
Μέμνησο ότι τό Φώς τών Μυστηρίων, όπερ ή 

φύσις nαρεχει, nρός χρήσιν τής βουλήσεως 

τοϋ μεμυημένου είς τά μυστήριά της, φωτίζει 

τούς γινώσκοντας νά τό διευθύνουν, κεραυ

νοβολεί δέ τούς όγνοοϋντας τήν ίσχύν του η 

τούς καταχρωμένους αύτό, τούς ανάξιους, 

όν ποτέ τό πλησιάσουν ... 
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Ή άρχαία 'Ελληνική φιλοσοφία στίς συμφορές 

τοϋ βίου 

τοϋ Χαραλ. Μπάρακλη 

Ή άνιοότητα πού ύnάρχει μεταξύ τών άνθρώnων, ώς nρός τίς 
συνθήκες πού γεννήθηκαν καί ώς nρός τά διόφορα περιστατικά 
καί τίς δοκιμασίες πού nερνοϋν στή ζωή τους, δημιουργοϋν ένα 
προβληματισμό γιά κάθε σκεπτόμενο όνθρωnο. Τό έρώτημα πού 
θέτει είναι, όν όλα τά σημαντικά γεγονότα πού συμβαίνουν ατή 
ζωή του (διαφορετικά γιά κάθε όνθρωnο) καί πού δέν έξαρτώ
νται άnό τή θέλησή του, είναι συμπτωματικά καί τυχαία, η όν 
ύnάρχει κάποια σκοπιμότητα καί δικαιοσύνη. 'Όσοι στρέφονται 
nρός τή φιλοσοφία καί ίδιαίτερα nρός τό άρχαίο Έλληνικό nνεϋ
μα, έντυnωσιάζονται άnό τίς όρθολογικές του άnόψεις. 

Ή θέση τής άρχαίας Έλληνικής φιλοσοφίας στίς συμφορές 

τοϋ βίου θεμελιώνεται οτίς άnόψεις της γιά τήν ϋnαρξη καί τήν 
άθανασία τής ψυχής, γιά τήν έξέλιξη καί άnοθέωσή της καί τέ
λος γιά τίς λειτουργίες πού ύnάρχουν στή φύση τής μετενσάρ
κωσης καί τής είμαρμένης. Ό Πλάτων στήν «Πολιτεία» (611 Α}, 
άναnτύσσει τό θέμα τής ψυχής διεξοδικά καί σέ κάποιο σημείο 



236 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

καταλήγει: «'Αφοϋ λοιπόν ή ψυχή δέν καταστρέφεται άπό κανέ
να κακό, οϋτε δικώ της, οϋτε ξένο, είναι όλοφάνερο πώς αύτό 
άναγκαστικά είναι ένα όν αίώνιο»(1 ). Γιά τήν έξέλιξη καί θεοποί
ηση τής ψυχής ό Πλούταρχος ατούς «Παράλληλους Βίους» (Ρω

μύλος, 28), γράφει: «Οί ψυχές, αν καθαρθοϋν καί έξαγνισθοϋν 

τελείως, άποβάλλοντας κάθε τι πού είναι θνητό καί έμπαθές, 
πολύ φυσικά καί σύμφωνα μέ τή θεία Δικαιοσύνη, μεταβάλλο
νται άπό άνθρωποι σέ ηρωες, άπό ηρωες σέ ήμίθεους καί άπό 
ήμίθεοι σέ θεούς(2). Τό έργο τής ψυχικής έξελίξεως είναι μα
κροχρόνιο, ένώ τό ύλικό σώμα έχει περιορισμένη ζωή. Μετά τόν 
λεγόμενο θάνατο αύτοϋ, ή ψυχή έπανέρχεται σέ νέο όργανισμό, 

συνεχίζει τήν έξέλιξή της καί αύτό έπαναλαμβάνεται μέχρις ότου 
τελειωθεί καί νικήσει τό περιβάλλον τής Ύής. Ό Πλάτων στό 
έργο του «Μένων» (81 Β), άναφέρει: «'Η ψυχή τοϋ άνθρώπου εί
ναι άθάνατη καί συμβαίνει, άλλοτε μέν νά τελειώνει (τή συνεργα

σία της μέ τό σώμα), πράγμα πού ώς γνωστόν οί άνθρωποι τό 
όνομάζουν θάνατο, άλλοτε να ξαναγεννιέται, άλλά ποτέ δέ χάνε
ται» ( 3). 

Ή λειτουργία τής μετενσάρκωσης είναι συνδεδεμένη μέ τό 
νόμο τής είμαρμένης. Σύμφωνα μέ τό νόμο αύτό, ό άνθρωπος 

διέρχεται άvαγκαστικά όρισμένα γεγονότα στή ζωή του, τίς πε
ρισσότερες φορές ·όχι εύχάριστα καί ένίοτε δοκιμασίες 
σκληρές, πού έχουν σκοπό νά τόν έκπαιδεύσουν, νά τόν διδά
ξουν καί νά τόν άναγκάσουν νά προσαρμοστεί μέ τούς φυσικούς 

καί πνευματικούς νόμους, έφ' όσον παρεκλίνει. Ό τρόπος αύτός 
έξελίξεως τών ψυχών είναι σοφός καί άποτελεσματικός, γιατί 
καμιά διδασκαλία δέν έπαρκεί γιά νά άντιληφθεί ό άνθρωπος τήν 
έσφαλμένη του πορεία, η τό κακό πού διαπράττει, έκτός όπό τίς 

δοκιμασίες καί τόν πόνο. Δηλαδή νά ύποστεί ό ϊδιος τό κακό πού 
έπραξε ατούς άλλους. «Κάμεις καλό, κάμεις κακό, θό' ρθει γυ
ρεύοντάς σε», λέει ή σοφία τοϋ λαοϋ. Άπό τόν τρόπο τής ζωής 

1. Ούκοϋν όπότε μηδ' ύφ' ένός άπόλλυται κακοϋ, μήτε οίκείου μήτε

άλλοτρίου, δήλον δτι άνάγκη αύτό άεί δν είναι.

2. Τάς ψυχός παντάπασιν οϊεσθαι κατά φύσιν καί δίκην θείον έκ μέν

όνθρώπων είς ηρωας, έκ δ' ήρώων είς δαίμονας, έκ δέ δαιμόνων, αν

τέλεον ώσπερ έν τελετή καθαρθώσι καί όσιωθώσιν άπαν όποφυγοϋ

σαι τό θνητόν καί παθητικόν ... είς θεούς άναφέρεσθαι.

3. Φασί γόρ τήν ψυχήν τοϋ όνθρώπου είναι όθάνατον, καί τοτέ μέν τε

λευτ(Ιν, δ δή άποθνήσκειν καλοϋσι, τοτέ δέ πάλιν γίγνεσθαι, άπόλλυ

σθαι δ' ούδέποτε.
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του δηλαδή δημιουργεί 6 άνθρωπος τήν είμαρμένη του. Έφ' 

όσον παρεκλίνει άπό φυσικές καί ήθικές άρχές ύφίσταται κυρώ

σεις, πού δέν έχουν σκοπό τήν έκδίκηση, άλλά τήν συνέτιση καί 

τήν θεραπεία. Πληρώνει 6 άνθρωπος τά πάθη του, τά σφάλματα 

πού δέν άναγνωρίζει, τίς κακές του πράξεις, τίς άδικίες πού έκα

με ή καί άμείβεται γιά ό,τι καλό καί ώφέλιμο έπραξε. Μέ τόν τρό

πο αύτό δημιουργείται πλέον στήν ψυχή του μία άποστροφή 

πρός τήν άδικία, τήν κακία, τήν ύπερηφάνεια, τήν σκληρότητα 

καί τόν έγωϊμό καί μετά ένας προβληματισμός γιά άλλαγή πο

ρείας στή ζωή του. Βεβαίως ό άνθρωπος δέ θυμάται τίς προη

γούμενες ένσαρκώσεις του καί έπομέvως τά παλιά σφάλματά 

του. Μένει όμως μετά τό θάνατο τοϋ σώματος μέ τήν ϊδια του τήν 

ψυχή, μέ τίς 'ίδιες τίς άτέλειες καί πάθη. Αύτή ή ψυχή ένσαρκώ

νεται στό νέο του σώμα καί έπομέvως θά έχει τήν ϊδια άκριβώς 

κατάσταση καί ποιότητα πού είχε πρίν έγκαταλείψει τόν προη

γούμενο όργανισμό της. Διακόπτεται μόνο ή δράση της, λόγω 

τοϋ θανάτου τοϋ μέσου ένεργείας της, πού ειναι ό όργανισμός. 

Πρέπει ό άνθρωπος έπομένως νά έχει έμnιστοσύνη στά συμβαί

νοντα, ότι κάποιο σκοπό ύnηρετοϋν, κάποιο μήνυμα ύπάρχει, ότι 

είναι πάντα γιά τό καλό του καί τό σπουδαιότερο ότι είναι δίκαια 

καί καθορισμένα καί όχι άδικα καί τυχαία. Μετά τούς προβλημα

τισμούς αύτούς όφείλει νά στραφεί πρός τό έργο τής αύτοβελ

τίωσης, μέ τόν αύτοέλεγχο τών πράξεών του καί νά βαδίσει τό 

δρόμο τής καλοσύνης, τής άγάnης, τής δικαιοσύνης, τής άλή

θειας καί γενικά τής έναρέτου ζωής. Ό μεγαλύτερος έπικός 

ποιητής τής ύφηλίου 'Όμηρος, στήν 'Οδύσσεια (Α, 33-35), βάζει 

στό στόμα τοϋ Δία τά έξής λόγια: «Τί κρίμα, νά τά βάζουν οί άν

θρωποι μέ τούς θεούς. Γιατί ίσχυρίζονται ότι άnό έμάς τούς βρί

σκουν οί δυστυχίες του, ένώ αύτοί οί 'ίδιοι μέ τίς άδικίες τους 

nεpvoϋv δυστυχίες, χωρίς νά τούς φταίει ή μοίρα τους»(4). Στό 

άνθολόγιο τοϋ Στοβαίου (ΡΘ, 19), τοϋ λόγιου αύτοϋ τοϋ 5Όυ μ.Χ. 

αίώνα, πού συγκέντρωσε γνωμικά καί ήθικά άποφθέγματα τών 

άρχαίων σοφών, βρίσκουμε εvα άnόσnασμα πού άποδίδεται ατόν 

'ίδιο τόν Σωκράτη. Λέγει ότι: «Τό νά κατηγορείς τή μοίρα σου γιά 

μία συμφορά πού σέ βρήκε, είναι τό 'ίδιο πράγμα μ' έκείνον πού 

κάνει δίκη ατόν άνταγωνιστή του, έπειδή νικήθηκε σ' εvα άθλητι-

4. "Ώ nόnοι, οίοv δή vu θεούς βροτοί αίτιόωvται.

έξ ήμέωv γάρ φασι κάκ' έμμεvαι· οί δέ καί αύτοί

σφήσιv άτασθαλίησιv ύnέρ μόροv άλγε' έχουσι.
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κό άγώνα»(5). Ό σώφρων άνθρωπος σέβεται τή μοίρα καί προ
σαρμόζεται σ' αύτήν, ένώ ό άλόγιστος άγανακτεί καί συντρίβεται. 

Πολύ χαρακτηριστικά μιά λαϊκή παροιμία λέει: «·Εκείνον πού θέ

λει, οί Μοίρες τόν όδηγοϋν, έκείνον πού δέ θέλει, τόν σέρνουν». 

Οί ποιητές τής κλασικής έποχής έστήριξαν τήν ύπόθεση πολλών 

τραγωδιών στήν είμαρμένη. Κατέληξαν δέ νά ποϋν ότι ό άνθρω

πος είναι άδύνατο νά άποφύγη τή μοίρα του, ό,τι καί νά κάνει. Ή 

έκφραση αύτή είναι διάχυτη σ' όλο τόν άρχαίο κόσμο. 
Δέν είναι δυνατόν νά έννοήσουμε τίς σκέψεις τών άρχαίων 

Έλλήνων γιά τίς δοκιμασίες τής ζωής, έάν πρώτα δέν γνωρίζου

με τίς λειτουργίες τής μετενσάρκωσης καί τής είμαρμένης, γιατί 

σ' αύτές κυρίως έστήριζαν τίς άπόψεις τους στό θέμα αύτό. Συμ

φορές στή ζωή είναι πολλές. Παραδείγματα, ή έλλειψη ύγείας 
τοϋ άνθρώπου, η προσώπων άπό τό περιβάλλον του, οί στερή

σεις τών άπαραιτήτων γιά τή ζωή, οί ένοχλήσεις καί καταδιώξεις 

πού ύφίσταται άπό τήν κακία τών άνθρώπων, οί παντοειδείς τα

λαιπωρίες πού διέρχεται καί όταν άκόμα κάνει τό χρέος του, οί 
τυραννίες, τά δεινά τοϋ πολέμου, οί θάνατοι προσφιλών προσώ

πων. Τί έχει είπωθεί γιά όλα αύτά; Ή ύπομονή καί άκόμα ή σκέψη 

ότι κάποιος σκοπός ύπάρχει όταν ύποφέρουμε πού άποβλέπει 

πάντα στήν έξέλιξη τής ψυχής μας. Ό στωϊκός φιλόσοφος Μάρ

κος Αύρήλιος, στό έργο του «Τά είς έαυτόν» ((1, ε), γράφει:· «'Ό,τι 

καί άν σοϋ συμβεί, αύτό άπό πολύ καιρό προοριζόταν σέ σένα, 

καί ή περιπλοκή τών αίτίων ϋφαινε πάντα τή δική σου ϋπαρξη μέ 

τ.ό συμβάν αύτό»(6). Ό ϊδιος πάλι φιλόσοφος, σέ άλλο σημείο 

τού έργου του αύτοϋ (Δ, ι(λέει: «Κάθε τι πού γίνεται γίνεται δί
καια ... Δέν έννοώ μόνο ότι γίνεται σύμφωνα μέ τή φύση τών 

πραγμάτων, άλλά καί σύμφωνα μέ τό δίκαιο, σάν νά μοίραζε κά
ποιος στόν καθένα έκείνο πού τοϋ άξίζει»(7). 

Γιά τήν άντιμετώπιση τών συμφορών στή ζωή, σπουδαίο καί άπο

φασιστικό ρόλο παίζει ή ύπομονή. Ό τραγικός ποιητής Εύριπίδης 
. στό έργο του «Μήδεια» (στ. 1018) γράφει: «Πρέπει ό κάθε άνθρω

πος νά δέχεται ύπομονετικά τίς συμφορές»(8). Άλλά καί ό έθνικός 

5. Ταυτόν έστίν έν γυμνικQ άγώνι ήττηθέvτα ϋβρεως δίκην τώ άvταγω

νιστή λαχείν καί έν τώ ζην νικώμενον ύnό τής τύχης έγκαλείν αύτή.

6. "Ότι άν σοι συμβαίνη τούτό σοι έξ αίώvος nροκατεσκευάζετο· καί ή

έnιnλοκή τών αίτίων συvέκλωθε τήν τε σήν ύnόστασιν έξ άιδίου καί

τήν τούτου σύμβασιν.

7. Πάν τό συμβαίνον δικαίως συμβαίνει ... ού λέν,ω μόνον κατά τό έξης,

άλλ' ότι κατά τό δίκαιον καί ώς ύnό τιvος άnονέμοντος τό κατ' άξίαν.

8. Κούφως φέρειν χρή θvητόν όντα συμφοράς.
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μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έξυμνεϊ τήν ύπομονή: «Μεγάλο 

πράμα ή ύπομονήΙ ___ κλεϊ θησαυρούς» ("Ελεύθεροι Πολιορκημένοι). 

Ό "Επίκτητος ατό «"Εγχειρίδιο» (Κεφ. ΙΖ), γράφει οτι εϊμαστε 

ατή ζωή σάν τούς ήθοποιούς, πού τούς έχει δοθεί ένας ρόλος 

χωρίς νά τόν έχουν διαλέξει έκεϊνοι. Συγκεκριμένα άναφέρονται 

τά έξης: «Νά θυμάσαι πώς είσαι ήθοποιός ο' ένα δράμα, οπως τό 

θέλει ό δημιουργός του· όν είναι σύντομο σέ σύντομο, όν είναι 

μεγάλο, σέ μεγάλο. "Άν θέλει νά παριστάνεις τό φτωχό, νά δέχε

σαι τό ρόλο μέ άληθοφάνεια καί συνέπεια- τό ϊδιο κι όν θέλει νά 

παριστάνεις τόν άνάπηρο, τόν όρχοντα καί τόν άπλό πολίτη, γιατί 

ή δικιά σου άρμοδιότητα είναι νά παίξεις καλά τό πρόσωπο πού 

σοϋ δόθηκε· ή έκλογή ομως τοϋ προσώπου δέν άνήκει σέ σέ

να»(9). Μία παραίνεση γιά τήν άντιμετώπιση τών συμφορών δίνει 

ό Πλάτων στήν «Πολιτεία» (604 B-C): «Τό πιό καλό πού έχουμε 

νά κάνουμε στίς συμφορές μας, είναι νά παραμένουμε 600 γίνε

ται περισσότερο ηρεμοι καί νά μήν άγανακτοϋμε. Δέν άξίζει κα

νένα άnό τ' άνθρώnινα νά τοϋ άποδίδουμε πολύ μεγάλη σημα

σία»(10). Γιά τό θάνατο τών προσφιλών μας προσώπων, ό Πλού
ταρχος ατά «"Ηθικά» (4740), άναφέρει: «Πρέπει ν' άκολουθή

σουμε τήν όποψη τοϋ 'Αναξαγόρα, έξαιτίας τής όποίας άναφώ

νησε, όταν πέθανε τό παιδί του: «"Ήξερα οτι γέννησα θνητό»(11 ). 

