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Άφοϋ δέν μπορούμε νά κατανοήσωμε 
τό άγαθόν μέ μία μόνον ίδέα, ας τό 
κατανοήσωμε μέ τρείς, δηλαδή μέ τήν 
όμορφιά, τήν άρμονία καί τήν άλήθεια. 
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

'Επιστήμη η άγυρτεία; 

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Οί άπόψεις έπάνω στό θέμα τοϋτο είναι βασικά διαφορετι

κές. Κατά τίς άρχαίες έσωτερικές παραδόσεις, ή Άστρολογία 

είχε προβληθή σάν μιά άπό τίς σπουδαιότερες έπιστήμες τών 

Μυστηρίων. Άντίθετα, κατά τήν σύγχρονη γνώμη, καί μάλιστα 

τήν έπιστημονική, έχει χαρακτηριστή σάν ψευδοεπιστήμη. 

Ποϋ λοιπόν βρίσκεται ή άλήθεια; Τοϋτο θά προσπαθήσωμε νά 

έξετάσωμε όσο ήμποροϋμι:.: άντικειμενικά καί άμερόληπτα, πα

ραμερίζοντας, όσο είναι δυνατόν, τίς καλούμενες έπιστημονικές 

προλήψεις. 

* 

Οί έπιστημονικές προλήψεις! ... Τώρα μάλιστα στά χρόνια 

μας, μέ τίς τόσες κατακτήσεις τής έπιστήμης καί τά καταπληκτι

κά κατορθώματα τής τεχνικής, έχουν άποβή πραγματικές μάστι

γες ... 
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Οί προλήψεις αύτές μαΌτίζουν τούς πολλούς έπιστήμονες. 
·Έχει ριζωθή καί έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις ή γνώμη ότι τί
ποτε - μά τίποτε! - δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη έξω άπό τήν ύλι
κή πραγματικότητα. Καί έτσι βωμοί λατρείας κατασκευάζονται
στήν 'Επιστήμη, πού, χωρίς ύπερβολή, έχει κατά κάποιον τρόπο
θεοποιηθή.

Πρέπει όμως νά όμολογηθή ότι άπό τόν κατακλυσμόν αύτόν 
έχουν διαφύγει οί πραγματικοί έπιστήμονες. 'Έχουν άντιληφθή 
τήν πλάνη τών πολλών καί αντιδρούν σ' αύτό τό όρμητικό ρεύμα 
τού νεοϋλισμού τών καιρών μας. Φέρνομε σάν παράδειγμα τόν 
"Οππενχάϊμερ, τόν πυρηνικό φυσικό, πού είχε γράψει: «Πάντοτε 
στή γνώσι συναντούμε όρια. Ή άντίληψις τών άνθρώπων είναι 
κατά πολύ μικρότερη άπό τήν Φύσι. Γι' αύτό πρέπει νά εϊμεθα τα
πε,νόφρονες». 

Έδώ όμως πρέπει νά προσθέσωμε ότι έπιστημονικές προλή
ψεις έχουν καί πολλοί, πού δέν είναι έπιστήμονες. Θαυμάζουν τά 
πραγματικά άπίστευτα έπιτεύγματα τής τεχνολογίας καί πιστεύ
ουν στό άλάθητο τής "Επιστήμης. Τώρα μάλιστα πού πατήσαμε 
στή Σελήνη, δίκαια θά άναρωτιώνται: «γιά τήν άστρολογία θά μι
λήσωμε;» 

* 

Ό 'Ήλιος, ή Σελήνη καί ό έναστρος Ούρανός δέν ητο δυνα-
τόν νά μή κινήσουν τήν προσοχή τού άνθρώπου, άπό τότε πού 
άρχισε κάπως νά σκέπτεται. Μετά αίώνες ιϊ χιλιετηρίδες καλ
λιεργείται ή σπουδή τών άστρων. Αύτό θά έγινε, βέβαια, μέσα σέ 
θρησκευτικά κέντρα τής προϊστορικής άρχαιότητος. Τούτο βάσι
μα συνάγεται άπό τό γεγονός ότι κατά τά ίστο.ρικά χρόνια πλέον 
ή έπιστήμη γιά τά άστρα ξεκινάει ιϊ καλύτερα διαρρέει άπό τά 'Ιε
ρατεία. Είναι όμως γνωστόν ότι όταν αί γνώσεις τών Μυστηρίων 
έρχονται στή δημοσιότητα, κατά κανόνα πάντοτε διαστρέφονται 
άπό τούς άμυήτους, παθαίνουν έκπτωσι καί βεβηλώνονται. "Έτσι, 
λοιπόν, άπό τήν άρχαιότητα οί άστρολόγοι έχουν διαιρεθή σέ 
τρείς κατηγορίες. Στούς μεμυημένους, πού κράτησαν σιγή γιά 
τίς άλήθειες τής έπιστήμης τών άστρων, σιγή αύστηρή γιά τίς 
βαθύτερες έπιδιώξεις της- τούς άμυήτους πού καταπιάστηκαν 
μέ γνώσεις άστρολογικές γιά νά προβληθούν καί νά δοξαστούν· 
καί τούς έπαγγελματίες, μέ σκοπό τόν χρηματισμό. Κοντά σ' αυ
τούς στάθηκαν καί οί άπατεώνες, πού βεβήλωσαν ό,τι ηξεραν καί 
δέν ηξεραν. 

*
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Άπό δσα πληροφορεϊ ή ίστορία, ή άπαρχή τής Άστρολογίας 
τοποθετεϊται στήν Βαβυλώνα καί τήν Χαλδαία, μεγάλη άνάπτυξι 
έσημείωσε στήν 'Ινδία καί στήν Κίνα είχε δέ λάβει μεγάλη διάδο
σι στήν Αϊγυπτο. 

* 

Τί ήταν λοιπόν αύτή ή Άστρολογία; Κατά τίς έσωτερικές πα
ραδόσεις, καθώς καί στήν άρχή εϊπαμε, t"μο Έπιστήμη τών Ναών. 
T1iv άσκούσε τό Ίερατεϊον τών Μυστηρίων. Καί έσπουδάζοντο 
άπ' αύτό οί έπιδράσεις, οί έπιρροές, καθώς τίς έλεγαν, τών 
σωμάτων τού Ούρανού έπάνω ατόν Πλανήτη μας γενικά, είδικά 
έπί τού ώργανωμένου κόσμου τής Γής, δηλαδή τού φυτικού καί 
τού ζωικού, καί είδικώτερα έπάνω σέ κάθε όνθρ<.ι;>nο, μέ βάσι τό 
ώροσκόπιό του, πού έδιδε τήν όψι τού Ούpανού κατά τόν χρόνο 
καί ατόν τόπο πού γεννήθηκε. 

Κατά τίς άστρολογικές άντιλήψεις, ή έπιφάνεια τής Γής καί 
τά όντα πού ζούν έπάνω σ' αύτήν ύπόκεινται σέ έπιppοές, κυρίως 
τού Ήλίου καί τής Σελήνης, τών Πλανητών καί τών Άστερισμών. 

Τίς δοξασίες αύτές θά τίς κpίνωμε προσφεύγοντας στά δε
δομένα τής έπιστήμης καί μάλιστα τής σύγχρονης. ·Όπου δέν εί
ναι τούτο δυνατόν, θά καταφύγωμε σέ άνάλογες Έσωτερικές 
Παραδόσεις. 

Όλόκληρος λοιπόν ό Πλανήτης μας σάν σώμα ούpάνιο ύπό
κειται κι' αύτός ατόν νόμο τής παγκοσμίου έλξεως, ίδίως στίς έλ
ξεις τού Ήλίου καί τής Σελήνης. 

Άπό τόν "Ηλιο, τό τόσο μεγάλο αύτό αύτόφωτο ούpάνιο 
σώμα, πού είναι τό κέντρο τού πλανητικού μας συστήματος, πού 
ή μάζα του είναι περισσότερη άπό τό 99% τής μάζης όλοκλήpου 
τού συστήματος, ή Γή μας παίρνει τεράστια ποσά άκτινοβολίας. 
Οί άκτινοβολίες αύτές είναι ή αίτία τών μετεωρολογικών φαινο
μένων. Σ' αύτές δέ όφείλεται ό έμβιος κόσμος τής Γής. 

Άπό τήν Σελήνη πάλι, άπό αύτό τό μικρό ούράνιο σώμα,πού 
είναι όμως τό πιό κοντινό σέ. μας, κι' έτσι οί έπιδpάσεις του είναι 
αίσθητές, προκαλούνται οί έλξεις τών θαλασσών, μέ άποτtλεσμα 
τίς παλίρροιες, τίς άμπώτιδες καί τίς πλημμυρίδες. 

Άλλά καί άπό τούς άπλανεϊς άστέpας, τούς μακρυνούς αύ
τούς κόσμους, δέχεται ό Πλανήτης μας κοσμικές άκτινοβολίες, 
καθώς τίς λένε, πού τόσην έπίδραση έχουν έπάνω σ' αύτόν. 

Ή Γή δέχεται δυνάμεις καί άκτινοβολίες, φωτεινές καί σκο
τεινές άπό δλα τά σημεϊα τού Σύμπαντος, μικρές η μεγάλες καί 
δίδει καί αύτή, σάν ούpάνιο σώμα πού είναι, τίς δικές της. Έκεϊνο 
όμως πού πρέπει νά σημειωθή έδώ είναι ότι τά αϊτια τών διαφό-
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ρων άκτινοβολιών, πού σέ κάθε στιγμή χρόνου δέχεται ό Πλανή
της μας δέν είναι ταυτόχρονα. Δέχεται δηλαδή τίς άκτινοβολίες 
τών διαφόρων σωμάτων τού Ούρανού σέ χρόνους πού είναι άνά
λογοι μέ τήν άπόστασι τού κάθε ούρανίου σώματος άπό αύτόν. 
'Έτσι π.χ. τίς άκτινοβολίες τού Ήλίου τίς δέχεται σέ 8 πρώτα λε
πτά τής ώρας, τίς άκτινοβολίες άπό τό «Α» τού Κενταύρου, πού 
είναι ό πλησιέστερός μας άπλανής, σέ τέσσερα καί πλέον χρό
νια. Άπό τά άλλα δέ ούράνια σώματα πού είναι πολύ μακρυά, οί 
άκτινοβολίες τους χρειάζονται γιά νά φθάσουν σέ μάς χρόνια, 
αίώνες, χιλιάδες, έκατομμύρια η καί δισεκατομμύρια χρόνια, κα
θώς ύπολογίζουν οί άστρονόμοι ... Καί νά ξέρη κανείς ότι τό φώς
έχει ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτο ...

.. Αν λοιπόν
κόμη κανείς τούς πολλαπλασιασμούς γιά νά έχη τίς άποστάσεις 
σέ χιλιόμετρα, βρίσκονται άριθμοί τεράστιοι, πού δύσκολα ήμnο
ρεί νά άφομοιώση ό νούς τού άνθρώπου. Άριθμοί πραγματικά 
«άστρονομικοί ... » 

Ό έναστρος λοιπόν ούρανός πού βλέπομε η έκείνος πού 
βλέπουν οί άστρονόμοι μέ τά τηλεσκόπια, δέν είναι ό πραγματι
κός, διότι, καθώς εϊπα-με, τά αϊτια τών άκτινοβολιών δέν είναι 
ταυτόχρονα, ένεκα τής διαφορετικής άποστάσεως τού κάθε ού
ρανίου σώματος άπό τή Γή. ·Ώστε, πολύ σωστά καί παραστατικά 
είπε κάποιος ότι «ό ούρανός, όπως τόν βλέπουμε, είναι ένα θαυ
μάσιο πλέγμα άναχρονισμών». 

* 

Ή Άστρολογία, έσπούδαζε άκόμη τίς έπιδράσεις, τίς έπιρρο
ές, πού άσκούν τά διάφορα ούράνια σώματα στόν έμβιο κόσμο 
τής Γής, δηλαδή τόν φυτικό καί τόν ζωϊκό καί στόν άνθρωπο. 

Έάν λοιπόν κρίνωμε τίς άστρολογικές αύτές αντιλήψεις μέ 
τά έπιστημονικά δεδομένα καί μάλιστα τά σύγχρονα, θά δούμε 
ότι καί στόν τομέα αύτόν δέν λάθευε ή Άστρολογία. Καί πρώτα
πρώτα ή έπιστήμη έχει διαπιστώσει ότι ό έμβιος κόσμος τής Γής 
όφείλει τήν ϋπαρξι του στίς ακτινοβολίες τού Ήλίου. Χωρίς αύ
τές δέν θά ύπήρχε κόσμος έμβιος, θά ύπήρχαν ϊσως κάτι μύκη
τες πού δέν τούς χρειάζεται τό ήλιακό φώς. Βάσις τού έμβίου 
κόσμου είναι ό φυτικός κόσμος. Σπουδαίο όμως ρόλο στά φυτά 
παίζει ή χλωροφύλλη, ή πολύπλοκη αύτή όργανική ένωσις, πού 
συντίθεται φωτοχημικώς μέ τό φώς τού Ήλίου. Ή χλωροφύλλη 
είναι έκείνη πού ένεργεί καταλυτικά καί τό φυτό παράγει από τό 
διοξείδιον τού άνθρακος τής άτμοσφαίρας καί άπό τό νερό πού 
έχει μέσα του τά σάκχαρα καί τό άμυλο, πού είναι τά βασικά εϊδη 
διατροφής τών φυτοφάγων ζώων. 
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Ή άνισότης, πάλιν τών άκτινοβολιών τού Ήλίου, πού δέχεται 

ό κάθε τόπος τής Γής στήν διάρκεια τού έτους, τόν διαφορο

ποιεί στίς τέσσαρες έποχές πού τόσον έκδηλες έχουν έnιnτώ

σεις ατόν φυτικό κόσμο, άλλά καί ατόν ζωϊκό κόσμο άκόμη. 

Ή αύξομείωσις έnίσης τών κηλίδων τού Ήλίου, πού τροπο

ποιεί τήν έντασι τών άκτινοβολιών του, έχει έnιnτώσεις διάφο

ρες στήν παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς έχει άποδει

χθή άnό στατιστικές. 
Έκτός δμως τών άνωτέρω, έδώ καί άρκετά χρόνια, μελετού

νται άnό τήν έnιστήμη οί σχέσεις τών κηλίδων τού Ήλίου nρός 

διάφορα βιολογικά φαινόμενα. Ή άρχή έγινε τό 1951, μέ τίς 

κλασικές πλέον μετρήσεις τού Φυσικοχημικού 'Ινστιτούτου τού 

Πανεπιστημίου τής Φλωρεντίας τού Καθηγητού Πικκάρντι. Άnό 

τίς έργασίες αύτές διαπιστώθη στενή σχέσις μεταξύ τής ταχύτη

τος καθιζήσεως κολλοειδών διαλυμάτων καί τού άριθμού τών 

ήλιακών κηλίδων, έκρήξεων καί μαγνητικών θυελλών. Τό σnου

δαίον είναι δτι ή όργάνωσις τής ζώσης ϋλης τών κυττάρων ειναι 

κολλοειδούς τύπου. ·Έκτοτε οί έnιστημονικές έργασίες γιά τήν 

διαnίστωσι τών σχέσεων τής δραστηριότητος τού Ήλίου nρός τά 

διάφορα άλλα βιολογικά φαινόμενα, οπως είναι n.χ. ή πήξις τού 

αϊματος, έχουν γενικευθή καί πολλαπλασιαστή σέ διάφορα έnι

στημονικά έργαστήρια πλείστων χωρών, είς τρόπον ώστε σήμε

ρα νά γίνεται άκόμη καί μελέτη τών σχέσεων τών αίφνιδίων θα

νάτων άνθρώnων μέ έξωγήϊνα φαινόμενα, οχι μόνον ήλιακά, 

άλλά καί κοσμικά έν γένει. Μ' αύτό λοιπόν τόν τρόπο ή 'Αστρολο

γία άρχίζει τώρα νά nαίρνη ατόν τομέα αύτό κύρωσι έnιστημονι

κή, ώστε νά γίνεται πλέον λόγος δτι ή έnιστήμη εύρίσκεται έν 

οψει ίδρύσεως είδικού κλάδου τής «κοσμικής βιολογίας». 

Καί ό δορυφόρος μας έnίσης, ή Σελήνη, άσκεί, καθώς φαίνε

ται, έnιδράσεις έπί τού έμβίου κόσμου τής Γής, ίδίως έnί τού φυ

τικού κόσμου. Στό θέμα δμως αύτό δέν έχει δοθή άκόμη κύρω

σις έnιστημονική, άν καί ύnάρχη πλήθος άnό παρατηρήσεις καί 

έφαρμογές άnό τούς γεωργικούς πληθυσμούς, ατή σπορά καί 

τήν καλλιέργεια γεωργικών είδών, μέ γνώμονα τίς φάσεις τής 

Σελήνης. 

Καί οί κοσμικές δμως άκτινοβολίες, γιά τίς όnοίες μιλ1iσαμε, 

άσκούν έnιδράσεις άnοφασιστικές ατόν φυτικό καί ατόν ζωϊκό 

κόσμο τού Πλανήτη μας.Τό θέμα τούτο έρευνάται άnό τούς 

άστροφυσικούς καί τούς βιολόγους άπό έτών. Ό γνωστός 

άστροφυσικός Τζαίημς Τζήνς έγραφε δτι ή κοσμική άκτινοβολία 

διασπά σέ κάθε δευτερόλεπτο περίπου πέντε χημικά άτομα σέ 
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κάθε κυβικό έκατοστό τής άτμοσφαίρας, έκατομμύρια δέ άτομα 
στό άνθρώπινο σώμα. Καί έξέφραζε τήν γνώμη δτι ϊσως οί άκτι
νοβολίες αύτές πέφτοντας στό βλαστόπλασμα ϊσως νά προκα

λούν βιολογικές παραλλαγές, μέ άποτέλεσμα τήν μετάβασι άπό 
μιός ποικιλίας ένός εϊδους σέ άλλη η καί σέ μεταμορφισμό άκό

μη, δηλαδή σέ μετάβασι άπό εϊδους σέ είδος. 
Πολλοί βιολόγοι εκφράζουν τώρα τήν ύπόθεσι πώς οί κοσμι

κές άκτίνες μεταβάλλουν τήν σύστασι τού χρωμυλλίου τού κυτ
ταρικού πυρήνας πού καθορίζει τά χαρακτηριστικά τού όντος. 

(Χρωμύλλια είναι τά συστατικά τών χρωματοσωμάτων). 
Άπό δσα λοιπόν έξεθέσαμε καταφαίνεται ή έπιστημονική δικαίω

σις τών άντιλήψεων τής Άστρολογίας γιά τόν ρόλο πού παίζουν οί 

έπιδράσεις τού Ούρανού έπάνω στόν έμβιο κόσμο τής Γής. 

* 

Άπομένει τώρα νά κριθούν οί άπόψεις καί οί έφαρμογές τής 
Άστρολογίας γιά τίς έπιρροές τών σωμάτων τού Ούρανού έπί 
ένός έκάστου άνθρώπου, θεωρουμένου σάν όντος πνευματικού. 
Κυρίως, τού Ήλίου, τής Σελήνης, τών Πλανητών καί τών Άστερι
σμών τών δώδεκα Ζωδιακών. Οί άπόψεις αύτές είχαν άναχθή σέ 
έπιστήμη, πού τήν άσκούσαν οί Μύσται Άστρολόγοι τής άρχαιό

τητος μέσα στά Ίερά καί τά Άσκληπιεϊα. 
Οί άντιλήψεις αύτές έστηρίζοντο πρώτιστα στήν γνώσι δτι ό 

κάθε τόπος τής Γής δέχεται κάθε στιγμή χρόνου διαφορετικές 
έπιδράσεις τού Ούρανού. Τούτο πρέπει νά σημειωθή δτι άποτε
λεϊ γνώσι καί τής έπιστήμης γιά τίς άκτινοβολίες πού δέχεται 

κάθε στιγμή χρόνου ό κάθε τόπος τής Γής. 
Περαιτέρω ή Άστρολογία έδόξαζε δτι ή όψις τού Ούρανού 

κατά τήν στιγμή τής γεννήσεως τού κάθε άνθρώπου είχε σημα

σία άποφασιστική γιά τά περιστατικά τής ζωής του. Γιά νά δια
γνώσουν λοιπόν οί άστρολόγοι τά περιστατικά τής ζωής ένός άν
θρώπου κατήρτιζαν τό ώροσκόπιό του. Τό καταρτιζόμενο ώρο
σκόπιο παρείχε τήν δψι, δηλαδή τήν εiκόνα, τού Ούρανού τήν 
στιγμή τής γεννήσεώς του, στόν τόπο πού γεννήθηκε. Έπi τη βά
σει αύτού τού ώροσκοπίου έγίνοντο οί προβλέψεις. 

Οί άστρολογικές δμως αύτές άντιλήψεις, πού ειναι καθαρά 
πνευματόδοξες, δέν ήμπορούν νά έλεγχθούν άπό τήν έπιστήμη 
ή όποία σπουδάζει μόνον τά ύλικά πράγματα. Έπομένως, δέν εί
ναι δυνατόν νά προσφύγωμε σ' αύτήν γιά νά λάβωμε έπιστημονι

κή κύρωσι, δπως έκάμαμε στίς προηγούμενες περιπτώσεις. 

Άπομένει μόνον ή προσφυγή μας σέ διάφορες Έσωτερικές Πα-
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ραδόσεις πού έχουν εκφράσει άλληγορικά, σε γενικές βέβαια 
γραμμές, τήν έπίδρασι τών σωμάτων τοϋ Ούρανοϋ επάνω στόν 
άνθρωπο, στήν άνθρώπινη μορφή γενικά. Θά φέρωμε μερικά 
σχετικά παραδείγματα. 

ΕΤναι γνωστή ή άλληγορία τής Έλληνικής Παραδόσεως, πού 
φέρει τόν Κάδμο νά κτίζη τάς έπταπύλους Θήβας. Συνήθως ή 
άλληγορία αύτή θεωρείται σάν πληροφορία ίστορική, πολλά δέ 
καί διάφορα έχουν γραφτή έπάνω σ' αύτήν. Έν τούτοις, ό Κάδ
μος δέν εΤναι πρόσωπο ίστορικό, άλλά συμβολικό. Κάδμος εΤναι 
έξελληνισμός τής φοινικικής λέξεως CADEM, πού θά πή ·Ήλιος. 
Έπτάπυλοι δέ Θήβαι ειναι ή άνθρωπίνη μορφή. Τό φώς τοϋ 
Ήλίου εΤναι έκείνο πού συνέστησε τήν άνθρωπίνη μορφή έρχό
μενο στόν Πλανήτη μας άπ' εύθείας καί διά τών έξ Πλανητών. Γι' 
αύτό αί Θήβαι καλοϋνται έπτάπυλοι. ΕΤναι τοϋτο μιά έκφρασις 
μεταφορική. 

·Άλλος μϋθος περιγράφει τόν διαμελισμό τοϋ Διονύσου πού
συμβολίζει κάτι τό άνθρώπινο, άπό τούς έπτά Τιτάνας. Έπτά Τι
τάνες εΤναι τά έπτά ούράνια σώματα τοϋ πλανητικοϋ μας συστή
ματος πού, κατά τήν παράδοσι, παίζουν ρόλο στήν άνθρώπινη 
μορφή. 

Καί άλλο ένα παράδειγμα. Κατά τίς Έσωτερικές Παραδόσεις, 
ό άνθρωπος καλείται μικρόκοσμος. Ό συμβολισμός αύτός ειναι 
πολύ παραστατικός καί διεξοδικός, μάς λέγει δέ ότι ό άνθρωπος 
δέχεται καί φέρει επιδράσεις άπό τό Σύμπαν όλόκληρο. 'Όχι μό
νον άπό τούς Πλανήτας, άλλά καί άπό τούς άστερισμούς τών 
δώδεκα ζωδίων πού καί αύτά τοϋ δίδουν τή ζωή (Ζώδιον=ζωή
δίδωμι). 

Έφέραμε τά παραδείγματα αύτά άπό τίς εσωτερικές Παρα
δόσεις καί τά άφιερώνουμε ίδίως σέ όσους ή τάσις τών ψυχών 
τους καί ή προδιάθεσις τοϋ νοϋ των τούς ώθοϋν νά σπουδάζουν 
καί θέματα σάν κι' αύτό, πού ξεφεύγουν άπό τό βασίλειο τής 
ϋλης καί άναφέρονται σέ πραγματικότητες ι1νευματόδοξες. 
Στούς ϊδιους άφιερώνουμε καί τίς κατωτέρω γραμμές πού τίς 
ειχε γράψει ένας Μύστης nτίς άρχές τοϋ αίώνος μας, πού έξη
γοϋν τήν θέσι πού ειχε ή Άστρολογία στά άρχαία Μυστήρια: 

«Τά άρχαία Μυστήρια ειχον έν χρήσει δύο επιστήμας, τήν τής 
Άστρολογίας καί τήν τής Άριθμολογίας. Αί Έπιστήμαι αυται 
ήσαν οί δύο πόδες επί τών όποίων εστηρίχθη ή Μυσταγωγική 
έπιστήμη. Καί ή μέν Άστρολογία, άνεφέρετο είς τάς σχέσεις 
τών ούρανίων σωμάτων τάς συναπτομένας εκ τών έκάστοτε δια
φόρων θέσεων αύτών αϊτινες θέσεις εΤναι άποτέλεσμα τής ίδίας 
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έκάστοτε κινήσεως διαφόρου τών άλλων, καί είς τάς έκ τών θέ
σεων καί σχέσεων τούτων άπορρεούσας πρός τήν Γήν έπιδρά
σεις, έξ ών ή ποικιλία τών μορφικών πραγμάτων τής Γής καί τών 
ίδιοτήτων αύτών». 

Γιά τήν είδική όμως σέ κάθε άνθρωπο περίπτωσι, πού τά πε
ριστατικά τής ζωής του προελέγοντο άπό τό ώροσκόπιό του, τί
ποτε δέν δύναται νά λεχθή, διότι δέν ειναι, βέβαια, γνωστόν. 
"Εκείνο μόνον πού γνωρίζομεν έπάνω στό θέμα τούτο ειναι ότι, 
κατά τίς Παραδόσεις τών ·ορφικών καί τών Πυθαγορείων, τήν Εί
μαρμένην τού κάθε άνθρώπου καθώριζαν Πνευματικές συνειδή
σεις, σοφές καί δίκαιες, κατά τίς πράξεις αύτού στίς προηγούμε
νες ζωές τής ψυχής του, μέ βάσι τούς νόμους τής μετενσαρκώ
σεως καί τού άντιπεπονθότος, ώστε νά βοηθηθή ή ψυχή στήν 
έξελικτική της πορεία. Καί τίς γραμμές αύτές τίς άφιερώνομε 
στίς άγνές ψυχές καί τίς έλεύθερες διάνοιες. 

Καί γιά νά καταλήξωμε σ' ένα συμπέρασμα, πρέπει, ϋστερα 
άπό όσα γράψαμε, ν' άπαντήσωμε στό έρώτημα, πού έθέσαμε 
στήν άρχή: Τί ήτο ή "Αστρολογία; "Η Μεγάλη "Επιστήμη τών Μυ
στηρίων η ψευδοεπιστήμη; Ή άπάντησίς μας λοιπόν ειναι ότι ή 
"Αστρολογία πού ήσκήθη μέσα στούς Ναούς ήτο ή "Επιστήμη τών 
Μυστηρίων, πού βοηθούσε τούς Μύστας στό πνευματικό τους 
έργον. "Αντίθετα, ή άστρολογία πού ήσκήθη έξω τών Ναών καί 
μάλιστα γιά χρηματισμό ήτο ψευδοεπιστήμη. 

* 

Πρέπει τώρα νά πούμε καί δυό λέξεις γιά τήν "Αστρολογία 
τών ήμερών μας. Μέ αύτήν άσχολούνται δύο κατηγορίες άνθρώ
πων: Οί φιλομαθείς πού τήν άσκούν ώς πάρεργον έπάνω σέ βά
σεις έπιστημονικές καί έρμηνεύουν τά ώροσκόπια μέ στατιστι
κές καί μέ τόν λογισμό τών πιθανοτήτων άκόμη. Τήν άσκούν έπί
σης οί έμπειρικοί, γιά χρηματισμό. "Εδώ, πολλές φορές, έμφιλο
χωρεί καί ή άγυρτεία. 

·••···················◄
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JOHN COATS 

Εύκαιρία στή ζωή 

Δώσε στή Ζωή μιά εύκαιρία. 

Παντού είναι ή Ζωή. 

'Αμυδρά είναι καί τά δέντρα ένriμερα γιά τόν σκοπό τής Ζωής. 

Καί μές τής Ζωής τόν χείμαρρο nετούνε τά πουλιά. 

Ή Φύση άκέρια άνοίγεται στό θέλημα τής Ζωής. 

Καί μοναχά ό άνθρωπος -τόσο σοφός καί ύnερήφανος

σuχνά άnό τήν πορεία κόβεται τής Ζωής. 

