Κύπρος»: Μάης- Ιούλης, 

1990. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβϊνος 

Ήράκλειον: Συμεών Νικολόπουλος 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

Τ.Κ. 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ. 474.815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθηναι 1 06 71 

'Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

Πολυδεύκης"Αντζακας 

Τιμή τεύχους: Δρχ. 400 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1991 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 

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

Η.Ρ. Blavatsky Τό κλειδί τής θεοσοφίας 

Η.Ρ. Blavatsky Ή φωνή τής σιγής 

An. Besant Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 

An. Besant θάνατος καί Ύπεpπέpαν 

An. Besant Ή έξέλιξις τής ζωής καί τής μορφής 

C.W. Leadbeater Ή μυστική ίστοpία τού Τεκτονισμού 

Ν. Sri Ram Προσέγγισις πpός τήν Πραγματικότητα 

Ν. Sri Ram Αί βαθύτεροι όψεις τής Ζωής 

lrving S. Cooper Ή Μετενσάρκωσις 

Vivekananda Κάρμα - Γιόγκα 

Eliphas Levi Τό μέγα άπόppητο α· μέρος 

β μέρος 

Papus Μετενσάρκωση 

ΥΒ Μπεpτού Διδασκαλίες τών Δpυϊδών 

Άντ. Άνδpιανοπούλου · Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι

Άντ. Άνδpιανοπούλου Ό άνθρωπος καί ή ζωή

Άντ. Άνδpιανοπούλου Οί Νόμοι τής Ζωής

Ίω. Βασιλή Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου

Ιω. Βασιλή Τά φυσικά δικαιώματα τού άνθpώπου 

Νέλλης Θεοδώρου Ό 'Ιωάννης τής νέας έποχής 

Νέλλης Θεοδώρου Χpιστική μύηση 

Νέλλης Θεοδώρου 'Απόκρυφη δημιουργία 

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» Τόμοι χαρτόδετοι

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

στη δεμένη

«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 1966-1970 χαρτόδετος

Επιλογή 1966-1970 δεμένη

Τά έξοδα έπί άντικαταβολή έπιβαpύνουν τόν άγοpαστήν. 

ΤΙΜΗ ΤΕΊΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 400 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 2.000. Έξωτ. Δρχ. 3.000. 

(Γιά τό έτος 1991) 
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Dr. ΑΝΝΙΕ BESANT 

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Μετάpραση - 'Επιμέλεια έκδόσεως 

Α I Μ-1 Λ I Α Σ I Β Ο Υ 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

όδός Βουκουρεστίcυ 25 

ΑΘΗΝΑ 1990 
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