Στό «'Εγχειρίδιο» τοϋ "Επίκτητου (Κεφ. ΙΑ), ύnάρχει μία συμβου

λή νά μή δενόμαστε ατή ζωή μέ πρόσωπα καί πράγματα: 

«Νά μήν πεϊς γιά όποιοδήποτε πράγμα 6τι τό «έχασα», άλλά 
6τι τό «άπέδωσα». Πέθανε τό παιδί σου; 'Απεδόθη. Πέθανε ή γυ

ναίκα σου; 'Απεδόθη. Σοϋ κλέψανε τήν περιουσία σου; Μά καί 

αύτή άπεδόθη. "Όσο σοϋ δίνεται νά τό έχεις, φρόντιζέ το, ώς κάτι 
ξένο, οπως οί περαστικοί τό ξενοδοχεϊο»(12). 

9. Μέμνησο ότι ύποκριτής εί δράματος, οϊου όν θέλη ό διδάσκαλος- όν

βραχύ, βραχέως- όν μακρόν, μακρού· όν πτωχόν ύποκρίνασθαί σε

θέλη, ϊνα καί τούτον εύφυώς ύποκρίνη. όν χωλόν, όν όρχοντα, όν

ίδιώτην. Σόν yάρ τούτ' έστι, τό δοθέν ύποκρίνασθαι πρόσωπον κα

λώς- έκλέξασθαι δ' αύτό όλλου.

1 Ο. "Ότι κάλλιστον 6 τι μάλιστα ήσυχίαν όyειν έν ταίς ξυμφοραίς καί μή 

άyανακτείν ... οϋτε τι τών άνθρωπίνων όξιον ον μεγάλης σπουδής. 

11. "Εξεστι yάρ τής Άναξαyόρου διάθεσιν, άφ' ής έπί τή τελευτή τοϋ

παιδός άνεφώνησεν, «·Ήδειν θνητόν yεννήσας».

12. Μηδέποτε έπί μηδενός εϊπης ότι «·Απώλεσα αύτό» άλλ' ότι «·Απέ

δωκα». Τό παιδίον όπέθανεν; όπεδόθη. Ή γυνή όπέθανεν; όπεδόθη.

Τό χωρίον άφηρέθην; Ούκούν καί τούτο άnf;δόθη .. μέχρι δ' όν διδQ

ώς όλλοτρίου αύτού έπιμελού, ώς τού πανδοχείου οί παριόντες.
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Καταλήγουμε ότι γιά τίς συμφορές πού περνάει ό άνθρωπος 

στή ζωή του, θά πρέπει νά μήν άγανακτεί, νά όπλίζεται μέ ύπομο

νή καί νά έχει πίστη στή θεία Δικαιοσύνη. Νά θυμάται ότι οί δοκι

μασίες έχουν πάντα ένα τέλος καί γι αύτό νά μήν χάνει τό ήθικό 

του καί νά ύποφέρει μέ γενναιότητα τή θέληση τής μοίρας του. 

Ό Πλάτων στήν «Πολιτεία» (613Α) μάς λέει: «Γιά τό δίκαιο άν

θρωπο, εϊτε φτωχαίνει, εϊτε άρρωσταίνει, εϊτε του συμβαίνει κάτι 

άπ' όλα όσα θεωρούμε κακά, αύτά θά τοϋ βγοϋν σέ καλό, ιϊ όσο 

· ζεί, ιϊ καί μετά τό θάνατό του».(13)

13. Οϋτως άρα ύnοληnτέον περί τού δικαίου άνδρός, έάν τ' έν nενίc;ι γί

γνηται έάν τ' έν νόσοις η τινι όλλ4) τών δοκούντων κακών, ώς τούτC!)

ταύτα είς άγαθόν τι τελευτήσει ζώντι η καί άnοθανόντι.
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ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Χ.Α. ΛΟΪΖΟΥ 

'Όταν τό κύμα τού ώκεανού έρχεται σέ έπαφή μέ βαθύτερα 
έπίπεδα νερού, γίνεται περισσότερο δυνατό: 'Έτσι όταν ή συνεί
δηση διευρύνεται γιά νά άγκαλιάσει βαθύτερα πεδία σκέψης, τό 
κύμα τής σκέψης γίνεται περισσότερο δυνατό. 

Ή διευρυμένη δυνατότητα τής συνείδησης, μεγαλώνει τή δύ
ναμη τού νού μέ άποτέλεσμα τήν αύξημένη ένέργεια καί 
δημιουργία. Ό άνθρωπος γενικά χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό 
μέρος τής συνολικής δυνατότητας τού νού πού κατέχει· έτσι 
τώρα άρχίζει νά χρησιμοποιεί όλη αύτή τή δυνατότητα τής διά
νοιας. Στρέφοντας τήν προσοχή έσωτερικά σέ περισσότερο 
έκλεπτυσμένα πεδία σκέψης μέχρι πού ό νούς νά ύπερβεί τήν 
έμπειρία καί τίς πλέον έκλεπτυσμένες σκέψεις καί νά φτάσει 
στήν πηγή τής σκέψης. Αύτή ή διαδικασία διευρύνει τήν συνεί
δηση (τό συνειδητό μέρος τού νού) καί ταυτόχρονα τή φέρνει σέ 
έπαφή μέ τήν «Δημιουργική Διάνοια» άπό τήν όποία πηγάζει 
κάθε σκέψη. 

Ή σκέψη (ώς παρόρμηση) άρχίζει άπό τό «έσωτερικό ησυχο 
(σιωπηλό) δημιουργικό κέντρο», ώς φυσαλίδα ξεκινά άπό τόν 
πυθμένα τής θάλασσας. 'Έτσι όπως όνε βαίνει πρός τά πάνω γίνε
ται μεγαλύτερη, φθάνοντας δέ στό συνειδητό έπίπεδο τού μυα
λού, γίνεται άρκετά μεγάλη γιά νά γίνει άντιληπτή ώς σκέψη, καί 
άπό έκεί έξελίσσεται σέ όμιλία καί μετά σέ δράση. 

Στρέφοντας τήν προσοχή πρός τό έσωτερικό ό νούς πηγαίνει 
άπό τήν έμπειρία τής σκέψης στό συνειδητό έπίπεδο (Β) σέ πε
ρισσότερο έκλεπτυσμένες καταστάσεις τής σκέψης μέχρι πού 
τό μυαλό φθάνει στήν πηγή τής σκέψης (Α) στό άγνό πεδίο τής 
Δημιουργικής Διάνοιας. Αύτή ή έσωτερική παρειά τού μυαλού 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν διεύρυνση τής συνείδησης (από τό W1 
στό W2). 

Ή συνεχής άλλαγή τής δημιουργίας, ή όποία διακρϊνεται άπό 
τήν άτέλειωτη ποικιλομορφία της, φαίνεται νά είναι θεμελιωμένη 
πάνω σέ ένα σταθερό -πού δέν άλλάζει- πεδ.ίο ϋπαρξης. Ό ρυθ
μός τής φύσης φαίνεται νά άκολουθεί όρισμένο πρότυπο. Ό 
άπειρος άριθμός γαλαξιών στήν άπέραντη δομή τού Κοσμικού 
Χώρου φαίνεται ότι κινείται σύμφωνα μέ όρισμένο σχέδιο-πλά-



242 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

νο. Ή δημιουργία, έξέλιξη καί ρευστοποίηση τών πάντων φαίνε
ται νά άκολουθεί μιά όρισμένη διαδικασία. Τά πάντα άλλάζουν, 
άλλά αύτή όλη ή συνεχής άλλαγή φαίνεται νά βρίσκεται πάνω σέ 
μιά βάση ή όποία δέν άλλάζει. 

Τό ύδρογόνο καί όξυγόνο είναι άέρια. Συνδυάζονται μεταξύ 
τους γιά νά δημιουργήσουν τό νερό (Η 20). Οί ίδιότητες τών άε
ρίων άλλάζουν στίς ίδιότητες τού νερού, άλλά τό ύδρογόνο καί 
όξυγόνο παραμένουν -Η- καί -0-. Πάλι, όταν τό νερό καταψυ
χθεί καί μετατραπεί σέ πάγο, ύπάρχει κάποια δύναμη, κάποιος 
νόμος, ό όποίος διατηρεί τήν άκεραιότητα τού 'Υδρογόνου καί 
Όξυγόνου. Ό νόμος ό όποίος δέν έπιτρέπει στό ύδρόγόνο καί 
όξυγόνο νά άλλάζουν σέ ότιδήποτε άλλο είναι ή «άμετάβλητη 
βάση» τών νόμων πού έχουν τήν εύθύνη άλλαγής τού άερίου σέ 
ύγρό καί τού ύγρού σέ στερεό. 

Κοσμικός Νόμος, είναι αύτός ό νόμος πού διατηρεί τήν άκε
ραιότητα τού βασικού καί τελικού συστατικού τής δημιουργί
ας-Άπόλυτο "Όν. Τό "Ον παραμένει "Ον χάρις ατόν Κοσμικό 
Νόμο, ό όποίος γεννά τούς διάφορους νόμους στά διάφορα 
στρώματα τής δημιουργίας. Παρ' όλον πού αύτοί οί ποικίλοι νό
μοι τής φύσης είναι άμεσα ύπεύθυνοι γιά τήν συντήρηση καί έξέ
λιξη τού σύμπαντος, ή βάση των είναι ό έσωτερικός Κοσμικός 
Νόμος στό έπίπεδο τού "Όντος. 

'Όταν ό νούς ύπερβεί καί τήν πλέον έκλεπτυσμένη κατάστα
ση σκέψης καί φτάσει στήν κατάσταση τής συνείδησης τού 
"Όντος ιϊ Άγνής Συνείδησης, φτάνει στό πεδίο τού Κοσμικού 
Νόμου. Βγαίνοντας έξω άπό αύτή τήν κατάσταση, είναι όπως 
όταν ένας κοινός άνθρωπος μπαίνει στό γραφείο τού Προέδρου 
τού Κράτους καί έξερχόμενος άπό αύτό προικίζεται μέ τήν εύ
μένεια τού Προέδρου. Τότε όλοι πού βρίσκονται κάτω άπό τόν 
Πρόεδρο άρχίζουν νά διάκεινται εύμενώς μαζί του καί νά τού 
προσφέρουν όλη τους τήν ύποστήριξη καθοδηγώντας τίς δρα
στηριότητές του πρός αϊσιον τέλος. 

'Όταν ό νούς έξέρχεται άπό τό πεδίο τού "Όντος, τό πεδίο τού 
Κοσμικού Νόμου - στό σχετικό πεδίο τής δραστηριότητας τό 
όποίο βρίσκεται κάτω άπό τήν έπίδραση άμέτρητων νόμων τής 
φύσης, αύτόματα άπολαμβάνει τής ύποστήριξης τού Κοσμικού 
Νόμου, καί αύτό καθιστά δυνατή τήv έκπλήρωσrι κάθε φιλοδοξίας 

καί τής τελικής έκπλήρωσrις ατή ζωή. 

Γι' αύτό ή ζωή τού άνθρώnου πού έχει άνυψωθεί στήν Κοσμική 
Συνείδηση είναι στερεωμένη έσωτερικά στό πεδίο τού Κοσμικού Νό
μου καί δέχεται αύτόματα τήv ύποστήριξrι δλωv τώv νόμων τής φύσης. 
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Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Τό «Βιβλίον τής άποκαλύψεως» Έρμού τού Τρισμεγίστου, άπο
τελεί σοβαρόv άπόκτημα, διά τήv Έλληvικήv Έσωτερικήv βιβλιο
γραφίαv καί ιδιαίτερα διά κάθε Τέκτονα έσωτεριστήv ό όποϊος άvτιλαμβά
vεται τόv ίδιαίτεροv λόγον της ύπάρξεως τού Τεκτονικού συστήματος. 

Ό άδ. Άvτώvιος Κουvάvης έπεμελήθη μετά μεγάλης προσοχής 
τήv άπόδοσίv του είς τήv Έλληvικήv προκειμένου vά βοηθήση τόv 
σοβαρόv έρευvητήv τής ίδεολογίας τού συστήματος αύτού, πού δι
δάσκει καί άποκαλύπτει διά συμβόλων καί άλληγοριώv Άληθείας, 
Φυσικός καί Πvευματικάς. 

Ό Έρμijς ό Τρισμέγιστος, ό διά τού Έλληvικού όvόματος Αίγυ
πτιακός θεός Θώθ, εΤvαι αύτός είς τόv όποίοv άποδίδοvται πολλά 
έργα, έπί τής 'Εσωτερικής φιλοσοφίας τού 2ου π.Χ. αίώvος r'j καί 
μέχρι τόv 1 ov μ.Χ. αίώvα είς τήv Έλληvικήv γλώσσα. Άπό τό 6vομά 
του δέ, έλαβεv τό 6vομά της ή 'Ερμητική Φιλοσοφία, διά τήv όποίαv 
ώμίλησαv άκόμη καί οί Πατέρες τής 'Εκκλησίας. 

Μυθολογείται 6τι ό Έρμijς ό Τρισμέγιστος, μετά τόv βιβλικόv 
κατακλυσμόv, άvακαλύπτει τήv μίαν έκ τώv δύο στηλών (τήv δευτέ
ραv άvακαλύπτει ό θείος Πυθαγόρας άργότεροv) έπί τώv όποίωv οί 
υίοί τού Λάμεχ είχοv χαράξει κάθε άληθij Γvώσιv. Τήv Γvώσιv αύτήv 
άποκάλυψεv ό Έρμijς ό Τρισμέγιστος είς τά διασωθέντα έργα του, 
Ποιμάvδρηv, Σμαράγδιvοv Πίνακα καί τό Ύπέρτατοv Μυστικόν τού 
Κόσμου πού είναι δμοιοv μέ τό "Ύπέρτατοv Βασιλικόν Μυστικόν». 

Τό έργον αύτό διέσωσεv είς μετάφρασίv του ό Θεόφραστος Πα
ράκελσος, ίατρός, χημικός καί έσωτεριστής, έμπvευσμέvος άπό 
τήv Πλατωvικήv Θεολογία r'j Θεοσοφία τής έποχijς του. 

Οί 'Ερμητικοί φιλόσοφοι ίσχυρίζοvται δτι δλοι οί σοφοί τής άρ
χαιότητος, Πλάτων, Σωκράτης, Πυθαγόρας κ.d. είχοv μυηθεί είς τά 
μυστήρια τής έπιστήμης τωv. Έπίσης καί οί διάσημοι Τεκτ. Pike, 
Ragon, Papus κ.d. εΤχοv στεvήv σχέσιv μέ τήv έρμητικήv φιλοσο
φίαv καί εΤvαι γεγονός δτι ό Τεκτονισμός, άποξεvούμεvος τυχόν, 
τής μυστηριακής καί έσωτερικijς του μορφής, θά άπέβαιvεv άπλούv 

σωματείον r'j σχολή κοιvωvικijς ήθικijς, διδασκομέvης, δλως άδικαιολο
γήτως, δι' άλληγοριώv καί περιφράσεων έv πολλοίς άκαταvοήτωv. 

Κατόπιν τούτων φροvούμεv δτι τούτο άποτελεί πολύτιμοv βοή
θημα, διά κάθε έσωτεριστήv καί σοβαρόv μελετητήv έσωτεριστήv 
καί δημοσιεύεται είς τόv ΙΛΙΣΟΝ. 
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ΜΕΤΑΦΡ. Α. ΚΟΥΝΑΝΗΣ 

ΘΕΜΑ: το ΥΠΕΡΤ ΑΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(Δημοσιεύεται διά πρώτην φοράν) 

Ό 'Ερμής, ό Πλάτων, ό Άριστοτέλης καί άλλοι φιλόσοφοι, οί 
όποίοι ηκμασαν κατά διαφόρους έποχάς, έχουν πρωτοπαρουσιά
σει τός Τέχνας καί είδικώτερον έχουν διερευνήσει τά μυστήρια 
τής 'Εσωτερικής Δημιουργίας. 'Επιμόνως όλοι άνεζήτησαν κά
ποιο μέσον διά τού όποίου τό άνθρώπινον σώμα νά μπορεί νά 
άποφύγη τήν άποσύνθεσιν, καθιστάμενον άθάνατον. 

"Όλοι οί έρευνηταί έλαβον τήν άπάντησιν ότι: δέν ύπάρχει 
κάτι πού μπορεί νά άπελευθερώση τό άνθρώπινον σώμα άπό τόν 
θάνατον. Άλλά, ύnάρχει ΕΝΑ ΟΝ που μπορεί νά άναβάλλη τήν 
άποσύνθεσιν, νά έnαναφέρη τήν νεότητα καί νά έπιμηκύνη τήν 
σύντομον άνθρωπίνην ζωήν, όπως έγινε είς τούς Γενάρχας. Διότι 
ό θάνατος έτέθη ώς τιμωρία είς τούς πρώτους γονείς μας Άδάμ 
καί Εϋα καί συνεπώς ούδέποτε θά άπομακρυνθή άnό τούς άπο
γόνους τους. 