'Όταν, ή ταύτιση μέ τή Ζωή, τής ϋnαρξής του εΤναι σκοπός 
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μοναδικός 

Άnό τό ΕΤναι κατέρχεται στήν ϋnαρξη 
καί μέσ' άnό τήν ϋnαρξη, ενα φαινομενικό Γίγνεσθαι 

έnιστρέφει στή Ζωή. 

Στή Ζωή, πού πάλλει μέσα, γύρω μας, παντού, ας δώσωμε

τώρα!- μιά εύκαιρία, στίς λίγες μας ήμέοες, 

νά δώση τό μεγάλο της Παρόν! 
'Ας άλλάξωμε κι' ας γίνωμε βαθείς, ηρεμοι, σιωπηλοί ... 

Νά δuνηθή ή Φωνή τής Σιωπής νά μός μιλήση 
βαθειά στού καθενός μας τήν καρδιά! 

(Άπό όμιλίο στό έτιiσιο Συνέδριο τής Θ.Ε. στό Wheaton) 
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ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΛΑΟ ΤΣΕ 

Ό Σοφός δέν διδάσκει· πραγματοποιεί. 

Άσχολείται μέ όλα· δέν ξεχνά τίποτα. 

Δίνει τή ζωή του ο' όλα- δέν έξουσιάζει τίποτα. 

Ό Σοφός προτιμά νά ειναι έσχατος 

κι έτσι γίνεται πρώτος. 

Άπαpνείται τόν έαυτό του 

κι έτσι διαρκεί. 

Μήπως τού δίνεται, έπειδή δέ ζητά; 

"Αν δέν έχης έμπιστοσύνη ατούς άνθρώπους, 

ποτέ δέν θά ο' έμπιστευθούν. 

'Όταν προβάλλεσαι, δέν σέ προσέχουν. 

'Όταν καυχιέσαι, έχεις άποτύχει. 

·Όταν έπιβάλλεσαι, δέν έμπνέεις έμπιστοσύνη.

'Όταν ύπερηφανεύεσαι, δέν όδηγείς.
-

Ποιός τρέχει μέ άγριο άλογο μεθυσμένος; 

Αύτός πού άκολουθεί τίς έπιθυμίες του, 

δέν κάνει γιά κυβερνήτης. 

Ό Σοφός, πρόθυμος, βοηθά τούς άνθρώπους, 

όλους τούς άνθρώπους. 

Νά εισαι γιά τόν κόσμο σάν μιά λίμνη, 
πού δέχεται τά ταραγμένα νερά τών χειμάρρων 

καί πάντα τά γαληνεύει. 

Σκόρπιζε τήν άκτινοβολία σου, 

άλλά νά παραμένεις στή σκιά. 

Γνώρισε τή δύναμή σου 

άλλά άκολούθησε τήν ταπεινότητα. 

Νά εισαι σάν τόν πολικό άστέρα, 

ενα σταθερό σημάδι γι' αύτούς πού περιπλανώνται. 

Θέλεις νά βοηθήσης τόν Κυβερνήτη τής χώρας μέ τό Ταό; 

Μήν τόν άφήσης μέ τή βία νά κατακτήση τόν κόσμο, 

γιατί θά προκαλέση καταστροφές. 

'Όπου περνούν στρατοί, άγκάθια ξεφυτρώνουν. 

·οπου μεγάλες στρατιές συγκρούονται,

χρόνια πείνας καί κακών ακολουθούν.

1991 
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Είναι σοφία τό νά yνωρίζης τούς όλλους 

καί φώτιση τό νά yνωρίσης τόν έαυτό σου. 

Ό Κυρίαρχος τών άνθρώπων είναι ίσχυρός, 

ό Κύριος τοϋ έαυτοϋ του είναι πανίσχυρος. 

Ό Σοφός ατή ζωή του 

ποτέ δέν προβάλλεται σάν μεγάλος. 

Τό Ταό φέρνει άδιαφορία, 

ή άδιαφορία φέρνει ήρεμία, 

ή ήρεμία παγκόσμια τάξη. 

·Όταν ή δύναμη δέν προβάλλεται,

τότε είναι άληθινή.

·Όταν ή δύναμη έπιδείχνεται,

τότε είναι μηδαμινή.

Ή ύψίστη δύναμη είναι ηρεμη: δέν είναι άνάyκη νά δράση,

άλλά ή μικρή δύναμη συνεχώς άσχολεϊται καί προσπαθεί.

Άλήθεια, όταν τό Ταό χάνεται, 

τότε έμφανίζεται ή δύναμti του. 

·Όταν ti δύναμή του χάνεται,

τότε έμφανίζεται ή δικαιοσύνη,

καί όταν κι αύτή χάνεται,

έμφανίζονται οί κανόνες συμπεριφοράς,

πού δείχνουν τήν έλλειψη έμπιστοσύνης

καί είναι ή αίτία κάθε άναταραχής.

Άπό τό είναι, όλος ό κόσμος δημιουργήθηκε, 

άλλά τό είναι προήλθε άπό τό μή είναι. 

Τό Ταό παντού διεισδύει 

καί μπαίνει έκεϊ πού τίποτα δέν χωρά . 

.. Αν είσαι ηρεμος σάν αύτό θά έπιτύχης 

Αύτή είναι ή χωρίς προσπάθεια πληρότητα. 

Αύτή εΤναι ή διδασκαλία πού δέν χρειάζεται λόγια. 

Αύτός πού δίνει, θά πάρη πολλά. 

Αύτός πού ζητά, θά πάρη έλάχιστα. 

Ό Σοφός, καθαρός καί γαλήνιος, 

έξουσιάζει μέ τό Ταό. 

"Όταν τό Ταό έξουσιάζη, 

τά όλοyα όρyώνουν τά χωράφια. 

·οταν τό Ταό έξαφανίζεται,

πολεμικά όλοyα χλιμιντρίζουν ατά ίερά όλση.

89 
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'Υπάρχει τίποτα χειρότερο άnό τό πάθος; 
'Υπάρχει τίποτα χειρότερο άπ' τή μνησικακία; 
'Υπάρχει τίποτα χειρότερο άπό τήν έπιθυμία; 
'"Αν εισαι χαρούμενος μέ όσα έχεις, 
τότε ή χαρά σου θά διαρκέση. 

Μπορείς νά μάθης τόν κόσμο 
χωρίς ν' άφήσης τό σπίτι σου. 
Μπορείς vά γνωρίσης τ' άστέρια 
χωρίς νά βγής στό παράθυρό σου. 
'Όσο μακρύτερα πηγαίνεις, τόσο λιγότερα μαθαίνεις. 
'Έτσι, ό Σοφός: 
μαθαίνει χωρίς νά ταξιδεύη, 
γνωρίζει χωρίς νά βλέπη 
καί ένεργεί χωρίς δράση. 
'Όσο άγωνίζεσαι καί προσπαθείς, 
τόσο άπομακρύνεσαι άπ' τήν έπιτυχία. 

Ό Σοφός συντονίζεται_μέ τό Ταό 
καί άκόμα, συντονίζεται μέ τίς άνάγκες τού κόσμου. 
Σέ όσους ειναι καλοί, φέρεται καλά, 
σέ όσους δέν ειναι καλοί, έπίσης φέρεται καλά, 
γιατί καλωσύνη σημαίνει δύναμη. 
'Όσοι ειναι τίμιοι, τούς έμnιστεύεται, 
όσοι δέν ειναι τίμιοι, έnίσης τούς έμπιστεύεται, 
γιατί έμnιστοσύνη σημαίνει δύναμη. 
ΕΤναι άμερόληπτος: δέν διαχωρίζει καί δέν κρίνει· 
γι' αύτό άκούει καί βλέπει σάν ένα μικρό παιδί. 

Μείνε σιωπηλός μέ κλειστές τίς πύλες τών αίσθήσεων. 
Μείνε άτάραχος: αν προσπαθείς καί άγωνίζεσαι, 
κανείς δέν θά μnορέση νά σέ βοηθήση. 

Ή πολλή ζωτικότητα όδηγεί στήν έπιθετικότητα, 
άλλά ή άρμονία όδηγεί στήν σταθερότητα 
καί ή σταθερότητα στή φώτιση. 

'Εκείνοι πού γνωρίζουν, δέ μιλούν πολύ· 
έκείνοι πού ειναι όμιλητικοί, δέ γνωρίζουν. 

'Όταν αύξάνουν οί άπαγορεύσεις, οί άνθρωποι γίνονται 
φτωχότεροι· 
όταν τά όπλα πλεονάζουν, τό χάος έnικρατεί. 
·οταν πληθαίνουν οί έπιδέξιοι, αύξάνουν τά συστήματα·
όταν οί νόμοι πολλαπλασιάζονται, παράνομοι ξεπηδούν.

1991 
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Ό Σοφός εΊναι είλικρινής, άλλά όχι σκληρός, 

μιλά τήν άλήθεια, άλλά δέν πληγώνει, 

άκτινοβολεί, άλλά δέ θαμπώνει. 

Δράσε, άλλά νά εισαι ηρεμος 

Φώτισε τά πράγματα τά μεγάλα καί τά μικρά, 

τά κοινά καί τά άσuνήθιστα 

καί δέξου τά έμnόδια μέ καλωσύνη. 

Πρόσεξε τόν κορμό τού μεγάλου δέντρου 

πώς έγινε άnό tva μικρό κλωνάρι 

Κοίταξε τόν πύργο αύτό μέ τά έννιά πατώματα, 

όρχισε άnό tva τούβλο χωμάτινο. 

'Ένα ταξίδι χιλιομέτρων 

όρχισε άnό tva βήμα. 

Οί άρχαίοι, πού άκολοuθούσαν τό Ταό, 

δέν πρόβαλλαν νόμους καί κανόνες, 

άλλ' όφηναν τούς άνθρώnοuς στήν άnλότητά τους. 

'Όσο nιό πολλά μαθαίνουν, τόσο nιό δύσκολα έναρμονίζο'ν'ται. 

Ό Σοφός, ταπεινός ατά λόγια του, 

στέκεται πάνω άnό τό nληθος: 

παραμένοντας πίσω, γίνεται όδηγός τους. 

Ένώ στέκεται πάνω άnό τό nληθος, 

δέν εΊναι καθόλου φορτικός, 

καί ένώ ειναι όδηγός τους, νιώθουν έλεύθεροι. 

·Έτσι, όλοι χαίρονται, σάν όδηγούνται άn' αύτόν

πού δέν τούς κουράζει.

Ό Σοφός δέν ζητά άναγνώριση γιά 6,τι κάνει-

πετυχαίνει πράγματα άνέλnιστα, μά οχι γιά τόν έαuτό του.

Τρία εΤναι αύτά πού έκτιμώ 

καί ξεχωρίζουν τόν Σοφό άn' τόν κόσμο· 
τό πρώτο εΊναι ή εύγένεια, 

δεύτερο έρχεται ή έγκράτεια 

καί τρίτο ή ταπεινότητα. 

Νά εισαι εύγενής καί θά γίνης γενναίος 

νά εισαι έγκρατής καί θά γίνης έλεύθερος 
νά εισαι ταπεινός καί θόχης τήν ήγεσία ατούς άνθρώnοuς. 
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Μερικοί άnορρίnτουν τήν εύγένεια 
καί θέλουν νά είναι γενναίοι· 
άnορρίnτουν τήν έγκράτεια 
καί θέλουν νά είναι έλεύθεροι· 
άnορρίnτουν τήν ταπεινότητα 
καί θέλουν νά είναι πρώτοι. 
Δέ νομίζετε πώς θ' άnοτύχουν; 

Ό καλός άμαξάς δέν όρμά ξέφρενα έμnρός 
ό καλός πολεμιστής δέν έξοργίζεται· 
ό καλός στρατηγός νικά χωρίς μάχη· 
ό καλός κυβερνήτης έργάζεται ταπεινά. 
Αύτό όνομάζεται είρηνική δύναμη, 
καί μόνο αύτή μπορεί νά φτιάξη τόν κόσμο. 

Είναι πολύ εϋκολο νά καταλάβουν τά λόγια μου, 
είναι άκόμα εϋκολο αύτά νά γίνουν πράξη, 
κι όμως κανείς δέν τά καταλαβαίνει, οϋτε τά κάνει πράξη. 

Ό Σοφός περνά άnαράτήρητος 
μ' ένα φτωχό ρούχο ντυμένος, 
μά κρύβει ένα πολύτιμο κόσμημα στήν καρδιά. 

Τό νά γνωρίζης ότι δέν γνωρίζεις 
είναι ή ύψίστη σοφία. 
Τό νά μή γνωρίζης καί νά κάνης τόν γνώστη 
είναι μιά άσθένεια. 
·Άν δής αύτή τήν άσθένεια, θά τήν ξεnεράσης.
Ποιός είναι ό Σοφός;
Αυτός πού τήν είδε καί τήν ξεπέρασε.

Αύτός πού έχει θράσος, θά σκοτώση. 
Αύτός πού έχει θάρρος, θά σεβασθή τή ζωή. 

'Όταν ό άνθρωπος γεννιέται, είναι εύλύγιστος καί άnαλός, 
ένώ στό θάνατο είναι σκληρός καί άκαμπτος. 
Ή χλόη καί τά μικρά δέντρα είναι τρυφερά, 
στό θάνατο όμως είναι ξερά καί μαραμένα. 
"Έτσι, ή λεπτότητα καί ή τρυφερότητα σημαίνουν ζωή, 
ένώ ή δυσκαμψία καί ή σκληρότητα σημαίνουν θάνατο. 
Οί δυσκίνητοι στή μάχη δέν νικούν· 
τό σκληρό δέντρο στόν άνεμο εϋκολα σπάει. 
Ό ίσχυρός καί δυνατός μπορεί νά nέση, 
ένώ ό ταπεινός κι άδύναμος τόν ξεπερνά. 
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Τό Ταό παίpνει άπ' όσους έχουνε πολλά, 
νά δώση σ' όσους έχουν λίγα. 
Άλλά οί άνθpωποι δέν άκολουθούνε τό Ταό, 
παίpνουνε άπ' αύτούς πού έχουν λίγα, 
νά δώσουνε σ' αύτούς πού έχουν τά πολλά. 

Ποιός έχει τόσα, πού νά μπορή νά δίνη σ' όλους; 
Αύτός πού άκολουθεί τό Ταό. 
'Όσα πεpισσότεpα δίνει, τόσο πεpισσότεpα έχει. 
Αύτή είναι ή δικαιοσύνη τού Ταό. 

Τά άληθινά λόγια δέν είναι εύχάpιστα· 
τά εύχάpιστα λόγια δέν είναι άληθινά. 
Αύτός πού άγαπά δέν άντιτίθεται· 

αύτός πού άντιτίθεται δέν άγαπά. 

Ό Σοφός δέν έπιδιώκει τή μόpφωση, 
ό μοpφωμένος δέν είναι Σοφός. 
Ό Σοφός δέν θησαυpίζει, άλλά ξοδεύει, 

κι 600 πιό πολλά δίνει, τόσο πιό πολλά έ;;ει. 

Τό Ταό διδάσκει τήν άβλάβεια. 
'Έτσι, αύτός πού τό άκολουθεί, δέν άγωνίζεται. 

Τό έργο του είναι ή είpήνη. 
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Άπό τό «Ταό τέ Τσίνγκ» 

'Επιλογή: Κωστής Μελισσαpόπουλος 

Ή άvαγέvvησις ε7vαι μέθοδος ψυχικής έξελίξεως αϋτη ύφiσταται 

πάντοτε έv έvεργεία, λανθανουσών τώv άvθρωπivωv δυνάμεων καi 
έv άyvoia αϋτη τελείται, άλλά άvαγvωριζομέvωv τώv μέσων τής 

άvαγεvvήσεως αϋτη έπισπεύδεται. 

(έκ τών πpώτων έμπνεύσεων τού Σπυpίδωνος Νάγου άπό τήν 

Πυθαγόρειον πνευματικήν γνώσιν) 
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Δαίμονες εύρεταί τής θεραπευτικής καί τών χρησί

μων τεχνών 

Ύnό Ι.Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ

Κατά τό Μέγα Έτυμολοyικόν, οί Κάβειροι: «όνόματα θεών 

τεσσάρων Άξίερος, Άξιόκερσα, Άξιόκερσος, Κάσμιλος. Άξίε
ρος μέν ούν έστιν ή Δημήτηρ· Άξιόκερσα ή Περσεφόνη· Άξιό

κερσος δέ, ό Άιδης. Κάβειροι δέ δοκούσι nροσαyορεύσθαι άnό 

Καβείρων όρέων Φρυγίας έnεί έντεύθεν μετηνέχθησαν. Οί δέ, 
δύο είναι τούς Καβείρους nρεσβύτερον μέν ΔίΟ' νεώτερον δέ, 
Διόνυσον». Διά τήν όρθοyραφίαν: «ό Άλεξίων τήν παράδοσιν ει 
δίφθοyyον έχειν». Κατ' όλλην έτυμολοyίαν, τό όνομα αύτών προ

έρχεται έκ τού 'Εβραϊκού Kabeir η τού 'Αραβικού Kabir, σημαί

νοντος μέγας, ένδοξος, έξαίρετος έξ ού καί οί Ούάρρων καί Μα
κρόβιος μετέφρασαν θίνί potes (θεοί μεγάλοι, δυνατοί). Δέν 
φαίνεται, όμως, άnίθανος ή 'Ελληνική προέλευσις τού όνόματος 
τών Καβείρων έκ τής λέξεως καίω, έφ' όσον, κατά τήν έnικρατε
στέραν έκδοχήν, αύτοί καί αί τρείς Καβειρίδες νύμφαι έyεννή
θησαν έκ τού θεού τού πυρός 'Ηφαίστου καί τής θυyατρός τού 

Πρωτέως Καβειρούς. Συγγενείς τών έκ Βακτριανής είς Κρήτην 
tλθόντων Κουρήτων καί Ίδαίων Δακτύλων, τών έκ Φρυγίας Κο

ρυβάντων καί τών Τελχίνων τής Ρόδου, «καί μικράς τινας αύτών 
nρός άλλήλους διαφοράς διαστελλομένων», έλατρεύοντο έν Σα

μοθράκη, όπου ίερά μυστήρια αύτών έτελούντο, ώσαύτως έν "Ιμ
βρω, Λήμνω καί Τροία. 'Ιερόν τών Καβείρων ύnήρξε καί έν Φοινί

κη, «ές τό ού θεμιτόν έστι έσιέναι όλλον yε η τόν ίερέα», έμnρη
σθέν ύnό τού Καμβύσου (529-521 n.X.). Τών πυγμαίων τούτων 
δαιμόνων άyάλματα, «όρθά έχειν τά αίδοία, nοιεύντες» έμαθαν 
οί 'Έλληνες ύnό τών Πελασγών, συνοίκων γινομένων καί ύn' αύ
τών έμυήθησαν είς τά όργια τών Καβείρων, τά έν Σαμοθράκη τε
λούμενα. Ή λατρεία τών χθονίων τούτων θεοτήτων είχε διαδοθή 

καί έν Πάρey, Μιλήτey, Αίyαίοις νήσοις, Έλληνικαίς nαρακτίαις 

nόλεσιν· έν δέ τή Σαμοθράκη καί ταίς Θήβαις ένδιαφέροντα Κα
βειρικά εύρήματα κατά τάς άνασκαφάς άnεκαλύφθησαν. Έκ τοίj 
έν Θήβαις nεριφήμου ίερού τών Καβείρων, είς άnόστασιν έnτά 

σταδίων τού άλσους τής Καβειρίας Δήμητρας καί Κόρης κειμέ
νου, τεκμαίρεται ότι ύnό τού Κάδμου (IΔ' n.X. αίών) ή λατρεία αύ

τών είσήχθη είς τόν Έλλαδικόν χώρον, ένα αίώνα βραδύτερον 
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τής έλεύσεως τών Κουρήτων, όδηγηθέντων ύπό τού Δευκαλίω
νος. 

Άνωτέρω εϊδομεν τούς Καβείρους ταυτιζομένους μετά τής 

Δήμητρας, Περσεφόνης καί "Άιδου η τού Διός καί Διονύσου η 

τού Έρμού καί συγγενείς είς τούς Κουρήτας, Ίδαίους Δακτύ

λους καί Τελχίνας καί τέκνα τού Ήφαίστου. Ύπάρχει, bμως, καί 

άλλη γενεαλογία καθ' ην, ώς ό ίστορικός Φίλων ό Βύβλιος, 
ζήσας έπί Νέρωνας, μεταφραστής τού Σαγχουνιάθωνος, συγ
γραφέως τών ίερών βιβλίων τών Φοινίκων καί πρό τών Τρωϊκών 

άκμάσαντος, ύποστηρίζει, ύπήρξαν οί όκτώ υίοί τού Θεού τών 

Φοινίκων Sydyk (Δίκαιος), τού όποίου ό όγδοος ήτο ό Άσκλη
πιός, φερόμενος ύπό τό όνομα Eshmum. Ουτος, ειχε, κατά Συ
νέσιον (φιλόσοφον, ρήτορα καί ποιητή τών άρχών τού Ε" μ.Χ. 

αίώνος) έξυρημένην τήν κεφαλήν, ώς άνήκων είς τήν οίκογέ

νειαν τών Καβείρων· δι' αύτό ή έπωνυμία άξιόκερσος η άξιόκερ

σα σημαίνει, κατά Μνασέαν (ίστορικόν καί γεωγράφον τού Β' π.Χ. 

αίώνος) τό κεκαρμένον τής κεφαλής τών Σαμοθρακών Καβεί

ρων, έτυμολογούμενον έκ τού άξιος καί κέρσαι (Αίολ. άντί τού 
κείραι). 

Ώς υίοί τού Ήφαίστου ειναι χθόνιοι δαίμονες, εύρεταί τών 

μετάλλων, τής κατεργασίας αύτών, τής κατασκευής bπλων καί 

μεταλλικών όργάνων (άρότρων, άκμόνων, τροχών κττ.). Τρομε
ροί, προκαλούντες τάς έκρήξεις τών ήφαιστείων, άλλά καί προ
στάται τής άμπέλου, εύδοκιμούσης είς ήφαιστειογενείς νήσους, 

έταυτίζοντο μετά τού Διονύσου. Ή μετά τής Δήμητρας ταύτισις 

καί λατρεία αύτών, ώς καί μετά τού ίθυφαλλικού Έρμού συνεβό
λιζε τήν γονιμότητα. Ή μετά τών άκολούθων τής Ρέας Κουρήτων 
συγγένεια, φέρει αύτούς γνώστας τού μυστικού τής γενέσεως 
τών θεών καί διδασκάλους πάσης σοφίας καί τών χρησίμων τε

χνών καί έπιτηδευμάτων. 'Όντως, οί Κούρητες έδίδαξαν τόν Έπι
μενίδην καί τόν Πυθαγόραν έμύησαν είς τά Κρητικά μυστήρια 

τού χθονίου Διός. Έπομένως, καί ή μετά τού Διός ταύτισις τών 
Καβείρων ειναι εύλογος, ώς καί ή μετά τού θεού τών έγκάτων, 
έφ' bσον ύπήρξαν κάτοχοι τού μυστικού τής ζωής καί τού θανά

του. 
Έν τη άρχαίς� Έλληνική μυθολογία τά λατρευτικά σύμβολα 

θεών καί θεαινών καί δαιμόνων παρουσίαζαν μετημφιεσμένην 
τήν φυσικήν πραγματικότητα, τήν όποίαν τό φιλοσοφικόν πνεύμα 

άπεγύμνωσε τού θρησκευτικού μανδύου. Έάν δ' οί σοφοί, ώς ό 
Έμπεδοκλής, είς τά στοιχεία έδιδαν όνόματα θεών καί θεαινών, 

τούτο δέν ειναι δυνατόν νά έκπλήσση, διότι bλοι οί διανοητοί τής 
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παλαιός έποχής έτίμων δι' αύτού τού τίτλου οτι έθεώρουν ώς 

πρωταρχικήν ούσίαν. Πρέπει, λοιπόν, νά προσέχωμεν νά μή 

χρησιμοποιώμεν τήν λέξιν ύπό τήν θρησκευτικήν έννοιαν. Τήν 
τοιαύτην άποψιν, έν άντιθέσει πρός τούς άλλους σοφούς είς τήν 

φιλοσοφικήν θεώρησιν άρκουμένους, ό Κείος σοφιστής Πρόδι
κος (Ε. π.Χ. αίών) έπισήμως καί δημοσία έδίδαξεν, οτι οί θεοί 

έδημιουργήθησαν ύπό τών άνθρώπων διά τής θεοποιήσεως τών 
έν τη φύσει χρησίμων είς αύτούς- οϋτω τόν άρτον έθεοποίησαν 
είς Δήμητραν, τόν οίνον είς Διόνυσον, τό ϋδωρ είς Ποσειδώνα, 
τό πύρ είς 'Ήφαιστον, κ.ο.κ., κατά τήν δόξαν τών Αίγυπτίων θεο

ποιησάντων τόν ποταμόν Νείλον. Ή άναγωγή δέ αϋτη τής ύπερ
βατικότητος τού θείου είς φυσικά φαινόμενα, μορφή έμφανούς 

πανθεϊσμού, προυκάλεσεν, ώς ήτο έπόμενον τήν άντίδρασιν, 
ητις είχεν άποτέλεσμα τήν δίωξιν αύτού· « ... προσελθών ό γυμνα
σίαρχος άπαλλάτεσθαι αύτόν έκ τού γυμναστηρίου έκέλευεν, ώς 
ούκ έπιτήδεια τοίς νέοις διαλεγόμενον, εί δέ μή έπιτήδεια, 

δήλον οτι μοχθηρά». 
Ύπό τήν φυσικήν εwοιαν, οθεν, οί Κάβειροι είναι θεότητες 

τών ώφελούντων τόν άνθρώπινον βίον καί, ώς υίοί τού 'Ηφαί
στου, οί έντεταλμένοι Προμηθείς, κάτοχοι τής χρήσεως τού ύλι
κού πυρός καί τού μυστικού τού πνευματικού, τής μεταφυσικής 

περί πυρός θεωρήσεως. Καί τό φιλοσοφικόν πύρ είναι κοσμογο
νικόν, διότι «κόσμον τόνδε, τόν αύτόν άπάντων, οϋτε τίς θεών 
οϋτε άνθρώπων έποίησεν, άλλ' ήν άεί καί έστιν καί έσται πύρ άεί

ζωον, άπτόμενον μέτρα καί άποσβεννύμενον μέτρα ... ποιεί δέ 

καί τάξιν τινά καί χρόνον ώρισμένον τής τού κόσμου μεταβολής 
κατά τινά είμαρμένην άνάγκην», κατά τόν Ήράκλειον. Συνεπώς ή 
δημιουργία τού κόσμου εΤναι προϊόν άναγκαιότητος καί τυχαίον, 
ύποκείμενον είς άμετακινήτους κανόνας γενέσεως-φθορός

άναγεννήσεως. 
Έκ τού Φίλωνος Βυβλίου πληροφορούμεθα οτι οί Κάβειροι 

ύπήρξαν πρώτοι κατασκευασταί τών πλοίων καί ώς προστάται 
τών ναυτιλλομένων πολλούς ναυαγούς διέσωσαν καί πολλά έν 
τοίς Καβειρίοις ίεροίς άναθήματα ύπό τών διασωθέντων άνετί

θεντο. Είς άφιεροί τάς τρίχας τής κεφαλής του, ούδέν άλλο 
έχων νά προσφέρη· έτερος τόν θραυσθέντα ίστόν, μή εύπορών 
διά προσφοράν πολυτίμου άφιερώματος- έτερος έν άλατοδο

χείον, πιθανώς άργυρούν, είς εύγνώμονα ένδειξιν τής τής έκ του 

άλμυρού στοιχείου διασώσεώς του. Κατά τόν αύτόν συγγραφέα, 
οί έπτά υίοί τού Sydyk, οί Κάβειροι, καί ό άδελφός των Άσκλη
πιός, άνεκάλυψαν τάς ίαματικάς ίδιότητας τών βοτανών, τήν θε-
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ραπείαν τών δηλητηριωδών δηγμάτων καί τά μαγικά άσματα έπι

κλήσεως τών άγαθοποιών καί άποτροπιασμού τών κακοποιών 

δυνάμεων. Ταύτα πληροφορούμεθα καί άπό τόν Εύσέβιον (έπί
σκοπον Καισαρείας καί έκκλησιαστικόν συγγραφέα τών Γ-Δ· 

μ.Χ. αίώνων), γράφοντα « ... οί καί βοτάνας ευρον καί τήν τών δα

κετών ϊασιν καί έπωδάς». 