'Έτσι, όχι μόνον οί ώς άνω Φιλόσοφοι, άλλά καί πολλοί άλλοι 
άνεζήτησαν τό ΟΝ αύτό, καταβαλόντες πολύ κόπον καί μόχθον, 
κατέληξαν δέ είς τό συμπέρασμα ότι αύτό που διατηρεί τό άν
θρώπινον σώμα άπό τήν φθορά καί έπιμηκύνει τήν ζωή, διευθύ
νει έαυτό, σχετικώς μέ τά άλλα στοιχεία, ώς νά ήταν όμοιον τών 
Ούρανίων καί έξ αύτού κατενόησαν ότι ό Ούρανός είναι μία ού
σία άνω τών Τεσσάρων Στοιχείων. Καί άκριβώς όπως τά Ούράνια, 
όσον άφορά τά άλλα στοιχεία, ύπεστηρίχθησαν ώς ή πέμπτη Ού
σία (διότι είναι άκατάλυτα, άφθαρτα, σταθερά, άκίνητα καί δέν 
έπιδέχονται ούδεμίαν μίξιν), έτσι έπίσης αύτό τό ΟΝ (συγκριθέν 
μέ τάς δυνάμεις τού σώματός μας) είναι άφθαρτος αίθερία ού
σία, άποξηραίνουσα όλα τά περιττό τών σωμάτων μας καί φιλο
σοφικώς έκλήθη μέ τό ώς άνω άναφερόμενο όνομα. 

Δέν είναι θερμόν καί ξηρόν ώς τό πύρ, οϋτε κρύον καί ύγρόν 
ώς τό ϋδωρ, οϋτε θερμόν καί ύγρόν ώς ό άήρ, οϋτε ξηρόν καί 
κρυον ώς ή γή. Άλλά είναι μία δυναμική, τελεία έξίσωσις όλων 
τών Στοιχείων, μιά όρθή μίξις τών φυσικών δυνάμεων, ή πλέον 
ίδιαιτέρα ένωσις τών πνευματικών άρετών, μιά άδιάλυτος, άδιάρ-
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ρηκτος μονάς σώματος καί ψυχής, είναι ή γνησιωτέρα καί εύγε

νικωτέρα ούσία ένός αίωνίου σώματος, ή όποία δέν μπορεί νά 

ύποστή βλάβη η καταστροφή άπό τά Στοιχεία καί δημιουργείται 

ύπό τής Βασιλικής Τέχνης. 

Ό 'Αριστοτέλης διά τού ΟΝΤΟΣ αύτού παρασκεύασε ενα 

μήλον, διά τής όσμής τού όποίου έπεμήκυνε τήν ζωήν, έπρεπε 

όμως ό λήπτης 15 ήμέρας πρίν άπό τόν θάνατόν του, νά μήν 

μπορή νά φάγη καί νά πίη ένεκα τού μεγάλου γήρατός του. Αύτή 

ή πνευματική Αίθερία Ούσία η ΟΝ, άπεκαλύφθη όνωθεν είς τόν 

Άδάμ καί έγινε ό μέγιστος πόθος τών Ίερών Πατέρων. 'Επίσης ό 

'Ερμής καί ό 'Αριστοτέλης τόν άποκαλούν 'Αλήθεια χωρίς Ψεύ

δη, τό πλέον άξιόπιστον όλων τών πραγμάτων, τό Μυστικόν όλων 

τών Μυστικών. Είναι τό 'Ύστατον καί 'Ύψιστον ΟΝ πού άνεζητήθη 

ύπό τά Ούράνια, ενα θαυμάσιον άποτέλεσμα καί τέλεσμα φιλο

σοφικής έργασίας, διά τής όποίας άποκαλύπτονται οί δρόσοι τού 

Ούρανού καί αί έκλύσεις τής Γής. 

'Όλα όσα τό στόμα τού άνθρώπου δέν δύναται νά έκστομίση 

εύρίσκονται είς τό πνεύμα αύτό. Ό δέ Μορίενους λέγει: 

«'Όποιος τό έχει, έχει τά πάντα καί δέν χρειάζεται καμμιά όλλη 

βοήθεια. Διότι είς αύτό ύπάρχουν, όλη ή πρόσκαιρος εύτυχία, ή 

σωματική ύγεία καί ή γήϊνος καλοτυχία. Είναι τό πνεύμα τής Πε

μπτουσίας, ή Πηγή πάσης Εύθυμίας (ύπό τάς άκτίνας τής Σελή

νης), ό Προστάτης Ούρανού καί Γής, ή Κινητήριος δύναμις τής 

θαλάσσης καί τού 'Ανέμου, ό Παραγωγός τής βροχής, ό ύποβα

στάζων τήν δύναμιν όλων τών πραγμάτων, ενα έξαίρετον πνεΟμα 

όνωθεν Ούρανίων καί πνευμάτων, δίδον Ύγείαν, Χαράν, Είρήνην, 

Άγάnην, άπομακρύνον τήν Μακροχρόνιον 'Έχθραν, άποφέρον 

Χαράν, έκδιώκον τό Κακόν, θεραπεύον όλας τάς 'Ασθενείας 

άμέσως, καταστρέφον τήν Φτώχειαν, καί τήν Μιζέριαν, όδηγόν 

είς όλας τάς καλός πράξεις, έμποδίζον όλας τάς κακός σκέψεις 

καί πράξεις, δίδον είς τόν όνθρωπον ό,τι έπιθυμεί ή καρδία του, 

φέρον είς τόν εύσεβή γήϊνην τιμήν καί μακροζωία, άλλά είς τόν 

άνήθικον, ό όποίος καταχράται αύτού, Μακραίωνα Τιμωρίαν. 

Είναι τό Πνεύμα τής 'Αληθείας, πού ό κόσμος δέν μπορεί νά 

άντιληφθή χωρίς τήν έnιφοίτησιν τού Άγίου Πνεύματος, η χωρίς 
τήν καθοδήγησιν έκείνων οί όποίοι τό γνωρίζουν. Τό ϊδιον είναι 

μυστηριώδους φύσεως, άξιοθαυμάστου δυνάμεως καί άπεριορί

στου ίσχύος. Οί 'Άγιοι, άπό τήν άρχήν τού κόσμου, έπόθησαν νά 

κοιτάξουν τό πρόσωπόν του. 

Κατά τόν Άβικέννα τό πνεύμα αύτό ώνομάσθη ή Ψυχή τού 

Κόσμου. Διότι, όπως ή Ψυχή κινεί όλα τά μέλη τού Σώματος, έτσι 
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καί τό Πνεύμα αύτό κάνει νά κινούνται όλα τά σώματα. "Όπως ή 
Ψυχή είναι είς όλα τά μέλη τού Σώματος, έτσι καί τό πνεύμα αύτό 

είναι είς όλα τά στοιχειώδη δημιουργήματα. 
Άνεζητήθη ύπό πολλών καί άνευρέθη ύπό έλαχίστων. Βλέ

πεται έξ' άποστάσεως καί εύρίσκεται πλησίον, διότι ύπάρχει είς 

κάθε πράγμα, είς πάντα τόπον καί χρόνον, έχει τάς δυνάμεις 
όλων τών δημιουργημάτων, ή δράσις του έκτείνεται είς όλα τά 
στοιχεία καί αί ποιότητες όλων τών πραγμάτων ύφίστανται έντός 

αύτού, άκόμη καί είς ύψίστην τελειότητα. Δυνάμει τής αίθερίας 

αύτής ούσίας, ό Άδάμ καί οί Γενάρχαι διετήρησαν τήν ύγεία καί 

τήν ζωή τους, μέχρις άπωτάτης ήλικίας, έπίσης μερικοί έξ αύτών 

διεκοσμήθησαν μέ μεγάλα πλούτη. 
"Όταν τούτο άνεκαλύφθη ύπό τών φιλοσόφων, κατόπιν έπιμό

νου καί έπιμόχθου έργασίας, οίιτοι άμέσως τό·έκρυψαν ύπό συμ
βολικήν μυστηριώδη γλώσσαν καί είς παραβολάς, άπό φόβον 
μήπως γίνη γνωστόν είς τούς άναξίους καί οϋτω «οί μαργαρίται 
έρρίπτοντο έμπροσθεν τών χοίρων». Διότι αν έγένετο γνωστόν 
είς τόν οίονδήποτε, θά έπαυαν κάθε έπιμέλειαν καί έργασίαν καί 

ό άνθρωπος θά έπόθη μόνο αύτό τό ΟΝ, οί άνθρωποι θά έζον 

άνόμως καί ό κόσμος θά έκαταστρέφετο, δεδομένου ότι θά 
έπροκάλουν τόν θεόν, διά τής φιλαργυρίας καί τής ύπερβολής 
των. 

Διότι ό όφθαλμός δέν είδε, τό ους δέν ηκουσε, οϋτε ή καρδία 
τού άνθρώπου συναισθάνθη ότι ό Ούρανός φυσικώς ένεσωματώ
θη μέ τό Πνεύμα αύτό. Διά τούτο συντόμως θά άπαριθμήσω μερι

κός τών ίδιοτήτων του, πρός τιμήν τού θεού, όπως οί πιστοί εύ

σεβάστως έκθειάζουν Αύτόν είς τά δώρα Αύτού, (Τό δώρον αύτό 
τού θεού θά περιέλθη μετά είς αύτούς) καί θά δείξω μερικός 

τών δυνάμεων καί τών άρετών πού κατέχει είς οίονδήποτε 
δημιούργημα. Έπίσης είναι όρατόν έξωτερικώς καί έτσι διακρί
νεται άμέσως. 

Είς τήν πρώτην του κατάστασιν, έμφανίζεται ώς ένα μή άγνόν 

γήϊνον σώμα, πλήρες άτελειών. Τότε έχει γήϊνον φύσιν, θερα

πεύει τάς άσθενείας καί πληγάς είς τάς σπλάγχνα τού άνθρώ
που, παράγει καλήν καί κατακαίει τήν άλαζόνα σάρκα, άποδιώκει 
τήν όλην δυσοσμίαν καί θεραπεύει γενικώς, έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς. 

Είς τήν δευτέραν του φύσιν, έμφανίζεται ώς ένα ύδατώδες 

σώμα, κατά τι ώραιότερον τού προηγουμένου, διότι (όν καί άκό
μη έχει τάς άλλοιώσεις του) ή άρετή του είναι μεγαλυτέρα. Είναι 
πολύ πλησιέστερον τής Άληθείας καί άποτελεσματικώτερον είς 
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έργα. Είς τόν τύπον αύτόν θεραπεύει τό κρυολόγημα καί τούς 

ύψηλούς πυρετούς καί είναι έξαίρετον κατά τών δηλητηρίων, τό 

όποίον κινείται άπό τήν καρδίαν καί τούς πνεύμονας, θεραπεύον 

τό ϊδιον τόν τραυματισθέντα η πληγωθέντα, καθορίζον τό αίμα 

καί λαμβανόμενον τρίς τής ή μέρας προκαλεί μεγάλην άνακούφι

σιν είς όλος τάς άσθενείας. 

Κατά τήν τρίτην του φύσιν, έμφανίζεται ώς ένα άερώδες 

σώμα, έλαιώδοuς φύσεως, σχεδόν έλεύθερον άπό όλος τάς άτε

λείας, είς τόν τύπον αύτόν κάνει πολλά άξιοθαύμαστα έργα, πα

ράγει δύναμιν καί όμορφιά είς τό σώμα καί (μία μικρή ποσότης 

περιέχεται είς τήν τροφήν) άποτρέπει τήν μελαγχολίαν καί θερ

μαίνει τήν χολήν, αύξάνει τήν ποσότητα τού αϊματος καί τού 

σπέρματος, οϋτως ώστε ή συχνή αίμορραγία νά γίνεται άπαραί

τητος. Διευρύνει τά άγγεία τού αϊματος, θεραπεύει μαραμένα 

μέλη, άποκαθιστά τήν δύναμιν τού βλέμματος καί είς τά άτομα 

μεγάλης ήλικίας μετακινεί ό,τι είναι περιττόν, καί προχωράν άνα

κοuφίζει τά μέλη. 

Είς τήν τετάρτην του φύισν, έμφανίζεται είς πύρινον τύπον 

(όχι άπολύτως έλεύθερον άπό όλος τάς άτελείας, άκόμη ύπάρ

χει κάτι ύδατώδες καί όχι ξηρόν άρκετά, έχει πολλάς άρετάς, 

κάνει τόν γέρον νέον καί άνασταίνει τούς εύρισκομένοuς είς τό 

σημείον τού θανάτου. Διότι άν δοθή, έντός οϊνου, ποσότης έξ αύ

τού τού πυρός βάρους ένός κόκκου κριθής, έτσι ώστε νά φθάση 

είς τόν στόμαχον, πηγαίνει είς τήν καρδίαν του, άνανεώνει αύτόν 

άμέσως, άπομακρύνει όλην τήν προγενεστέραν ύγρασίαν καί 

δηλητήριον καί άποκαθιστά τiiv φuσικήν θερμότητα τού ηπατος. 

Λαμβανόμενον άπό τούς ήλικιωμένοuς είς μικράς δόσεις, έξα

φανίζει τάς άσθενείας τής ήλικίας, δίδον είς αύτούς νεανικός 

καρδίας καί σώματα. Ώς έκ τούτου καλείται τό Έλιξήριον τής 

Ζωής. 

Είς τήν Πέμπτην καί τελευταίον του φύσιν, έμφανίζεται είς 

λαμπρόν καί φωτεινόν τύπον άνευ έλαττωμάτων, λάμπει ώς ό 

Χρυσός καί ό ·Άργυρος, κατέχον όλος τάς προγενεστέρας του 

δυνάμεις καί άρετάς είς ύψηλότερον καί άξιοθαύμαστον βαθ
μόν. Τά φυσικά του έργα έκλαμβάνονται ώς θαύματα. ·Όταν έτέ

θη είς τάς ρίζας νεκρού δένδρου, αυται άνεγεννήθησαν καί έφύ

ησαν φύλλα καί καρποί. Μιά λάμπα τής όποίας τό έλαιον άνεμί

χθη μέ τό πνεύμα αύτό, συνέχιζε νά καίη συνεχώς άνευ έλαττώ

σεως. Μετατρέπει τά κρύσταλλα είς τούς πλέον πολuτίμοuς λί

θους όλων τών χρωμάτων καί κάνει πολλά άλλα άπίστεuτα θαυ

μάσια, τά όποία δέν πρέπει νά άποκαλuφθούν είς τούς άναξίους, 



248 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

θεραπεύει όλα τά νεκρά καί ζώντα σώματα άνευ άλλου φαρμά

κου. Έδώ μάρτυς μου ό Χριστός ότι δέν ψεύδομαι, διότι όλοι αί 

ούράνιαι έπιδράσεις είναι ένωμέναι καί συνδυασμένοι έντός αύ

τού. Αύτή ή αίθερία ούσία άνακαλύπτει έπίσης όλους τούς θη

σαυρούς τής γης καί τής θαλάσσης, μετατρέπει όλα τά μεταλλι

κά σώματα είς χρυσόν καί δέν ύπάρχει τι όμοιον αύτής ύπό τόν 

Ούρανόν. 

Τό πνεύμα αύτό είναι τό άρχικώς κεκρυμμένον μυστικόν, 

δωρηθέν άπό τόν θεόν είς όλίγους άγίους άνθρώπους, οί όποίοι 

θά ένεφάνιζον τά ώφέλη του πρός δόξαν Αύτού. Είς τόν πύρινον 

τύπον διαμένει είς τόν άέρα καί όδηγεί τήν γην μέ τόν έαυτόν 

της πρός τόν Ούρανόν, καθ' όσον άπό τό σώμα του έκεί, κυλούν 

όλόκληροι ποταμοί ζώντος Οδατος. 

Τό πνεύμα αύτό ϊπταται διά μέσου τών Ούρανών ώς πρωϊνή 

άχλύς, όδηγεί τό καιόμενον πύρ του είς τό Οδωρ καί έχει τόν λά

μποντα κόσμον του είς τούς ούρανούς. 

"Άν καί τά γραφόμενα έδώ μπορούν νά θεωρηθούν άπό τόν 

άναγνώστη ώς άνακριβή, όμως διά τόν μεμυημένον είναι άληθή 

καί θετικά, όταν ή κεκρυμμένη αϊσθησις άντιλαμβάνεται κανονι

κώς. Διότι ό θεός είναι ύπέροχος είς τά έργα Του καί ή σοφία 

Του είναι άνευ τέλους. 
Τό πνεύμα αύτό είς τόν πύρινον τύπον καλείται SAUDARACA. 

Είς τόν άερώδη KYPRICK. 

Είς τόν ύδατώδη ΑΖΟΤΗ. 
Είς τόν γήϊνον ALCOHOPH καί ALIOCOSOPH. 
"Όθεν έξαπατούνται, μέ τά όνόματα αύτά, όσοι νομίζουν ότι 

άναζητώντες χωρίς καθοδήγησιν, θά εΟρουν τό Πνεύμα αύτό τής 
Ζωής είς άγνωστα είς τήν Τέχνην μας πράγματα. Διότι αν καί τό 
πνεύμα πού άναζητώμεν, χάριν τών ίδιοτήτων του καλείται μέ τά 
ώς όνω όνόματα, όμως τό ϊδιον δέν είναι είς τά σώματα αύτά, 
άλλά καί δέν μπορεί νά είναι. Διότι ένα έξηγνισμένον πνεύμα δέν 
μπορεί νά έμφανισθη παρά μόνον είς σώμα κατάλληλον πρός τήν 
φύσιν του. Έν τούτοις άπεκλήθη μέ πολλά όνόματα, μή έπιτρέ
πον είς ούδένα νά φαντασθή ότι ύπάρχουν διάφορα πνεύματα, 

διότι αν καί λέγη ό,τι έκαστος έπιθυμεί, δέν είναι παρά ένα πνεύ
μα έργαζόμενον παντού καί πάντοτε. 

Αύτό είναι τό πνεύμα τό όποίον, όταν άνατέλλη φωτίζει τούς 
Ούρανούς, όταν δύη ένσωματώνει τήν άγνότητα τής Γης καί 
όταν έπωάζη άγκαλιάζει τά Ύδατα. Τό πνεύμα αύτό όνομάζεται 
Ραφαήλ, ό "Άγγελος τού Θεού, τό λεπτότατον καί άγνότατον, τό 
όποίον οί άλλοι ύπακούουν ώς βασιλέα των. 
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Ή πνευματική αϋτη ούσία δέν είναι οϋτε ούρανία οϋτε κατα
χθονία, άλλά άερώδες, άγνόν καί ύγιές σώμα, είς τό μέσον μετα
ξύ τού ύψίστου καί τού κατωτάτου, χωρίς αίτία, άλλά άποδοτικόν 
είς έργα καί τό πλέον έκλεκτόν καί όμορφον όλων τών ούρανίων 
πραγμάτων. 

Ή έργασία αϋτη τού Θεού είναι πάρα πολύ βαθεία διά νά κα
τανοηθή, διότι είναι τό τελευταίον, τό μέγιστον καί ϋψιστον μυ
στικόν τής Φύσεως. Είναι τό Πνεύμα τού Θεού, πού είς τήν 'Αρ
χή� έπλήρωσεν τήν Γήν καί έπώασε άνωθεν τών ύδάτων, πού ό 
κόσμος δέν μπορεί νά συλλάβη χωρίς τήν εύγενικήν έπιφοίτησιν 
τού 'Αγίου Πνεύματος καί τήν καθοδήγησιν έκείνων οί όποίοι τό 
γνωρίζουν. 'Όλος ό κόσμος τό ποθεί διά τήν άρετήν του, πού δέν 
μπορεί νά έκτιμηθή δεόντως. Διότι φθάνει είς τούς πλανήτας, 
παράγει τά σύννεφα, έκδιώκει τάς όμίχλας, δίδει τό φώς του είς 
όλα τά πράγματα, στρέφει τό πάν πρός τόν 'Ήλιον καί τήν Σελή
νην, χωρηγεί ύγείαν καί άφθονίαν πλούτου, καθαρίζει τήν λέ
πραν, ένδυναμώνει τόν όφθαλμόν, άποβάλλει τήν λύπην, άνακα
λύπτει όλους τούς κεκρυμμένους θησαυρούς καί γενικώς θερα
πεύει όλος τάς άσθενείας. 

Διά τού πνεύματος αύτού οί Φιλόσοφοι έφηύρον τάς Έπτά 
Έλευθερίους Τέχνας καί έξ αύτών έκόμισαν τά ώφέλη των. Διά 
τού ίδίου ό Μωϋσής έκανε τά χρυσά 'Αγγεία είς τήν Κιβωτόν καί 
ό βασιλεύς Σολομών έκανε ύπέροχα έργα πρός τιμήν τού θεού. 
'Όθεν ό Μωϋσής κατασκεύασε τόν φορητόν Ναόν (ΣΜ: Ή Σκηνή 
τού Μαρτυρίου), ό Νώε τήν Κιβωτόν, 6 Σολομών τόν Ναόν. Δι' 
αύτού 6 'Έζδρας άπεκατέστησε τόν Νόμον καί ή Μύριαμ ή άδελ
φή τού Μωϋσέως, έγινε φιλόξενη. Ό 'Αβραάμ, ό Ίσαάκ καί άλλοι 
δίκαιοι άνθρωποι, είχαν μακροχρόνιον άφθονίαν καί πλούτη καί 
όλοι οί άγιοι, οί κατέχοντες αύτό, άμέσως έξεθείαζον τόν θεόν. 

Ώς έκ τούτου ή άπόκτησίς του είναι πολύ έπίμοχθος, πολύ 
περισσότερον τού Χρυσού καί τού 'Αργύρου. Διότι είναι τό κάλλι
στον έξ έκείνων τών θνητών πραγμάτων, πού ό άνθρωπος δύνα
ται νά ποθήση, ούδέν δύναται νά συγκριθή μέ αύτό καί μόνον είς 
αύτό ύπάρχει ή άλήθεια. Διά τούτο έκλήθη ή Λίθος καί τό Πνεύ
μα τής 'Αληθείας. Είς τά έργα του δέν ύπάρχει ή οϊησις, ή προ
σευχή του δέν δύναται νά έκφρασθή ίκανοποιητικώς. 

Είμαι άνίκανος νά όμιλήσω άρκετά περί τών άρετών του, διότι 
αί καλοί ίδιότητες καί δυνάμεις του είναι πέραν τών άνθρωπίνων 
σκέψεων, άφατοι άπό τήν άνθρωπίνην γλώσσαν καί είς αύτό εύ
ρίσκονται αί ίδιότητες όλων τών ύπάρξεων. Ναί, δέν ύπάρχει τι 
βαθύτερον είς τήν Φύσιν. 
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'Ώ! 'Αμέτρητον βάθος τής Σοφίας τού θεού, ή όποία οϋτως 

ηνωσες καί περιέλαβες είς τήν άρετήν καί τήν ίσχύν αύτού τού 

Ένός Πνεύματος τάς ίδιότητας ολων τών ύπαρχόντων σωμάτων! 

'Ώ! Τί άνείπωτη τιμή καί άπειρη χαρά έχορηγήθη είς τόν θνη

τόν άνθρωπον! Διότι τά καταστραφέντα πράγματα τής Φύσεως 

άποκαθίστανται μέ τήν άρετήν τού λεχθέντος Πνεύματος. 

'Ώ! Μυστήριον τών Μυστηρίων, τό πλέον άπόκρυφον τών μυ

στικών ολων τών πραγμάτων καί θεραπευτικόν καί φάρμακον αύ

τών! 

Έσύ ή ύστάτη άνακάλυψις είς τάς γηΤνους φύσεις, τό ϋστα

τον δώρον είς τούς Γενάρχας καί τούς Σόφρωνας, ό μέγιστος 

τών άνθρωπίνων πόθων! 

'ΏΙ Τί θαυμάσιον καί άξιέπαινον πνεύμα είναι ή άγνότης, είς 

αύτήν εύρίσκεται όλη ή χαρά, τά πλούτη, ή γονιμότης τής ζωής 

καί ή τέχνη τών τεχνών, μιά δύναμις ή όποία χορηγεί είς τούς με

μυημένους ολας τάς ύλικάς χαράς! 

'Ώ! Ποθητ_ή Γνώσις, Έσύ ή πλέον άξιαγάπητη άπό όλα τά 

πράγματα ύπό τόν κύκλον τής Σελήνης, διά τής όποίας ή Φύσις 

ίσχυροποιείται, ή καρδιά καί τά μέλη άνανεώνονται, ή άκμάζουσα 

νεότης διατηρείται, τό γήρας ύποχωρεί, ή άδυναμία άποκαθίστα

ται, τό κάλλος διατηρείται είς όλην του τήν τελειότητα καί ή 

άφθονία έξασφαλίζεται είς ολα τά πράγματα πρός ίκανοποίησιν 

τών άνθρώπων! 

'Ώ! Έσύ πνευματική ούσία, άξιέραστη έξ ολων τών πραγμά

των! 

'Ώ! Έσύ θαυμασία δύναμις, ίσχυροποιούσα όλον τόν κόσμον! 

'Ώ! Έσύ άκατανίκητη άρετή, ύψίστη όλων τών ύπαρχόντων, 

άν καί περιεφρονήθης άπό τήν άγνοια, είς ίόν σοφόν εύρίσκεις 

μεγάλη έκτίμησιν, τιμή καί δόξα, πού ένεργούσα διά τών χυμών 

(ΣΜ: Οί 4 βασικοί χυμοί τού σώματος), άφυπνίζεις τόν νεκρόν καί 

άποκαθιστάς τήν φωνή του. 
'Ώ! Έσύ θησαυρέ τών θησαυρών, μυστήριον τών μυστηρίων, 

κληθείσα άnό τόν Άβικέννα « 'Ανείπωτος Ούσία» ή καθαροτέρα 

καί τελειωτέρα ψυχή τού κόσμου, τό πολυτιμότερον ύπάρχον 

ύπό τόν Ούρανόν! 

'Απροσδιορίστου φύσεως καί ίσχύος, ύπέροχον είς άρετήν 

καί μή έχον όμοιον μεταξύ τών δημιουργημάτων, κατέχοv όλας 

τάς άρετάς ολων τών σωμάτων ύπό τόν Ούρανόν! Διότι έξ ϊσου 

κυλά τό ϋδωρ τής ζωής, τό έλαιον καί βάλσαμον τής αίωνίας θε

ραπείας καί οϋτως έθεράπευσες μέ βάλσαμον καί ϋδωρ άπό τόν 

βράχον (λίθον). 
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Διά τούτο ό Μαρίενους λέγει: Αύτός ό όποϊος τό έχει, έχει 
όλα τά πράγματα. Εύλογημένο Έσύ, Κύριε, θεέ τών πατέρων 
μας, ό Όποϊος έδωσες είς τούς Προφήτας τήν γνώσιν αύτήν καί 
τήν κατανόησιν καί οί όποϊοι τάς έκρυψαν (άπό φόβον μήπως 
άποκαλυφθούν είς τούς τυφλούς και κατεκλύζοντο έτσι άπό κο
σμική άθεότητα) διά τά όποϊα ό σοφός καί ό εύσεβής δοξάζουν 
Έσέ!. Διότι οί άποκαλύπτοντες τό μυστήριον τού ΟΝΤΟΣ αύτού 
είς τούς άναξίους είναι διασπαρταί τής σφραγϊδος τής Ούρανίου 
Άποκαλύψεως, προσβάλλουν τήν Μεγαλειότητα τού θεού καί 
έτσι έπισύρουν έπ' αύτών πολλάς δυστυχίας καί τιμωρίας Αύτού. 

Διά τούτο, έκλιπαρώ όλους έκείνους, οί όποϊοι κατέχουν τήν 
Γνώσιν αύτήν, νά μήν τήν μεταλαμπαδεύσουν είς ούδένα, έκτός 
έκείνου ό όποϊος είναι Εύσεβής, είναι -άποδεδειγμένης άρετής 
καί προσεύχεται είς τόν θεόν, ό Όποϊο·ς έδωσε έναν τέτοιον θη
σαυρόν είς τόν άνθρωπον. Πολλοί τόν άναζητούν άλλά όλίγοι τόν 
εύρίσκουν. Έπομένως οί άκάθαρτοι καί οί ζώντες είς τήν κακίαν, 
είναι άνάξιοι αύτού. 

Ή Τέχνη αύτή ύποδεικνύεται μόνον είς εύσεβή προϊόντα, 
διότι είναι άτίμητος. Άνωτέρω ώρκίσθην ένώπιον τού θεού ότι 
δέν ψεύδομαι, αν καί φαίνεται άδύνατον είς τούς τρελλούς, ότι 
κάποιος έχει έξερευνήσει τήν Φύσιν τόσον έσωτερικά. 

Ό Παντοδύναμος δοξάζεται διότι έδημιούργησε τήν Τέχνην 
αύτήν καί διότι τήν άποκαλύπτει είς τούς πιστεύοντας είς Αύτόν. 

Άμήν 

Έδώ όλοκληρώνεται ή πολύτιμος καί έξαίρετος αύτή έργασία 
όνομασθεϊσα: «ή άποκάλυψις τού άποκρύφου πνεύματος», όπου 
εύρίσκονται κεκρυμμένα τά μυστικά καί μυστήρια τού κόσμου. 

Τό πνεύμα αύτό είναι μιά θεϊκή μεγαλοφυία, θαυμασία καί με
γαλοπρεπής δύναμις, πού άγκαλιάζει ολόκληρον τόν κόσμον καί 
ύποτάσσει τά Στοιχεία καί τήν Πέμπτην Ούσίαν. 

Τόν Τρισμέγιστόν μας Spagyrous 
Ίησούν Χριστόν 

έκθειάζεται καί δόξα άθάνατος 
ΑΜΗΝ 
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Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Τοϋ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

Οί διάφορες προσπάθειες γιά νά πραγματώσει ό άνθρωπος 
τούς σκοπους, πού έβαλε σά στόχο, γεμίζουν τή ζωή του μ' άγώ
νες. Μπορεί οί άγώνες του νά έχουν σκοπούς ένάντια σέ κάθε 
άξία, πού θεμελιώνονται οί άνθρώπινες κοινωνίες γιά τήν πρόο
δο καί τήν πνευματική άνοδο. "Έτσι αύτές οί άρνητικές άγωνιστι
κές προσπάθειες σβήνουνε μπροστά στήν ίσορρόπηση κάθε 
διατάραξης τής άρμονίας. Γιατί ή δύναμη, πού ένεργεί τήν ίσορ
ροπία είναι άντίθετη στίς άρνητικές άγωνιστικές προσπάθειες. 
"Όμως οί άγώνες γιά τήν Άλήθεια, τήν Έλευθερία, τήν Ίσότητα 
καί τό Δίκαιο, είναι οί θετικοί, πού συγκρούονται μέ τίς άρνητικές 
προσπάθειες εϊτε πηγάζουν άπό τούς ϊδιους τούς άνθρώπους 
εϊτε άπό τή φύση. 

Οί άγώνες γιά τήν Άλήθεια, όχι μόνο ν' άποκαλυφθεί, άλλά 
καί νά παρουσιαστεί ατούς συνανθρώπους μας, συνθέτουν μιά 
κατάσταση ατόν άγωνιστή, πού πλησιάζει στά χαρακτηριστικά 
τής έσωτερικής όμορφιάς. Σέ κάθε κοινωνική έπανάστοση 
έχουμε πρώτα άγώνες γιά τήν ίδέα, πού χρωματίζει τούς σκο
πούς της. Σέ κάθε άγώνα γιά τήν άτομική έπιβίωση τοϋ άνθρώ
που_ κρύβεται ή συναισθηματική έπιθυμία γιά τήν πραγμάτωσή 
της. Σ' αύτήν ή όμορφιά βρίσκεται μέσα ατόν άγωνιστή. Ό άν
θρωπος πού άγωνίζεται αίσθάνεται νά πλημμυρίζεται ή «ϋπαρξή» 
του άπό τίς ϊδιες άντιδράσεις όπως καί τοϋ καλλιτέχνη όταν βρί
σκεται στή στιγμή τής δημιουργίας. 

Ό Γάλλος συγγραφέας Ε.Ζ. Ροστάν στό «Συρανό ντέ Μπερ
ζεράκ» γράφει άνάμεσα στ' άλλα: «Τί λέτε; Είναι άνώφελο; Τό 
ξέρω. Άλλά δέν άγωνίζεσαι μονάχα όταν έλπίζεις νά νικήσεις. 
'Όχι! 'Όχι! Είναι πιό όμορφο όταν μάχεσαι άνώφελα. Ξέρω καλά 
ότι θά νικηθώ στό τέλος. Δέν έχει σημασία. Άγωνίζομαι! Άγωνί
ζομαι! Άγωνίζομαι!» Αύτό είναι τό σπουδαίο ατούς άγώνες μας. 
Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι θά νικηθούμε καί θά θυσιαστού
με. Κι' όμως άγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου, γιατί ένα παράξενο 
όραμα όμορφιάς έρχεται καί συγκλονίζει τόν ψυχοπνευματικό 
μας κόσμο. Είναι ό μαγνήτης, πού μάς δίνει τή δύναμη γιά τήν 
άγωνιστική διάθεση, χωρίς ύπολογισμούς καί όρθολογικές με
θοδικότητες. 

Χωρίς αύτό τό όραμα τής όμορφιάς, πού άγκαλιάζει τήν άν
θρώπινη ϋπαρξη ατούς ποικίλους άγώνες, δέν θά εϊχαμε πρόο-
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δο, οϋτε περιορισμό τής κοινωνικής άδικίας. Στή δραματική πο
ρεία τής άνθρώπινης ίστορίας βλέπουμε έκατομμύρια άνθρώ
πους νά πεθαίνουν μέ τόν χειρότερο τρόπο μέσα ατούς άγώνες 
τους γιά τίς μεγάλες άξίες τής 'Ελευθερίας, 'Ισότητας κι' 'Αδελ
φότητας. Πολλές φορές χωρίς έλπίδα γιά μιά βέβαιη νίκη, άλλά 
ή αϊσθηση μιός βαθιάς έσωτερικής όμορφιός εΊναι τό κίνητρο γιά 
άτελείωτους άγώνες. 