Ή μελέτη τών ίαματικών ίδιοτήτων τών βοτανών, καλοuμένη 

ριζοτομία, ήσκήθη τόσον ύπό τών Καβείρων δσον καί τών συγγε

νών αύτοίς Κοuρήτων, οϊτινες έν τών Ίδαίu) αντρu) τής Κρήτης 
έδίδαξαν τόν Έπιμενίδην, κατά τήν μακροχρόνιον διαμονήν του 

έν αύτ�. καθ' ην «είσί δ' οί μή κοιμηθήναι αύτόν λέγοuσιν, άλλά 

χρόνον τινά έκπατήσαι άσχολούμενον περί τήν ριζοτομίαν», ώς 

καί τόν Πuθα�·r')ραν, κατελθόντα είς αύτό «σύν Έπιμενίδι», άπο

βάντι ηδη νέω Κούρητι μuητή. Άλλά τά φάρμακα μόνα δέν εΤναι 

άρκετά άνευ τών έπωδών, αϊτινες έκ τής μαγείας έκκινήσασαι 

άπολήγοuσι προϊόντος είς τήν ψuχοθεραπείαν, συντελούσαν είς 

τήν άπόκτησιν σωφροσύνης τής ψυχής τών νοσούντων, διά τής 

συναισθηματικής άσκήσεως αύτών, καί διατήρησιν τής ύγείας 

τού σώματος, έφ' δσον πάντα, άγαθά καί πονηρά, έκ τής ψυχής 

ώρμήθησαν, ώς έδιδάχθη ό Σωκράτης ύπό τινός Θρακός Ζαλμο

ξίδοu (όπαδοϋ τής διδασκαλίας τοϋ κατά τόν e· π.Χ. άκμάσαντος 

Θρακός μuσταγωγού καί ίατροϋ Ζαλμόξιδος). 

Περί τών τελουμένων έν τοίς Καβειρίοις μuστηρίοις ούδέν εΤ

ναι γνωστόν. Τά πάντα έκάλuπτεν ό δρκος τής σιγής καί δ,τι δυ

νάμεθα νά σuμπεράνωμεν προέρχεται έξ άκριτομuθιών, έκ λα

τρευτικών συμβόλων καί έκ τής λαϊκής παραδόσεως. Ή μύησις 

εΤναι διδασκαλία έσωτερική, προοριζομένη διά τούς όλίγοuς 
έκλεκτούς, έν άντιθέσει πρός τήν έξωτερικήν, άπεuθuνομένην 

είς τό εύρύ κοινόν. Ή έσωτερική, δθεν, διδαχή, άπό πλευράς φι
λοσοφικής, έγένετο έντός τών σχολών τής άρχαίας Έλλάδος είς 

προηγμένους μαθητάς, καί, άπό έπιστημονικής, άφεώρα είς τήν 

αποψιν, καθ' ην ή έπιστήμη δέν πρέπει νά έκλαϊκεύεται, άλλά νά 

γίνεται γνωστή μόνον είς στενόν κύκλον ίκανών κατόπιν έπιλο
γής. Άλλ' ή καθαρώς μυστική σημασία τής έσωτερικότητος εΤναι 

ή άποκάλuψις κεκρuμμένης άληθείας, μυστηριακής έννοίας, μυ

στικής δοξασίας- ή έρμηνεία, άκόμη, τού κόσμου, άποκαλuπτο

μένη έν έκλεκτή όμηγύρει, άπομεμονωμένη τού έξω περιβάλλο

ντος, μακράν τοϋ δχλοu καί συχνότατα άπό τοϋ στόματος είς τό 

ους. ·Άς σημειωθή, δτι τά μυστήρια (Καβείρια, Κρητικά, Όρφικά, 

Πυθαγόρεια, Έλευσίνια κτλ.), έτuμολογούμενα έκ τοϋ μύειν 

(κλείειν τά χείλη) καί περικλείοντα τήν ίδέα τής μυστικότητας, 
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ανήλθον παρ' 'Έλλησιν είς ύψηλόν βαθμόν αναπτύξεως καί έπί 
πολλούς αίώνας παρείχαν τήν ίκανοποίησιν είς τήν έπιθυμίαν 
τών ανθρώπων να έπικοινωνήσωσι μετά τού θείου. 

Τά όργια τών Καβείρων, ώς όνομαζει τά μυστήρια αύτών ό 
'Ηρόδοτος (Ε' π.Χ. αίών) ήσαν μυστικοί τελεταί, θυσίαι, άγιασμοί· 
μυστική λατρεία, τελουμένη ύπό τών μεμυημένων, καί μή έχουσα 
τήν, βραδύτερον αποδοθείσαν, σημασίαν τής αίσχρότητος καί 
ακολασίας. 'Όστις είς αύτά έμυήθη, γνωρίζει, ότι «Σαμοθρήϊκες 
έπιτελέουσι, παραλαβόντες παρά Πελασγών», διδαξάντων τόν 
μυστικόν λόγον καί τάς τελετάς. Ουτοι έδίδαξαν καί τούς 'Αθη
ναίους «'ΕρμαiC!) τά άγάλματα όρθά έχειν τά αίδοία», ώς εϊδομεν. 
Οί αύτοί, πρότερον, έν Δωδώνη προσέφεραν θυσίας, έπικαλού
μενοι τούς θεούς, χωρίς νά προφέρωσιν «έπωνυμίαν ούδ' όνο
μα», διότι ούδέν εΤχον ακούσει τό ϊδιον. Άπεκάλουν δέ θεούς 
τούς δημιουργούς τής τάξεως τών πάντων έν τώ κόσμω. Τό ίερόν 
τών Καβείρων έν Φοινίκη, έν ώ τά είδώλια τών πυγμαίων δαιμό
νων καί τού πατρός των 'Ηφαίστου άπέκειντο καί όπου ή εϊσοδος 
μόνον είς τόν ίερέα έπετρέπετο, ένέπρησεν ό Καμβύσης, ώς 
ανεφέρθη, καί διά τήν -άσέβειάν του ταύτην κατελήφθη ύπό τρο
μερός μανίας, τιμωρηθείς ύπό τών θεών. Ένταύθα ό 'Ηρόδοτος 
άφήνει νά νοηθή, ότι ό μέν μυστικός λόγος άφεώρα είς έσωτερι
κήν διδασκαλίαν περί κοσμογονίαν καί οίκουμενικής άρμονίας, 
αί δέ ίεραί τελεταί, είς έκδηλωτικήν λατρείαν τής γονιμότητας 
τής φύσεως, τών έμβίων όντων. 

Ό Στράβων (Α' π.χ.-Α· μ.Χ. αίώνες) τάς ίερουργίας, τάς πρός τι
μήν τών Καβείρων καί τών συγγενών αύτοίς χθονίων θεοτήτων 
(Κουρήτων, Ίδαίων Δακτύλων, Κορυβάντων, Τελχίνων) τελουμέ
νας, όνομάζει μυστικός καί ένθουσιαστικάς. Τά έν ταίς πρώταις 
δρώμενα ήσαν απόρρητα καί τά όνόματα τών λατρευομένων άρρη
τα· τά δ' έν ταίς έτέραις έκοινοποιούντο «μετά θορύβου καί ψόφου, 
καί κυμβάλων καί τυμπάνων καί όπλων, έτι δ' αύλού καί βοής». 

Οί Κάβειροι έλατρεύοντο, ώς έλέχθη, καί έν Θήβαις, μετά 
τής Δήμητρας Καβειρίας καί Κόρης, τών ίερών αύτών άφισταμέ
νων περί τούς έπτά σταδίους. Ποίοι, όμως, οί Κάβειροι καί 
«όποία έστιν αύτοίς καί τή μητρί τά δρώμενα» άποσιωπά ό Παυ
σανίας (Β' μ.Χ. αίών), αίτούμενος συγγνώμην από τούς φιληκό
ους άναγνώστας του, διότι δέν «έφαίνετο όσιον» αύτώ ν' άποκα
λύψη ταύτα. Πληροφορεί, πάντως, ότι κατά τήν έκστρατείαν τών 
Έπιγόνων καί άλωσιν τών Θηβών, ή Καβειρική λατρεία «έξελεί
φθη επί χρόνον τινά», έπαναφερθείσα έξ ·Άργους ύπό τής Πε

λαργής, κατ' έπιταγήν τού έν Δωδώνη μαντείου. Έπίσης, τά έν 
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Θήβαις δρώμενα έτόλμησαν έν Ναυπάκτu) άμύητοι νά τελέσωσι 

καί έτιμωρήθησαν, δπως καί οί Πέρσαι τού Μαρδονίου τής στρα

τιάς τού Ξέρξου, οί τολμήσαντες νά είσέλθωσιν είς τό ίερόν, έπί 

τή προσδοκία άνευρέσεως άνεκτιμήτων θησαυρών, παρεφρόνη

σαν καί είς τήν θάλασσαν έχάθησαν η άπό τών κρημνών έρριπτοv 

έαυτούς. Άλλά καί οί Μακεδόνες τού Άλεξάνδρου, οί είσελθό

ντες είς τό ίερόν αύτών, «κεραυνοίς τε έξ ούρανού καί άστρα

παίς έφθάρησαν». Ή άποκάλυψις, δθεν, τών μυστικών τελετουρ

γιών καί ή εϊσοδος έv τοίς Καβειρίοις ίεροίς τών άμυήτωv έθεω
ρείτο μέγα άμάρτημα καί έπέσυρε τήv θεϊκήν τιμωρίαν. 

Ό άπολογητής τού Χριστιανισμού Κλήμης ό Άλεξανδρεύς 

(Β"-Γ μ.Χ. αίώνες) ύπήρξε μέγας πολέμιος τών άρχαίων μυστηρίων. 

Οί καλούντες, κατ' αύτόν, τούς Κορύβαντας Καβείρους, όνομάζου

σι τήν τελετήν Καβειρικήν. Κατ' αύτήν οί δύο έφόνευσαν τόν τρίτον 

άδελφόν, διά ν' άποκτήσουν τήν κιβωτόν, τήν περιέχουσαv τό αί

δοίον τού Διονύσου, τήν όποίαν μετέφεραν είς Τυρρηνίαν, «έμπο

ροι εύκλεούς φορτίου». Έκεί, φυγάδες άμφότεροι όντες, παρέμει
ναν καί τήν «πολύτιμον εύσεβείας διδασκαλίαν, αίδοία καί κίστην» 

είς τούς Τυρρηνούς παρέθεσαν πρός θρησκευτικήν λατρείαν. Δι' 

αύτό τόν Διόνυσόν τινες ·Άττιν εύλόyως άποκαλούσιν, έστερημένον 

αίδοίων. Ό Φρύξ νεανίας ·Άττις, τού όποίου ήράσθη ή Κυβέλη, «είς 
ήλικίαν γάμου έλθούσα», ήκρωτηριάσθη ύπό τού πατρός της, έπει

δή κατέστησε ταύτην έγκυον πρό τού γάμου· έθεοποιήθη δμως, 

ύπό τών Φρυγών, άποκληθείς Παπάς. Κατ' όλλην έκδοχήν, ή Κυβέ

λη είς γεροντικήν ήλικίαv ήράσθη αύτού τού νεανίου, πρωτακόλου

θόν της άναδείξασα, άλλ' έκ ζηλοτυπίας κατέστησεν αύτόν «χρήσι

μον μηκέτι δυνάμενον». 
Ό νεο-Πλατωνικός διδάσκαλος Δαμάσκιος (Ε"-ΣΓ μ.Χ. αίώ

νες), είς τήν Φοινικικήν περί Καβείρων παράδοσιν άναφερόμε

νος, γράφει δτι ό έν Βηρυτώ Άσκληπιός, ώς λέyουσι, δέν εΤvαι 

"Έλλην οϋτε Αίγύπτιος, άλλά τις έπιχώριος Φοίνιξ. Τούς έπτά 

παίδας τού Σαδύκου όνομάζουσι Διοσκούρους καί Καβείρους, 
τόν δέ όγδοον, ·Έσμουνον, άποκαλούσιν Άσκληπιόν. Ούτος 

«κάλλιστος ών τήν θεάν καί νεανίας ίδείν άξιάγαστος, έρώμενος 

γέyονεν, ώς φησιν ό μύθος, Άρσινόης θεού Φοινίσσης, μητρός 

θεών». Έπειδή, κατά τινα κυνηyεσίαν έv δρυμοίς, ειδε τήv θεάν 

θηρεύουσαν, έδιώχθη καί, καθ' ην ώραν συνελαμβάνετο ύπ' αύ

τής, άποκόπτει ό ϊδιος διά πελέκεος «τήν αύτού παιδοσπόροv 

φύσιν». Ή θεά, τότε, θλιβείσα διά τήν αύτοτιμωρίαν του, έκάλεσε 

τόν Παιώνα καί «τόν vεανίσκον τή τε ζωογόνu) θέρμη άναζωπυ

ρήσασα θεόν έποίησεν, ·Έσμουνον ύπό Φοινίκων ώνομασμένον 
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έnί τή θέρμη τής ζωής». 
Παρά τήν άνωτέρω άλληγορικήν έκδηλωτικήν λατρείαν καί 

άnοθέωσιν τής παλιγγενεσίας τής φύσεως, έδιδάσκετο είς τούς 
ολίγους έκλεκτούς ό θείος λόγος, ή άθανασία τοϋ πνεύματος. 
Είς τούς ήσκημένους καί κεκαθαρμένους άnεκαλύnτετο τό μυ
στικόν τής γενέσεως τών θεών καί τό μυστήριον τής ζωής καί 
τοϋ θανάτου, ώς έn' αύτών έτόλμησαν έλαφρώς νά άνασύρωσι 
τόν πέπλον οί μύσται Αίσχύλος καί Πίνδαρος. 

Ζεύς έστιν αίθήρ, Ζεύς δέ γή, Ζεύς δ' ούρανός 
Ζεύς τοι τά πάντα χ' ώτι τών δ' ύnέρτερον. 
"Όλβιος δστις ίδών 
κείν είσ' ύnό χθόν· οίδε μέν βίου τελευτάν, 
οίδεν δέ καί διόσδοτον άρχάν. 

Ή μεταφυσική θεώρησις τών άnοσnασμάτων αύτών άγει είς 
τήν nανεν-θεϊστικήν άντίληψιν τοϋ άnροσώnου θείου καί τοϋ μα
καρίως ζήν. Κατά τήν πρώτην άnοψιν, «ό nανενθεϊσμός είναι 
ένας συμβιβασμός εϊτε συνδυασμός τοϋ θεϊσμοϋ καί τοϋ nανθεϊ
σμοϋ, δέχεται τό θεό qάν ένδοκοσμικό καί έξωκοσμικό μαζί καί 
τόν φαντάζεται σά μιά συνθετική ένότητα, πού κλείνει μέσα της 
ένα σύστημα άnό μέλη, από τά μερικά όντα, πού έχουν σχετική 
αύτοτέλεια. Σά γενική καί κάπως άκαθόριστη ίδέα τόν έχουμε 
στά λόγια τοϋ στωϊκοϋ Κλεάνθη: έν τούτω κινούμεθα καί ζώμεν 
καί έσμέν. Πιό συνειδητά προβάλλει σέ μερικούς άnό τούς νεώ
τερους, δnως στίς ίδές τοϋ Malebranche (1638-1715). Αύτός 
άnοκρούει τίς έμφυτες έννοιες καί διδάσκει πώς ή γνώση μάς 
έρχεται άnό άμεση άντίληψη, άnό θεία άnοκάλυψη. Ό Θεός εί
ναι καθολικό ον (etre universel), πού άγκαλιάζει τά πάντα. "Όλα 
τά πλάσματα, άκόμα καί τά nιό ύλικά καί τά nιό γήϊνα, είναι στό 
θεό μ' ένα τρόπο ολότελα πνευματικό. Τό σύμπαν είναι στό θεό. 
Ό θεός είναι δλα τά όντα, γιατί είναι άπειρος καί περιέχει όλα, 
δέν είναι όμως κανένα άnό τά χωριστά όντα». Καί τέλος, ή άπο
ψις τής μακαριότητος, άνευ τοϋ φόβου τοϋ θανάτου, ένθuμίζει 
τήν Έnικούρειον διδασκαλίαν, καθ' ην «ούκ έστιν ήδέως ζήν 
άνευ τοϋ φρονίμως καί καλώς καί δικαίως ... ό θάνατος ούδέν 
nρός ήμάς τό γάρ διαλυθέν άναισθητεϊ· τό δ' άναισθητοϋν ούδέν 
nρός ήμάς». 

Δέν είναι, λοιπόν, άnορον, τό διατί τά ίερά τών άρχαίων Έλλή
νων μυστήρια έξακολουθοϋσι νά άσκώσι γοητείαν μέχρι σήμε
ρον. Πηγή άκένωτος τοϋ είδέναι. Άλάθητος μέθοδος άσκητικής. 
Μέγας οδηγός πνευματικής καλλιεργείας καί συναισθηματικής 
ώριμότητος. 
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Σύνοψις έρεύνης τής έφημερίδος «Νταίηλυ 'Εξπρές» Λονδίνου 

μεταξύ έπιστημόνων, κληρικών καί προσωπικοτήτων 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ; 

"Ως έπιστήμων εiμαι ΒΕΒΑΙΟΣ ότι ή ζωή συνεχίζεται 

Κ.Α. ΚΩΛΣΟΝ 
καθηγητής μαθηματικών πανεπιστημίου Όξφόρδης 

... Σάν πεθάνω, ειμαι άρκετά βέβαιος ότι τό φυσικό μου σώμα 
θά έχη τερματίσει τόν σκοπό του, καί, καθώς θ' άποσυντίθεμαι, 
τά διάφορα άτομα, άπό τά όποία άποτελοϋμαι τώρα, θ' άκολου

θήσουν πολλούς διάφορους δρόμους. Άσφαλώς δέν θά ξανα

σμίξουν, όπως ειναι σήμερα, γιά νά ξαναφτιάξουν τό σώμα μου. 

Κατά τήν άντίληψή μου, αύτό σημαίνει τό «χοϋς εί καί είς χοϋν 

άπελεύσει». 

Ειμαι τελείως προετοιμασμένος νά δεχθώ ότι μερικά άπό 

αύτά τά άτομα έν τέλει θά άποτελέσουν μέρος κάποιου άλλου 

σώματος. ·Ίσως δέ ένα μέρος τοϋ σώματός μου νά ηταν κάποτε 

τοϋ Σαίξπηρ. Άσφαλώς δέν ύπάρχει ζωή μετά θάνατον στήν ϊδια 

φυσική μορφή πού ύπάρχει ή ζωή στή γη. Τοϋτο σημαίνει ότι έάν 
τό πάν, πού μπορείτε νά πητε γιά ένα πρόσωπο, ειναι 6τι άποτε

λείται άπό τόσα έκατομμύρια άτομα διαφόρων είδών, τότε όλα 

τελειώνουν μέ τόν θάνατο: δέν χωρεί συζήτησις. 
Άλλά, αύτό ειναι τό πάν, πού μπορείτε νά πητε γιά ένα πρό

σωπο; Δέν τό νομίζω. 

Ειναι άπλώς ένας τρόπος σκέψεως γιά ένα άνθρώπινο ον, τό 
νά πη κανείς ότι έχει κατασκευασθη άπό άνθρακα καί όξυγόνον 

καί ύδρογόνον καί τά λοιπά. Ειναι, νά ποϋμε, ό χημικός τρόπος 
τοϋ σκέπτεσθαι γιά ένα πρόσωπο. Άλλ' αύτό δέν ειναι τό πάν. 

Καί ή έπιστήμη δέν θά μπορούσε νά συμφωνήση ότι αύτό είναι τό 

πάν, πού μπορεί νά λεχθη. 
Τί γίνεται μέ τόν νοϋν, ό όποίος σκέπτεται; ·Ή μέ τήν αϊσθησι 

της έκπληρώσεως, ή όποία έπέρχεται όταν συμβαίνει στόν άν

θρωπο κάτι τό άληθινά άξιο; Τί γίνεται μέ τήν δύναμι πού έπιτελεί 

τίς έπιστημονικές άνακαλύψεις; 
Άδυνατώ νά πιστέψω ότι λίγα έκατομμύρια άτομα συγκεκολ

λημένα μεταξύ των μέσα σ· ένα κρανίο μπορεί ν' άνεκάλυψαν τό 

νόμο της έλξεως μεταξύ των. Πρέπει νά ύφίστανται περισσότερα 
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γιά ενα πρόσωπο, άπό όσα άκριβώς μπορεί νά πή ή έπιστήμη. 
Τούτο σημαίνει ότι ή έπιστήμη είναι λίαν άνίσχυρη νά μάς βοηθή
ση στό ζήτημα τής μετά θάνατον ζωής. Άδυνατεί νά παράσχη 

άπόδειξιν. Άδυνατεί έπίσης νά παράσχη άρνησιν. Μερικοί άν

θρωποι φρονούν ότι άφού ή έπιστήμη μάς τά είπε όλα περί τού 

μεγέθους τού μεγάλου μας σύμπαντος, δέν άφησε χώρο όπου 
νά συνεχίζετο ή ζωή μετά θάνατον. Άλλ' αύτό δέν σημαίνει ότι 
δέν θά μπορούσε νά ύπάρχη κάποιος άλλος χώρος, είς τόν 
όποίον νά συνεχίζεται μιά τέτοια ζωή. 

Μπορώ νά χαράξω στό χαρτί δύο παράλληλες γραμμές πού 
δέν θά συναντηθούν ποτέ. Έάν είσαστε ενα πλάσμα πού μπο

ρούσατε νά ζήσετε μόνον κατά μήκος τής μιάς γραμμής, δέν θά 
γνωρίζατε ποτέ έάν ύπάρχει ζωή κατά μήκος τής άλλης γραμ
μής. Δέν άποκλείεται νά συμβαίνει κάτι παράλληλο μέ τόν χώρο 
όπου ζούμε τώρα καί τόν χώρο όπου μπορεί νά ύπάρχη μία άλλη 
ζωή. 

Άλλά ή έρώτησις «πού» μπορεί νά ύπάρχει άλλη ζωή, δέν μού 
φαίνεται ότι είναι ή σωεηή. Λέτε «πού» προκειμένου γιά τά άτομα 
τού σώματος. Άλλά, δέν λέτε «πού είναι ή άγάπη τής μουσικής;» 

η «πού είναι ή γενναιότης;» Τέτοιες έρωτήσεις θά έτίθεντο 

έσφαλμένα. 
Συνήθως λέτε: «Τί είναι ή άγάπη τής μουσικής; Τί είναι ή έν

δειξις τής γενναιότητας;» 
Πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ τήν μετά θάνατον 

ζωή. Δέν λέμε «πού», άλλά «Πώς γνωρίζω τήν ϋπαρξί της; Τί εί

δους είναι;» 

Πιστεύω, κατά τήν χριστιανική διδασκαλία, ότι ύπάρχει κά

ποιο είδος ζωής μετά θάνατον. ·Όχι ότι ή ψυχή μετενσαρκώνεται 
σέ άλλο σώμα, άλλά ότι δέν έχει άνάγκη άπό σώμα. 

Περί αύτού γνωρίζω ότι δέν ύπάρχει άπόδειξις έπιστημονική, 
διότι ή έπιστήμη θά μπορούσε νά πή μόνον τί γίνεται μέ τά άτομα 

καί τά όστά, άλλ' όχι καί μέ τήν πνευματική ζωή. 
Συμμερίζομαι αύτές τίς άντιλήψεις μέ πολλούς έπιστήμονες. 

Λίγοι μόνον πιστεύουνε ότι τό ύλικόν μέρος ένός προσώπου εί
ναι καί τό μόνον μέρος. 
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Μία άπάντησις μόνον έχει νόημα: 
Ή ψυχή είναι ΑΘΑΝΑΤΗ! 

ΣΕΒΑΣ. ΤΖΩΝ ΧΗΝΑΝ 

άρχιεnίσκοnος τού Λίβερπουλ τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας 

Πρό πέντε λεπτών, μού άνήγγειλαν ότι ό σκύλος μου πέθανε. 

Φυσικά, λυnήθηκα πολύ. Θά μού λείψη στόν περίπατο. Δέν αί

σθάνομαι όμως τό ϊδιο, όπως έάν εΤχε πεθάνει ένα παιδάκι. 

·Εάν δέν ύnάρχη ζωή μετά θάνατον, τότε δέν ύnάρχει καμμιά

διαφορά άνάμεσα στό θάνατο ένός παιδιού καί στό θάνατο ένός 

σκύλου. Έάν ή άνθρώnινη ψυχή δέν εΤναι πνεύμα, τότε δέν εϊμε

θα τίποτε περισσότερο άnό ζώα άνωτέρας κλάσεως. 

Μελετώντας τίς στατιστικές, θά έλεγε κανείς bτι εϊμεθα ζώα 

μάλλον κατωτέρας κλάσεως, άφού έμείς διαnράττομε έγκλήμα

τα. Άλλ' αύτός ό κυνικός κάνει λάθος. 

Τό έγκλημα εΤναι άnόδειξις ότι οί άνθρωποι διαφέρουν άnό 

τά ζώα. Οί ποντικοί κάνουν έnιδρομή στό σπίτι σας καί τρώνε τήν 

τροφή σας. Οί άλεnούδες πνίγουν τά κοτόπουλα. Τά σκυλιά δα

γκώνουν τούς ξένους. Οί γάτες διάγουν άχαλίνωτη σεξουαλική 

ζωή. Άλλά κανένα ζώο δέν εΤναι έγκληματίας, διότι άντιδρά μό

νον διά τού ένστίκτου η τής έκnαιδεύσεως. Δέν μπορεί νά εΤναι 

ήθικά καλό η κακό. ··οχι τό ζώο, άλλά ό κάτοχός του θεωρείται 

ύnεύθυνος γιά τίς παραβάσεις του. 

Ό άνθρωπος, όμως, έχει πνεύμα, πού τού λέγει nοιό εΤναι τό 

καθήκον του. Τόν διευθύνει nρός τό όρθό καί τόν άnομακρύνει 

άnό τό έσφαλμένο. Έάν δέν ύnακούει στή συνείδησ1i του, θεω

ρείται ύnεύθυνος καί τιμωρείται. Έάν άnοδειχθή ότι τό πνεύμα 

του εΤναι συσκοτισμένο καί ή κρίσις του έλαττωματική, όχι έξ αί

τίας του, τότε τού άναγνωρίζομε μειωμένη εύθύνη. Τόν τιμωρού

με λιγότερο. Έάν εΤναι παράφρων, δέν τόν τιμωρούμε διόλου. 

Τόν στέλνουμε σέ νοσοκομείο. Ποτέ ένας έγκληματίας τρελλός 

δέν θανατώνεται. Τά τρελλά σκυλιά σκοτώνονται, όπως καίονται 

καί τά παράσιτα στούς κήπους. 'Αναγνωρίζουμε, μ' άλλα λόγια, 
ότι ή ζωική καί φυτική ζωή εΤναι διάφορη άnό τήν άνθρώnινη. 

Έάν ό άνθρωπος δέν ήταν τίποτε πλέον άnό έναν ύψηλότερο 

τύπο ζώου, γιατί ή ζωή του νά θεωρείται διαφορετική καί πολύτιμη; 

Συμβαίνει αύτό, άλλ' όχι έξ αίτίας τού σώματός του. 

Συμβαίνει ένεκα τού λογικού καί τής nροσωnικότητός του. Ή 

σημασία του έγκειται στήν προσωnικ1i του άθανασία. 'Όταν λέμε 



104 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

ότι ό άνθρωπος είναι θνητός, έννοούμε ότι τό σώμα του θά nεθά
νη. "Όταν λέμε, άντιστρόφως, ότι ό άνθρωπος είναι άθάνατος, 
έννοούμε ότι ή ψυχή του ούδέnοτε πεθαίνει. 

Ή ψυχή τού άνθρώnου είναι τό άριστούργημα τής Δημιουρ

γίας τού Θεού. Μέσω τής ψυχής μετέχομε τής ίδίας φύσεως τού 
Θεού. Δέν χρειάζεται ν' άνατρέξωμε στήν Βίβλο γιά άnοδείξεις. 
'Απλώς, χρησιμοποιώντας τήν λογική μας άνακαλύnτομε τήν δύ
ναμι τής ψυχής μας. 

Καθώς διαβάζετε αύτές τίς γραμμές, τό διαπιστώνετε σείς ό 
ϊδιος. Αύτό πού διαβάζετε σ' αύτήν τήν σελίδα είναι ό καρπός 
τών σκέψεων στό νού μου καί τής πολύπλοκης τυπογραφικής 
παραγωγής. 

Οί λέξεις πού βλέπουν τά μάτια σας μεταδίδονται στό νού 
σας. Μέ ταχύτητα μεγαλύτερη τού ηχου έχετε τώρα στό νού σας 
τίς σκέψεις, πού nρίν ύnήρχαν στόν δικό μου. 

Ή γοητευτική αύτή λειτουργία έnαναλαμβάνεται κάθε φορά 
πού μετέχετε σέ μιά συνήθη συνομιλία. Ή σκέψις μεταβάλλεται 

σέ ηχο, ό όnοίος έκ νέου μεταβάλλεται σέ σκέψι. Μόνον άνάμε
σα σ· άνθρώnινα όντα μπορεί νά γίνη αύτή ή έnικοινωνία πνευμά
των. Άnό όλα τά πλάσματα τής γής μόνον ό άνθρωπος έχει ίκα
νότητα σκέψεως καί λόγου. 