Τό βαθύτερο νόημα κάθε άγώνα εΊναι ή μετάβαση άπό μιός 
κατάστασης σέ άλλη καινούργια. Μερικές φορές έχουμε μιά 
άπατηλή ίδέα ότι μπορεί ν' άγωνιζόμαστε γιά νά διατηρήσουμε 
τό παλιό. 'Όμως αύτό είναι φαινομενικό. Έπιθυμοϋμε νά φτά
σουμε σέ κάτι τό νέο, σέ κάτι το δημιουργικό. Ό έρευνητής, ό 
άνθρωπος τής Τέχνης, ό άναμορφωτής κι' άλλοι άnοτελοϋν ένα 
σύνολο άπό άγωνιστές. Σ' όλους αύτούς ύπάρχει μιά ένδόμυχη 
έπιθυμία γιά άρμονία κι' ένότητα, πού συνθέτουν τήv έσωτερική 
όμορφιά. Ή ψυχική καί σωματική ταλαιπωρία μέχρι θανάτου δέν 
εΊναι ίκανές γιά νά σταματήσουν τούς άγώνες. Γιατί ή 'Αρμονία 
κι' 'Ενότητα, πού τρέχουμε νά φτάσουμε είναι πιό δυνατές κι' άς 
μήν έχουμε έλπίδα γιά βέβαιη νίκη. Ή όμορφιά ατούς άγώνες 
άκτινοβολεί σφαιρικά δυνάμεις, πού τούς κάνουν άξιους νά συ
νεχίζονται χωρίς τέλος. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΠΡΟΣΤΟΘΕΙΟ 

1991 

- 'Υπάρχει μιά «'Αλήθεια» τήν όnοία δέν γνωρίζουμε καί
nρός τήν όnοία βαδίζουμε καί εϊμαστε έντός Αύτής καί
δρούμε.

Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ν. ΟΙΧΑΛΙΩΤΗ 

Ό άνθρωπος είναι πνεύμα κλεισμένο έντός σάρκινου σώμα
τος, έχει δέ καί ένα πνευματικό σώμα (ψυχή) τό όnοίο προορίζε
ται νά έnιζήσει τού χοϊκού. 

Οί θρησκείες άσχολούνται κατά βάση μέ τό καθήκον καί τό 
έργο, κατά πράξη καί σκέψη, τού άνθρώnου όσο βρίσκεται στήν 
έnίγεια ζωή καί συσχετίζουν τούτο μέ τήν αίώνια. 

Γενικά είναι άnοδεκτό ότι ό άνθρωπος όφείλει ατό έnίγειο 
αύτό στάδιο νά μή βαρύνει τήν ψυχή του, άντίθετα μάλιστα θά 
πρέπει, μέ τήν σωστή καί ούσιαστική διαβίωσή του, νά τήν άφή
σει έλεύθερη nρός πλήρη προσαρμογή της σ' όσο τό δυνατόν 
ύψηλότερα πνευματικά έnίnεδα μετά τήν έγκατάλειψη τού γήϊ
νου βίου της. 

'Ανεξάρτητα άnό τό άν ό κόσμος δημιουργήθηκε έκ τού «μή 
όντος» ή άnό ύnαρκτή κατάσταση (έκ τού «όντος») ύnάρχει άnό 
άρχαιοτάτων χρόνων κάποια άθέλητη, άναγκαστική κατά κάποιο 
λόγο, συμπόρευση φιλοσοφίας καί θρησκείας, μέ τήν ούσιαστι
κώτερη τής τελευταίας έννοια. 

Οί άσιατικές θρησκείες όμιλούν περί πλάνης («μάγια») τού 
κόσμου τούτου, τό «νιρβάνα» δέ θεωρούν τό πράγματι ύnάρχον. 

Ή «έλευθερία» γιά το χριστιανισμό σημαίνει άνεξαρτησία άnό 
τίς έγκόσμιες ματαιότητες. Ό Παύλος συμπληρώνει: Ή σοφία 
τού κόσμου τούτου μωρίς� παρά τ� Θε�. 

Κατά Πλάτωνα ή «λύτρωση» είναι έκτός τού παρόντος κό
σμου, είναι φυγή ατόν κόσμο τών «'Ιδεών», τή μόνη πραγματικό
τητα: Ή άλήθεια είναι «άnωτάτη». Ό Σωκράτης πάλι φέρεται λέ
γων πώς δέν θά ταίριαζε σέ μυαλωμένο άνθρωπο νά έκλαμβάνει 
ότι τά πράγματα έχουν άκριβώς έτσι όπως τά είπε, πράγμα πού 
πιθανότατα έδωσε λαβή ατόν Άριστοφάνην νά δυναμιτίσει τή 
βαθύτητα τού «"Εν οίδα, 6τι ούδέν οίδα» καί νά τόν παρουσιάζει 
σοφιστίζοντα («Νεφέλες»). 'Αλλά καί ό Εύριnίδης θέτει θέμα 
άnατηλότητας τού έγκόσμιου χώρου μέ τό νά ρωτά άν ή ζωή δέν 
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είναι θάνατος κι ό θάνατος ζωή («Γοργίας» - «τίς δ' οίδεν, εί τό 

ζήν μέν έστι καταθανείν, τό καταθανείν δέ ζήν;») Ό Παρμενίδης, 
πού μπορεί νά θεωρηθεί άρχηγός τής έλεατικής σχολής, έλεγεν 
πώς τό σταθερόν ύπάρχει κι δτι μέ τή νόηση κι δχι μέ τίς άnατη
λές αίσθήσεις ('Άλλωστε ό Θεός διοικεί τό σύμπαν χωρίς νά έχει 
άνάγκη αίσθητηρίων όργάνων καί ύλικής δύναμης), ύnερβαίνο
ντας τή φαινομενικότητα ( «διά κόσμον έοικότα» τή χαρακτηρί

ζει) καί τήν ύnοκειμενικότητα, μπορούμε νά τό γνωρίσουμε. Ό 

δέ μέ όλους τούς κλάδους τού έπιστητού άσχοληθείς Δημόκρι
τος πάλι πώς, ή άληθινή γνώση είναι κείνη πού χρησιμοποιεί τή 
σκέψη σάν άnαλλάσσεται άnό τούς δεσμούς τής αϊσθησης. 

Στόν άνόθευτο Βουδδισμό, μέσον γιά τήν άnολύτρωση είναι ή 
έκμηδένιση κάθε αίσθήματος καί κάθε ένεργείας, ή λύτρωση δέ 
πρέπει νά έπιδιωχθεί μέ τίς δυνάμεις τού άνθρώnου (προϋπόθε
ση ή σύλληψη τού νοήματος «πραγματικότητα»). 

Ή άσκητική πείρα τής Χριστιανικής 'Ορθοδοξίας ύποδεικνύει 
σάν μόνο δρόμο τή «μετάνοια». 

Είναι άκόμη άληθές δτι τά «Μυστήρια» (δπως n.χ. τής 'Ελευ

σίνας μέ τά nροελευσινιακά, τά Κρητικά, τών Καβείρων στή Σα
' μοθράκη, τού Διονύσου, τού Μίθρα καί τού Όρφέα) ύπήρξαν μία 
άnάντηση στήν άνησυχία τού άνθρώnου γιά τό θάνατο καί μιά δι
δαχή γιά τήν περαιτέρω πορεία του. Διδαχή αύτογνωσίας (σχετι
κά καί τά έnιγράμματα ατούς nρόναους τών άρχαίων ίερών), κά
θαρσης άπό άnατηλότητες, διδαχή ψυχικής καθαρότητας. 

Γενικά οί Θρησκείες καί οί κατά καιρούς Μύστες καί διδά
σκαλοι έχουν ένα κοινό ούσιώδες σημείο, πού συνοψίζεται κατά 
τόν Συρέ σ' αύτήν τήν παραγγελία: 'Έρχεσαι άnό ένα Θείο κόσμο 

καί μπορείς νά έnιστρέψεις σ' αύτόν αν θέλεις. 'Υπάρχει σέ Σέ 
κάτι έφήμερο καί κάτι αίώνιο. Μή χρησιμοποιείς τό πρώτο, παρά 
γιά ν' άναnτύξεις τό δεύτερο. 

'Όμως, ώς άnό τά nιό πάνω, πολλά είναι περαιτέρω τά έρωτη
ματικά: 

Λέμε τό Δελφικό «γνώθι σαυτόν», τό Χριστιανικό «άγάnα τόν 
πλησίον σου ώς έαυτόν», καί τόσα άλλα. Τί άναλυτικώτερα καί 
ούσιωδέστερα κατά πραγματική διάσταση τό καθένα άn' αύτά 
σημαίνει; Καί πώς πάλι τό «καθένα» τους θά πραγματοποιηθεί; Ό 

έσωτερικός άνθρωπος καί οί έκδηλώσεις του εΤναι, βλέπετε, 
ένας κόσμος δυσνόητος, λαβυρινθώδης. 'Υπάρχει ποικιλία άδια
φανών μειονεκτημάτων καί άτελειών, πού, μάλιστα κατά κανόνα, 
περιπλέκονται μέ τίς αίτίες καί διαστρέφουν τά περί τόν έαυτό 
μας, άφαιρώντας έτσι τή δυνατότητα ούσιαστικής έφαρμογής 
τών διαφόρων άnοφθεγματικών παραγγελμάτων. 
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Είναι γεγονός ότι οί περισσότεροι, άν όχι σχεδόν όλοι, στά 

μέσα τής ζωής μας έχουμε μιά ταυτότητα· είναι μιά ταυτότητα 

γιά μάς, δέν είναι όμως ή δική μας ταυτότητα. 

Μιά ψυχανάλυση, μιά άνατομία τοϋ έσώτερου έαυτοϋ, εϊτε 

αύτός έκδηλώνεται εϊτε όχι, δέν είναι καθόλου εϋκολη. Κι άν δέ�ι 

ξέρουμε τό καθετί πού μάς βαραίνει τήν ψυχή, γιά nοιά κάθαρση 

πλέον μιλάμε, γιά nοιά προσπάθεια κατά τούς ήθικοφιλοσόφους, 

γιά nοιά «μετάνοια» τής άσκητικής 'Ορθοδοξίας, γιά nοιά έnί
κληση; 

Μέ τήν έγκατάλειψη πάλι τής πλάνης τών εγκοσμίων, μέ τήν 

τυχόν έκμηδένιση τών αίτίων, έρωτάται, μήπως έnέρχεται άνυ

nαρξία συνειδητότητας; Τί άραγε νά συμβαίνει μέ τήν ύnερσυ

νειδησιακή κατάσταση τοϋ «νιρβάνα», η άκόμη καί τοϋ «παραδεί

σου» τών χριστιανών η ίσλαμιστών; 

Πώς καί γιατί πρέπει ν' άnαλλαγοϋμε άnό τήν άnατηλότητα; Τί 

σημαίνει ϋnαρξη καί τί άνυnαρξία; Τί είναι πραγματικότητα, πώς 

καί πότε κτάται; Τί άντιnροσωnεύουν οί διάφορες γήινες έννοιες 

(ώς n.χ. κακό, καλό, θυσία, δικαιοσύνη, έλευθερία) καί nοιά ή 
σχέση αύτών μέ τή «λύτρωση»; 

Τί είναι «άλήθεια» καί πότε μπορεί νά έχουμε μέθεξη αύτής; 

Ή πρόσβαση nρός τό Θείο, πού άσφαλώς είναι μιά πορεία άnαλ

λαγών συνεχών, είναι τελικά έφικτή ατόν άνθρωπο η έστω ατόν 

κάθε άνθρωπο; 

Θά προσπαθήσουμε στή συνέχεια ν' άναφερθοϋμε συνοπτικά 

(άναλυτικώτερα βλέπετε βιβλίο μου «κάθαρση»), πάνω ο' αύτά η 

έστω στά περισσότερα άn' αύτά: 

- Ό άνθρωπος είναι γραμμένο νά περάσει πολλά στάδια συ

νειδητότητας. Βάση όλων είναι τό στάδιο τής «αύτόγνωσης». Σ' 

αύτό πάνω παλεύει καί κάποτε θά όλοκληρώσει τίς προσπάθειές 

του, θ' άnοτοξινωθεί άnό τίς πλάνες του, γιατί τό πεπρωμένο τής 

άνθρωnότητας είναι ή νίκη τής ϋλης, ή νίκη τοϋ θανάτου. 

Ξεκινά μέ τήν καταστολή τών παθών, μέ τήν προσπάθεια κα

τανόησης τοϋ πλησίον του καί μέ τήν περιστολή καί τή μετριοπά

θεια έnιδιώξεων καί θέσεών του, έχοντας σάν τελικό σκοπό τήν 
έγκατάλειψη κάθε μορφής έnίδειξης καί ύnοκρισίας ώς καί 
κάθε μορφής ύλικής άναζήτησης, φροντίδας, κατοχύρωσης. 

'Όσο καί δύσκολο η άκατόρθωτο νά φαίνεται τοϋτο η έκείνο, 

τό ένα έρχεται μετά τό άλλο, κι όλα, μέ τήν καθαρή τους προ

σπάθεια, άγγίζουν κάποτε τή χάρη καί τήν παραχώρηση. 

Πάντως, γιά νά μπορεί ό νοϋς νά έλευθερωθεί καί ή ψυχή νά 

δράσει, βάση είναι ή ταπείνωση. Γιατί «ταπείνωση», ϊσον σιγή 
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έαυτού καί σιγή έαυτού σημαίνει περιορισμό, άδράνεια, έκμηδέ
νιση τελικά τού «έγώ». Μέ τό «έγώ» σάν φώς δέν μπορείς νά δείς 
τόν έαυτό σου· κι όν δέν δείς τόν έαυτό σου δέν μπορείς νά 
ύψωθείς άπ' αύτόν καί νά δείς σωστά τά γύρω σου. 

'Αποβολή λοιπόν τού «έγώ». Χωρίς αύτήν τήν άποδέσμευση 
δέν ύnάρχει «έλευθερία». Καί χωρίς αύτού τού εϊδους τήν έλευ
θερία δέν μπορεί νά ύnάρξη «'Αγάπη», ούσιαστική «·Αγάπη». 

- Τώρα γιά τήν πρό τής Δημιουργίας τού σύμπαντος Κόσμου
κατάσταση, nρός τήν όποία βαδίζουμε, ή άπάντηση καθίσταται 
άμέσως προβληματική. 

Οί Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι ή nρό τού κόσμου κατάσταση 
δέν ήταν άρμονία άλλά χάος καί σύγχυση, σ' άντίθεση μέ τόν Κό
σμον πού ειναι άρμονικός («·Η τάξη έκ τού χάους»). 

Οί 'Ορφικοί μιλούσαν περί κόσμου άνεκδήλωτι:ιυ (έκ τού αύ
γού προέκυψε ό «κόσμος» όπως άnό τό αύγό τό πουλί). Τό ϊδιο, 
κατά βάση, πίστευαν τό σύνολο τών άρχαίων 'Ελλήνων Φιλοσό
φων (Έρως-Φάνης καί νύξ», «σφοίρον», «δυνάμει», όμορφο, άρ
ρενοθήλυ κ.ό.) n.x. Δημόκριτος («Μηδέν έκ τού μή όντος γίνεται, 
μηδέ είς τό μή ον φθείρεται»), 'Αναξαγόρας, Πλάτων (άνεκδή
λωτες ίδέες, 'Αρχέτυπα - «ταύτόν τό τε Πλάτωνος ον, καί :ορφι
κόν ώόν»). Οί όροι πού μεταχειρίσθηκαν συν11θως είναι διαφορε
τικοί. 

Τό Ζέν διδάσκει ότι άπό τό «Κενό» (Shunyata), τή μόνη 
πραγματικότητα, ξεκίνησε στό χρόνο ή 'Ύπαρξη. Ό Πλάτων είπε 
ότι «ό Θεός όχι έν χρόνC!) άλλά μετά χρόνου έπλασε τόν κό
σμον». Τί είναι όμως «κενόν», τί «πραγματικότητα»; 

'Άλλοι πάλι άποδέχονται ότι ό κόσμος δημιουργήθηκε άπό τό 
μηδέν, τήν άνυnαρξία. Οί ύλιστές τής έποχής μας ύποστηρίζουν 
ότι ή ζωή καί ή συνείδηση μπορούν νά δημιουργηθούν άπό νεκρά 
καί χωρίς συνείδηση στοιχεία. 

Τέλος, ή 'Επιστήμη σήμερα, γιά τό τί ύπήρξε πρό τής 
δημιουργίας τού Κόσμου, θέτει ένα μεγάλο έρωτηματικό, ένα 
άλυτο, άδιερεύνητο «Χ». Σ' αύτό τό «Χ» οί έπίσημες θρησκείες 
τοποθετούν τό θείο (Πατήρ, Θεός, 'Αλλάχ, τό Βράχμαν), όπως 
κατά κανόνα καί οί έκλειnούσες. 

Ό «Κόσμος», κατά τή γνώμη μας έχει άρμονία, τήν άρμονία 
πού άφορά τή συντήρηση τής έκδήλωσης. Γιά τή σύνθεση, έnα
νασύνθεση, γιά τήν κυκλοφορία αύτού πού λέμε «Κόσμος», «Σύ
μπαν», ύnάρχει φυσικά ή άρμονία τών νόμων, άσύλληπτων η μή 
νόμων, καί ή άρχή τής αίτιότητας, πού άκολουθεί κατά τρόπο 
σαφή κι' άδιερεύνητα σοφό τήν όλη έκδήλωση (ας τήν πούμε 
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αύτήν περιορισμένην, ώς έκ τής ύπάρξεως τουλάχιστον τών αί

σθήσεων, συνειδητότητα Ζώνη Α) καί πού πρέπει νά τήν ύπολο

γίσουμε καί μέ τά πεδία πού ύπάρχουν στό «ύπερπέραν», όπου 

μεταβαίνει ή ψυχή μέχρι τήν έπαννσάρκωσή της σέ τούτη ιϊ κά
ποια σχετική γη. 

Ή πρό αύτού τώρα κατάσταση, προσωπικά πιστεύω ότι, δέν 

είναι ούτε τό χάος, ή σύγχυση η ή άνυπαρξία, ούτε τό όπως τό 

φανταζόμαστε ϊσως άνεκδήλωτο. Άντίθετα, είναι ή αίώνια ζωή 

πραγματικότητα κ' έκδήλωση. Είναι ή αύτενεργός Άβασίλευτη 
Πληρότητα καί, είδικώτερα, σ' άπάντηση στό έρώτημα, ή Ύπερ
συνειδητότητα, ή Ύπερεκδήλωση. 

-Ό άνθρωπος μέσα σ' αύτά άκολουθεί μιά σταθερή πορεία:
Άπό τό μορφοποιημένο έλάχιστο καί τήν πλάνη (Ζώνη Α}, στό 
άπεριόριστο τής έκδήλωσης, χάριν τής διαστελλόμενης «άεί πα
ρουσίας» κι άνυπαρξίας πλάνης (συνειδητότητα Ζώνης Β}, κι άπ' 
αύτή στήν άμετάβλητη πραγματικότητα καί στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» 
(θεϊκή Ζώνη). 

Ή άτομική ψυχή άνέπνεε κάποτε στούς χώρους όπου ύπήρ
χαν τά πάντα. Ζούσε μέσα σ' ένα άκαθόριστο παλμό ούσίας καί 
πληρότητας. Πλανιόταν εύδαίμονα μέ μιά βεβαιότητα πού δέν 
είχε συνειδητοποιήσει τί άκριβώς άντιπροσώπευε, μά πού αίσθα
νόταν τότε τήν άνάγκη νά τήν προσδιορίσει γιά νά νοιώσει πώς 
αύτή δέν ήταν τίποτε άλλο παρά άμεση γνώση, πληρότητα καί 
βεβαιότητα. Άλλ' αύτή ή άγνοια τής βεβαιότητας σ' αύτό τό στά
διο, αύτή ή άκαθόριστη άβεβαιότητα, πού δέν τήν είχε άκόμη αί
σθανθεί σάν τέτοια, ήταν καί ή άρμονία πού τής δινόταν νά πλέει 
μέσα σ' όλα αύτά πού δημιούργησε τό άγνωστο θείο, νά. συ
μπλέει μέσα σέ πελάγη είρήνης καί μακαριότητας μαζί μέ τίς άλ
λες ψυχές. 

'Όμως, κάνοντας χρήση τής έλεύθερη·ς βούλησης, άπό τήν 
παθητική μετοχή στό θείο έργο πέρασε μέ τόν καιρό, άντί στή 
συνειδητή κοινωνία, στήν ένεργό δημιουργία κι αύτό ήταν τό λά
θος-ή «πτώση» Της. "Έχασε τή φωτεινότητά του μέ τή διάθεσή 
της νά ύπεισέλθει καί νά γευθεί τή λεπτομέρεια, τήν όποία δέν 
μπορούσε νά πεί ότι κάποιο λόγο δέν ένοιωθε, άλλά όμως δέν 
τήν ζούσε σάν κατάσταση καί πού τή βίωσε άπομακρυνόμενη 
άπό τό «πνεύμα» πού άποτελούσε πυρήνα καί φώς της. 'Εγκλω
βίσθηκε στή γνωστή μας ϋλη καί ή άποδέσμευση πιά άπό τίς 
πλάνες αύτής δέν είναι καθόλου εύκολη, παρά τή δύναμή της, 
πρώτον γιατί δέθηκε μέ τό κύκλωμα τής νέας της ζωής, πάλλεται 
μέ άντίρροπες δυνάμεις καί σχέσεις πού προσπαθεί νά συμφι-
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λιώσει καί ήδονίζεται άn' αύτές καί τήν προσπάθεια, καί δεύτε

ρον γιατί άκόμη έπαψε nιά νά γνωρίζει τό τί καλύτερο μπορεί νά 

ύnάρχει πέραν άn' αύτό πού τώρα της ξεδιπλώνεται. Ή σάρκα 
πλέον άnοζητά τά έαυτης κραδαίνεται άnό ποικίλα συναισθήμα

τα, πάθη έγωϊσμούς. 'Έτσι άρχίζει ό δικός της άνεξάρτητος προ

σωπικός γολγοθάς, άnοκομμένα καθώς ηδη ,φέρεται πρός τίς 

άδελφές ψυχές, τήν ούσία καί τό φώς. Άλλά μέ τό χρόνο, τίς 

διάφορες ένσαρκώσεις του, ό άνθρωπος θά συνέλθει άπό τήν 

ταραχή της άναζήτησης καί ήδονης, θ' άnοδιώξει σάν πλάνη τόν 

κόσμο, αύτόν πού μορφοποίησε μέ τή βοήθεια της Παγκόσμιας 

Ψυχής. Μέ τόν καιρό διά της αύτογνωσίας καί τόν πόνον πού 

δημιουργεί ή γνώση τοϋ άπατηλοϋ καί ή προσπάθεια άποδέ

σμευσης άn' αύτό, εΤναι γραπτό νά έπιστρέψει έκεί. άn' δπου αύ

τόβουλα καί μέ τή σοφή άνοχή τοϋ Λόγου έξέπεσε, γιά μιά έπέ

κεινα πλέον θετική nρός το θείο πορεία καί μετοχή. 

Ο άνθρωπος στό βάθος του διαπνέεται άnό δύο στοιχεία, τήν 

«έλεύθερη βούληση» καί τήν «άγάnη», στοιχεία πού, πέραν τών 

άλλων μυστικών σχέσεων, έχουν τή δυνατότητα μα καί τήν άνα

γκαιότητα της συνύπαρξης. 'Έχει ό άνθρωπος έλευθερία βουλή

σεως (αύτεξουσιότητα) γιά νά κινηθεί κ' έχει άγάπη γιά νά μήν 
άnωλεσθεί. 

Ό πυρήνας αύτός άγάπης, δσο δεσμευμένος καί νά είναι άπό 

τά μονωτικά της ϋλης, έκπέμπει άλλοτε πιό πολύ, άλλοτε πιό 

άραιά καί σπάνια, άλλοτε πιό συχνά καί διαρκέστερο. Ή ϊδια ή 

ζωή μέ τίς έναλλασσόμενες άπατηλές καταστάσεις καί δράση 

μας, όδηγεί σιγά-σιγά μά σταθερά σέ μεγαλύτερη έκλυση. 

Στό στάδιο αύτό της άnελευθέρωσής του ό άνθρωπος έχει 
άνάγκη καί μιάς άλλης βοήθειας. Ή έξωθεν αύτή βοήθεια είναι ή 

ά rτ ρ ό σ ω n η Άγάnη τοϋ θεοϋ πού αίώνια ένυπάρχει καί πού 

δικτυώνει, θερμαίνει, προστατεύει κατ' άγνωστη κι άσύλληπτη 

διεργασία καί τάξη κάθε όρατό καί άόρατο. Ή άγάnη αύτή τοϋ 

θεοϋ κατά τό ποσοστό κ' έκταση πού συμπάλλεται μέ τήν έκχυό

μενη άnό τόν συγκεκριμένο άνθρωπο κάθε φορά άγάnη μετα

βάλλεται σέ n ρ ο  σ ω π ι κ ή , έπενεργεί δηλαδή, φορτίζει αύτήν 

(τήν έnιμέρους άγάnη) καί τή διάθεση έκροης της άνάλογα, 

άφήνοντας έτσι άδέσμευτη καί τήν «έλεύθερη βούληση» αύτοϋ 
τοϋ συγκεκριμένου άνθρώπου. Αύτές οί φορτίσεις έπαναλαμβά

νονται μέχρι τό χρόνο κείνο πού ό έντός τοϋ άνθρώπου σπινθή
ρας άnελευθερωθεί, γίνει μέ άλλα λόγια βούληση κι άγάπη μιά 
άδιαίρετη κατάσταση. 

Πέραν άπό τά δύο αύτά κατά πυρήνα στοιχεία θά πρέπει νά 
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ύπολογίσουμε κ' ενα «Χ» στοιχείο, ας το ονομάσουμε «άδηλο 
ένεργό πνευματικότητα» (κατουσία τό «πνεϋμα» σέ δράση nρός 
άποδέσμευση), πού άναπνέουν αύτά κι αύτό έμβιεί σ' αύτά. Καί 
είναι τό ενα καί τό άλλο κι όλα ενα κατ' ούσία κι άδιάσπαστα. 

Ή τριάδα α_ύτή («Ε.Β.», «άγάπη», «ά.ε.πν.») είναι τό θέλημα 

τοϋ 'Υπέρτατου έντός μας. Τό στοιχείο «άδ. έν. πνευματικότητα» 

ύποτίθεται ότι προϋπήρξε τών άλλων καί τά τρία δέ τής δημιουρ
γίας σάν μονάδας μέτρησης τοϋ χρόνου. 

"Η «έλευθερία βουλήσεως» όδηγεί τελικά διά μέσου τής 

«άγάπης» στήν «έλευθερία», στήν έξαγνισμένη αύτή κατάσταση 

συνειδητότητας, πού είναι κατ' ούσία ταύτιση τών δύο αύτών 
στοιχείων (έλευθερίας=Ε.Β. + Αγ.). 

'Η έλευθερία πρέπει νά διαστέλλεται άπό τήν «έλεύθερη 
βούληση», γιατί ή πρώτη είναι άδέσμευτη, άχρωμη κι άχρονη σέ 
τελική, όριστική φάση, ή δέ δεύτερη κατά βάση δούλη τοϋ 
χώρου της, τών παθών καί δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου, γενικώ
τερα τών τρελλών διαθέσεων τοϋ « Έγώ» καί τοϋ σώματος, κατά 
συνέπεια δέ άνελεύθερη άπό τήν ϊδια της τήν έλευθερία. 

Ή όλη τώρα κατάσταση κλίματος άνόδου πρός τό Θείο μπο
ρεί νά διαχωρισθεί σέ τρείς Ζώνες: 

Α- Τήν 'Εξιλαστήρια η Κάθαρσης. 
Τήν ζώνη αυτή θά πρέπει νά τήν ύπολογίσουμέ καί μέ τά πε

δία πού ύπάρχουν στό «ύπερπέραν» (όπου μεταβαίνει ή ψυχή 
μέχρι τήν έπανεσάρκωσή της σέ τούτη τήν κάποια σχετική γή). 
Στήν Ζώνη Α, όπου ή «έλ. βούληση», σάν έργαζόμενη γιά προσω
πική έξυnηρέτηση-Θέση, δέν έχει άκόμη συγχωνευθεί μέσ' τήν 
άγάπη, έτσι πού ή άγάπη νά κατευθύνει άμετάκλητα (όπως στήν 
Ζώνη Β συμβαίνει - βλέπε καί στό βιβλίο μου «κάθαρση» σελ. 
11-13, 89-123), ύπάρχει ή καρμική άκολουθία.

Β- Στήν Ζώνη τής Εύδαιμονίας η Βασιλείας τών Ούρανών η
Μακαρία όπου καί ή κατά Θεόν ζωή. 

Στήν Ζώνη αύτή (τή Β), ή ψυχή είναι τελείως έλευθερωμένη 
άπό κάθε ύλικό στοιχείο. Άφοϋ ή άγάπη όριστικά κι άσκίαστα 
κυριαρχήσει μέσα μας, άπό κεί καί πέρα δέν ύπάρχει θέμα κά
θαρσης καί φυσικά παραμονής μας στήν Ζώνη Α, μά μιάς αύτο
ματικής (γρηγορώτερης η όχι άνάλογα τήν περίπτωση) μετάστα
σης, μιάς κάθε φορά προσαρμογής, άπροσδιόριστης καί τελικά 
άχρονης κατά τά έγκόσμια δεδομένα. Ό χρόνος στήν Ζώνη Β 
δέν είναι διάσταση, όπως στήν Ζώνη Α, άλλά σχέση και παρου
σία, συναντίληψη. Ή «ένεργός πνευματικότητα», παύει πιά νά εί
ναι «άδηλη». Ψυχή καί άτομικό Πνεϋμα συνειδητοποιούν έαυτόν. 
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'Όλα έχουν μιά διαδοχή έδώ, μιά συνέχιση αοιάσπαστη κι 
άνυποχώρητη, μετά τήν πλήρωσή σου άπό τήν εύλοyία πού λέγε
ται ΑΓ ΑΠΗ. Άπό κεί καί πέρα δέν ύπάρχει σύγχυση, προσπάθεια, 
άντίσταση, θέληση, δέν ύπάρχει καρμική εύθύνη, σκέψη, πλάνη, 
άπόσταση κατά τά γνωστά, μά θεία σιγή, θεία γαλήνη· κάτι τό 
άνέκφραστο σέ δύναμη καί ποιότητα, φωτεινό καί μακάριο· μιά 
συνέχεια, συνέπεια καί λιτότητα άδιάσπαστη κατευθύνεται άπό 
άyάπη, άyάπη καί σοφία. Καί Σύ ύπάρχεις σ' όλα καί είσαι όλα. Κι 
αύτή ή αϊσθηση-πληρότητα είναι άπεριόριστη, άδέσμευτη, δέν 
έχει χώρο, ποσότητα, κίνηση, έχει μόνο παρουσία. 

Στήν καινούρια αύτή κατάσταση συνειδητότητας όλα είναι μιά 
άκολουθία, μιά α ύ τ ό θ ε λ η ά π ο δ ο χ ή δ ι α δ ο χ ή ς , μιά 
εύρυνόμενη άκατάπαυστα συναντίληψη καί μετοχή, σ' ενα πέλα
γος πληρότητας κι άφατης εύδαιμονίας. 

Γ - Στήν Θεία Ζώνη η τοϋ 'Απολύτου, όπου καί ή Ζωοποιός 
'Αβασίλευτη Πληρότητα (σχετικά περί Ζωνών στό βιβλίο μου 
«Κάθαρση» σελ. 11-13, 89-123). 

Κατά συγκεφαλαίωση μπορούμε νά ποϋμε ότι «ταπείνωση» 
ϊσον σιγή έαυτοϋ καί σιγή έαυτοϋ σημαίνει περιορισμός, άδρά
νεια, έκμηδένιση τοϋ έyώ. Μέ τό «έyώ», δράση καί φώς δέν μπο
ρείς νά δείς τόν έαυτό σου· κι αν δέν δείς τόν έαυτό σου, δέν 
μπορείς νά ύψωθείς άπ' αύτόν καί νά δείς σωστά τά γύρω σου. 
Είσαι άναyκαστικά σκλάβος σ' ενα σκότος πού νομίζεις yιά φώς, 
σέ μιά όρατότητα πού δέν ύπάρχει. 'Αποβολή δέ τοϋ « 'Εγώ» ϊσον 
ταπείνωση, ταπείνωση δέ ϊσον άποδέσμευση άπό τά έαυτοϋ, εΤ
ναι άπελευθέρωση, είναι άπεyκλωβισμός πρός συντονισμό μέ τά 
εξω, είναι τελικά «άyάπη». Χωρίς αύτή τήν άποδέσμευση δέν 
ύπάρχει «'Ελευθερία». 'Ελευθερία κι Άyάπη εΤναι άδελφά στοι
χεία, συyκινοϋνται, συναναπνέουν, συνυπάρχουν ... Οί αίσθήσεις, 
είναι γεγονός, περιορίζουν τή «γνώση», τό «έyώ», δέ καί τά δι
καιώματα τίς αίσθήσεις καί τίποτε δέν άποδίδει τήν ούσία, ή 
όποία είναι πέρα άπ' αύτά, τελικά δέ καί τή διάνοια. Ή «γνώση» 
yιά τήν όποία μιλάμε, δέν είναι έμπειρία καί γνώσεις λαλούμενες 
(μάθηση), δέν είναι λογική νόηση. Ή «γνώση» αύτή εΤναι πέρα 
άπ' τήν ψυχή αύ1ών, βλέπει τήν «ούσία» τών πάντων. Καί ή αϊ
σθηση αύτή, αύτή ή άσάλευτη πραγματικότητα καί όμορφιά έρ
χεται άφοϋ καταστείς «έλεύθερος» άπό κάθε άναζήτηση, άπό 
χ θ έ ς κ α ί α ϋ ρ ι ο ,  πληρωθείς μ' άλλα λόγια άπό 
23ταπείνωση καί άyάπη. Ή άyάπη δέ άύτής τής μορ
φής δέν είναι «άyαθό», είναι ενα δώρημα έλεύθερο, είναι αύτή ή 
ϊδια ή μυστική Ζωή άκάλυπτη. 
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Τά πάντα ξεκινούν άπό κάπου κι όδεύουν άργά η γρήγορα, 

άπό μόνα τους η κατά παραχώρηση, γνωστή η άγνωστη, αύριανή 
η τωρινή η παρελθούσα, πρός τήν ΑΛΗΘΕΙΑ, τήν τελική αύτή κα

τάσταση συνειδητότητας ... Πάντως, ή αίτία γιά τό καθετί έχει 

νόηση, έχει πνευματική παρουσία- μά ή νόηση δέν είναι ή αίτία. 