Ό Μόζαρτ γράφει ένα κονσέρτο πιάνου. Ό Ρέμπραντ ζωγρα
φίζει ένα πορτραίτο. Δέν ύnάρχουν Μόζαρτ καί Ρέμπραντ ατόν 
κόσμο τών βωβών ζώων. Καί είναι βωβά, διότι δέν έχουν πνευμα
τικές ίδές νά μεταδώσουν. 

Ή διαφορά δέν είναι άnοτέλεσμα πολιτισμού. Πάρτε ένα 
νήπιο άnό μιά άγρια φυλή καί άναθρέψατέ το μαζί μέ τά παιδιά 
μορφωμένων γονέων· τό νήπιο θά διδαχθή έξ ϊσου γρήγορα 
όπως καί τ' άλλα παιδιά. Πάρτε, όμως, τόν nιό έκλεnτυσμένο πί
θηκο τού κόσμου καί στείλτε τον στόν -Ητον η τήν 'Οξφόρδη· θά 
μείνη βωβό ζώο. 

'Ένας χριστιανός γνωρίζει περισσότερα, άnό όσα έκ τής λογι
κής προκύπτουν, γιά τό πεπρωμένο τού άνθρώnου. Γνωρίζει ότι 
ό Υίός τού Θεού έγινε άνθρωπος. Καί ή εύλογία τού κόσμου εί
ναι ή ένωσις τού Θεού. 
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καθηγητής ΓΙΑΝ ΑΙΑΡΔ 

Τήν πρώτη φορά πού ειδα άνθρωπο νά nεθαίνη δοκίμασα τήν 

ϊδια άντίδραοι όλων τών φοιτητών τής ίατρικής. "Ηταν ένας τραυ
ματίας άnό αύτοκίνητο. Δέν ήταν τό ϊδιο πράγμα μέ τήν άvατομία 

πτωμάτων. Πάντως, συγκινήθηκα λίγο καί προχώρησα οτήν έξέ
ταοι τών ζωντανών άοθενών. Τί ειχε γίνει; Μιά διαδοχή χημικών 

άντιδράοεων, πού τήν καλούμε ζωή, ειχε περάσει οέ μιά άλλη
λουχία χημικών άντιδράοεων, πού τήν καλούμε θάνατο. 

·Έκτοτε ειδα τόν θάνατο συχνά. Θάνατο προσώπων πού έyνώ
ριοα ο' όλη μου ni ζωιi, προσώπων πού ειχα γνωρίσει προσφά
τως, άyνώοτων, φίλων, έχθρών. "Όλη αύτή ή άναοτpοφή μέ τόν 

θάνατο θά έπρεπε νά μ' έχει πείσει yιά τήν τελειωτική nαύοι τής 
ζωής. Καί όμως δέν μ' έπεισε. Τά τελευταία 14 χρόνια, μακρά 

παρακολούθησις τών έnιοτημονικών καί ύλικών γεγονότων μ' 
έπεισε περί τής δυνατότητας, τής nιθαν.:ηητος η καί τής βεβαιό

τητος μιάς προσωπικής άθαναοίας. 
Ή άθαναοία έχει ποικίλες έννοιες. Ύnάρχει ή άθαναοία τού 

καλλιτέχνοu η τού φιλοσόφου, πού τό όνομά του θά ζή πάντα ατά 
έργα του. Ύnάρχει ή άθαναοία τού γιατρού, ό όποιος κάνει καί 

τήν ταπεινότερη συμβολή οτήν ίατρική yνώοι. Καί ύnάρχει ή 

άθαναοία όλων μας, άnό τών καλλιτεχνών καί τών φιλοσόφων καί 
τών έnιοτημόνων μέχρι τών χειρωνακτών. Κάθε φυσικό γεγονός, 

όοοδήnοτε άοήμαντο, έχει τήν έnίδραοί του οτήν διαδοχική 
ίοτορία, καί κάθε ένέρyεια καθενός μας, οέ είρήνη η οέ πόλεμο, 
συμβάλλει ατό σχέδιο τής παγκόσμιας ίοτορίας. Άnό αύηi τήν 
άnοψι εϊμεθα όλοι άθάνατοι. 

Ύnάρχει καί ένα δεύτερο ειδος άθαναοίας, προσωπικής άθα
ναοίας, ti όnοία δέν ειναι yιά μάς, άλλά yιά τίς έnερχόμενες γε

νεές, διότι ή προληπτική ίατρική θά nαρατείνη τήν ψυχική καί 
σωματικήν ύyεία έnί τόσα χρόνια, ώστε ή ζωή θά φαίνεται άτε
λείωτη. 

·Ύστερα έτοιμαζόμαοτε νά ταξιδέψουμε ατό διάστημα. Εϊμα
οτε πάρα πολύ βέβαιοι, ότι άnοτελούμε τήν μοναδική άνθρωnό
τητα τού κόσμου καί ότι δέν ύnάρχοuν οέ άλλο στερέωμα όντα 
άνώτερα άnό μάς, πού νά μπορούν άnεριορίοτως νά διασχίζουν 

τά στερεώματα; 

Έyώ άρνούμαι ν' άnορρίψω τίς δυνατότητες άθαναοίας, 
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ύπάρχει όμως καί tva σχέδιο πιό ένδιαφέρον άπό όσα έξέθεσα. 
Οί νεώτεροι ματεριαλισταί ύποστηρίζουν ότι κύριος σκοπός τού 
άνθρώπου είναι ή κυριαρχία έπί τού ύλικού σύμπαντος. Ή έκ
θαμβωτική ταχύτης τών άνακαλύψεων καί έφευρέσεων καθιστά 
τόν σκοπό αύτόν προσιτόν. 'Όταν ό σκοπός έπιτευχή, ή φυσική 
συγκρότησις τού άνθρώπου μπορεί νά έκφρασθή μέ μιά χημική 
φόρμουλα, συμπιεσμένη σέ λογικό όγκο άπό όργανα άπείρως μι
κρότερα άπό τά σημερινά τρανσίστορς. 

Σκεφθήτε όμως τί πελώρια άποθήκευσις άναμνήσεως μπορεί 
νά περιέχεται ατόν άνθρώπινο έyκέφαλο. Τά κύτταρά του είναι 
άπείρως λεπτότερα άπό τά τρανσίστορς, είναι δέ βέβαιον ότι σέ 
μιά γενεά τό τρανσίστορς θά εΤναι tva άσήμαντο μουσειακό εΤ
δος. 

Δέν πρόκειται περί φαντασιοπληξίας. 'Υπάρχει ηδη ένας όμι
λος έρευνητών στήν 'Αλαμπάμα, έντεταλμένων νά κατασκευά
σουν μιά συσκευή, ή όποία θά χωράει στήν τσέπη σας καί σέ 
όποιαδήποτε στιγμή θά δείχνη τήν άνάλυσι όλων τών χημικών 
λειτουργιών τού σώματ_ος, άπό τήν σύλληψι μέχρι τόν τάφο. Είναι 
οί « 'Α τομέδικοι» οί ίατροί τού άτομικού αίώνος. 

Καί ή σύνθεσις θά έπακολουθήση τήν άνάλυσι. 'Όταν είναι 
γνωστή ή χημική κατασκευή τού άνθρώπου, μπορεί μέ τήν έρευ
να νά έλεyχθή ή πορεία της. Κανείς χημικός έρευνητής οίασδή
ποτε άξίας δέν έχει άντίρρηση σ' αύτό. 

Πρέπει πάντως νά διευκρινήσω ότι όμιλώ ώς (σύγχρονος) μα
τεριαλιστής. Δέν άντιλαμβάνομαι ψυχή χωριστή άπό τό σώμα. 
Θεωρώ τόν νού καί τήν ψυχή ώς προϊόντα τού έyκεφάλου. Οί 
σκέψεις μας, ό νούς μας, ή ψυχή μας είναι λέξεις, τίς όποίες 
χρησιμοποιούμε yιά νά έκφράσωμε τά φυσικο-χημικά άποτελέ
σματα τών άντιδράσεων τών νευρικών κυττάρων. 

Έάν ητο δυνατή μιά συνολική άνάλυσις τού παρελθόντος καί 
έπακολουθούσε σύνθεσις βάσει ώρισμένων ύποδειyμάτων, τότε 
θά μπορούσε νά δημιουρyηθ(ι μιά γενεά άθάνατη. Διότι θά μπο
ρούσε 11.χ. νά κατασκευασθή μιά συνθετική μορφή τού Σαίξπηρ. 
Τό σώμα του, τό πνεύμα του, οί μνήμες του. Έάν θά ήταν άκρι
βώς ό Σαίξπηρ, τό άφήνω ατούς φιλοσόφους νά κρίνουν. 

Φυσικά, πρόκειται yιά φαντασίες τύπου Ούέλλς. Πάντως, αύ
τοί είναι οί τύποι άθανασίας, πού έyώ φαντάζομαι. 

Έάν ύπάρχη παντογνώστης καί παντοδύναμος δημιουργός, 6 
όποίος προτίθεται η έπροτίθετο νά έπιτύχωμε τήν άθανασία, θά 
μπορούσε νά τήν βοηθήση εύκολώτερα τώρα πού τήν φανταζό
μαστε. 
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Έάν ύnάρχη φιλάνθρωπος δημιουργός, ή άθαναοία μας εΤναι 
έξη σφαλισμένη. 

"Αλλά, ύnάρχει δημιουργός φιλάνθρωπος; 

Γιά μένα, ή κατευθυντική φύσις τοϋ χρόνου εΤναι άnόδειξις 
τής ύnάρξεως δημιουργού ·οχι άnόδειξις δυναμένη νά έκτεθή 
βήμα nρός βήμα λογικά, μά τό εΤδος τής άnοδείξεως, τήν όnοία 
δέχεται ό φιλόσοφος λέγοντας: «Σκέπτομαι, όρο ύnάρχω». 

Δέν μπορεί νά ύnάρξη nλιiρης άnόδειξις άθαναοίας, ηϊς άθα

ναοίας αύτής καθ' εαύτήν, άλλά ή πιθανότης μιάς προσωπικής 

άθαναοίι..-:; μοϋ φαίνεται νά nληοιάζη περισσότερο πρός τήν 

άnόδειξι, παρά έως τώρα. 
Όσο γιά μένα, εΤμαι πεπεισμένος. 

Νομίζω ότι μόλις τώρα ΑΡΧΙΣΑΜΕ νά ζούμε 

Δρ.ΛΕΣΛΙΓΟΥΕΔΕΡΧΕΝΤ 
έφημέριος τού ναού τού Σίτυ 

πρώην πρόεδρος Μεθοδιοτικής Συνόδου 

·Έχω άνάγκη νά πιστεύω οέ ζωή μετά θάνατον. Θέλω νά ξανα

ομίξω μέ τούς προσφιλείς μου. Θέλω νά μάθω nοιά εΤvαι ή άnά

ντηοις οέ nροβλιiματα πού βασανίζουν όχι μόνον έμένα, άλλά 

καί οοφώτεορυς άnό έμένα, γιά τήν όλλη πλευρά τού τάφου. 

Έάν ύnάρχη Θεός, θέλω νά Τόν γνωρίσω, νά μάθω γιά Αύτόν καί 

νά έχω μαζί Του τήν βαθύτερη κοινωνία. Έάν δέν ύnάρχη Θεός, 

θέλω νά μάθω niv τελική πραγματικότητα καί τό νόημα τοϋ σύ

μπαντος. Μόλις τώρα όρχιοα νά ζώ. Καί θέλω νά ζήσω. 

Φυσικά, ό κριτικός καί ό κυνικός θά noύv: «·Α, νά τον' 'Ομολογεί 
ότι ή πίστις οέ μέλλουσα ζωή δέν εΤναι παρά εύοεβής πόθος». 

Άλλά, γιά τ' όνομα τοϋ Θεού, εΤναι κακός ό εύοεβής πόθος; 
'Η έnειδή εύχομαι ένας προσφιλής μου v' άναρρώοη άnό μιά σο
βαρή άοθένεια, αύτό άnοκλείει τήν θεραπεία; 

'Ένα όμορφο άνοιξιάτικο πρωινό βρήκα ο' ένα χωράφι τή 

φωλιά ένός κορυδαλού, όπου ύnιϊρχε ένα αύγό. 

Μέσα ο' έκείνο τό μικρό σταχτί αύγό ύnήρχε ζωιi .. Υnήρχε 

ύnόοχεοις εύρύτερης ζωής, πού θ' άρχιζε όταν τό πουλί θά 

έσπαζε τό κέλυφος τοϊι αύγού. Μέσα ατό αύγό ύnιϊρχαν φτερά. 

'Αν καί όχι πλήρως άνεnτυγμένος, ύnήρχε ένας όλόκληρος όρ

γανιομός, ίκαvός νά nαραγάγη τό χαριτωμένο κελάδημα τοϋ κο

ρυδαλοϋ, όταν άργότερα θά πετούσε μέ τιiν άvατολ�i έvός καλο

καιριάτικου πρωϊνού. 



108 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

Αύτό νομίζω ότι απεικονίζει 6,τι συμβαίνει μέ τόν άνθρωπο. 
Φυσικά, δέν άnοδεικνύεται μαθηματικώς. Άλλά αδυνατώ νά πι
στέψω ότι τό σύμπαν εΤναι δίχως σκοπό καί σημασία. 

Ή κατασκευή τού πουλιού μέσα στα αύγά εΤναι χωρίς σημα
σία, έκτός έάν δοθή ή εύκαιρία νά βγή, νά πετάξη καί νά κελαδή
ση. Πώς δημιουργούνται δυνάμεις, πού δέν θά χρησιμοποιηθούν 
ποτέ; Τά φτερά σημαίνουν nτήσι ατόν αέρα. Τά μάτια αποβλέ
πουν στήν ορασι. ·Ένα λαρύγγι σημαίνει τήν δυνατότητα, κάποτε 
τού τραγουδιού. 

Δέν νοιώθετε συχνά ότι αύτή ή ζωή εΤναι δίχως νόημα, άν δέν 
ύπάρχη καί κάποια άλλη; Έάν ό άνθρωπος χάνεται μέ τόν θάνατο 
τότε τό σύμπαν εΤναι τόσο παράλογο, 600 θά ήταν καί κάθε πουλί 
πού θά πέθαινε τή στιγμή τής έκκολάψεως. 

Έάν τό σύμπαν εΤναι λογικό, τότε ούσιώδης ένδειξις εΤναι ή 
έnιβίωσης τού θανάτου. 

Ύπάρχουν δέ έnιβλητικές ένδείξεις μέσω τού «πνευματι
σμού». "Έγραψα τήν λέξι έντός είσαγωγικών, έν μέρει διότι μού 
άρέσει καί έν μέρει διότι, σέ ώρισμένους κύκλους, περιλαμβάνει 
παντός εϊδους περίεργα φαινόμενα, πού δέν αποδεικνύουν παρά 
τό πολύπλοκο τού ανθρώπινου νού. Ή σοβαρή, όμως, ψυχική 
έρευνα δίδει τεκμήρια έnικοινωνίας μέ τούς λεγομένους νε
κρούς. 

Έπιθυμώ νά προειδοποιήσω έδώ, ότι δέν συνιστώ ατούς λυ
πημένους νά έnιχειρήσουν έnικοινωνία μέ μισθωμένο μέντιουμ. 
Τέτοια ένέργεια εΤναι ϊσως κακή ύnηρεσία ατούς νεκρούς. Καί 
μπορεί άκόμη νά όδηγήση σέ μεγαλύτερη άnογοήτευσι από 
έκείνη πού αίσθάνεται ένας λυπημένος. Ή άποψις μου εΤναι ότι 
ή χωρίς λέξεις επικοινωνία εΤναι καλύτερη άnό τήν άσκησι τού 
«πνευματισμού». Ή θύρα, πάντως, είναι ανοιγμένη καί σέ 50 
χρόνια πιστεύω ότι θά εnιτελέσωμε ανακαλύψεις ο' αύτό τό πε
δίο, πού θά μας διαφωτίσουν ώς nρός τήν κατανόησι τού σύμπα
ντος καί θά πλουτίσουν τίς προσωπικές μας ζωές. 

Θά ηθελα νά προσθέσω κάτι ακόμη. Πολλοί ίερείς έχουν πα
ραστή σέ θανάτους. Έnισκεnτόμενοι ασθενείς, πού έχουν τε
λείως εξαντληθεί καί αδυνατούν νά σηκώσουν τό χέρι τους, βλέ
πουν ξαφνικά τή μορφή τους νά λάμπη, σέ μια ακτινοβολία πού 
δέν εΤναι τού κόσμου τούτου, καί τούς ακούνε νά καλούν - θά 
έλεγα νά άnοκρίνωνται - ένα προσφιλές τους πρόσωπο, πρό 
ετών πεθαμένο. 

Συχνά ό ασθενής πεθαίνει μέ τό γλυκό όνομα στα χείλη. Καί 
τότε λέyουν, καθώς εΤnα καί ενώ σέ τέτοιες περιπτώσεις, ότι «ό 
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άγαπημένος του ήλθε νά τόν συναντήση καί νά ζήσουν μαζί γιά

μιά άκόμη φορά». 

Δέν μπορεί νά είναι παιχνίδι τού νευρικού συστήματος, άπάτη

ένός ταραγμένου έγκεφάλου. Παρέστην μάρτυς σέ τέτοιες

σκηνές. Πιστεύω ότι οί άνθρωποι ζούνε μετά τόν θάνατο. Καί

ύποψιάζομαι ότι τότε άρχίζουν νά έννοούν τί είναι ζωή.

Ή 'Ιστορία μπορεί νά μάς δώση τεκμήρια 

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΧΟΛΛΙΣ 

συγγραφεύς,τ.βουλευτής 

Τά έπιχειρήματα ύπέρ καί κατά τής έπιβιώσεως συχνά ίσοζυ

γίζονται. 

Είναι περίεργο ότι ό άνθρωπος άπό niv άρχή τού χρόνου, είχε

ένα έπίμονο αϊσθημα πώς ό θάνατος δέν τά τελειώνει όλα. Γιατί

νά γεννηθή αύτό τό αϊσθημα τής έπιβιώσεως, έάν δέν άνταπο

κρίνεται σέ καμμιά πραγματικότητα; 

Ή ϋπαρξις πρέπει νά έχη κάποιον προορισμό, άλλά πολύ δύ

σκολα μπορεί νά δή τόν σκοπό τής ζωής αύτής - όπου ύπάρχει

τόση άδικία καί ή ήθική πρόοδος είναι άμφίβολη - έάν αύτή ή

ζωή είναι τό πάν. 

Πάλι, έάν έπιζούμε, τί είν' αύτό πού έπιζή; Τό φυσικό μας

σώμα έκδήλως δέν έπιζή. Έάν έπιζή ή ψυχή τί σημαίνει αύτό; Καί

άν ύπάρχη άλλος κόσμος, πώς δέν ύπάρχει έπικοινωνία;

'Έτσι, ζούμε στήν άβεβαιότητα. 

Άλλά, οί πρώτοι Χριστιανοί, πού προσηλύτισαν τήν Ρώμη, δέν

περιωρίσθηκαν στήν διάδοσι τής ήθικής δ!δασκαλίας Του, άλλά,

περισσότερο, βασίσθηκαν, στό ότι είχε άναστηθεί έκ νεκρών.

Ή άνάστασις τού Χριστού δίδει στούς πιστούς Του τήν πεποί

θηση ότι καί αύτοί θά έπιζήσουν. 

Τί όμως έπιζή; Καί πώς; 

Ό Χριστιανικός δογματιcμός δέν μάς τό άποκαλύπτει. 'Όταν

ό Χριστός ένεφανίσθη μετά τήν άνάστασί Του δέν ήταν ένα άπλό

πνεύμα. Είχε ύποστή κάποια άλλαγή καί στό σώμα. Οί στενώτε

ροι Του οίκείοι - ή Μαρία Μαγδαληνή στόν κήπο, ό άμφιβάλλων

Θωμάς, οί Μαθηταί στήν όδό πρός Έμμαούς, οί Άπόστολοι πού

έψάρευαν στήν λιμνη - όλοι τους δέν τόν άνεγνώρισαν μεμιάς.

Ήταν ό ϊδιος καί όμως δέν τ'iταν άκριβώς ό ϊδιος.

Καί ή Χριστιανική πίστις ύπόσχεται τήν άνάστασι τού σώμα

τος. Είναι ένα μυστήριο. Τί νά σημαίνη; Βέβαια, δέν σημαίνει πώς
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αύτό τό σώμα, πού τώρα κατέχομε, δέν θά φαγωθή άπό τά σκου
λήκια ατόν τάφο. Ή φθορά τού παρόντος σώματός μας είναι 
ζήτημα άπλής παρατηρήσεως. Θά σημαίνει μάλλον ότι ή άνάστα
σις θά είναι κάτι έπί πλέον τής έπιβιώσεως ένός άσωμάτου πνεύ
ματος - μιάς έπιβιώσεως, ή όποία μικρή σημασία έχει γιά μάς. 

Τί άκριβώς θά είναι τό άφθαρτο σώμα, σέ ποιά κλίμακα θά 
έπιτελή τίς λειτουργίς ένός σώματος τού κόσμου μας, δέν μπο
ρούμε οϋτε καί νά φαντασθούμε. Τό μόνο πού μπορούμε νά πού
με είναι ότι ό Χριστός ύπεσχέθη ένα σώμα. 

Έάν μπορούμε ν' άποδεχθούμε τήν Χριστιανική πίστι, έχομε 
μιά διαβεβαίωσι. Έάν δέν εϊμαστε Χριστιανοί, τότε δέν μπορού
με παρά νά έμπιστευθούμε άμυδρά τήν έλπίδα τών περισσοτέ
ρων. 

Ποιός άμφιβάλλει; Γνωρίζω ότι ζοϋμε 
καί σ' εναν άλλο κόσμο 

Δρ. ΤΖΩΦΡΕΗ ΦΙΣΕΡ

άρχιεπίσκοπος Καντέμπουρυ 

'Όλοι μας κάνομε διάκρισι μεταξύ τού σώματός μας καί 
«ήμών» η, άν θέλετε τής ψυχής μας. 

Είναι φανερό, πώς εϊμαστε δεμένοι μέ τό σώμα μας. Δρούμε 
μόνον μέσω τού σώματος. Μάς δίνει χαρά, μά καί μάς περιπλέ
κει. 

Κατά κάποιο τρόπο τό σώμα άνήκει σέ μάς κι όχι έμείς ατό 
σώμα μας. Μπορούμε νά τό διατάξουμε. Τό ύποβάλλομε σέ κου
ραστικές έργασίες, η, όπως οί μάρτυρες, σέ θάνατο. 

Ταυτοχρόνως, μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τό σώμα μας 
γιά πνευματικές ύπηρεσίες πού δέν έχουν διόλου σωματική 
ϋπαρξι. Κάνομε τό σώμα μας νά ένσωματώνη άγάπη καί μίσος, 
τιμή καί ότίμωσι, ιδιοτέλεια καί αύτοθυσία. 

Έάν έξακολουθούμε νά ζούμε μετά θάνατον, θά έχουμε 
άφήσει πίσω τό φυσικό μας σώμα καί όλα τ' άλλα παραφερνάλια 
τού ύλικού κόσμου. Θά ζούμε πνευματικά, καθώς έδώ, άλλά σέ 
μή τυπικό περιβάλλον πού άδυνατούμε άκόμη νά περιγράψουμε. 

Μιλούμε γιά τ ο ύ τ ο ν  τόν κόσμο· άν έξακολουθούμε νά ζού
με, θά είναι ο' έναν π ρ ο  ο ε χ ή κόσμο. Άλλά, δέν μπορούμε νά 
δώσουμε άκριβή περιγραφή τού κόσμου αύτού, ό όποίος βε
βαίως δέν εϊναι ο' ένα ώρισμένο μέρος. 

Πιστεύω ο' αύτόν τόν ά λ λ ο  κόσμο, πέραν τής παρούσης 
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εμπειρίας μας, είς τόν όποίον θ' άποκτούμε νέες εμπειρίες, επο
μένως θά ζ ο ύ μ ε . 

Γιατί ειμαι πεπεισμένος; Έν μέρει, ώς Χριστιανός, διότι ειπεν 
ό 'Ιησούς ότι έχει έλθει άπό εκείνον τόν κόσμο καί θά ξαναγύρι
ζε. 'Έδωσε καί τ' όνομα του: Βασίλειον τού Θεού. 

Δεν πρόκειται περί τοποθεσίας. 'Υφίσταται όπουδήποτε ειναι 

καί ό Θεός καί όπουδήποτε εκτελείται τό θέλημά Του. 

Συνήθως άνοίγουμε ένα βαθύ χάσμα άνάμεσα στήν πλευρά 
τού θανάτου καί τήν άπέναντι. Ό Ίησούς Χριστός, άντιθέτως μι

λούσε γιά τό Βασίλειον τού Θεού, τό όποίον ύφίσταται σέ άμφό

τερες τίς πλευρές τής γραμμής. Δίδαξε τόν λαό πώς νά ζή εδώ, 

ώστε νά είσέλθη ηδη στό Βασίλειο τού Θεού. 

Κατά τούς σκληρούς χρόνους τού Μεσαιώνος, ή θεολογία 

παρουσίασε στραβά πολλά πράγματα. 'Ιδιαιτέρως ή Έκκλησία 

έδίδασκε τόν λαό νά θεωρή τόν θάνατο σάν πύλη πρός τήν τρο

μακτική κρίσι ενώπιον τού Θεού καί, ίσχυριζόμενη ότι έχει πε
ρισσότερες γνώσεις άπό όσες ειχε, προσεφέρετο νά βοηθήση 

τούς άνθρώπους γιά νά ελαφρύνουν τήν θέσιν τους ενώπιον τής 

κρίσεως. Έnίσης διέδιδε ότι μετά τόν θάνατο ό ανθρωπος μένει 
άδρανής, κοιμώμενος, έως ότου έλθη ή Δευτέρα Παρουσία καί 

άποκτήση, κατά μυστηριώδη τρόπο, τό νεκρό του σώμα. 

Καί φυσικά πρώτη ή εκκλησία άnεικόνισε αύτόν τόν αλλο κό

σμο, μέ σάλπιγγες καί άγγέλους καί χορωδίες καί δρόμους χρυ

σού. Δεν βpήκαμε έκτοτε αλλο πιό άποτελεσματικό λεκτικό καί 

ας εϊμαστε ίκανοποιημένοι νά συνεχίζωμε τήν χρήσι του. 

Φυσικά, θά ύπάρξη κρίσις: Άλλά, καθώς λέγει ό Ίωάννηc; εϊ

μαστε ηδη έν τώ μέσω τής κρίσεως. Κρίνουμε τούς εαυτούς μας 
καθημερινώς και όταν πεθαίνουμε παίρνουμε μαζί μας τό κατά

στιχό μας. 

Τό μοναδικό άγαθό είναι ή γνώσις καί τό μοναδικό κακό είναι ή 

άμάθεια. 
Διογένης ό Λαέρτιος 

Ή συναίσθησις περί τής ιδίας άγνοίας έκάστοu είναι ένα μεγάλο 

βήμα πρός τήν «Γνώσιν». 
8. Δισραέλι
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Τρώτε άφθονα λαχανικά καί φρούτα 

"Αν θέλετε ίσορροπημένη ύγεία 

1991 

'Όλοι γνωρίζουμε, ότι ό άνθρώπινος όργανισμός γιά νά άνα
πτυχθή άρμονικά καί νά διατηρηθή στή ζωή, έχει άνάγκη άπό 
καλή, έπαρκή καί ίσορροπημένη τροφή. Αύτό σημαίνει ότι ένας 
άνθρωπος δέν ζή μόνον μέ πρωτεϊνες, λίπη καί ύδατάνθρακες, 
πού περιέχονται στίς βασικές τροφές, όπως είναι τό κρέας, τά 
ψάρια, τό γάλα, τ' αύγά, τό ψωμί καί τά ζυμαρικά. Χρειάζεται έπί
σης πολλά άλλα στοιχεία, κυρίως όρυκτά άλατα καί βιταμίνες, πού 
συμβάλλουν στήν άφομοίωση τών βασικών τροφών καί συνθέτουν 
τό κεφάλαιο «ύγεία-νεότητα-όμορφιά». Αύτά τά πολύτιμα στοι
χεία περιέχονται στά λαχανικά καί στά φρούτα. Ποιά είναι: 

'Υπάρχει ένα δραστικό δηλητήριο, πού όνομάζεται άρσενικό. 
Αύτό τό τρομερό δηλητήριο, πού μάς προκαλεί τρόμο, γιατί σκο
τώνει μέ σιγουριά, είναι_ένα άπό τά όρυκτά άλατα, γιατί δυναμώ
νει τά νύχια καί τά μαλλιά. Καί, χωρίς νά τό ξέρουμε, ϊσως, τρώμε 
άρσενικό, στή μικρή ποσότητα πού χρειάζεται ό όργανισμός μας, 
κάθε φορά πού ύπάρχουν στό τραπέζι μας μανιτάρια, κουνουπί
δια καί λάχανο. 

Άλλά γιά τήν ύγεία τών νυχιών καί τών μαλλιών μας, χρειαζό
μαστε έπίσης θειάφι (τού όποίου ένα παράγωγο, ή κυστίνη, περι
λαμβάνεται στή σύνθεσι πολλών φαρμάκων, πού προορίζονται 
γιά τήν περιποίησι τού δέρματος καί τών μαλλιών) καί τό σιλίκιον. 
Τά άμύγδαλα, τά κάστανα, τό λάχανο, οί χουρμάδες, τό σπανάκι, 
τά τεύτλα, τά φουντούκια, τά καρύδια, τά κρεμμύδια, οί πατάτες, 
τ' άχλάδια κι' όλοι οί ξηροί καρποί περιέχουν θειάφι, στήν ποσό
τητα πού χρειάζεται ό όργανισμός. 'Όσο γιά τό σιλίκιο, θά τό 
βρούμε στά κουνουπίδια καί στά μήλα. 

Ό σίδηρος, ό χαλκός καί τό κοβάλτιο είναι τρία άκόμα πολύτιμα 
όρυκτά στοιχεία πού μάς προστατεύουν άπό τήν κούρασι. Ό σίδη
ρος είναι άναγκαίος γιά τόν σχηματισμό τών έρυθρών αίμοσφαι
ρίων, ένώ ό χαλκός χρειάζεται γιά νά σταθεροποιή τό σίδηρο ατόν 
όργανισμό. Αύτά τά δύο πολύτιμα στοιχεία περιέχονται, στήν άνα
γκαία ποσότητα, στά όσπρια, στά τεύτλα, στά καρότα, στά λάχανα, 
στό σπανάκι, στό μαρούλι, στά φουντούκια καί στά καρύδια, στά 
κρεμμύδια καί στά πράσα, στίς πατάτες καί στά μήλα. Έξ άλλου, ή 
άπουσία κοβαλτίου άπό τόν όργανισμό, προκαλεί άναιμία. Είναι συ
νεπώς άπαραίτητο νά τρώμε μερικά άπό τά σπάνια τρόφιμα, πού 
περιέχουν κοβάλτιο. Αύτά τά τρόφιμα είναι τά μανιτάρια, τό σπανά-
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κι, τά ξερά σύκα, τά κρεμμύδια καί οί πατάτες. 
Αύτά τά τρία όρuκτά στοιχεία συμπληρώνουν τήν σωτήρια έπί

δρασι τής άντιμικροβιακής βιταμίνης C (είναι ενα άπό τά άποτελε
σματικώτερα όπλα έναντίον τής γρίππης), ή όποία σταθεροποιεί 
τό άσβέστιο ατόν όργανισμό. Γιά νά άποφύγοuμε τή χειμωνιάτικη 
κούρασι, είναι φρόνιμο νά τρώμε πορτοκάλια καί νά πίνουμε λεμο
νάδες. Δέν πρέπει έπίσης νά ξεχνούμε, ότι τά σπανάκια, τά ραδί
κια καί τά κρεμμύδια, είναι έξαιρετικές πηγές βιταμίνης C. 

Να τώρα ένας περίεργος κατάλογος: Α - 81 - 82 - 86 - Ε - Η -
Ρ- ΡΡ. Κάθε στοιχείο αύτού τού καταλόγου προσδιορίζει μιά βι
ταμίνη, πού παίζει συγκεκριμένο καί πολύτιμο ρόλο. Ή ποικιλία 
τών βιταμινών, πού περιέχονται ατό σπανάκι, μας έξασφαλίζει 
καλή όρασι καί όμορφα μάτια. Ή βιταμίνη 82, πού περιέχεται στά 
πράσινα λάχανα, στό κάρδαμο καί στά ξερά μπιζέλια, μας προ
στατεύει άπό τήν έnιπεφuκίτιδα. 

Χρωστούμε τό γοητευτικό χαμόγελό μας στή βιταμίνη Α καί 
στό φθόριο (μήλα, ραπανάκια, σταφύλια, ρύζι καί καφές), πού 
προλαμβάνουν niv τερηδόνα καί προστατεύουν τό σμάλτο τών 
δοντιών. Ή βιταμίνη 81 έξαφανίζει τίς σκούρες κηλίδες τού 
δέρματος, πού τίς άποδίδοuμε συχνά στό συκώτι η σέ άλλεργι
κές καταστάσεις. Περιέχεται στά καρώτο, στά φουντούκια καί 
στά καρύδια, στή μαγιά, στά κρεμμύδια καί στό ρύζι, πού περιέ
χουν έπίσης τήν βιταμίνη 86, πού έξαφανίζει τά μπιμπίκια. 

Τό μαρούλι προλαμβάνει τούς κιρσούς, χάρις στή βιταμίνη Ρ 
πού περιέχει. Είναι ή βιταμίνη τής διαβρεκτικότητας τών τριχοει
δών άγγείων. Οί κοκκινίλες καί οί μικρές μώβ γραμμές, πού έμ
φανίζονται συχνά στίς γάμπες, δείχνουν ότι τά τριχοειδή άγγεία 
βρίσκονται σέ κακή κατάστασι. Τά γογγύλια, τά κρεμμύδια, τά 
μήλα, οί φλοΟδες τών πορτοκαλιών καί τών λεμονιών είναι έξαι
ρετικές πηγές βιταμινών Ρ. 

Ή βιταμίνη ΡΡ κάνει τό δέρμα μαλακό, ένώ ή άπουσία της τό 
σκληραίνει καί προκαλεί αύτό πού ίατρικώς όνομάζεται πελάγρα. 
Ή ϊδια βιταμίνη έχει τό πλεονέκτημα νά μας προστατεύη άπό η1ν 
ήλίαση. Τή βρίσκουμε στίς ϊδιες τροφές πού περιέχουν τή βιτα
μίνη Ρ. Παράλληλη είναι ή έπίδρασις καί τής βιταμίνης Η η βιοτί
νης (μαλακώνει άλλά στερεοποιεί η1ν έπιδερμίδα) πού περιέχε
ται στά κουνουπίδια, στά σπανάκια καί στά πράσα. 

Τέλος, ή βιταμίνη Ε, αν σuμβάλη άποτελεσματικά στή γενική 
ίσορροπία τού όργανισμού, παίζει έπίσης ενα γενικό ρόλο στίς 
γεννητικές λειτουργίες. Αύτή ή είδική βιταμίνη περιέχεται στό 
κουνουπίδι, στή βρώμη, στό πράσινο λάχανο, στό καρώτο, στό 
μαρούλι καί, σέ μεγαλύτερη ποσότητα, στό κάρδαμο. 
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ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ίερός ποιητής, άσκητής, μύστης, μυσταγωγός, 'Ιεροφάντης ... 

Τέτοιες λαμπάδες άναψε στό πνεύμα τού "Άγγελου Σικελια

νού ή κριτική. Ό ποιητικός μας πατριάρχης, ό Παλαμάς, τόν όνε
γνώρισε ώς Άπολλώνιο λυράρη, «πού άδελφώνει τ' άρχαία μέ τά 

νέα». Κι αύτός ό τελευταίος χαρακτηρισμός είναι ή πεμπτουσία 

τοΟ ποιητικού έργου τού Σικελιανού. Ό ϊδιος ό Παλαμάς, «βλα

στός πού φύτρωσε στό έλλαδικό χώμα», αίσθάνεται μιά διαμάχη 

άνάμεσα στήν έλληνική άρχαία κληρονομιά καί τόν χριστιανισμό· 

μέ όλο τό «άχολόγημα τής χριστιανής καμπάνας», δέν ξεχνά πώς 

ή γή αύτή έχει θεό τόν Άπόλλωνα, άλλά καί μ' όλο πού φαντάζε

ται τόν Έσταυρωμένο_σάν έναν "Άδωνι, δέν παύει νά διερωτάται 

άν ό φανερωμός τής άλήθειας θά βρεθή στόν "Όλυμπο η τόν 
Γολγοθά. Ό Σικελιανός, όμως, έπέτυχε τήν πλήρη ένότητα, ξε

σκεπάζοντας μέ τού στίχου τό ρυθμό, κρυμμένες άλλοτε άλή

θειες στά άδυτα τών λαϊκών θρησκειών καί στίς άπόκρυφες κόγ
χες τού μυστηριακού έσωτερισμού. Καί όταν ξεκινούσε γιά τήν 

Πράξη, μέ τίς Δελφικές Έορτές, γιά «νά ξυπνήσουμε τή μεγάλη 

άπρόσωπη μνήμη τής γής καί νά διατηρήσουμε τήν ίεραρχία καί 

τάξη κάποιων αίωνίων άξιών», καί όταν προχωρούσε μέ τόν Λόγο, 

στό ποιητικό του έργο, ένα είχε τάξει σκοπό: Νά ρίξη γέφυρα 

πάνω άπό τούς έλληνικούς αίώνες καί νά κοινωνήση τούς άν

θρώπους - τούς άξιους - μέ τήν άρχαία, τήν αίώνια, τή μοναδική 

άλήθεια, πού άλλάζει στό πέρασμα τού χρόνου μορφές, άλλά 

διατηρεί τόν ούσιαστικό της πυρήνα, ϊδιον, άκέρηον. Γιά τόν Σι

κελιανό, δέν ύπήρχε δίλημμα άνάμεσα στόν "Όλυμπο καί τόν 

Γολγοθά, γιατί ή νέα θρησκεία άπλώς, έχάρισε ατούς άνθρώ

πους, τούς πολλούς, τήν άρχαία άπόκρυφη άλήθεια, πού ήταν 

γιά τούς λίγους μύστες φυλαγμένη. 

Φθέγξομαι οίς θέμις έστί, θύρας δ' έπίθεσθε βεβήλοις ... είς 

θεός έν πάντεσσι, τί σοι δίχα ταϋτ' άγορεύω ... Είς έστ' αύτογε

νής, ένός εκγονα πάντα τέτυκται. Είς έστ' αύτοτελής, αύτοϋ δέ 

ύπό πάντα τελείται. 

(Όρφικά άποσπάσματα) 

Γι' αύτό ό Σικελιανός διατηρεί τήν ένότητα καί τήν συνέχεια 

άπό τά βάθη τών έλληνικών αίώνων, 1 300 χρόνια πρό Χριστού 
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μέχρι τήν έποχή μας. Γι' αύτόν είναι άθάνατοι οί θεοί τής άρχαιό

τητας, άφού τή μυστική τους άλήθεια τήν διαιωνίζουν άλλες 

μορφές, είναι ό «άρρηκτος παλμός τής αίωνιότητος». Καί στήν 

κηδεία τού Παλαμά, όραματίζεται νά δέχωνται τήν ψυχή του όχι 

μόνον ό Σολωμός καί ό Αίσχύλος, άλλά καί ό 'Ηράκλειτος, άκόμη 

πιό ψηλά ό Όρφέας καί ό ϊδιος ό 'Ίακχος. 

Πιστεύει πώς ηρθε «ό Ίερός Καιρός» γιά τή μεγάλη σύνδεσι, 

γιά τή μεγάλη άποκάλυψι πώς ή 'Άμπελος τού Διονύσου καί τού 

'Ιησού είναι μ ί α ,  ό ϊδιος συμβολισμός, τό ϊδιο φωτεινό άστρο, 

άπό τά άρχαϊα μυστήρια λαμπερό τώρα σέ όλους τούς άνθρώ

πους. 

Καί δέ διστάζει, οτούς δύο μεγαλυτέρους σταθμούς τής χρι

στιανικής λατρείας, Γέννησι καί Σταύρωσι, νά συμπλέκη καί ν' 

άδελφώνη «τ' άρχαϊα μέ τά νέα». 

«Τάχα παιδί γεννιέται άπόψε, πάλι, νέο 

ό άπ' αίώνων Θεός;» 

Άλλ' ώ Μητέρα-

νύχτα, μάταια στυλώνω τήν άκοή μου 

πίσω άπ' τό κλάμα αύτό, μήπως άδράξω 

στ' αύτί μου βάβισμα σκυλιών μακρά σέ στάνη 

τής Βηθλεέμ ... 

«Παιδί γεννιέται άπόψε, άλήθεια, νέο, 

ό άπ' αίώνων Θεός ... 

Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου καί Χριστέ μου ... » 

(Λυρικά Β' Διόνυσος έπί λίκν(ι)) 

ΤΩ Πάσχα, 

πανσεβάσμιο Πάσχά 

ΤΩ 'Ίαχκε! 

"Απόλλωνα! 

Ίησοϋ! 
Πώς βρέφος άπλωσες τό χέρι στό σταφύλι! 

Πώς άρμόνισες τή λύρα, άντρίτης, στή χαρά! 
(Πρόλογος στή Ζωή: Διόνυσος-Ίησούς) 

Ό συνδυασμός τής άρχαίας καί τής νέας λατρείας άρχίζει άπό 

τά παιδικά χρόνια τού ποιητού. Σέ ήλικία 19 χρονών ύπογράφει ένα 

ποίημά του μέ τό ψευδώνυμο «Δημήτριος Διόνυσος», γυιός τού 

Διονύσου καί τής Δήμητρας. Γιά τά παιδικά του χρόνια, στήν πατρί

δα του Λευκάδα, έχει γράψει τόν «·Ύμνο τού μεγάλου νόστου», 

όπου άποκαλύπτει ότι οί άφέγγαρες νυχτιές, όταν πρωτοδιάβαινε 
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στ' άμnέλια, σιωπηλός καί βυθίζοντας τή σκέψι του στόν έναστρο 
ούρανό, τοϋ χάρισαν τόν «κρυφό άρραβώνα τής μοίρας του», τοϋ 
σφράγισαν όλην τήν μετέπειτα πνευματική του πορεία. 

Νυχτιές άφέγγαρες, θερμό πού μέ γεμίσατε αίμα, 

καί πλούσιο, μαντικό 

τό πνέμα μου στεριώσατε - άλύγιστο ενα ρέμα 

βαθύ, πολεμικό-

καί στήν ψυχή μου θρέψατε τούς στοχασμούς ώς θρέφει 
σέ θεία κληματαριά 

ή άδρή άπονύχτερη δροσιά τσαμπιά τρανά σέ βρέφη, 

πανώρια καί βαριά! 

Σ' αύτό τό ποιήμά του, ό Σικελιανός προσωποποιεί τόν ούρα
νό, μέ τίς μυθολογικές όνομασίες τών διάφορων άστερισμών, 
νοιώθει νά τόν nαρακολουθή «μιά γενιά θεών", πίνει «τό κρασί τό 
μυστικό καί μαύρο", δηλαδή μυείται στά μυστήρια τοϋ κόσμου, 
σύμφωνα μέ τά. τυπικά τοϋ Όρφισμοϋ (νύχτα, ύπό τούς η χ ους 
τής λύρας ατόν μυστιRό Διθύραμβο) καί άποκτά τήν γνώσι γιά 
τήν έξέλιξη τής ζωής διά μέσου τών μορφών· είναι πιά λυτρωμέ
νος: 

Γιατί τό ξέρω πιό βαθιά κι' άπ' τό πηχτόν άστρόφως, 
κρυμένος σάν άετός, 

μέ περιμένει, έκεί πού πιά ό θείος άρχίζει ζόφος, 

ό π ρώτ ο ς  μ α ς  έ α υ τ ό ς. 

Σκηνές μυήσεως, σύμφωνα πλέον μέ τά διασωθέντα τυπικά, 
περιγράφει ατόν «Πρόλογο ατή Ζωή» καί ατόν «Δελφικό Λόγο". 
Καί άφηγείται ότι άξιώθηκε, ϋστερ' άπό νύχτες έξαγνισμοϋ καί 
μυστηριακού «όργίου", νά «φάγη άπό τό τύμπανο καί νά πιή άπό 
τό κύμβαλο,, καί νά δοκιμάση τόν κυκεώνα, τό ύδρόμελι πού έπι
ναν οί μυούμενοι, τήν δέκατη ήμέρα, σάν σύμβολο τής γλυκύτη
τας πού έμελλε νά διαδεχθή τήν ταραχή τών δοκιμασιών. 

'Ιερή 'Ελευσίνα 

ηπια στερνός τό άδρό πιοτό σου, 

καί ή ζωή πλημμύρισε βαθιά μου 
σ' άκρη άπαντοχή. 

'Ύστερ' άn' τήν μύησί του, είσάγει καί τήν θεογονία καί τόν 
συμβολισμό τών 'Ορφικών στήν ποίησί του - γιατί ϊσαμ' έκεί, τήν 
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πηγή τών έλληνικών μύθων, ή μύησίς του έφθασε. Στό «·Αντίδω
ρο», άπάνθισμα τού έργου του, είσάγει καί τά σχήματα τά συμβο
λικά: Μιά σφραγίδα, όπου συνδυάζονται τά όνόματα τού Διονύ
σου καί τού Χριστού, καί έναν σφραγιδόλιθο, όπου παριστάνεται 
ό Όρφεύς Έσταυρωμένος. 

Τό δεύτερο αύτό σύμβολο εΤναι σημαντικό. Τό πρωτότυπό 
του βρίσκεται στό άρχαιολογικό Μουσείο τού Βερολίνου καί οί 
σπουδαστές δέν έσυμφώνησαν αν εΤναι έργον παλιού Γνωστικού 
(όπως δέχεται ό Σικελιανός) η έργον Πρωτοχριστιανού. Είναι 
γνωστό πώς τά πρώτα χρόνια τού Χριστιανισμού οί νεοπλατωνι

κοί προέβαλαν τό άπόκρυφο περιεχόμενο τού Όρφισμού, πού 

εΤχε διαποτίσει καί τά άλλα άρχαία έλληνικά Μυστήρια - τά 

κηρύγματα γιά τόν ·Ένα Θεό, γιά τό προπατορικό άμάρτημα, τήν 

διφυή σύστασι τού άνθρώπου, τήν προσδοκία μελλούσης ζωής 

καί, άκόμη, τήν διδασκαλία τής άγνότητος, - γιά νά uποστηρίξουν 

πώς δέν ύστερούσαν οί μεμυημένοι τής άρχαιότητος άπό τούς 

νεοφωτίστους, στό βάθος τών δοξασιών. Άλλά καί οί χριστιανοί, 

στήν έποχή τών ρωμαϊκών κατατρεγμών, έπαιρναν συχνά τίς 

Όρφικές παραστάσεις γιά νά κρύψουν τή νέα Πίστι, χωρίς νά αί

σθάνωνται ότι πέφτουν σέ βεβήλωσι, άφού τόση όμοιότητα εΤχαν 

τά δύο δόγματα. ·Έτσι έχρησιμοποιήθηκε ή ·Άμπελος τού Όρ

φέα (μέ τήν μυστική προσθήκη τών πρώτων χριστιανών, ότι ή νέα 

θρησκεία είναι «ή άληθινή άμπελος»), ή λύρα τού Όρφέα σάν 

σύμβολο είρήνης καί άρμονίας μά καί ό ϊδιος ό Όρφέας, πού 

τόν έλάτρευαν στήν Πέργαμο ώς «βουκόλον», ζωγραφίστηκε 

στίς ρωμαϊκές κατακόμβες, μέ τήν κρυφή έννοια τού «Καλού 

ποιμένας» τής νέας θρησκείας. 

«-Ησαν χρήσιμες - καθώς γράφει ό καθηγητής Γκάθρι, τού 

Πανεπιστημίου τού Καίμπριτζ - αύτές οί προφυλάξεις έκείνον 

τόν καιρό, νά χρησιμοποιούν συμβολισμό πού δέν θά έξένιζε τόν 

είδωλολατρικό κόσμο, άλλά καί πού ή έννοιά του δέν θά ξέφευγε 

άπό έκείνους, όπου άπευθυνόταν άληθινά». 

Σ' αύτόν τόν αίνιγματικό, έν πάση περιπτώσεt, σφραγιδόλιθο 

(πού εΤναι πάρα πολύ πιθανόν νά έχρησιμοποιήθηκε άπό χριστια

νούς, γιατί ό Κλήμης Άλεξανδρεύς άναφέρει ότι ύπήρχε τέτοια 

συνήθεια καί ό ϊδιος συνιστούσε όρισμένα σύμβολα, άνάμεσά 

τους καί τήν Όρφική λύρα), άναγόμενο στόν 3ο η 4ο αίώνα τής 

έποχής μας, είκονίζεται ένας άνθρωπος σταυρωμένος κάτω άπό 

τόv ούράνιο θόλο, πού τόν άντιπροσωπεύουν ή ήμισέλινος καί 

έφτά άστρα. Ό σφραγιδόλιθος εΤναι καμωμένος άπό αίματίτην 

καί συμβολίζει ότι ό Όρφέας, μετά τόν διαμελισμόν του η τήν 

άνεξακρίβωτη ίστορικά σταύρωσί του, ξαναβρίσκεται όλόκλη-
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ρος, άνασταίνεται, γιά τά μάτια τών μεμυημένων. Καί ό Σικελια
νός ψάλλει: 

·Ώ μυστικά κατορθωμένο σώμα
σώμα τής θυσίας,
άντίδωρο άμετρων ψυχών,
'Εσταυρωμένε Βάκχε,

ω τσακισμένη άπό τό βάρος τών τσαμπιών

άθάνατη κληματαριά!

Άρχανδρική μου ξανασάρκωση στόν ϊσκιο!

· Αρχανδρική μου ξανασάρκωση στόν ηλιο!

'Ελληνική μου ξανασάρκωση στήν πλάση!

Θά σέ φτάσω! Θά σέ φτάσω!

(Πρόλογος στή Ζωή: Τό κατορθωμένο σώμα)

,ρ ποιητής λέει ότι αύτή ή στροφή «συμβολίζει πώς τό σώμα

τής Ποίησης, όσο κι' όν μεριάζεται, δέν κομματιάζεται ούσιαστι

κά, άλλά ύπάρχει πάντα όλόκληρο μέσα σέ κάθε της κομμάτι». 
Άλλά ειναι φανερό πώς ό συμβολισμός είναι πολύ εύρύτερος 

καί φθάνει μέχρι τήν «όμοφαγία» τών 'Ορφικών, πού τήν συνα
ντούμε καί στό Μυστήριο τής χριστιανικής άγίας Κοινωνίας. 

Αύτή τή γνώμη, τή στηρίζει όλόκληρο τό έργο τού Σικελιανού, 

όπου μπορεί νά παρακολουθήση κανείς, βήμα μέ βήμα, τήν 'Ορ

φική του μύησι. 
'Υπάρχει, πρώτα-πρώτα, ή Νύχτα, πού άπλώνει τό μυστηριακό 

σκοτάδι της. ·Όλες οί μυήσεις, νύχτα τελούνται, σά νά συμβολί

ζουν ότι ό βέβηλος όφείλει νά ξεκινήση άπό τό σκοτάδι γιά νά 

άνεβή πρός τό φώς. 

Μ' έμύησεν ό Όρφέας 
στή Νύχτα αύτήν άπό καιρούς, Βασίλισσά μου, 

όταν ή Άργώ, πού'χα μονάχος μου σταφνίσει, 

γεμάτη μ' ηρωες όλο κι' έσκιζε τό κύμα, 

κι όλα ώς νά τ' άφηνε άπό πίσω άπό τήν πρύμνα ... 

Στήν πλώρα άνέβηκεν Αύτός καί, μέ τήν όψη 
σκωμένη στ' άστρα, μοναχός του άρχίνησε έτσι: 

«'Ένα λυχνάρι στά σκοτάδια μας είν' ό ηλιος, 

καί μιά συμπόνια στήν έρμιά μας τό φεγγάρι ... 

Μά ή μαύρη νύχτα στέλνει πλούσιο τό έλεός της ... 

Τί, πότε βγαίνει τήν ψυχή άπό τό κορμί μας 

στόν ϋπνο μέσα, σά σπαθί άπό τό φηκάρι, 

πότε σ' άγρύπνιες μυστικές μάς κράζει άπάνω, 
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νά μετρηθούμε μέ τήν άβυσσο ... Σuντρόφοι, 
πρίν βγεί τό φώς καί μές στά δίχτυα του μάς κλείσει 
άχ, κι άς προλάβουμε νά ίδοϋμε στά σκοτάδια, 
σ' ενα βλεφάρου άνοιγοσφάλισμα ... Τί, άλί μας, 
μάτια δέν είναι άκόμα αύτά, μόν' είναι τρύπες, 
μές στά κρανία μας, καί πιό πάνω άπ' όλα τ' άστρα 

έχει ό 'Απόλλωνας τίς ρίζες του βυθίσει! 
Μόν' τάξετε όλη σας τή δύναμη στά σκότη, 

τί ό ηλιος φτάνει καί ψαρεύει τήν ψυχή Σας 

σέ δίχτυα όλόχρuσα, καί βγαίνει τό φεγγάρι 
καί σπαταλάτε μέσα στ' όνειρα τό νοϋ Σας. 
Μά Έσός ό νοϋ Σας έχει ρίζες στόν Αίθέρα, 

καί τά χρυσά τοϋ ήλιοϋ νά σπάσει δίχτυα πρέπει, 

κι' άπάνω άπ' τά όνειρα νά πιάσει τήν πηγή του!» 
(Ό Δαίδαλος στήν Κρήτη) 
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Κατά τούς 'Ορφικούς, ή Νύχτα, θυγατέρα τού 'Έρωτα καί 

μητέρα τού Ούρανού, τής Γης καί τών 'Άστρων, έχει δύναμι εύ

εργετική καί μεταβιβάζει τών θεών τίς σκέψεις στούς θνητούς. 

Γι' αύτό καί ό Σικελιανός ηiν άποκαλεί «'Άγια Νύχτα» καί τήν θε

ωρεί «πρώτο σκαλί» γιά 111v πνευματική άνοδο. 

'Υπάρχουν, ϋστερα, τά τρία 'Ορφικά Σύμβολα: Τό 'Άγιο 

Κλήμα, τό Ίερό Στάχυ καί τό Μυστικό Ρόδο. 

Ό Σικελιανός τά έρμηνεύει ενα-ενα. Τό κλήμα συμβολίζει 

τόν όνθρωπο σάν σάρκα καί πνεύμα. 'Όπως τό κλήμα «βυζαίνει 

τά σκοτάδια τής Γης καί πίνει άπ' τά ούράνια δρόσο» καί συνται

ριάζει στίς φλέβες του τό σκότος μέ τό φώς, έτσι καί ό όνθρω

πος, στή διφυή του σύστασι, έχει τή δύναμι νά άποβλέψη στήν 

«'Άγια Μέθη», τήν πνευματική λύτρωσι. Τό στάχυ δέν είναι παρά 

τό σύμβολο τής άναγεννήσεως τής ζωής, πού τό έχρησιμοποίη

σε καί ό Ίησούς. 'Όσο γιά τό Ρόδο τών 'Ορφικών, πού ύπενθυμί

ζει τά Μυστήρια τής 'Ίσιδας, ό ποιητής, στήν τραγωδία «·ο Διθύ

ραμβος τού Ρόδου», τό έπιφυλάσσει γιά έκείνους τούς άνθρώ

πους πού θά φθάσουν στήν ·,μηλότερη μύησι, πού είναι ή είρήνη 

καί ή άγάπη πρός 6λα τά όντα. Ό Σικελιανός δέν θέλει τούς άν

θρώπους νά δουλωθούν στής γης τά λάσπη, άλλ' οϋτε νά ξεχά

σουνε τήν τωρινή τους πατρίδα. Ταπεινοί, έλεύθεροι άπό φιλο

δοξία, φθασμένοι στή σύνθεσι τού κόσμου, νά ζούνε μέσα στόν 

κόσμο, παραγωγικοί, είρηνοποιοί. Καθώς έλεγεν ό Όρφέας: 

«Φυλαχτείτε 
άπό τοϋ πλούσιου τό τραπέζι· τί άλλο 
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πλατύ τραπέζι άπό τής Γης δέν είναι. 

Καί μή χωρίστε άπό τή Γή, θαρρώντας 
ψηλότερα άπό τούτη νά καθίστε 

σέ θρόνο δόξας ψεύτικης, τό θρόνο 

τής Γης σάν έχετε όλο. Άλλ' ό,τι βγαίνει 
άπό τή Γή, στυλώστε το, εϊτ' άμπέλι, 

εϊτε δεντρί· κι' αν γέρνει, δώσετέ του 

καί τό ϊδιο Σας ραβδί νά τό στεριώσει, 

τό ϊδιο σας δόρυ ... "Ετσι πού, μιά μέρα, 
ό Όρθιος Σκοπός νά λάμψει άπ' άκρη σ' άκρη 

τής Γης, καί, άπέραντου βασίλειου σκήπτρο, 
τό Ρόδο νά' χει κάθε λαός στό χέρι!» 
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Γιά τόν «·Ορθιο Σκοπό», ό Σικελιανός καλεί σέ διαρκή άγώνα. 

«'Όλο ν' άθλείς-», διατάζει καί ό Όρφέας. 