Αίτία είναι ή ΑΓ ΑΠΗ, πού όμως ξεκινά πέρα άπό τήν αίτιότητα, 

όπου ή άπειρη νόηση, ή αίώνια αύτοαίτια ΑΛΗΘΕΙΑ, ή ζωοποιός 

ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤ Α. 

ΟΧΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΑ 

ΑΛΛΑ ΛΙΓ Α ΚΑΙ ΣΟΦΑ ... 

τού ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

- Τρία πράγματα είναι πάντα λιγότερα άπό ό,τι νομίζουμε:

Ή έξυπνάδα μας, οί άρετές μας, οί είλικρινεϊς φίλοι μας.

- Γιά τήν εύτυχία χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο άπό τό νά

βρείς τό σωστό πρόσωπο. Χρειάζεται νά είσαι καί σύ τό σωστό

πρόσωπο.
- Πρέπει νά είσαι σοβαρός στά νειάτα σου γιά νά είσαι χαρούμε

νος στά γεράματά σου καί εύχάριστος.
- Ό άσφαλέστερος προστάτης τού άνθρώπου είναι ή άξία του.
- Δέν ύπάρει οϋτε μεγαλείο, οϋτε άσφάλεια, όταν κυβερνάς

έπάνω σέ σκλάβους.
- 'Όταν έκείνος πού μιλάει είναι άνόητος, έκείνος πού άκούει

πρέπει νά είναι φρόνιμος.

- ΜεγαλοφυΤα είναι ή μεγάλη ύπομονή καί άνοχή.

- Τίποτα δέν μαραίνεται πιό εϋκολα άπό τίς δάφνες, όταν άνα-

παύεται κανείς πάνω σ' αύτές.

- Ή καρδιά δέν έχει ήλικία καί όταν είναι γεμάτη άγάπη άκτινο

βολεί.

- 'Υπάρχουν δύο είδών έρείπια. Τά μέν είναι έργον τού χρόνου·
τά δέ τού άνθρώπου.

- Ή άναζήτηση τού ώραίου, είναι τό μυστικό τής άνώτερης

ζωής. Γίνεται κανείς αύτό πού θαυμάζει.

- 'Όποιος λέει πολλά καταλαβαίνει λίγα.
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· Η 'Έφεσος τής ·Αρτέμιδος, τής Παναγίας καί τώρα
τοϋ Μωάμεθ 

Νά φανταστώμε τόν Άπόστολον Παύλον στήν 'Έφεσον μπρο
στά σέ ενα πανίσχυρον φρούριον χωρίς θύρα είσόδου καί άγρυ
πνα φυλασσόμενον! 

Τό φρούριο αύτό ήτο ή θρησκευτική πίστις ατό ναό τής «θεός 
'Αρτέμιδος» πού χρειάστηκαν 1 27 χρόνια yιά νά όλοκληρωθεϊ 
καί στεγαστεί μέσα «τό θαυματουρyόν άγαλμα τής θεός 'Αρτέμι
δος» πού χίλια χρόνια βάσταξεν ή λατρεία της καί τρανώς έμεyά
λωναν καί τά οίκονομικά τής Έφέοου Ι !! 

Μέ σέ αύτό τό άπόρθητον κάστρο μπήκεν τό πνεύμα τού Χρι
στού ώς φωνή τού 'Αποστόλου Παύλου!. 

Μέση τόση χριστιανική καρποφορία που τό 431 στήν 'Έφεσον 
εyινεν ή δευτέρα καί τρίτη Οίκουμενική Χριστιανική Σύνοδος 
τών Άγίων Πατέρων τής έκκλησίας μας. 

Παντού καί πάντοτε ύπάρχουν διψασμένες ψυχές yιά τό Ού
ράνιον 'Ύδωρ!. 

Τό άγαλμα τής «πρώην θεός 'Αρτέμιδος» βρίσκεται ατό μου
σείο ώς ερyον τέχνης καί ή άyία είκ6)ν τής Παναγίας μέσα στό 
ναό της! Μά τώρα� Τζαμί! Τού Μωάμεθ!. 

Οί θεοί πεθαίνουν μόλις οί άνθρωποι παύσουν νά τούς πι
στεύουν. Αύτό μας λέει ή ίστοpία τών θρησκειών 1 Ένώ ό όληθι
νός Θεός ε1ναι αίώνιοςΙ Καί πανταχού παρών!. 

Ή 'Έφεσος τής 'Αρτέμιδος, τής Παναγίας καί τώρα ή 'Έφεσος 
τού 'Ισλάμ-Μωάμεθ!. 

Ποιό είναι τό νόημα τής πικρής αύτής πραγματικότητος; Καί 
τί τό δίδαγμά της; 

Αίδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 

ν ................................................................................ � ...+7+χ+7...γ+Ρ+κ-,γ+7 .... 
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ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 

ΑΔΑΣ ΜΠΡΟΥΜΗ 

Ζήτησε νά μάθης τί είναι ό άνθρωπος, nοιά ή θέση του στόν 

Κόσμο, ποιό τό μεγαλείο καί ποιά ή τελειότης καί nοιές οί άτέ
λειές του. 

Ποιός ό σκοπός καί ποιός ό προορισμός του. 

Κι' όμα νοιώσης τήν άξία τής άνθρώnινης μορφής, όμα κατα

λάβης σέ nοιό ϋψος θά φθάση κάποτε ή ψυχή σου, τότε θά γεν

νηθη μέσα σου τό συναίσθημα τής πραγματικής έκείνης άξιο

nρέnειας πού, χωρίς νά τό καταλαβαίνης καί σύ, θά σέ ξεμακραί
νη άnό κάθε τί τό μικρό καί τό χυδαίο. 

2 

Νοιώσε τή συγγένεια πού σ' ένώνει μ' όλα τά πλάσματα τής 

δημιουργίας, άπ' τό γρασίδι στ' άστέρια. 
·Άπλωνε τά χέρια σου πρός τόν 'Ήλιο, σάν ίκέτης, μά χαμήλω

νέ τα φιλικά, προστατευτικά καί nρός τό σκουληκάκι πού σέρνε

ται στά πόδια σου. 
Νοιώσε πώς nαντοϋ έχεις άδέλφια ... όλλα πλούσια, ώραία, 

φωτεινά κι' όλλα φτωχά καί παραστρατημένα, άδέλφια σου όμως 

όλα! 
Μήν άπαρνιέσαι κανένα τους, μ' άγάπησέ τα όλα, άγάπησε 

μέσα στήν κάθε τους μορφή τήν ούσία πού έπλασε καί τήν δικιά 

σου τήν μορφή, καί τήν ϊδια τήν μορφή τοϋ Θεοϋ. 

3 

Ζήτα νά έλευθερωθης! 
Έλευθέρωσε τό σώμα σου άπ' τήν άρρώστια, τόν έκφυλισμό, 

.τίς στρεβλές συνθήκες καί τίς δικές σου άδυναμίες. 
Έλευθέρωσε τό νοϋ σου άnό Ιl'ΡΟλήψεις καί δεισιδαιμονίες, 

πού έσπειρε ή άνθρώπινη βλακεία καί πού σοϋ στραβώνουν τά 
μάτια σου. 

Έλευθέρωσε τήν καρδιά σου άπό τήν πρόληψη τής άγάπης, 

τής στενής έκείνης άγάπης, πού σέ κάνει νά βλέπεις μόνο ένα 
κομμάτι τής Γης σάν πατρίδα σου, μόνο τήν γυναίκα πού γέννησε 

τό σώμα σου σά μάννα σου, μόνο μιάν έφήμερη μορφή σάν τό 

πρόσωπο τοϋ αίώνιου 'Έρωτα! 
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'Ελευθέρωσε τήν ψυχή σου άnό τά γήϊνα βάρηι Προσπάθησε, 

ένώ θά ζής τήν άνθρώnινη ζωή, νά μή σέ nνίξη ή ϋλη καί τά δε

σμά της. 

Νοιώσε πώς ή ψυχή δέν δένεται, οϋτε μέ χρυσάφι, οϋτε μ' 

αίμα, οϋτε μ' άγάnες ... Μόνη, όλομόναχη, όλόγυμνη περνά τήν 

ίστορία της, άλλάζοντας κάθε φοράς σκηνικά καί κομπάρσους. 

Σπάσε τίς άλυσίδες τοϋ βαρυποινίτη πού ζητάς μόνος σου νά 
τής φορτώσης, γιατί 600 nιό έλαφρυά εΤναι τά φτερά της, τόσο 
nιό εϋκολα θά nετάξη nρός τό φώς. 

4 

Μήν ψάχνεις τήν γνώση στά βιβλία μονάχα! 

Προσπάθησε νά διαβάσης τό βιβλίο ηϊς ζωής, έκεϊνο πού 

έγραψε ή φύση μέ τήν εύωδιά τών λουλουδιών καί τά χρώματα 

τής θάλασσας. 

Έκεϊ μέσα θά βρής τούς αίώνιους νόμους πού ζοϋν καί βασι

λεύουν στόν ούρανό καί σηi Γή καί μέσα ο' έσένα τόν ϊδιοvι Προ

σπάθησε αίιτούς νά σεβαστής, αύτούς ν' άκολουθήσης, αύτούς 

νά nάρης γιά μίτο τής 'Αριάδνης, πού θά ο' όδηγήση χωρίς χτυ
πήματα, έξω άnό τόν φοβερό λαβύρινθο πού έφτιαξε ή άνθρώπι

νη άγνοια τοϋ φυσικού νόμου. 

Βαστώντας πάντα στά χέρια σου τήν πολύτιμη αύτή λυδία 

λίθο, μάθε νά ξεδιαλύνης τί είναι καλό καί κακό, τί ώφέλιμο καί τί 

βλαβερό, μέ μιά λέξη, τί εΤναι έκεϊνο πού βοηθάει τήν έσωτερική 

σου πρόοδο καί τί τήν έμnοδίζει. 
Κι' άμα τό καταφέρης αύτό, μή χάσης nιά οϋτε δευτερόλεπτο 

γιά τό περιττό, τ' άχρηστο καί τό βλαβερό. 

6 

Νοιώσε πώς ο' όλόκληρο τόν κόσμο, μόνο ένας άνθρωπος 

ύπάρχει πού μπορείς νά τόν άλλάξης μέ τή δική σου θέληση: ό 

έαυτός σου. 

Μή χάνεις τήν ώρα σου παρατηρώντας τά ψεγάδια τοϋ διπλα

νού, γιατί, καμαρώνοντας πώς τάχα έσύ δέν τά 'χεις αύτά, ξεχνάς

νά γυρίσεις τόν καθρέφτη κατά σένα, γιά νά δής καί τήν δικιά

σου άσχήμια. 

Μά, μαζύ μέ τήν προσπάθεια πού θά κάνης νά όμορφαίνης

τόν έαυτό σου, μήν ξεχνάς ποτέ νά κάνης ό,τι σοϋ είναι δυνατό,

γιά νά όμορφαίνης καί τό πλαίσιο, μέσα στό όnοϊο ζής. Κι' 600

nιό ώραϊος θά γίνεσαι, τόσο σκορπάς καί γύρω σου ώραιότητα.
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Μήν ξεχνάς πώς ό ηλιος φωτίζει μέ τίς χρυσές άχτίδες του 

καί τόν πιό ταπεινό σταϋλο! 

7 

Μή βλαστημάς τήν ζωή, όν ή τύχη σοϋ φέρθηκε σκληρά! 

Κατάλαβε πώς, γιά μάς τούς άνθρώπους, ό πόνος είναι τό 

άλύγιστο άμώνι, πού σφυρηλατεί τήν ψυχή καί τήν μαθαίνει. 'Άμα 

μπορέσης νά τό παραδεχθής αύτό, θά δής νά χάνεται ό πόνος 

άπό μέσα σου, καί ή μοίρα σου, όσο βαρειά καί νόναι, δέν θά σοϋ 

φαίνεται πιά σάν όδικη κατάρα, μά θά τήν δέχεσαι καρτερικά, 

σάν τό πικρό βοτάνι πού ξαίρεις πώς θά σοϋ φέρη τήν ύγειά σου. 

8 

Νοιώσε τήν άξία τής ζωής! Τό θείο δώρο πού σοϋ δίνεται, γιά 

νά τό χαρής καί νά τό δοξάσης! 
Μήν τό σπαταλήσης όδικα! 

Μήν κοιμάσαι! 
Προσπάθησε νά ξυπνήσης όσο μπορείς περισσότερο τόv vοϋ, 

τήν καρδιά, τήν ψυχή σου! 
Μήν άφίνης νά χαθή ή εύκαιρία πού σοϋ χάρισε ή φύση, γιά 

νά προχωρήσει πιό ψηλά! 

9 

Προσπάθησε νά καλλιεργήσης τά μαγικά λουλούδια, πού έχει 
σπείρει ό θεός σέ κάθε ψυχή μέσα. Μήν τ' άφίσεις πάλι θαμμέ
να στήν χέρσα γή, γυρεύοντας νά στολίσης μόνο τήν όψη σου μέ 
τά ψεύτικα πετράδια, πού πουλάνε στά παζάρια γιά διαμάντια. 

Καί όπως διώχνεις άπό μέσα σου τήν κακία καί τήν άσχήμια, 
διώξε μακριά σου καί τήν άπαισιοδοξία, τήν θλίψη, τόν φόβο ... 
"Όλα αύτά βαραίνουν τήν ψυχή σάν πένθιμο κρέπι καί τήν 
δηλητηριάζουν όσο κι' ή άσχήμια καί ή κακία! Φτιάξε μέ τίς σκέ
ψεις σου εvav έσωτερικό κόσμο άνώτερον, ώραιότερον, τέτοιον 
πού νά μήν μπορή νά ταράξη τήν γαλήνη του, οϋτε ή δυστυχία 
πού βουΤζει γύρω σου, οϋτε τά χτυπήματα τής ϊδιας σου τής τύ
χης. 

'"Αν τό καταφέρης αύτό, θά δής πώς κι' όταν άκόμα ό κόσμος 
θά σέ λυπάται γιά τά βάσανά σου, έσύ, μέσα στήv καρδιά σου, θά 
δοξάζης τόν θεό καί θά λυπάσαι γιά τήν δική τους λύπη ... 

10 

'Άνοιγε πάντα εvα παράθυρο πρός τό φώς! 
Σήκωνε τά μάτια σου πρός τόν ούρανό, μήν ξεχνάς πώς καί 
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κεϊ έχεις συγγενείς καί φίλους!
Άπ' αύτούς, τούς μεγαλύτερους άδελφούς σου, μή ζητάς τόάδύνατον, μή ζητάς νά βγάλουν άπ' τόν δρόμο σου τ' άγκάθια,πού σύ ό ϊδιος έχεις σπείρει. .. Μά ζήτα τήν προστασία τους, άνοι

γε τήν ψυχή σου στήν άγάπη σου ... Αύτοί, ξέρουν πώς νά σέ βοη
θήσουν, φθάνει νά στροφής πρός αύτούς καί νά γίνης άξιος τής
στοργής τους! 
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1991 

Ύπό Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 

Είναι τώρα μερικές έκατοντάδες χρόνια, πού ή λευκή φυλή 

έπίστευε ότι τής έλαχε ή βαρειά εύθύνη νά όδηγήση τό σύνολον 

τής άνθρωπότητος ατόν δρόμο συνεχούς ύλικής, διανοητικής, 

ήθικής καί θρησκευτικής προόδου. Στόν ύλικό τομέα, είναι 

άναμφισβήτητον ότι έσημειώσαμε χτυπητές έπιτυχίες καί ότι 

θριαμβεύσαμε έπί τών δυνάμεων τής φύσεως σέ τρόπο πού νά 
μήν τίς φοβούμεθα, παρά μόνο σέ έξαιρετικές περιπτώσεις. 