Καί άκόμα ύπάρχει στήν ποίησι τού Σικελιανού ή Όρφική, ή 
κρυφιόμυστη Σιγή. Είναι ή «αίώνια Σιγή», ή «όλάνθιστη Σιωπή», ή 

« 'Ηλύσια σιωπή» τραγουδημένη σέ όλους τούς τόνους, ή σιωπή 

«πού φανερώνει όλη -τή δύναμι τού νού καί ξεσκεπάζει τά άπό
κρυφα μυστήρια τής καρδιάς». 

Πέραν όμως άπό τά έξωτερικά γνωρίσματα τού Όρφισμού, 

πού όλα άπαντιώνται στήν ποίησι τού Σικελιανού, ύπάρχει, μετα
πλασμένη σέ στίχους, όλη ή φιλοσοφία τού «πατρός τών μυστα
γωγιών». 

"Αν καί στή «Θεογονία» του διαλαλεί πώς μένει «έλεύθερος 
Βωμός», άπό όλα τά «αγια βρέφη» τής μυθολογίας, ό Σικελιανός 

είναι ένας Όρφικός. 'Όχι μονάχα στήν ποίησί του, μά καί στήν 

καθημερινή του ζωή, τού όρεσε νά έπαναλαμβάνη τό «'Ορφαϊ

κόν όμοούσιον», τήν ένότητα τών πάντων. Στόν «Δαίδαλο στήν 

Κρήτη» κηρύττει πώς «ή γή καί ό ούρανός είναι ένα πράμα, καί ή 

γή μπορεί νά σμίξει μέ τ' άστέρια καθώς βαθύ σμίγει χωράφι μέ 

χωράφι». Καί στόν «Διθύραμβο τού Ρόδου» δέν δίνει σημασία 
ποιός άπό όλους τούς μαθητάς τού Όρφέα θά μιλήση, γιατί όλοι 

είναι μιά ψυχή, όλοι είναι ένα. Παραδέχεται άκόμη ό Σικελιανός 

τόν «μεγάλο Νόμο τής 'Αναλογίας», πού έπαναλαμβάνη στό πέ
ρασμα τών πολιτισμών τίς 'ίδιες αίώνιες άρχές καί θυμίζει όχι μο

νάχα τόν Όρφέα, άλλά καί Έρμή τόν Τρισμέγιστο. 
'Ακολουθώντας τό "·ορφαϊκόν όμοούσιον», ένδύει μέ τόν λα

μπρό τού στίχου του χιτώνα τήν πίστι τών Όρφικών, πώς τό σώμα 
του άνθρώπου είναι φυλακή τού άληθινού έαυτού του, τού πνευ
ματικού, έκείνου πού έλκει άπό τόν Ούρανό τήν καταγωγή του· 

καί πώς άπάνω στήν γή προορισμό νά έκπαιδευθή καί νά ξαναγυ-
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ρίση νοσταλγός ατή φωτεινή πηγή του, ατό ό.φραστο "Εν. 
Νά πώς μιλάει ό ποιητής γιά τό δράμα τής έξορίας τής άν

θρώπινης ψυχής πάνω ατή γή: 

Τού μυρμηγκιού ποτέ δέ σκέφθηκες τή μοίρα· 

Πρωτογεννιέται μέ φτερά, μά ξάφνου πάλι 

τά χάνει έτούτα τά φτερά καί μές στό χώμα 

κουφοδουλεύει, κι ούρανός τό χώμα του είναι. 
(Δαίδαλος ατή Κρήτη) 

Άπ' τήν άρχήν ώς μέ τό τέλος ποιός μαντεύει 

πώς τό σκουλήκι ξαφνικά φτερά θά βγάλει; 

'Έτσ' ή ψυχή τού κάθε άνθρώπου κρύβει άκέριο 

μέσα της Θεό, νά λυτρωθεί πλατιά πού πρέπει ... 
(Διθύραμβος τοϋ Ρόδου) 

Στό «Κατορθωμένο σώμα» μιλάει γιά τόν «nαλιγεννετικό καη
μό», γιά τήν προσωρινή άνάπαυσι πού παίρνει 1i ζωή ατόν χαμό 
τών μορφών, ώς νά ξαναγυρίση πάλι γιά τή νέα ό.θλησι. Στή «Δε
κάτη Μοϋσα» μιλάει γιά τόν «μαγνήτη ιών ούρανών» πού τραβά 
τίς ψυχές καί ατή «Διοτίμα» γιά τό «μυστικό πένταθλο» πού έχει 
νά διεκδικήση ή ψυχή, μέ τήν κυριαρχία της πάνω στίς αίσθή
σεις. Στόν «Χριστό ατή Ρώμη» nιά, φθάνει ατό «ό.ρρητον» τοϋ 
·ορφισμού, τήν tνωσιν τοϋ μύστου μέ τό θείον.

Μεθύστε πιά άπό μένανε κι άφήστε τό σταυρό μου. 

Τί έγώ είμ' άπ' τό σταυρό κι άπάνω άπό τά καρφιά μου. 

σά μέγα κλήμα τά τσαμπιά πόχει βαρειά κρεμάσει 

καί τό κρασί τής πιό τρανής θά σάς ποτίσει Μέθης. 

Μέ μένα αν ένωθήκατε, κι όλον τόν κόσμο ένώστε ... 

··οσο γιά τό δρόμο nρός τήν ύπερούσια λύτρωσι, ό ποιητής,
όπως ατό «Διθύραμβο τοϋ Ρόδου», έτσι καί ατό βασικό φιλοσο
φικό του έργο γιά τίς «Πέντε συνειδήσεις», δέ βρίσκει dλλον άnό 
τήν Κ α λ ωού ν η , πού niv όνοματίζει Δεκάτη Μοϋσα καί τήν 
ύμνεί μέ ένθεο πάθος. 

Δέν κάτεχα τ' όνομά σου 

ώ Μούσα 

ξέχωρη στίς Μούσες, 

αγιος πύργος, 

μοναχή! 
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Κι' ώ θάμα, 

αμοιαστο θάμα, 

ώς τό πρωτάκουστο βαθιά! 

Γιατί δέν ήταν 

ΙΛΙΣΟΣ 

μιά πού σ' έκραζε καί σ' όνομάτιζε φωνή! 
Μά ώ, Καλωσύνη! 

τ' όνομά σου 

έξυπνα άπό παντού, 

σάν όταν στά νησιά τοϋ Αίγαίου, 

άπ' τά μελτέμια πού φυσάνε άκράτητα, 

οί καμπάνες, 

μέ τόν ανεμο 

χτυπάνε μοναχές! 
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Καί στό τελευταίο άπό τά άφιερωμένα τής «'Αφροδίτης ού
ρανίας» τραγούδια του συνοψίζει τίς ήθικές άρχές, πού άκολου
θώντας ό άνθρωπος άδελφώνεται μέ τόν θάνατο κι' είναι γαλή
νια έτοιμος γιά_ τό θείο ταξίδι. Είναι ή βαθιά πίστις στή γη, όχι ή 

φωνή άπό τόν κόσμο" είναι ή νοσταλγία, παράλληλα, καί όχι ή 
άφέλεια πώς έδώ είναι ή άρχή καί τό τέλος τής ζωής εΤναι ή 
σοφή διάκριση άνάμεσα στά έφήμερα καί τά άφθαρτα· είναι ή 
προθυμία γιά ύnηρεσία- είναι, τέλος, ή άnέραντη αίσιοδοξία,ά
φού «άν είν' ή μέρα βροχερή, σέρνει nιό πλούσιο φώς, μά κι ό 
σεισμός βαθύτερη τή χτίση θεμελιώνει ... » 

'Αρματωμένος μέ τέτοια navonλia, μιά ήμέρα ό ποιητής ξεκί
νησε άπό τήν Άθήνα γιά τήν 'Ελευσίνα, περνώντας άnό τήν 'Ιερά 
Όδό, τό μεγάλο «δρόμο τής Ψυχής». Τόν προσπερνούσαν 
βωδάμαξες γεμάτες θημωνιές η ξύλα καί άνθρώnινοι 'ίσκιοι. Μά 
σά νά χάθηκε όλος ό κόσμος κι άnόμεινε μονάχα ή φύσις, θρο
νιάστηκε σέ μιά πέτρα, στήν άκρη τού δρόμου ριζωμένη καί σάν 
μέσα σέ φαντασία πέρα άnό τά χρόνια, βλέπει τρείς ϊσκιους: 

έναν 'Ατσίγγανο μέ δυό άλυσωμένες άρκούδες. Καί πιό πολύ 
πρόσεχε τήν μεγάλη άρκούδα καί τήν είδε σάν σύμβολο μαρτυ
ρικό όλου τού κόσμου, τωρινού καί περασμένου, σύμβολο όλου 
τού πανάρχαιου πόνου, τού κόσμου πού δέν έπλήρωσε άκόμα τό 
φόρο της ψυχής καί βρίσκεται στόν 'Άδη. Σκλάβος κι αύτός τού 
κόσμου, έρριξε τή δραχμή του στό ντέφι ... 

Μά ώς, τέλος, 

ό 'Ατσίγγανος ξεμάκρυνε, τραβώντας 

ξανά τίς δυό άργοβάδιστες άρκοϋδες, 
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καί χάθηκε στό μούχρωμα, ή καρδιά μου 

μέ σήκωσε νά ξαναπάρω πάλι 

τόν δρόμο όπού τέλειωνε στά ρείπια 

τού Ίερού τής Ψυχής, στήν 'Ελευσίνα 

κι' ή καρδιά μου, ώς έβάδιζα, βογκούσε: 

«Θα'ρτει τάχα ποτέ, θέ νά ρτει ή ώρα 

πού ή ψυχή τής άρκούδας καί τού Γύφτου 

κι ή ψυχή μου, πού Μυημένη τήνε κράζω. 

Θά γιορτάσουν μαζί;» 

Κι' ώς προχωρούσα, 

κ' έβράδιαζε, ξανάνιωσα άπ' τήν ϊδια 

πληγή, πού ή μοίρα μ' άνοιξε, τό σκότος 

νά μπαίνει όρμητικά μές στήν καρδιά μου, 

καθώς άπό ραγισματιάν αίφνίδια μπαίνει 

τό κύμα σέ καράβι πού όλοένα 

βουλιάζει ... Κι' όμως τέτοια ώς νά διψούσε 

πλημμύραν ή καρδιά μου, σά βυθίστη 

ώς νά πνίγηκε άκέρια στά σκοτάδια, 

σά βυθίστηκε άκέρια στά σκοτάδια. 

ενα μούρμουρο, άπλώθη άπάνωθέ μου, 

ενα μούρμουρο, 

κι εμοιαζ' ελεε: «Θά ρτει. .. » 
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'Ετσι, ό ποιητής άνανεώνει τήν πίστι τών 'Ορφικών, πώς ενας 

ύπέpτατος νόμος «άγει τάς ψυχός είς τό σώμα καί πάλιν άπό τού 

σώματος άνάyει καί τούτο κύκλω πολλάκις», δίνοντας τους ϊσες 

δυνατότητες νά τρέξουν στήν έξέλιξί τους, άλλά ποτίζοντας τις 

κάθε φορά μέ τό νερό της Λήθης, yιά νά μήν εύκολύνωνται, οϋτε 

καί νά δυσκολεύωνται άπό τό παληό φορτίο σ111v πορεία τους. 

'Ανανεώνει 111v πίστι πώς ή ζωή είναι μονάχα μία, πού πρέπει ν' 

άδελφώνει όλα τά όντα, άφού όλοι δικαιούνται, σάν θά περνάνε 

στόν κύκλο τών ταξιδιών τους νά κρατούν στό χέρι τήν τυπικιi 

Όpφική ταυτότητα: 

«Είμαι παιδί της Γ11ς καί τού έναστρου Ούpανού, άλλά πατρί

δα μου είναι ό Ούpανός». 
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(( το ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» 

Οί σκοποί τής Θεοσοφικής 'Εταιρείας. Ή κοινή κα

ταγωγή τής άνθρωπότητος. Πώς θά φθάσωμε πρα

κτικά στήν άδελφότητα 

Άnό τό περίφημο έργο τής 'Έλ.Μnλαβάτσκυ (μετάφρ. Μαρίκας 
Σακελλαρίου-Κανδήλη) rίαραλαμβάνομε μιά άκόμη σειρά έρω

ταnοκρίσεων: 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ποιοί είvαι οί σκοποί τής Θεοσοφικής Έταιρίας: 

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Οί σκοποί τής έταιρίας εΤναι τρείς: 
1. Ό σχηματισμός πυρήνα παγκόσμιας άδελφότητας τών άν

θρώnων, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, τάξη η θρη
σκείας. 

2. Ή διάδοση τής μελέτης τών άρειανών καί άλλων ίερών
γραφών δλων τών θρησκειών κι' ή άnοκατάσταση τής σημασίας 
τής άρχαίας άσιανής Φιλοσοφίας, δηλαδή τής βραχμανικής, 
βουδιστικής καί ζωροαστρικής. 

3. Ή άnό κάθε άποψη έρευνα τών απόκρυφων μυστηρίων
τής φύσης κι' ίδιαίτερα τών ψυχικών δυνάμεων τού ανθρώπου, 
πού βρίσκονται σέ λανθάνουσα κατάσταση άκόμη. Αύτοί εΤναι οί 
τρείς σκοποί τής 'Εταιρίας. 

ΕΡΩΤ.: Μπορείτε vά δώσετε περιάσότερες λεπτομέρειες; 

ΑΠΑΝΤ.: "Ας διαιρέσουμε κάθε σκοπό, σ' δσα έnεξηγηματικά 
άρθρα εΤναι χρήσιμο γιά νά σάς έξηγήσουμε. 

ΕΡΩΤ.: Τότε dς έξετάσοuμε τόv πρώτο σκοπό. Μέ ποιό τρόπο, vομί

ζετε, μπορεί vά διαδοθεί τό αϊσθημα τής άδελφότητας άvάμεσα σέ 

φυλές τόσο διαφορετικές σέ θρησκεία, σέ παράδοση, σέ ηθη, εθι

μα καί vοοτροπία; 

ΑΠΑΝΤ.: Θά προσθέσω καί κάτι πού διστάζετε νά μοϋ πείτε. Γνωρί
ζουμε πολύ καλά δτι έκτός άnό τά άnομεινάρια δύο αρχαίων φυλών 
τών Πάρσων καί τών 'Εβραίων, 6λα τ' άλλα έθνη βρίσκονται σ' άντί
θεση δχι μόνον τό tva πρός τό άλλο, άλλά καί nρός τόν ϊδιον τόν 
έαυτό του. Σ' αυτό δέν κάνουν έξαίρεση καί τά λεγόμενα πολιτισμέ
να χριστιανικά έθνη. Γι' αύτό άnορείτε καί δίχως άλλο θεωρείτε τόν 
πρώτο σκοπό μας μιά ούτοnία, δέν εΤναι έτσι; 

ΕΡΩΤ. Τ' όμολογώ. Τί εχετε vά μοιJ άπαvτήσετε; 
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ΑΠΑΝΤ.: Δέν άρνούμαι τό γεγονός, έχω όμως πολλά νά nώ γιά 

τήν άνάγκη νά διαλυθεί κάθε αίτία, πού κάνει τήν παγκόσμια 

άδελφότητα νά μοιάζει μέ ούτοnία. 

ΕΡΩΤ.: Ποιές είναι, κατά τή γνώμη σας, αύτές οί αiτiες; 

ΑΠΑΝΤ.: Πρίν άn' όλα ό έμφυτος έγωϊσμός τού άνθρώnου. Ή 

σύγχρονη θρησκευτική άγωγή, άντί νά μειώνει, καθημερινά 

έντείνει καί μάλιστα ένθαρρύνει καί δικαιώνει αύτό τόν έγωϊσμό. 

·Έτσι τό αϊσθημα αύτό καταλήγει σέ βία. Ή ίδέα περί δικαιοσύνης

κι' άδικίας παραποιήθηκε μέ τήν κατά γράμμα παραδοχή τής Βί

βλου τών Έβραίων. ·Όλη ή άνιδιοτέλεια, όλος ό άλτρουϊσμός τής
διδασκαλίας τού Χριστού, έμεινε μιά θεωρία κατάλληλη μονάχα
γιά ένα συγκινητικό κήρυγμα. Ό πρακτικός έγωϊσμός τού

Μωσαϊκού νόμου ρίζωσε βαθειά μές στήν ψυχή τών έθνών στή
Δύση. Μάταια ό Χριστός καταδίκασε τό «όφθαλμόν άντί όφθαλ

μού καί όδόντα άντί όδόντος», nούναι τό πρώτο όρθρο τού

Μωσαϊκού Νόμου. Σάς βεβαιώνω όσο γίνεται nιό έντονα καί κα

τηγορηματικά, πώς μόνη ή θεσοφία μπορεί νά διαλύσει τήν κακία
αύτού τού νόμου, καθώς καί πολλών άλλων.

ΕΡΩΤ.: Πώς, dραγε; 

ΑΠΑΝΤ.: Άnλούστατα, δίνοντας τίς λογικές φιλοσοφικές, μετα
φυσικές κι' έnιστημονικές άκόμη άnοδείξεις ότι: α) όλοι οί άν

θρωποι έχουνε τήν ϊδια φυσική καί πνευματική καταγωγή, nουναι 
ή βασική άρχή τής θεοσοφικής διδασκαλίας, β) πώς άφού όλη ή 

άνθρωnότητα δημιουργιiθηκε άn' τήν ϊδια ούσία - τήν μία άπειρη, 

αίώνια κι' άναρχη ούσία - εϊτε τή λέμε Θεό, εϊτε Φύση, τίποτε 
δέν συμβαίνει σ' ένα 'Έθνος η σ' έναν άνθρωπο χωρίς αύτό νdχει 

τόν άντίκτυnό του σ' όλα τ' άλλα έθνη, κι' όλους τούς άλλους άν
θρώnους. Αύτό ειναι τόσο βέβαιο, τόσο φανερό, όσο καί τό ότι 

dv μιά πέτρα πέσει μέσα στό νερό θά βάλει σέ κίνηση άργά η 
γρήγορα κάθε του σταγόνα. 

ΕΡΩΤ.: Μ' αύτή δέν ειvαι χρισ,ιαvική διδασκαλiα, άλλά μάλλον παν

θεϊστική. 

ΑΠΑΝΤ.: Έδώ άκριβώς κάνετε λάθος. ΕΤναι καθαρά χριστιανική 
κι' όχι ίουδαϊκή. ·Ίσως γι' αύτό nροτιμούνε νά τήν άγνοούνε τά 
έθνη, πού άκολουθούνε τή Βίβλο. 

ΕΡΩΤ.: Μ' αύτή ειναι μιά dδικη κατηγορiα. Σέ ποιές άποδεiξεις 

στηρίζετε αύτά πού λέτε; 

ΑΠΑΝΤ.: Νά σάς τίς nώ άμέσως. Ό Χριστός ειναι γνωστό πώς δί-
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δαξε: «άγαnάτε άλλήλους, άγαnάτε τούς έχθρούς ύμών ... Έάν 
γάρ άγαnήσητε τούς άγαnώντας ύμάς, τίνα μισθόν έχετε; ούχί 

καί οί τελώναι ( 1) τό αύτό nοιούσι; καί έάν άσnάσησθε τούς φί
λους ύμών μόνον, τί nερισσόν ποιείτε; ούχί καί οί τελώναι οϋτω 

nοιούσιν;" Αύτά είναι τά λόγια τού Χριστού. Ή «Γένεση .. όμως 

λέει: « 'Επικατάρατος Χαναάν· nαίς οίκέτης έσται τοίς άδελφοίς 

αύτού". (IX, 25). 

Νά γιατί οί λαοί τής Βίβλου κι' όχι τού Χριστού nροτιμούνε τό 

νόμο τού Μωϋσή άnό τό·νόμο τού Χριστού. Ή Παλαιά Διαθήκη, 

πού προσαρμόζεται περισσότερο στά πάθη τους, είναι ή βάση 

τών νόμων τής κατάκτησης καί τυραννίας τών κ α τ  ώ τ ε  ρ ω ν  

φυλών. Πόσα έγκλήματα δέν έχουνε γίνει μέ δικαιολογητικό τή 
φράση αύτή άnό τή Γένεση, πού μοιάζει άληθινά διαβολή αν πε

ριοριστούμε στήν κατά γράμμα έξήγησή της μόνο (2). 

1. Τήν έποχή έκεiνη θεωρούσανε τούς τελώνες κλέφτες κι' άπατεώνες. Ό τί 
τλος καi τό έπάyyελμα τού τελώνη ητανε yιά τούς 'Εβραίους τό χειρότερο πράγ

μα τού κόσμου. Τούς ηταν� άπαyορευμένο νά μπαίνουν στό ναό. Ό Ματθαίος μι
λώντας yιά τούς είδωλολάτρες μεταχειρίζεται τήν ϊδια φρασεολογία όπως καί yιά 
τούς τελώνες. (XVII 17). Κι' όμως έκείνο τόν καιρό οί τελώνες ητανε oi είσπρά

κτορες τών φόρων στήν ύπηρεσία τών Ρωμαίων, άκριβώς όπως όλλοτε οί ·Άγγλοι 
ύπάλληλοι στίς Ίνδίες καί στίς όλλες άποικίες. 

2. Χάρη στήν έπιρροή ίσχυρών ήθικών δυνάμεων ή άνθρώπινη σκλαβιά είχε

έξαφανισθεί στό τέλος τού Μεσαίωνα. Ή έπiδρασή τους όμως κλονίστηκε άπό δύο 
σημαντικά γεγονότα, πού στάθηκαν ή άφορμή νά ξεσπάσει πάνω στήν άνθρωπότητα 
μιά δυστυχία, πού όμοιά ϊσως δέν είχε ώς τώρα γνωρίσει. Τό ένα άπ' αύτά ητανε τό 
πρώτο ταξίδι πρός μιά άκτή πολυάνθρωπη καί βάρβαρη, όπου ή άyοραπωλησία άν
θρώπινων ύπάρξεων ητανε κάτι συνηθισμένο. Τό όλλο, ή άνακάλυψη τού Νέου Κό

σμου, όπου άνεξάντλητες πηγές θαυμαστού πλούτου προσμένανε τήν άξιοποίησή 

τους άπό έρyατικά χέρια. Έπί τετρακόσια χρόνια όντρες, γυναίκες, παιδιά, άποσπά
σθηκαν βίαια άπ' ότι γνώριμο κι άyαπητό καί πουλήθηκαν· σκλάβοι σέ ξένους έμπό

ρους. Στό φρικιαστικό αύτό πέρασμά τους άπό τή μιά ηπειρο στήν όλλη σύρθηκαν 
άλυσσοδεμένοι πολλές φορές ό ζωντανός μαζί μέ τόν πεθαμένο. Σύμφωνα μέ τόν 
άμερόληπτο ίστορικό Bancroft, 3.250.000 μαύροι μεταφέρθηκαν άπ' τήν πατρίδα 
τους στήν 'Αμερική. Διακόσιες πενηντα χιλιάδες άνθρώπινες ύπάρξεις πετάχτηκαν 
στιi θάλασσα όσον καιρό κράτησε αύτή ή μεταφορά. Oi ύπόλοιποι ρίχτηκαν σέ μιά 

ζωή γεμάτη άνείπωτη δυστυχία κάτω άπ' τό μαστίγιο μέσα στά μεταλλεία rϊ τίς φυ
τείες τού ρυζιού καί τού ζαχαροκάλαμου. Ή χριστιανική 'Εκκλησία είναι ύπεύθυνη 

γι' αύτό τό βαρύ έγκλημα. Τό ίσπανικό κράτος (χριστιανοκαθολικό) ύπέyραψαν έν 
όνόματι τής Άγ. Τριάδος, περισσότερες άπό δέκα συμφωνίες, πού δίνανε τήν όδεια 
yιά τήν πώληση 500.000 άνθρώπων. Στό 1562 ό John Hawkins ξεκίνησε yιά τήν 
'Αφρική μέ τό μοχθηρό σχέδιο ν' άyοράση σκλάβους καί νά τούς ξαναπουλήση στίς 
Δυτικές Ίνδίες. Τό όνομα τού καραβιού ητανε «Ίησούς». Ή Βασίλισσα 'Ελισάβετ, 

χριστιανή διαμαρτυρόμενη, τού πρόσφερε άνταμοιβή ο' αύτή του τήν έπιτυχία, (τήν 

πρώτη έπιχείρηση τών 'Αyyλων ο' αύτό τό άπάνθρωπο έμπόριο), τήν όδεια τά οίκό
σημά του νά παριστάνουν ένα δεμένο νέγρο. (Άπό τό όρθρο τής Άyνωστικής 'Εφη
μερίδας: «Κατακτήσεις τού Σταυρού»). 
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ΕΡΩΤ.: Σάς dκοuσα vά λέτε, δτι ή 'Επιστήμη άποδεικvύει τήv κοιvή 

φυσική καταγωγή τού άvθρώπου, κι' δτι ή θρησκεία τής Σοφίας 

άποδεικvύει τήv κοιvή πνευματική προέλευση. Δέv νομίζετε δτι οί 

Δαρβινιστές κάθε dλλο παρά διαπvέοvται άπό φιλικά άδελφικά αί

σθήματα; 

ΑΠΑΝΤ.: 'Έχετε δίκιο. Αύτό άκριβώς δείχνει πόσο δέν είναι άρ

κετό τό ματεριαλιστικό σύστημα καί πόσο άνώτερη είναι ή Θεο

σοφία. Ή κοινότητα τιϊς φυσικής μας καταγωγής δέν συγκινεί 

ό,τι ύψηλό καί βαθύ ύπάρχει μέσα μας. Ή ϋλη μόνη χωρίς τήν 

ψυχική καί πνευματική ένέργεια, χωρίς δηλαδή τή θεία ούσία, 

δέν συγκινεί τήν άνθρώπινη καρδιά. Ή κοινή όμως καταγωγή 

στήν ψυχή καί τό πνεύμα τού πραγματικού άθάνατου άνθρώπου, 

όπως μός τή διδάσκει ή Θεοσοφία, όταν άποδειχθεί, ριζώνει βα

θειά στίς καρδιές τών άνθρώπων καί τούς ώθεί στό δρόμο τής 

άληθινής άγάπης, τιϊς άδελφικής καλής διάθεσης. 

ΕΡΩΤ.: Πώς δμως ή Θεοσοφία έξηγεϊ τήv κοιvή καταγωγή τής άv

θρωπότητας; 

ΑΠΑΝΤ.: Διδάσκοντας ότι στό βάθος τής φύσης, άντικειμενικής 

κι' ύποκειμενικής, μέσα ο' ότι περιέχει τό σύμπαν, όρατό κι άό

ρατο, ύπάρχει, ύπήρχε καί θά ύπάρχει μιά άπόλυτη ούσία, άπό 

τήν όποία όλα προέρχονται καί στήν όποία όλα ξαναγυρίζουν. 

Αύτή είναι ή Άρειανιi φιλοσοφία, πού τελειότερους άντιπροσώ

πους έχει το σύστημα τών Βεντάντα καί τό Βουδδισμό. Καθήκον, 

έπομένως, τών θεοσόφων είναι νά ύποστηρίξουνε μέ κάθε πρα

κτικό μέσο τήν άνάγκη μιός άγωγής χωρίς προκατάληψη, έλεύ

θερης άπ' τό σεκταρισμό, δηλαδή τή χωριστική, μεροληπτική 

προκατάληψη. 

ΕΡΩΤ.: Πώς δμως θά φτάσουμε στήv πρακτική έφαρμογή τής ίδέας 

τής άδελφότητας ατό φυσικό πεδίο; 

ΑΠΑΝΤ.: Ίδού πώς: Πρώτα άπ' όλα, ό,τι είναι άληθινό στό μετα

φυσικό πεδίο, είναι έπίσης κοί γιά τό φυσικό. 'Ύστερα μέ τήν κα

τανόηση ότι δέν ύπάρχει πιό άνεξάντλητη πηγή μίσους καί σύ

γκρουσης άπ' τίς θρησκευτικές διαφορές. 'Όταν μιά όμάδα πι

στεύει, πώς κατέχει τήν άπόλυτη άλήθεια, θεωρεί ότι όλοι οί όλ

λοι είναι μπερδεμένοι στά δίκτυα τής πλάνης, τού «διαβόλου». 

"Αν όμως οί όνθρωποι καταλάβουν, ότι κανείς δέν κατέχει τήν 

ά π ό λ υ τ η  άλήθεια καί πώς όλες οί άπόψεις συμπληρώνουν ιi 

μία τήν όλλη· dv νοιώσουνε πώς ιi ό λ η  άλήθεια βρίσκεται στό 

συνδυασμό όλων τών άπόψεων, άφού κάθε μιά άπορρίψει ό,τι 
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σφαλερό έχει μέσα της, τότε μόνο θ' άποκατασταθεί μιά πραγ

ματική άδελφότητα στίς θρησκείες. Τό ϊδιο ίσχύει καί γιά τόν 
ύλικό κόσμο. 

ΕΡΩΤ.: Σάς παρακαλώ συνεχίσετε τήν έξήγηση.
ΑΠΑΝΤ.: Πάρετε παράδειγμα ένα φυτό. 'Αποτελείται απο τή 
ρίζα, τό βλαστό, τούς κλάδους καί τά φύλλα. Ό βλαστός είναι τό 

ένωτικό στοιχείο τού φυτού. 'Έτσι κι' ή άνθρωπότητα ατό σύνολό 

της είναι ό βλαστός, πού προέρχεται άπ' τήν πνευματική ρίζα. 
"Αν πληγώσετε τό βλαστό, κάθε κλάδος καί κάθε φύλλο θά αί
σθανθούνε τόν άντίκτυπο. Τό ϊδιο γίνεται καί στήν άνθρωπότητα . 

. ΕΡΩΤ.: Ναί, μά όλο τό φυτό δέν ύποφέρει αν πάθει κάτι ένα κλαδί η 
κάποιο φύλλο. 
ΑΠΑΝΤ.: Καί συμπεραίνεται έτσι, πώς αν ό άνθρωπος ύποστεί 
κάποιο κακό, ή άνθρωπότητα όλόκληρη δέν ύποφέρει τίς συνέ

πειες; Πώς τό ξεύρετε; Άκόμη κι' ή ματεριαλιστική έπιστήμη δι
δάσκει πώς κι' ή έλάχιστη βλάβη ο' ένα φυτό μπορεί νά δημιουρ

γήση έμπόδια στήν κανονική του άνάπτυξη. Ή άναλογία λοιπόν 
είναι τέλεια καί κάνετε λάθος αν δέν τό παραδέχεστε. Ξεχνάτε 
πώς μιά πληγή ατό δακτυλό σας έχει άντίκτυπο ο' όλο τό νευρικό 
σύστημα; 'Όλο τό σώμα ύποφέρει. Έξ άλλου έχω νά σάς ύπενθυ

μίσω, ότι ύπάρχουνε καί πνευματικοί νόμοι πού κυβερνούνε 
φυτά, ζώα καί άνθρώπους, παρ' όλο πού πιθανόν νά μή τούς δέ
χεστε, γιατί ή έπίδρασή τους δέν είναι φανερή πάνω ατά φυτά 
καί τά ζώα. 

ΕΡΩΤ.: Ποιούς νόμους έννοεϊτε; 
ΑΠΑΝΤ.: Τούς καρμικούς νόμους. Δέν θά νοιώσετε καλά τό νοή

μά τους, αν πρίν δέν μελετήσετε τόν 'Αποκρυφισμό. Στήν άληθι
νή φιλοσοφία ή κάθε φυσική πράξη έχει τόν αίώνιο ήθικό της 
άντίκτυπο. "Αν πληγώσετε έναν άνθρωπο σωματικά, νομίζετε βέ
βαια, πώς οί πόνοι του δέν έχουνε καμμιά συνέπεια γιά τό γείτο

νά τους κι' άκόμη λιγότερο γιά τούς άνθρώπους, πού άνήκουν ο' 

ένα άλλο έθνος. Σάς βεβαιούμε, ότι μ έ τ ή ν π α ρ  έ λ ε υ  ο η 
τ ο ύ  χ ρ ό ν ο υ  τ ό  κ α κ ό  α ύ τ ό  θ ά  φ τ ά σ ε ι  κ α ί  τ ο ύ ς

6 λ λ ο υ ς .  Γι' αύτό τό λόγο, άδελφικά αίσθήματα, δπως τά δια
κήρυξαν ό Χριστός καί ό Βούδδας, δέν μπορούνε ν' άνθίσουνε 
πάνω ατή γη, δσον καιρό οί άνθρωποι δέν παραδέχονται σάν 
ά ξ ί ω μ α  δτι τήν άδικία πού κάνουμε ο' έναν άλλο, τήν κάνουμε 

δχι μόνο ατόν ϊδιο τόν έαυτό μας, άλλά καί στήν άνθρωπότητα 
όλόκληρη. 
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'Εαρινή 'Ισημερία 

Ή «Μυστική Διδασκαλία» τής 'Έλενας Πετρόβνα Μπλαβά

τσκυ μέ όσα άναφέρει γιά τήν 'Εαρινή 'Ισημερία έρεθίζει ηiν τάσι 

τού άνθρώπου πρός τή φαντασία. Μερικοί είρωνεύονται έν γένει 

τήν φαντασία, άλλά μιά ύ γ ι ή ς φαντασία συχνά θίγει ηiν πραγ

ματικότητα, γιατί δίνει στόν όνθρωπο δύναμη νά έλθει σ' έπαφή 

μέ πράγματα όγνωστα στόν συνηθισμένο νού. Άλλά ός δούμε: 

Ή 'Εαρινή 'Ισημερία - ή 21 η Μαρτίου - κατά τήν όποία ή μέρα καί 

νύκτα έχουν όμοια διάρκεια, έπειδή ό 'Ισημερινός τής Γης, τέμνεται 

τήν ή μέρα αύτή μετά τής έκλειπτικής, εΤναι ή άρχή τής 'Ανοίξεως καί 

άνταποκρίνεται στήν αύγή, τή νεότητα, τή φωτιά, τήν 'Ανατολή. 

Κατά τήν Μυστική Διδασκαλία οί Ίνδοί ύποστηρίζουν ότι 

20.400 χρόνια πρίν άπό τήν Καλί Γιούγκα* τό �εκίνημα τού 

Ζωδιακού των κύκλου συνέπεσε μέ τήν 'Εαρινή 'Ισημερία, διότι 

συνέβη τότε σύζευξις τού Ήλίου καί τής Σελήνης. 

Κατά ηiν διάρκεια ηϊς 3ης «pίζας-φυλ1ϊς» έβασίλευε αίώνια 

όνοιξις σ' όλη ηiν ύδρόγειο. Άλλά μετc. τόν «χωρισμό» της έτερ

ματίζετο ιi Σατυά - Γιούγκα καί τότε όρχισε ή έναλλαγή τών έπο

χών. Τό κρύο άνάγκασε τούς άνθρώπους νά κτίσουν καταφύγια 

καί νά κατασκευάσουν ένδύματα. 

Ή έαρινή ίσημερία άποτελεϊ τό ξεκίνημα ένός νέου κύκλου 

τής φύσεως. Παντού γεννιέται νέα ζωιi καί ή Μητέρα Γιϊ προε-

· Κολι Γιούγκα - Έποχιi τιϊς Κολι, βpοχμοvικης θεότητας. ούζυγου τού Σίβα.
Είναι θεά τού Αδου. είκοvιζόμεvη μέ τέοοοpος βpοχίοvος, κpοτούοο κpovio άv
θpώπιvο κοί φέpουοο πεpιδέpοιοv άπό κpovio Κατά τήv Ίvδικιi φιλοσοφία, ύπάp
χει μιά διαδοχή ΚύκΛων ιϊ έποχώv (Γιούγκο) κοί ιi διανυόμενη οπό τιϊς πτώσεως 
τού έλληvικού πολιτισμού, πεpίπου, είναι 11 Κολί-Γιούγκο, πεpίοδος ίοχυpώv έπι
δpάοεωv τού Κακού. Στιiv ίvδικιi φιλολογία ύπάpχει μιά χοpοκτηpιοτικιi ίοτορίο 
γιά τιjv περίοδο ούτιi. Κάποιος όvθpωπος έπώληοεv είς όλλοv τεμάχιον γης τοiς 
μετρητοίς. Επειτο άπό λίγες ιiμέρες. ό νέος ίδιοκτήτης πηγε οτόv προηγούμενο 
κοί τού είπε bτι σκάβοντας βρηκε θηοουpό άπό χpυοόv κοί πολυτίμους λίθους. 
τόv όποίοv ιϊθελε vo τού ποροδώοη, γιατί ούτός εiχεv άγοpάοει τιiv έπιφόvειο 
της γιϊς. Ο πωλητιjς ιiρvήθη, δηλωvοvτας ότι πουλώντας τιiv γιϊ. είχε πουληοει 
κοί κάθε τι περιεχόμενον είς ούτιiv. Μάλιστα, ουvεχάpη τόv άγοροοτιi γιά την 
κολιi του τύχη. Ο άγοροοτής έπέμεvε vά ποpοδώοη τόv θηοουpό κοί ό πωλητιiς 
έπέμεvε οτιiv όρvηοί του vά τόv πορολάβη. Συvεφώvηοοv vό συζητήσουν πάλι 
τήv έπομέvη τό πρωί. Αλλά μέσο ατή νύκτα έκείvηv έληξεv ή προηγούμενη Γιού
γκο (ιi Σοτυά-Γιούγκο) της φωτεινιϊς η χρυοιϊς περιόδου κοί όρχιοε ή Κολί
Γιούγκο. Τό σκοτάδι έπεσε ατό πνεύμα τώv άvθρώπωv κοί άvέτpεψεv όρδηv τιjv 
κοτάοταοί του. Ό πωλητής τιϊς γης διεκδικούσε τώρα, τόv θηοουρόv, γιατί είχε 
πουλιiοει μόνον τιiv έπιφάvειο, έvώ ό όγοροοτής άπέκρουε ούτή τήv άξίωοι, 
δηλώνοντας ότι δέv είχε διατυπωθεί, κατά τήv άγοροπωληοίο κομμιά έπιφύλοξις 
Πλιipης όvτιοτpοφιi τώv pόλωv .. 
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τοιμάζει τήν άφθονία τών δώρων της. Ό κύκλος θά κλείση μέ 
τήν άνάnτυξι, τήν ώρίμανσι, μέ τήν θυσία καί τελικά μέσον τού 
θανάτου nρός τήν άνάστασι. 

Αύτός ό κύκλος τής Φύσεως εΤναι καί ό κύκλος τής άνθρώnι
νης ζωής, ό κύκλος τού άνθρώnου. Τό τέλος τού παλαιού καί τό 

άρχίνισμα τού νέου. 
Ή παρούσα στιγμή, τό αίώνιο τώρα, εΤναι ή καλύτερη θέσις 

τής ζωής καί ή καλύτερη θέσις ένατενίσεως μέσ' άnό τό παρά
θυρο τού συμβόλου. 

Τό σύμβολο αύτό καθρεφτίζει τήν ζωή, τήν άγάnη καί τόν 
πόθο τής Ψυχής γιά τόν Άγαnημένο. Μπορούμε νά νιώσουμε 
αύτό τό δράμα τής άγάnης τώρα, σέ μιά στιγμή πού έκτυλίσσεται 
στήν τεράστια κοσμική σκηνή, όπου ή Γη εΤναι ή μητέρα μας καί 
ή Φύσις, ή φυσική μας διαμονή. 

Ύnάρχει μιά άναφορά σ' αύτή τήν στιγμή τού έτους ατούς 
Ψαλμούς τού Δαυϊδ (ιη· 6-7). 

«·Εν τώ ήλίω έθετο τό σκήνωμα αύτού· καί αύτός ώς νυμφίος 
έκnορευόμενος ώς γίγας δραμείν όδόν αύτού. Άn' άκρου τού ού
ρανού ή έξοδος αύτού καί τό κατάντημα αύτού έως τού άκρου τού 
ούρανού, καί ούκ έστιν ός άnοκρυβήσεται τής θέρμης αύτού». 

Τίς ήμέρες αύτές, αίσθανόμαστε γύρω μας τό νέο ξεκίνημα, ότι ή 
Μητέρα Γή, ή Νύμφη, δέχεται καί πάλι άnό τόν "Ήλιο τήν πλήρη δύ
ναμι τής ζωής, πού ζωογονεί κάθε ρίζα καί τήν ώθεί nρός τό φώς. 

Αύτή τήν στιγμή πού ή Γή εΤναι έτοιμη νά δεχθιϊ τήν Ζωή τού 
Ήλίου συντελείται ή εύτυχία τής άγάnης τής φύσεως γιά τά τέ
κνα της, έnίσης άντανακλάται ή Κοσμική άγάnη καί ή άγάnη τού 
Λόγου nρός τόν πνευματικόν "Άνθρωπο. 

Ή άγάnη αύτή έκφράζεται πολύ όμορφα στό "Ασμα Άσμάτων: 
«Φωνή άδελφιδού μου· ίδού ουτος ηκει nηδών έnί τά όρη, 

διαλλόμενος έnί τούς βουνούς, όμοιος έστιν άδέλφιδός μου τη 
δορκάδι η νεβρώ έλάφων έnί τά όρη Βαιθήλ, ίδού ουτος όnίσω 
τού τοίχου ήμών προκύπτων διά τών θυρίδων, έκκύnτων διά τών 
δικτύων, άnοκρίνεται άδελφιδός μου, καί λέγει μοι· άνάστα, έλθέ 
ή πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου, ότι ίδού ό χειμών nα

ρήλθεν, ό ύετός άnήλθεν, έnορεύθη έατώ, τά άνθη ώφθη έν τη 
γή, καιρός τής τομής έφθακε, φωνή τής τρυγόνος ήκούσθη έν 
τη γή ύμών, ή συκή έξήνεγκεν όλύνθους αύτής, οί άμπελοι κυ
nρίζουσιν, έδωκαν όσμήν, άνάστα έλθέ, ή πλησίον μου, καλή 
μου, περιστερά μου». 

Άλλά, θά ύnάρξη καί πάλι Αίώνια "Άνοιξις, όταν δέν θά ύnάρ

χη nιά χωρισμός - όταν μέσω Ζωής, θανάτου καί Άναστάσεως ό 

·Άνθρωπος φθάση τήν τελείαν 'Ένωσιν.
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Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Διαμεσότης καί άγιότης 

Άπόσπασμα άπό τό βιβλίο της «lsis Unveiled» 

Παραδεχόμαστε τόσο δεδομένον τό γεγονός ώστε νά μή 
χρειάζεται τώρα καμμιά προσπάθεια έκ μέρους μας yιά νά 
δώσωμε άποδείξεις, ότι άσυνείδητες έκδηλώσεις πνευματικών 
δυνάμεων, όσον καί συνειδητά κατορθώματα ύψηλής μαγείας, 
συνέβησαν σέ όλες τίς χώρες καί σέ όλους τούς αίώνες, τόσο μέ 
ίεροφάντες όσο καί μέ άνεύθυνα διάμεσα. 

·Άνθρωποι τών όποίων τά όνόματα θά μείνουν yιά πάντα άθά
νατα, χαραγμένα έπί τού πυλώνας τής πνευματικfΊς ίστορίας τού 

άνθρώπου, έδωσαν παραδείγματα περί τού πού μπορεί νά φθάση 
ή άνάπτυξις τών θεϊκών δυνάμεων τού μικροκόσμου. 

�Ηταν λοιπόν οί θεϊκοί αύτοί ανθρωποι «διάμεσα», όπως τό 
θέλουν οί όρθόδοξοι πνευματισταί; Κατά κανέναν τρόπο, αν μέ 
τόν όρον αύτόν έννοούμε έκείνους «τούς άσθενικούς εύπαθείς» 
πού γεννιούνται μέ είδικό όργανισμό καί οί όποίοι, άνάλοyα μέ 
τήν άνάπτυξι τών δυνάμεών των, ύπόκεινται όλο καί περισσότερο 

στήν άκαταμάχητη έπιρροή ποικίλων πνευμάτων, καθαρώς άν

θρώπινων η στοιχειακών. Δέν ύπάρχει άμφιβολία γι' αύτό, αν θε
ωρήσωμεν διάμεσον τό κάθε ατομον, στή μαγνητική άτμόσφαιρα 

τών όποίων μπορούν νά κινούνται, νά ένεργούν καί νά ζούν οί κά

τοικοι άνωτέρων άόρατων σφαιρών. Μ' αύτή τήν έννοια κάθε 
ατομο ειναι διάμεσον. 

Ή διαμεσότης μπορεί νά ειναι αύτοδημιούργητος η άπό έξω
τερικές έπιρροές η μπορεί νά παραμένη λανθάνουσα σ' όλη τή 
ζωή. « "Ο άναγνώοτης πρέπει νά έχη κατά νούν τόν όρισμά τού 

όρου, διότι αν δέν κατανοείται καλώς ή σύγχυσις θά ειναι άναπό

φευκτη». 
Ή διαμεσότης τού εϊδοuς αύτού μπορεί νά ειναι ένερyητική η 

παθητική, άποκρουστική η δεκτική, θετική η άρνητική. Ή διαμε

σότης μετριέται μέ τήν ποιότητα τής αϋρας, ή όποία περιβάλλει 
τό ατομον. Ή αϋρα μπορεί νά ειναι πυκνή, συννεφιασμένη, άπο

πνικτική, άηδής στό καθαρό πνεύμα καί έλκύει έκείνα μόνον τά 
άχρεία όντα, τά όποία βρίσκουν εύχαρίστηση σ' αύτήν, όπως τό 

χέλι στά θολά νερά, η μπορεί νά ειναι καθαρή, κρυστάλλινη, 

διαυγής, όπάλλινη, όπως ή πρωινή δρόσος. 
Τό πάν έξαρτάται άπό τόν ήθικό χαρακτήρα τού διαμέσου. 
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Ή ούράνια αύτή δόξα πραγματοποιήθηκε σέ ανδρες bπως ό 
'Απολλώνιος, ό 'Ιάμβλιχος, ό Πλωτίνος καί ό Πορφύριος. 'Εξελί
χθηκε μέ τή δύναμι τής ψυχής των, όμόφωνα μέ τό πνεύμα των, 
μέ τήν ύπεράνθρωπο ήθική των καί άγιότητα τού βίου των. 'Ενι
σχύθηκε άπό συχνούς καί έκστατικούς στοχασμούς. Τέτοιους 
αγιους άνθρώπους μπορούσαν νά τούς πλησιάσουν καθαρές 
πνευματικές έπιρροές. Άκτινοβολούντες όλόγυρά των μιά 
άτμόσφαιρα θείας άγαθοεργίας άνάγκασαν τά κακά πνεύματα νά 
φεύγουν άπ' αύτούς γιατί αύτά όχι μόνο δέν μπορούσαν νά ύπάρ
χουν μέσα στήν αϋρα των, άλλά οϋτε μπορούν νά παραμείνουν 
στήν αϋρα προσώπων, πού κατέχονται άπό δαιμονοληψία, αν ό 
θαυματουργός έξασκή τήν θέλησί του η καί άπλώς τούς πλησιά
ζη. Αύτό ειναι ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ, όχι «διαμεσότης». Τέτοιοι ανθρω
ποι εΤναι ναοί, στούς όποίους κατοικεί τό πνεύμα τού Θεού. 
Άλλά αν ό ναός μολυνθή μέ τήν είσδοχή κακού πάθους, σκέψε
ως η έπιθυμίας, ό μεσολαβών πέφτει στή σφαίρα τής μαγείας. 

Ή πόρτα ειναι άνοικτή, τά καθαρά πνεύματα άποσύρονται καί 
τά κακά όρμούν μέσα._ Αύτό ειναι άκόμα μεσολάβησις, άλλά 
κακή. Ό μάγος, bπως ό Θαυματοποιός, σχηματίζει τήν δική του 
αϋρα καί ύποβάλλει στή θέλησί του όμοιογενή κατώτερα πνεύ
ματα. 

Άλλά ή διαμεσότης, bπως έννοείται τώρα καί έκδηλώνεται, 
εΤναι διαφορετικό πράγμα. Ειναι ή ύποχώρησις τής άσθενούς, 
θνητής σάρκας στόν έλεγχο καί διανοιών αλλων, ξένων πρός τό 
όθάνατο δαιμόνιο τού άνθρώπου. Κυριολεκτικά πρόκεται περί 
μονομανίας καί δαιμονοληψίας. 
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ΕΚΣΤ ΑΣΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΤΗΤΑ 

του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ν. ΟΙΧΑΛΙΩΤΗ 

ΕΚΣΤ ΑΣΗ θά πεί «ϊσταμαι έκτός έαυτού»· ή νόηση δηλαδή άπω
θείται έξω άπό τόν έαυτό της κι έχει πρόσκτηση μιάς γνώσης ύπε
ρεμπειρικής πραγματικότητας, πού πρόσκεται ούσία στό θείον. 

Ό Πλάτων ειχε μιλήσει («πολιτεία», «έβδομη έπιστολή») περί 
αίφνιδίου φωτισμού μέ τή βοήθεια τού όποίου ή ψυχή «ένορά 
τήν Ίδέαν» τή μόνη πραγματικότητα. 

Ό Πλωτίνος ειχε μιλ11σει περί έκστάσεως καί «άπλώσεως», 

έκσταση δέ θεωρεί τήν μετατόπιση άπό τόν αίσθητό κόσμο στόν 

ύπεραισθητό καί ύπερvοητό, πού έπιτυγχάνεται μέ τήν άπόλυτη 

περισυλλογή τής ψυχής στόν έαυτό της ( «άπολύτρωση τού 

πνεύματος άπό τήν περιορισμένη συνειδητότητα καί συγχώνευ
σή του μέ τό «όπειρο» - Samadhi λένε οί Γιόγκι). Ή έκσταση 

άνεβάζει τ11ν ψυχή άπό τήν πτώση στό άρχικό ΕΝ, η στό Θεό 

κατά τούς χριστιανούς μυστικούς μετέπειτα. 

Ό Μιχαήλ Ψελλός κάνει λόγο περί τής μυστικής κατάστασης 
τής «έλλάμψεως» πού έπιτυγχάνεται μέ τόν μετριασμό τών πα
θών καί τήν κάθαρση. Άλλού ό 'ίδιος γράφει δτι ή μέχρι Θεού 

άνύψωση πραγματοποιείται μέ τήν προσευχή καί χάρη τού Χρι
στού («δώρημα Θεού»). 

Κατά ηi νεώτερη έποχή πολλά είπώθηκαν γιά τήν έκσταση 

(μέ τήν εύρεiα της έννοια), πού χαρακτηρίσθηκε άκόμη καί σάν 

παθολογική κατάσταση η άμφίβολης ποιότητας κατάκτηση, πα

ραβλήθηκε δε πρός τiς μυστικές καταστάσεις πού κάνουν λόγο 

οί άποκρυφιστές τού Μεσαίωνα. 

Ό Γάλλος φιλόσοφος Μπέρξον εiσήγαγε τόν δρο «ένόραση» 

καί θεωρεί αύτή σάν ίδιαίτερη μορφή έσωτερικής έμπειρίας. Ή 

Μπερξονική ένόραση (προώθηση τής άτομικής συνείδησης σ' 

επαφή μέ τή θεία ούσία) δέν ειναι κατάσταση προσιτή σέ όποιον

δήποτε όνθρωπο, χαρακτημίζει δε αύτή σάν είδική καί προνομια

κή έμπειρία. Ό Πλωτίνος, ό λαμπρότερος μετακλασσικός φιλό

σοφος, τέσσερις φορές δοκίμασε εκστατικά φαινόμενα καί μά

λιστα σέ μεγάλη 11λικία, ό Πορφύριος δέ μιά φορά στά 68 του 

χρόνια. 
Στήν ύπαρξιακή άκόμη φιλοσοφία γίνεται λόγος περί παρο

μοίων βιωματικών καταστάσεων (Μαρσέλ κ.ό.). 

'Ερωτάται δμως ό όνθρωπος μπορεί νά ύψωθεί στήν ένόραση 

τής ούσίας τού Θεού; 
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Ή τεχνική της άπελευθέρωσης άπό τό άτομικό έγώ πρός τό 
παγκόσμιο βοηθά άναμφισβήτητα, μέ σοφή πάντως προσωπική 
καθοδήγηση, δέν εΤναι όμως τό πάν. Τό πάν εϊμαστε μεις. Καί 
δέν σημαίνει άκόμη τό όποιοδήποτε σύστημα πρακτικής άπό
κρυφης γνώσης κατ' ούσίαν καθαρμόν καί άπελευθέρωση, διότι 
ή άπελευθέρωση μέ τήν ούσιαστική της έννοια εΤναι κάτι περισ
σότερο εύρύ καί άσύλληπτο, διότι θά πεί, κατά κάποιον λόγον, 
καί τέλος στό κάρμα ... Τό θείον (ή θεία ούσία), όπου καί νά φθά
σουμε, τουλάχιστον άπό τήν έδώ Ζώνη πού βρισκόμαστε, όσο καί 
νά ύψωθούμε νά μένει άσύλληπτο καί κάτι πάντοτε πρός άναζή
τηση. 

Μία Ρωσική ίστορία όμιλεί γιά τρείς άνδρες πού ζούσαν σέ 
πλήρη άπομόνωση σ' ένα νησάκι τής άρκτικής. "Ένας έπίσκοπος 
άκουσε γι' αύτούς καί άποφάσισε νά τούς έπισκεφθεί. Στήν πα
ραλία τού νησιού βρήκε τούς τρείς γέροντες χωρίς δόντια, μέ 
μακριές γενιάδες, πού ύποκλίθηκαν βαθειά μπροστά του. Ό 
Έπίσκοπος τούς ρώτησε πώς προσευχόντουσαν, ένας τους δέ 
τούς άπάντησε: Προσευχόμαστε έτσι «εϊμαστε τρείς, εϊμαστε 
τρείς. Σπλαχνίσου μας,:. Ό Έπίσκοrτος έμεινε έκπληκτος κι άρ
χισε νά τούς μαθαίνει νά προσεύχονται. Τούς δίδαξε τήν Κυρια
κάτικη προσευχή τόσο πού τήν έμαθαν άπ' έξω. ·Έτσι, μέ τήν 
καρδιά εύχαριστημένη ότι είχε κάνει μιά καλή πράξη, ό έπίσκο
πος γύρισε στό πλοίο του. Ταξίδευε άρκετή ώρα, όταν είδε σέ 
μιά στιγμή αύτός καί οί συνταξιδιώτες του κάτι παράξενα σύννε
φα νά μαζεύονται στόν όρίζοντα καί νά πλησιάζουν βιαστικά τό 
πλοίο. Ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι τά σύννεφα είχαν σχήμα 
τριών γερόντων. Καί οί τρείς προσκύνησαν βαθειά τόν Έπίσκο
πο, καθώς πάτησαν τό πόδι τους στό κατάστρωμα, καί τού είπαν 
στεναχωρημένοι πώς είχαν ξεχάσει τήν προσευχή πού τούς είχε 
διδάξει. Θάχε τήν καλωσύνη καί τήν εύγένεια νά τούς τήν ξανα
μάθει; Τότε ό Έπίσκοπος έκανε τό σταυρό του, ύποκλίθηκε καί 
εΤπε: «Δέν ύπάρχει τίποτε πού νά μπορώ νά σάς διδάξω. Πηγαί
νετε καί προσεύχεσθε γιά μάς τούς άμαρτωλούς». "Έκανε μιά 
βαθειά μετάνοια μπροστά τους, άλλ' αύτοί είχαν κιόλας φύγει, 
περνώντας δέ πάνω άπό τά νερά έφθασαν στό νησί. Καί ώς τήν 
αύγή, λέει ή ίστορία, ένα φώς έλαμπε στόν τόπο όπου οί τρείς 
εύσεβείς Σταρέτζι είχαν χαθεί. 

Ή ένόραση πού άπαυγάζεται άπό τήν έξ έσωτερικών αίτιών 
άδιατάρακτη άδράνεια τού ύλικού φορέα όδηγεί όμολογουμέ
νως πολύ ύψηλά, γιατί άnελευθερώνει τό πνεύμα άnό τό σώμα 
καί τό παλμοδονεί σέ ϋψος κι έπίπεδο άλλως άπόρθητο. 

·Αγιοι μας (όπως π.χ. ό Γρηγόριος ό Σιναϊτης, Γρηγόριος Πα-



1991 ΕΚΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΤΗΤΑ 135 

λαμάς - επιοκοnος Θεσσαλονίκης, Νικόδημος ό Άγιοpείτης, 
Πατάnειος ό ταπεινός, Φραγκίσκος τ11ς Άοοίζης, άγ. Θηρεσία 
τής Άβίλα) μα κι όλλοι (όπως n.x. 11 Ίνδ11 Άνάντα Μόγι, 11 Τερέζα 
Νόυμαν) ένοιωθαν πώς πετύχαιναν αύτό μέ 111v καθαρότητα τ11ς 
σκέψης καί τής καρδιάς, τ11ν άnλότητα, η1ν ταnείνωσι, 111 οιγ11 
γενικά τοϋ έαυτοϋ καί τόν άθόpυβο καί κατανυκτικό τους θρη
σκευτικό ένθουοιασμό. 

Πάντως, ό βαθμός η1ς έnίτευξης μιάς τέτοιας έλξης (έλλαμ
ψης, έκστασης, μετάστασης, ένόpαοης) πιστεύουμε ότι μόνον 
όpωμα τής θείας ούσίας συνεπάγεται κι όχι έnαφ11 1ϊ πολύ nεpιο
οότεpο ένωση μέ τό θείον. (Ό Θεός λέγουν οί Σούφι είναι κρυμ
μένος άnό 70 χιλιάδες πέπλα φωτός καί σκιάς. 'Αν άnοκαλύnτο
ντο οί λάμψεις τοϋ προσώπου Του θά έκαιγαν τό σύμπαν) 

'Έχει λοιπόν άνάγκη ό όνθpωnος πρώτιστα νά στραφεί σέ 
έοωτερικ11 γνώση κι αύτοσκόnηοη όχι μόνο γιά νeι μ11ν προωθη
θεί τεχνικώς, άφυnνίζοντας σέ λιiθαpγο έντός του καταστάσεις, 
οέ έnίnεδα πού μπορεί νά τόν κατpακυλ11οουν άnότομα κι άνε
nανόρθωτα σέ θλιβερή πτώση - ώς άnό συγκινησιακ11 κρίση 1ϊ 
κρίση συνείδησης - οέ «φώς πού καίει», άλλά καί γιά νά είναι βέ
βαιος γιά τι1ν όnοιαδήnοτε έnέκεινα τοϋ αίσθητοϋ κατάκτηση, 
έστω καί στιγμιαία. 

Ύπάpχουν όνθpωποι («πνευματιστές» κατά κανόνα δέ γυναί
κες) πού άφιέμενοι σ· ένα είδος χαλάρωσης, πιστεύουν, ώς άnό 
όpιομένες ένδείξεις (κατ' αύτούς. τελικά, βέβαιες) ότι ένώθηκαν 
η ουνομιλοϋν n.χ. μέ τόν «Κύριον». ·ομως, δέν θά είχαν άνάγκη 
μελέτης κι' έpμηνείας των ένδείξεων, όν μnοpοϋοαν νά νοιώ
σουν τό πόσο άτελείς είναι σάν όνθpωnοι κι ότι ή θpησκευτικ11 
διάθεση, όσο καί μεγάλη νά είναι, δέν καλύπτει μόνη τ11ν άnό
σταοη μιάς τέτοιας (οίαοδ11ποτε μοpφ11ς) έnίτευξης, άλλά παρα
μορφώνει μόνον τό γεγονός καί η1ν έpμηνεία του. Μοpφοοκέ
ψεις καί όnτασιαομοί τών καλοπροαίρετων αύτών άλλά άφελών 
κι εύnίστων θpησκευομένων, πού άγνοοϋν η θέλουν νά άγνοοϋν, 
γ1νόμενοι παίγνια άκόμη κι άpνητικών δυνάμεων πού nλαστο
npοσωnοϋν, τό «Μακάριοι οί καθαροί 111 καρδία ότι αύτοί τόν 
Θεόν όψονται». Πώς λοιπόν «όψονται» αύτοί χωρίς φόντα καί 
άnό τόν έδώ μάλιστα κόσμο βρισκόμενοι; 

Η ΔΙΑΜΕΣΟΤΗΤΑ είναι ενα όλλο, διάφορο φαινόμενο. Είναι 11 
έκδηλη ίκανότητα μερικών άνθpώnων, πού όνομάζονται Διάμεσα 
(Mediums), νά έρχονται σέ έπαφ11 η έnικοινωνία μέ τόν κόσμο 
τών πνευμάτων καί γενικά μέ κόσμους έπέκεινα τοϋ έnαισθητοϋ, 
καθώς καί νά παρέχουν στά «πνεύματα» (άποβιώσαντες) ηi δυ
νατότητα (τά μέσα) νά έκδηλώνονται κατά τρόπο πού έμπίπτει 
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στίς αίσθήσεις μας (βλέπε βιβλίο μου «Στήν άτραnό τής αυτο
γνωσίας» σελ.32-38, 139-184, 241-260 κ.ό.) Διαμεσότητα καί 
έκσταση δέν έχουν κατ' ουσίαν σχέση καμμία. 

Ή διαμεσότητα βέβαια έξαρτάται άnό τήν ποιότητα του Διά
μεσου· όμως τούτο δέν υποδηλώνει τί nρός συσχετισμό. Γεγο
νός είναι ότι 600 τό Διάμεσο έχει μεγαλύτερη ήλικία ψυχής πα
ραγωγικής, 600 περισσότερο είναι άnοκομμένο, έστω κατά τήν 
ήμέρα καί στιγμή τής έnικοινωνίας, άnό τά έγκόσμια, τόσον ή 
ποιότητα καί 1i ταυτότητα τής έnικοινωίας η τών φαινομένων ει
ναι άγαθή καί υψηλότερη. 

Μπορεί τό Διάμεσο νά υψωθεί κι έξ έnαφής νά λάβει. Μπορεί 
ύnερκείμενο πνεύμα νά κατέλθει nρός συνάντηση τού μέχρις 
ένός όρίου άνερχόμενου Διάμεσου, μπορεί τά κατώτερα, τά 
«nρόσγεια (άγαθά η όχι) πνεύματα» νά χαμηλώνουν τίς δονήσεις 
τους άnό τήν ακρατη έnιθυμία nρός τά έγκόσμια η άnό τήν έντο
νη έnιθυμία προσφιλών τους προσώπων γιά έnικοινωνία μαζί 
τους, καί νά έnικοινωνούν. 'Ή άκόμη μπορεί τό κοινό Διάμεσο ν' 
άνέρχεται καί νά λαμβάνει άnό τό χαμηλό άόρατο έnίnεδο τους 
(υλοβαρές έnίnεδο). Μπορεί Διάμεσο, αν καί βρίσκεται ο' άnό
σταση άnό τήν όnοιαδήnοτε πηγή λήψης, νά λαμβάνει μέ τή με
σολάβηση χαμηλότερης όντότητας η καί περισσοτέρων κατά 
κραδασμική κλίμακα όντοτήτων. Μπορεί άνώτατο πνεύμα (άκό
μη κι ένσαρκο, ύnό είδικές προϋποθέσεις) νά έκχέει παλμούς 
σκέψης (μηνύματα, διδασκαλίες), οnως ό ηλιος τίς άχτίδες του, 
ανάλογα δέ μέ τή διάθεση καί ποιότητα του δέκτη (Διάμεσου) 
καί ή λήψη καί ή πιστότητα αύτής. 'Ενίοτε πάλι δίδονται στό Διά
μεσο σάν σέ μαγνητοταινία αύτά τά όnοία λέγει η γράφει. 

Τό θέμα, λοιπόν, άnό πού θά λάβετε καί πώς θά λάβετε, κα
λύπτει μιά όλόκληρη κλίμακα καί ή κλίμακα αύτή έχει άρκετές 
nαραφιάδες σκοτεινές πού -δέν ύnόκεινται τόσο στήν τεχνική 
τού άνθρώnου μεθόδευση κι έξέταση. 

Κι ας έχουμε ύπόψη μας στό θέμα «Διαμεσότητα» ότι μέ τό 
νά βλέπουμε κάτι πού είναι άόρατο, μέ τό νά βλέπουμε «άστρι
κά» σώματα η κόσμους, δέν θά πεί άναγκαστικά πώς εϊμαστε η 
μεταβαλλόμαστε σέ ξεχωριστή άνθρώnινη ϋπαρξη. Άκόμη, ας 
συσχετίσουμε τήν αποψη αύτή, πού άπλώς άναφέρω ότι εΊναι 
αποψη καί τού μεγάλου τής έποχής μας φιλόσοφου καί διαλογι
στή Κρισναμούρτι, μέ δυό άποσπάσματα τού 'Αποστόλου Παύ
λου, τό ένα πού άναφέρεται στήν τιμητική διάκριση πού έγινε ν' 
άνέλθει σέ ύψηλή μεταβιωτική περιοχή (έnίπεδο) άλλά πού ό 
ϊδιος δέν χαρακτr'ιρισε σάν τελευταία η τής Πρώτης Άρχής, καί 
τό αλλο πού έξαρτά τήν άξία όποιασδήποτε ύπερφυσικής έκδή-
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λωσης άπό ηiv ϋπαpξη «άyάπης»: Aov) « Άvηpπάyηv» μέχpι «τpί

τοu ούpαvοϋ», εϊτε έvτός τοϋ σώματος εϊτε έκτός δέv ξεύpω, καί 

ακοuσα λόγους πού άvθpώπιvη γλώσσα δέv μποpεί άλλά καί δέv 

οuyχωpείται vά λαλήσει (Β' Κοpιvθ. έπιοτολ. ΙΒ/1-4). Bov) Έάv 
τίς γλώσσες των άνθpώπωv «λαλώ» καί τώv άyyέλωv ... , έάv έχω 
πpοφητεία καί δώ τά μuοτήpια πάντα ... έάν «όpη μεθιστάvειν ... », 

άyάπη δε δέν έχω, ούδέv εΤμαι (IΓ /1-8 Α' Kop.). Σχετικό καί τό 

κεφ. Ζ/22-3 τοϋ κατά Ματθαίον Εύαyyελίου. 

Άλλά nέpav άπ' αύτά, θά γεννηθεί τό έpώτημα, πώς πνεύμα

τα μεγάλης άκτιvοβολίας,εϊτε εΤvαι η έμείς τά όvομάζοuμε Ρίοοι, 

'Απόστολους, Δάσκαλους, Άyίους, Σατ-Γκοupού, Σβάμι, Δεpβί
σηδες, Γέpοvτας, Πεφωτισμένους κλπ. κατέpχοvται έvίοτε yιά 

έπικοιvωνία μέ άτελείς, όπως καί vά τό κάνουμε, ένοαpκες 
ύπάpξεις, καί τί μποpεί τάχατες vά δώσουν η vά μεταβάλλουν-· 

έπιτpέπεται πάλι τοϋτο - άπό τό κάpμα μας; 

Κι bμως δέv θά πρέπει vά φαίνεται παpάλοyο καί πεpίεpyο τό 

γιατί έvίοτε έπικοιvωvοϋv οί οέ όποιαδήποτε κλίμακα τής ίεpαp

χίας κι αν βρίσκονται πνευματικές όvτότητες, εϊτε τό ζητούμε μέ 

όλη τήv πίστη, άyάπη καί θέpμη τής ψυχής, εϊτε όχι. Πεpιοοότε

pο παpάλοyο θά πpέπει vά μός φαίνεται αν οί όvτότητες αύτές, 

πού καταvαλώοαvε τήv έvοαpκη ζω1i τους εϊτε yιά v' άνuψώοοuv 

τούς έαuτούς τους εϊτε yιά vά άvuψώσοuv τούς αλλοuς, έyκατέ

λειπαv τόv έαuτό τους οτή μακαριότητα τοϋ πvεuματικοϋ τους 

πεδίου, αν yupvoϋoav τό νώτα τους πpός τή y1ϊ, boo άποκολλη

μέvοι άπό τήν έλξη της κι αν ηοαv, αν μέ αλλα λόγια άπέκοπταv 

τήv ύπεuθuvότητα, τό έpyo τους, τίς ύπηpεοίες τους πpός τό όν

θpώπιvο γένος. Βέβαια, αύτά τά φαινόμενα δέv εΤvαι συνήθη, 

οϋτε άδιακpίτως η κατ' αίσθητόv πάντοτε τpόποv λαμβάνουν 

χώpαv. 

Θά πpέπει άκόμη vά ειπωθεί πpός όλοκλήpωση α) bτι οί δι

δασκαλίες, άvακοινώοεις κλπ. άπό ύπεpκείμεvες πνευματικές 

όvτότητες έχουν δοθεί, τοϋτο δέ εΤvαι γεγονός καί ώς άπό τό 

πεpιεχόμενο αυτών, άvεξάpτητα άπό τή μόpφωοη τοϋ Διάμεσου, 
β) ότι άπ' αύτές r1 βοήθεια εΤvαι όσο μεγάλη καί τεpάοτια μποpεί 

vά πεί κανείς, τόσο καί μηδαμινή· έξαpτόται πάντα άπό τή σημα

σία πού τίς δίνεις (τής διδασκαλίας) κι άπό τό άπόθεμα τώv δu

vατοηiτωv σου. Πάλι, δηλαδή, άδέσμεuτο παpαμέvει τό πεδίο 

βούλησης του κάθε άνθpώποu καί ή καpμική του άκολοuθία, 
y) κι bτι ή διδασκαλία-μήνυμα, μέ τό βαθύτεpο κι έvδεχόμενα

κpuφό πεpιεχόμεvό της, μποpεί vά άφοpό κι ένα πpόοωπο πού

λαμβάνει η θά τό λάβει σύντομα γνώση.
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Θά κλείσουμε, άναφέροντες πρός συσχετισμό: 

- Ζητείτε καί δοθήσεται, έλεγε ό Ί. Χριστός (πράγμα πού θά

πρέπει νά συμπεριλάβει καί τήν έξωθεν βοήθεια). 

- Ή γνώση μας δέν θά περάσει άπαρατήρητη άπό τόν άναζη

τητή. Είναι τό πιό πολύτιμο, όν καί πανάρχαιο, δώρο τού Θεού. 

(Κουτχούμι). 

- Αύτός πού κατέρχεται άπό τά πράγματα τού κατώτερου κό

σμου δέν παίρνει τίς άπαντήσεις άπό τά "Ύψη (Μορύα). 

- Ύστερα θά έλθει τό τέλος. Καί τότε θά παραδώσει ό Χρι
στός τήν βασιλεία του στό Θεό Πατέρα, τότε όταν θά έχει πλέον 

«καταργήση» (άχρηστεύσει, έκμηδενίσει) πάσαν άρχή καί πάσαν 

έξουσίαν καί δύναμιν». « ... έσχατος έχθρός καταργείται ό θάνα

τος». "Όταν δέ όλα ύποταχθούν σ' Αύτόν τότε κι «αύτός ό υίός 
ύποταγήσεται τώ ύποτάξαντι αύτώ τά πάντα, ϊνα η ό Θεός τά πά

ντα έν πάσιν» (Α" Κορ. ΙΕ/24-28). 
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'Η Πρόοδος 

Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 

Ή έποχή μας λέγεται οτι εΤναι έποχή προόδου. 
Τί έννοούμε ομως μέ τήν λέξιν πρόοδος; 

Μάλλον θά πρέπει νά κατατάξωμεν τήν πρόοδον μόνον είς 

τήν έξέλιξιν τής τεχνολογίας, διότι οντως ή τεχνολογία κατέστη
σε τήν ζωήν τών άνθρώπων πλέον όνετον καί εύχάριστον. Κανείς 

δέν μπορεί νά άμφισβητήσει τήν έυκολίαν καί τήν ταχύτητα τών 
συγκοινωνιακών μέσων (αύτοκίνητο, τραίνο, άεροπλάνο) η τήν 

όνετον ψυχαγωγίαν μέσω τού ραδιοφώνου η τής τηλεοράσεως, 
ιδίως διά τά ότομα κάποιας ήλικίας η καί άσθενή, διότι κάθε όν

θρωπος δύναται νά ψυχαγωγηθεί χωρίς καμμiαν άπολύτί.L'ς 
σωματικήν ταλαιπωρίαν. 

'Όλα αύτά φυσικά, έφ' οσον γίνεται καλή χρήσις άπό πνευμα
τικής άr.όψεως. Δέν άρκεί νά παρακολουθούμε ολα άνεξαιρέ

τως τά προγράμματα, πολλά τών όποίων δέν έχουν κανένα άπο
τέλεσμα διά τήν πνευματική μας άνάπτυξιν, αντιθέτως μάλιστα 

μπορούν νά τήν ύποβιβάζουν έπικινδύνως. 
'Εκείνο πού πρέπει νά προσέξουμεν, εΤναι πώς νά έκμεταλ

λευθούμε τήν τεχνολογικήν πρόοδον πρός οφελος τού πνεύμα

τος καί οχι είς βάρος αύτού. 
Ποιό θά ητο αλήθεια τό οφελος, έάν αύτή ή πρόοδος αφο

ρούσε μόνον τό σώμα μας, τό όποίον άργά η γρήγορα θά φθαρή 

καί θά μάς έγκαταλείψη; 

Μέ τό νά ασχολείται ό σύγχρονος άνθρωπος, πώς θά φάη πε

ρισσότερο, πώς θά ντυθεί καλλίτερα κοί πώς θά διασκεδάση, 

χάνη πολύτιμο χpόνο, τόν όποίον μπορούσε νά καταναλώσει διά 
τήν πνευματικήν του άνάπτυξιν. Φυσικά, ή τροφή, ή ένδυμασία 

καί ή διασκέδασις, εΤναι απαραίτητα διά τήν έπιβίωσιν καί τήν κα
λήν ύγείαν, δέν θά πρέπει ομως νά γίνεται κατάχρησις, ώστε νά 

μήν ύπάρχη χρόνος γιά έν'J καλό βιβλίο η μιά καλή μουσική, τά 

όποία καί αύτά εΤναι απαραίτητα τόσον διά τήν ύγείαν τού σώμα
τος οσον καί τού πνεύματος. Μέ τόν τρόπον λοιπόν πού ό σύγ
χρονος όνθρωπος χρησιμοποιεί σέ γενικές γραμμές τήν τεχνι

κήν πρόοδον, μάλλον ζημίαν έχει παρά όφελος, γιαυτό ή άνθρω

πότης παρά τό τεχνολογικόν θαύμα, άvτί νά προχωρή, όπισθο

δρομεί. Ή όπισθοδρόμησις παρατηρείται, είς ολα τά έπίπεδα. Σέ 

έπίπεδο προσωπικό, οίκογενειακό καί κοινωνικό. ΕΤναι απογοη

τευτικό νά βλέπει κανείς νά καταστρέφονται οίκογένειες καί 
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όλόκληρες κοινωνίες, ενω έχουν bλα τά άπαραίτητα μέσα νά 
έπιβιώσουν καί νά μεγαλουργήσουν. Δυστυχώς στήν σύγχρονη 
έποχή μέ τόσες άνέσεις καί τόσην εύμάρειαν δέν βλέπομεν νά 
διακρίνωνται άνθρωποι διά τό ήθος των καί τήν σοφίαν των, ένώ 
άντιθέτως σέ παλαιότερες έποχές, άνθρωποι οί όποϊοι άντιμετώ
πιζαν πλείστος bσας δυσκολίας καί χωρίς άνέσεις, κατώρθωσαν 
νά έξελιχθούν πνευματικά καί νά βοηθήσουν τούς συνανθρώ
πους των. 

Μέ τόσες άνέσεις, έχουμε γίνει μαλθακοί καί οί περισσότεροι 
συχνά έπισκέπτονται τούς γιατρούς καταναλίσκοντας μεγάλο 
άριθμό φαρμάκων, διότι ένδιαφέρονται περισσότερο τού δέο
ντος διά τήν περιποίησιν τού σώματος, κάνοντας ζωήν γεμάτην 
άπό σωματικές άπολαύσεις, μέ άποτέλεσμα νά έγκαταλείπουν 
τόν όργανισμόν των νά παρασύρεται είς άταξίαν χωρίς ψυχικές 

καί πνευματικές ίκανοποιήσεις καί τελικά νά ύποφέρουν άπό 
ψυχικές καί νευρικές διαταραχές. Ή περιποίησις τού σώματος 
πρέπει ποσοστιαία νά ειναι ϊση μέ τό ένδιαφέρον μας διά τήν 
καλλιέργειαν τής ψυχής καίτοϋ πνεύματος ώστε νά ύπάρχη άρ
μονία μεταξύ σώματος, -ψυχής καί πνεύματος. 

Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε bτι, κατ' άρχήν πρέπει 
νά γνωρίσωμεν τόν έαυτόν μας καί έν συνεχεία νά προσπαθήσω
μεν νά γνωρίσωμεν καί νά άκολουθήσουμε τούς φυσικούς νό
μους, οί όποίοι θά μάς βοηθήσουν νά προοδεύσωμεν καί νά έξε
λιχθούμε σέ άτομα ίκανά νά βοηθήσουμε άλλους οί όποίοι θά 
;ϊθελαν νά φθάσουν σέ κάποιο καλλίτερο πνευματικό έπίπεδο. 
Σκοπός τής ζωής μας θά πρέπει νά ειναι ή άναζήτησις άνωτέρων 
πνευματικών άνθρώπων, άπό τούς όποίους θά άντλήσωμεν 
γνώσεις καί δυνάμεις διά περαιτέρω πνευματικήν έξέλιξιν, διότι 
μόνον δι' αύτοϋ τοϋ τρόπου νά γνωρίσωμεv- τήν πραγματικήν 
πρόοδον. 

Τά βιβλία τής βιβλιοθήκης τής «Σφιγγός» (Π. Γράβιγγερ) 
διατίθενται άπό Άρκαδίας 64 (Γουδί - 7783.781) καί άπό τίς 
έκδόσεις «Τετρακτύς» (Θεμιστοκλέους 38 - 3630.824). Στήν 
Θεσσαλονίκη άπό τό Κέντρο Μελετών Κοσμολογίας (Β. Ήρα
κλείου 40- 264.203). 
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Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφείο τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 
είναι Βουκουρεστίου 25, ο όροφος. 
Κωδ. 106 71, είναι όνοικτό κάθε ιjμέ
ρο όnό 10.30-1, 
έκτος Σοββc11ου κοί Κυριοκrϊς 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολοϋ1ιεν, όnοοτέλλετε 1ιέ 
τοχυδρομικιiν 11 τροnεζικιiν έnιτοyην 
είς τήv διεύθυνοιv: «Πολυδευκην 
Αντζοκο, Βουκουρεστίου 25, ο· όρο

φος Κωδ. 1 06 71. Αθήνας» Η όnο
οτολή μέ Τpοnεζικιj έντολιi μας δυ
σκολεύει nολυ. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Τpιοvτ. Μωυοηδης, Καβάλο 
Ρούσσος Κοnετοvόκης, Κpιiτη 

θΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛί-ΙΣΗ 
ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ το ΕΤΟΣ
1991: 2.000 Δρχ.

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Χρονικό - Ιοvουοpιος-Φεβpουόpιος 
1991 
Ισραηλινό Νέο - Ίονουόριος-Φε

βpουάpιος 1 991 

μας 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβϊνος 
Ήράκλειον: Συμεών Νικολόnουλος 
Ίωάννιvο: Μιχ. Πpοnίδης 
Κοβάλο.Μιχ.Ποράοχου 
Κέρκυρα Αλεξ Λοϋβpος 
Λαμία: Άvτ. Τριανταφύλλου 
Λάρισα: Ίο. Φελλούς 
Μυτιλιiνη: Δ. Ροδοκης 
Ξονθη: Μάριος Κουτοουpιδης 
ΠιΊτpο: Αθ. Κοντοοάκης 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιοτοκηc; 
Ρόδος: Άντ. Βεpyωτής 
Σέppαι Ανέστης Σάββας 
Σϋpος: Π. Ζοροφωvίτης 
Χο,1κίδο: Στ. Άλιφέpης 
Χανιά: Έμμ Νοδαράκης 
Κυnρος: θεοφ Πονοyιώτου. 
Τ.Κ 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ 4 7 4 815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
τιϊς Θεοοοφικrϊς Εταιριος 

έν Ελλάδι 
Βουκουρεστίου 25-Άθrϊνοι 1 06 71 

Ιδpυτης: 
1 ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

· Εκδότης-Δ ιευθυvτη ς: 
Πολυδεύκης Αντζοκος 
Τιμri τευχους: Δρχ. 400 

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991 



Ποιός έχει τήν Μεγάλη Εύθύνη; 

ΑΙΔΕΣ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Άπό τό 1985 ώς τά τέλη τού περασμένου χρόνου έχουν ύπο

στή τήν ποινήν τού θανάτου 3.399 ώς «Κακούργοι». 

Καί οί περισσότεροι - 65% στήν 'Αφρική, Μέση 'Ανατολή καί 

Κίνα. 125 χώρες - έθνη, διατηρούν τήν θανατικήν ποινήν καί 35 

έθνη τήν έχουν καταργήσει. 

Ό άριθμός αύτός μός δίδει τό έρώτημα ήμείς οί «πολιτισμέ

νοι» πόσον εϊμεθα ύπεύθυνοι διά τούς 3.399 πού τούς κρέμασαν 

ώς κακούργους; Καί αύτοί οί 'ίδιοι πόση εύθύνη έχουν διά τήν 

βάρβαρον διαγωγή των; 

«·ο κακούργος είναι δημιούργημα τής κοινωνίας ιϊ παιδί τού 

προβληματικού έαυτού του; Μπορεί νά διορθωθεί; 

Ή ψυχοβιολογία τί φρονεί; Καί ή έγκληματικότητα; Καί ήμείς 

ώς έκκλησία ποιά είναι ή δράσης μας διά τούς προβληματικούς 

αύτούς άδελφούς μας; 

θά πρέπει νά ύnάρχουν αί άγρυπνούσες χριστιανικές ψυχές 

μέ φιλανθρωπική καρποφορία καί φροντίδα διά τούς φυλακισμέ

νους άδελφούς μας. 

Καί σέ κάθε δωμάτιο τής φυλακής ή Άγία Γραφή καί οί Βίοι 

τών Άγίων μας ώς καρπός τής Χριστιανικής μας πίστης. Ματ

θαίου 25-43». 

Έάν tδοκίμασες καί άπtτυχες, μή χάνεις τό θάρρος σου. 

'Εξακολούθησε τόν άγώνα καί πάλι καί πάντα. 

Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Δημ. Α. Ίωαννίδη: 'Αστρολογία 

John Coats: Εύκαιρία στή ζωή 

Άπό όσα είπε ό ΛΑΟ ΤΣΕ 

1. Ν. Δάμπαση: Οί Κάβειροι

Κ.Α. Κώλσον: 'Υπάρχει ζωή μετά θάνατον;

Τρώτε άφθονα λαχανικά καί φρούτα

Χρ. Ριζόπουλος: Στόν Σικελιανό

Τό κλειδί της Θεοσοφίας

Έαρινή 'Ισημερία

Ε. Π. Μπλαβάτσκυ: Διαμεσότης καί άγιότης

Άριστ. Ν. Οίχαλιώτη: 'Έκσταση - Διαμεσότητα

Κ. Γρηyοριάδη: Ή Πρόοδος

Μεταξύ μας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

σελ. 

79 

87 

88 

94 

101 

112 

114 

124 

129 

131 
133 

139 

143 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Βοuκοuρεστίοu 25 

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

Η.Ρ. Blavatsky Τό κλειδί τής Θεοσοφίας 

Η.Ρ. Blavatsky Η φωνή τής σιγής 

An. Besant Θάνατος και 'Υπερπέραν 

An. Besant Η έξελιξις τής ζωής καί τής μορφής 

C.W. Leadbeater Η μυστική ιστορία τοϋ Τεκτονισμού 

Ν. Srι Ram Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα 

Ν. Sri Ram Αί βαθύτεροι όψεις τής Ζωής 

lrving S. Cooper Η Μετενσάρκωσις 

Vivekananda Κάρμα - Γιόγκα 

Eliphas Levi Τό μέγα άπόρρητο α μέρος 

β μέρος 

Papus Μετενσάρκωση 

ΥΒ Μπερτου Διδασκαλίες τών Δρυϊδών 

Άντ. Άνδριανοπούλου 'Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 

Άντ. Άνδριανοπούλου Ό άνθρωπος καί ή ζωή 

· Α ντ. · Α νδριανοπουλου Οί Νόμοι τής Ζωής 

Ίω. Βασιλή Τό Σημε.ιωματάριο ένός Μυστου 

Ίω. Βασιλή Τά φυσικά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου 

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 άντικαταβολri έπιβαρύνουν τόν άγοραστήν. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 400 

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

(Γιά τό έτος 1991) 
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΨΑΕΙ ΓΙΑ ΨΥΧΟΤΡΟΦΙΚΑΣ 

ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Η ΖΏΗ ΧΏΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΜΝΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΗΠΟΝ ΧΏΡΙΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥ
ΔΙΑ!! 

ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΙ
ΣΘΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ. 

ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΔΟΥΝ ΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ. 

ΚΑΙ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ το ΒΙΟΛΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΟΥΡΔΙΣΤΕΙ! 

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΟΛΛΟΙ ΦΏΝΑΖΟΥΝ «ΔΕΝ ΘΕΛΏ ΝΑ ΔΙΔΑ
ΧΘΏ! ΘΕΛΏ ΝΑ ΓΕΛΑΣΏ! Η ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΏ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ 
ΛΥΠΗΣ!» Η ΖΏΗ ΧΏΡΙΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ 
ΠΙΚΡΟΚΑΡΠΟ ΔΕΝΔΡΟ. 

ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΏΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΧΏΡΙΣ ΨΥΧΟΤΡΟ
ΦΙΚΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ. 

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΖΏΗΣ ΕΓΙΝΕ ΠΙΚΡΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΔΙΔΟΥΝ ΓΛΥΚΑ! 

ΑΥΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΟΝ «ΕΘΝ. ΚΗΡΥΚΑ 
19-8-90» N.Y.R.OTI «600.000 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΓΝΏΣΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΕΛΒΙΣ
ΠΡΙΣΛΕΪ».

ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΔΙΨΑ ·τογ ΑΝΘΡΏ
ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ! 

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΘΑ ΔΑΓΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΙΠΑΝ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, το ΤΡΑΓΟΥΔΙ, 
Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΛΗΤΟΙ ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ! 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤ ΑΣ 
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