Τίς ύποδουλώσαμε μάλιστα άρκετά γιά νά μπορούμε μέ τή 

βοήθειά τους νά παράγωμε κάθε τί πού είναι άναγκαίο στήν ίκα

νοποίησι τών ούσιωδών άναγκών, όλης τής άνθρωπότητος καί νά 

έξασφαλίσουμε γιά ένα σημαντικό μέρος τής άνθρωπίνης κοινό
τητος μιά ζωή φυσικής άνέσεως καί πολυτελείας πού ποτέ δέν 

έξυψώθη πάνω σε μιά τόσο εύρεία κλίμακα άπό τόν καιρό τής 

έμφανίσεως τού άνθρώπου πάνω ατόν πλανήτη μας. Είς τόν δια
νοητικό τομέα έχομε νά παρουσιάσωμε πλειάδα άπό μεγαλοφυ
εΤς σοφούς καί συγγραφείς, τών όποίων ή συμβολή ύπήρξε πο

λύτιμη γιά τό άνέβασμα τού πνευματικού έπιπέδου τής άνθρω

πότητος. 
Άλλά δέν μάς είναι εϋκολο νά διεκδικήσωμε άπόλυτη ύπερο

χή άπέναντι τών άλλων φυλών γιατί άπό τό ένα μέρος, δέν γνωρί

ζομεν διόλου η έλάχιστα τίς διανοητικές κορυφές τών άλλων πο

λιτισμών καί δύσκολα συνεπώς μπορούμε νά κάνουμε συγκρί

σεις αύστηρά άντικειμενικές καί άπό τό άλλο μέρος οί μέθοδοι 
διδασκαλίας τών άλλων φυλών διαφέρουν ένίοτε τόσον πολύ 
άπό τίς δικές μας, πού είναι σχεδόν άδύνατον νά τίς παραλληλί

σουμε. 

Στόν θρησκευτικό τομέα ή σύγκρισις είναι περισσότερο δυ

σχερής καί τούτο διότι γιά τήν μεγάλη πλειοψηφία τών χριστια

νών ή Εύαγγελική άποκάλυψις είναι ή μόνη πλήρης καί τελεία 
καί συνεπώς όλες οί άλλες θρησκείες δέν μπορεί παρά νά τής 

ειναι ύποδεέστερες. 
Στόν ήθικό τομέα πιστεύομε έπίσης ότι ή ύπεροχή μας είναι 

άπόλυτη. 
Άναγνωρίζοντας έξαφνα, διανοητικά τό παράγγελμα: ΑΓ ΑΠΑ 

ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ Σ' ΕΑ ΥΤΟΝ, μπορεί νά άγανακτούμε γιά 
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τό Ίνδικό σύστημα τών τάξεων κοί νά λησμονούμε τίς δικές μας 

κοινωνικές άνισότητες, νά ύπερηφανεuώμεθο γιά τίς έταιρείες 

μας προστασίας τών ζώων, ξεχνώντας ότι ή ϊδρuσίς των όφείλε

τοι στήν σκληρότητα τού δυτικού άνθρώπου πρός τά ζώα καί ότι 

σέ όλες τίς Βοuδδιστικές χώρες τέτοιο σκληρότης δέν ποροτη

ρείτοι. 
Πάντως, ό,τιδήποτε κοί ον σκεφθούμε γιά τήν άνωτερότητά 

μας στούς παραπάνω τομείς, τό ζήτημα δέν έγκειται ούτού, άλλά 
στό ον tχωμε πραγματοποιήσει τό πραγματικό άνθρώπινο ίδονι

κό, ον δηλ. κατορθώσαμε νά εϋρωμε τήν εύτuχίο. Εϊμεθο πιό εύ

τυχείς άπό τούς άνθρώποuς τών ολλων φυλών; 
.. Αν έξαφνα ένας Δυτικός, μέ τίς συνήθειες καί τίς όρέξεις 

του, βuθισθή ξαφνικά στίς κανονικές συνθήκες ζωής ένός Ίάπω

νος, ένός Ίνδού η ένός Κινέζοu, θά αίσθονθή βαθειά δυστυχής. 

Άντίθετο, ένας Ίνδός η ένας Κινέζος πού έρχεται γιά σπουδές 

στή Δύση, συχνά θαμπώνεται κοί έλκύεται άκοτομάχητο άπό τήν 
ύλική μας δύνομι κοί τίς άνέσεις τού μηχανικού μας πολιτισμού. 
Άλλά ούτό δέν σημαίνει τίποτε. Ό λευκός μέ τή ζωή πού 

δημιούργησε εΤναι εύτυχέστερος άπό τόν άδελφό του τών ολλων 

φυλών; 
Διστάζαμε ν' άποντήσωμε. Γνωρίζομεν πολύ καλά πώς ή όνο

ζήτησις τού ύλικού πλούτου μός παρέσυρε συχνά σέ κτηνώδεις 

πολέμους, κατά τούς όποίοuς τά πλούτη καταστρέφονται ταχύ

τερα άπό όσο δημιουργούνται; κοί στό πεδίο τών μαχών θυσιάζο
νται περισσότερες ύπάρξεις άπό όσες μπόρεσαν ποτέ νά 

σώσουν οί πρόοδοι τής ίοτρικής. Ξέρουμε έπίσης καλά 6τι ό 

ρυθμός τής προόδου μός γεννά άνάγκες ταχύτερο άπό ό,τι μπο

ρεί νά τίς ίκονοποιήση κοί ότι ή έσωτερική είρήνη, γαλήνη κοί 

ήρεμίο άπομοκρύνοντοι όλο κοί περισσότερο άπό μός. Κατά τόν 

ούτόν χρόνο ή Άνοτολή φαίνεται νά βρήκε -η νά διατήρησε- τό 

μυστικό τής ήρεμίας. 

Οί γενναιοφόρες ψυχές πού δέν λείπουν στή Δύσι, δέν έπα

ψαν νά έφευρίσκουν λύσεις στό άγωνιώδες έρώτημά μας. 

Έπιστήμη κοί Τεχνική συνεπώς μός προσφέρουν νέο μέσο 

ύποδουλώσεως τής φύσεως, άλλά δέν μπορούν νά μός δώσουν 

τήν άπαιτουμένη σοφία γιά νά χρησιμοποιήσουμε τίς δυνάμεις 

ούτές, καλλίτερο κοί ώφελιμώτερο άπό τίς προηγούμενες.

Τόσον ή έσωτερική, όσον κοί ή έξωτερική πολιτική διακηρύσ
σουν μέτρο χάρις στά όποίο θά ήταν δυνατόν ν' άποφύγοuμε 

βίαιες συγκρούσεις μεταξύ τών άνθρώπων άλλά δέν κατορθώ
νουν νά μός ξερριζώσοuν τό πνεύμα τού άντογωνισμού κοί τής 

ζηλοτυπίας πού μοιραίο όδηγεϊσέ τέτοιες συγκρούσεις. 
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'Ιατροί, ύγιεινολόγοι, πρωτοπόροι κοινωνικών μεταρρυθμίσε

ων, μοχθούν γιά νά μάς διαφυλάξουν άπό άσθένειες καί νά πα

ρατείνουν τά όρια τής ζωής, η φροντίζουν νά μάς κάνουν λιγώτε

ρο έπίπονη καί κουραστική τήν έργασία, ώστε νά περισσεύουν 

περισσότερες ώρες έλευθερίας, άλλά δέν μάς διδάσκουν νά 

χρησιμοποιούμε τίς ώρες αύτές τής έλευθερίας καλλίτερα άπό 

τά προηγούμενα. 

Ύπερηφανευόμεθα διότι εϊμεθα Χριστιανοί, άλλά πόσοι άπό 

μάς έφαρμόζουν στήν πρακτική ζωή τίς διδασκαλίες τής έπί τού 

"Όρους 'Ομιλίας; 
Αί συνεχείς καί όδυνηρές άποτυχίες πού ή Δύσις ύφίσταται 

άπό αίώνων στήν άναζήτησι τής εύτυχίας, ώθησαν μερικά άπό τά 

μεγάλα μας πνεύματα νά διερωτηθούν, άν αύτές οί έγχρωμες 
φυλές, πού γενικά τόσο καταφρονούμε έπειδή τίς ύποδουλώσα

με στρατιωτικώς καί τίς έκμεταλλευθήκαμε οίκονομικώς, δέν εί

χαν άραγε κάποια λύσι γιά τό πρόβλημά μας, πού θά άξιζε τόν 

κόπο νά έξετασθή. 
'Εξέτασαν τίς άρχαίες διδασκαλίες τής Αίγύπτου καί τών 'Ιν

διών, τού Ζωροάστρη, τού Βούδδα, τού Κομφουκίου καί τού Λάο 
Τσέ, χωρίς όμως νά καταλήξουν σέ άποτελέσματα πρακτικά, για

τί τά παραγγέλματά των, όπως καί τά τού 'Ιησού, δέν μπορούν νά 

γίνουν κατανοητά, παρά μόον άπό έκείνους πού τά βιούν. Άξίζει 

νά έξαρθή ή προσωπικότης καί τό έργο ένός άπό τούς μεγαλυ

τέρους στοχαστές καί άνθρωπιστές τού αίώνα μας, τού Ρομαίν 

Ρολλάν, πού πρώτος άνεκάλυψε ότι ύπάρχουν καί σήμερα έξω 

τής χριστιανοσύνης ζωντανές καί ίσχυρές πηγές πνευματικότη

τος, πού θά μπορούσαμε καί θά έπρεπε νά μελετήσουμε. Άπό 

τίς ζωντανές αύτές πηγές φωτίζονται, έμπνέονται καί καθοδη

γούνται χιλιάδες άνθρώπων. "Ίσως ή σπουδή των μάς βοηθήση νά 

άποκαλύψωμe αύτό τό μυστικό τής ήρεμίας καί εύτυχίας πού ή 

Άνατολή κατώρθωσε νά διατηρήση άπό τούς άρχαιοτάτους χρό
νους έως σήμερα. 

Ή προσοχή τού Ρ.Ρ. στράφηκε πρός τήν 'Ινδία, τό λίκνο αύτό 

καί τήν έστία τής πνευματικότητος, πού είναι ή πλήρης άντίθεσις 
τής Δύσεως, έφ' όσον κράτησε πάντα στό προσκήνιο τίς πνευμα
τικές καί μόνο άπασχολήσεις πού τόσο έμείς παραμελήσαμε, 
άφίνοντας σέ δευτερεύουσα θέσι τίς ύλικές φροντίδες πού μάς 
άπορροφούν τόσο εντατικά. Άλλά τί είναι ή 'Ινδία; 

Μία άχανής χερσόνησος πού κατοικείται άπό 320 έκατομμύ

ρια ψυχές. Οί κάτοικοί της πρεσβεύουν όλες τίς φανταστικές 

πίστεις άπό τήν είδωλολατρεία τών πρωτογόνων μέχρι τού πιό 
λεπτεπιλέπτου καί πνευματικού πανθεϊσμού. Οί φιλόσοφοί της 
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έπαιξαν όλες τίς δυνατές παραλλαγές πάνω ατό θέμα τοϋ μονι
σμού άnό τά ίερά καί έμnνευσμένα βιβλία τών Ούnανισάδ πού
χρονολογούνται άnό τόν 80 n.X. αίώνα μέχρι τοϋ Σανκαρα, ό
όnοίος έζησε όκτώ αίώνες μ.Χ. Οί σοφοί της συνετέλεσαν στήν 
πρόοδο τής Άστρονομίας έδώ καί τρείς χιλιάδες χρόνια. 

Οί τροβαδούροι της έψαλλαν τά ύnέροχα έnικά ποιήματα τών 
άγνώστων ποιητών της, τουλάχιστον άnό τής έnοχής τοϋ Όμή
ρου, οί καλλιτέχναι της άνήγειραν γιγαντιαίους ναούς καί ϊδρυ
σαν γιά τούς βασιλείς μυθωδώς μεγαλοπρεπή άνάκτορα. 

Στάς Ίνδίας, όπως καί άλλου, τά τεκμήρια τών άρχών τοϋ πο

λιτισμού είναι θαμμένα μέσα ατή γή. Τό 1924 ό Σέρ Τζών Μάρ

σαλ άνήγγειλε ότι οί Ίνδοί συνεργάται του άνεκάλυψαν ατό Μο

χέντζο ντόρο, τοποθεσία πού βρίσκεται στίς δυτικές όχθες τοϋ 

Κάτω Ίνδοϋ, έρείnια nολιτισμοϋ, πού φαιν6ταν άρχαιότερος άnό 

όλους τούς μέχρι σήμερα γνωστούς. Έκεί, όπως έnίσης καί στήν 

Χαράnα, μερικές έκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα, άνέσκα

ψαν τέσσαρες η πέντε πόλεις πού ησαν χτισμένες ή μία πάνω 

στήν άλλη μέ έκατοντάδες κατοικιών καί καταστημάτων, μέ φαρ

δείς εύθείς δρόμους ατό κέντρο καί στενούς δρομίσκους στήν 
περιφέρεια. Πολλές άnό τίς κατοικίες αύτές ειχαν πολλά πατώ

ματα. 

Ό Σέρ Τζών Μάρσαλ γράφει τά έξής: 

«Οί άνακαλύψεις αύτές άnοδεικνύουν ότι ύnήρχε στήν τοπο

θεσία αύτή κατά τήν τετάρτη η τρίτη n.X. χιλιετηρίδα μία άκμά
ζουσα μεγάλη άστική πόλις μέ δραστήρια ζωή καί κίνησι. Ή 

ϋnαρξη τόσου μεγάλου άριθμοϋ σπιτιών, μέ πηγάδια καί δωμότια 

λουτρού, όπως έnίσης καί ή άνακάλυψη nολυnλόκου συστήμα

τος ύδρεύσεως ύnοδεικνύουν είδος ζωής καί κοινωνικές συνθή

κες τουλάχιστον ϊσες άnό ό,τι ησαν ατή Σουμερία τήν ϊδια έnοχή 

καί άνώτερες άnό ό,τι στήν Βαβυλωνία καί τήν Αϊγυnτο. 

Ή άρχαιολογική σκαπάνη έφερε ατό φώς πλήθος άnό άντι

κείμενα, οίκιακά σκεύη καί άντικείμενα καλλωπισμού, πήλινα άγ

γεία χρωματισμένα, άλλα χειροποίητα καί άλλα τορνευμένα, κύ

βους καί παιγνίδια σκακιού, νομίσματα άnό τά άρχαιότερα. Πάνω 

άnό χίλιες σφραγίδες, οί περισσότερες χαραγμένες μέ έnιγρα
φές χαρακτήρων τελείως άγνώστων, έργα τέχνης άnό όστρακα 

έξαιρετικής ποιότητος, πολύτιμους γλυπτούς λίθους, όπλα καί 

χάλκινα έργαλεία καθώς καί ένα χάλκινο μοδέλο δίτροχου άρμα
τος (τοϋ άρχαιοτέρου μέχρι στιγμής δείγματος τροχοφόρου 

όχήματος) δακτυλίους γιά τούς άστραγάλους καί γιά τούς βρα

χίονες άnό χρυσό καί άργυρο, καί διάφορα άλλα κοσμήματα 

τόσο καλά έργασμένα καί στιλβωμένα, πού θά ένόμιζε κανείς ότι 
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μόλις πρό όλίγου βγήκαν άπό τήν προθήκη κοσμηματοπωλείου, 
παρά ότι βρέθηκαν θαμμένα καί ξεσκεπάσθηκαν ϋστερα άπό 5 
χιλιάδες χρόνια». 

Σημειώσατε ότι οί άνασκαφές στίς 'Ινδίες άρχισαν πρό όλίγων 
μόλις έτών, ειναι λοιπόν πολύ πιθανόν όταν τό έδαφος τών Ίν� 
διών άνασκαφή όπως τό τής Αίγύπτου ιϊ τής 'Ελλάδος νά μάς πα
ρουσιάση πολύ μεγαλυτέρας έκπλήξεις. 

Στή Δύση έπικρατεί ή γνώμη ότι ή 'Ινδία δέν προσέφερε τίπο
τε άπό έπιστημονικής άπόψεως καί ότι όλες οί έπιστημονικές 
γνώσεις τών 'Ινδών όφείλονται στήν 'Ελλάδα, Περσία καί λοιπές 
γειτονικές χώρες. ΕΤναι άλήθεια δύσκολο νά άντιταχθοϋν στοι
χεία πού νά άποδεικνύουν τό άντίθετο καί τοϋτο γιατί οί 'Ινδοί 
παραμέλησαν όλότελα τίς ίστορικές μελέτες. 

Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί 'Ινδοί, άντίθετα μέ έκείνο πού 
συμβαίνει στή Δύσι, συνδέουν άπόλυτα τήν έπιστημονική ·έρευνα 
μέ τήν πρακτική της χρήσι. Ό μέγας σύγχρονός μας σοφός Σρί 
Όρομπίντο γράφει: «·ο διανοητικά άνεπτυγμένος άνθρωπος 
πού έγινε ίσχυρότερος χάρις στίς έπιστημονικές του γνώσεις καί 
τήν κυριαρχία πού άπέκτησε έπί τής χονδροειδούς καί λεπτεπι
λέπτου φύσεως, ό άνθρωπος αύτός πού χρησιμοποιεί τά στοι
χεία σάν ύπηρέτες του καί τή γή σάν ύποπόδιό τόυ, αν δέν ειναι 
ψυχικά καί πνευματικά άνεπτυγμένος, καθίσταται ένα ειδος ύπο
δεεστέρου δαίμονα πού χρησιμοποιεί τίς δυνάμεις ένός ήμιθέου 
γιά τήν ίκανοποίησι τών έπιθυμιών ένός ζώου». Έν τούτοις γιά 
τούς 'Ινδούς έπιστήμη εΤναι ένας όπό τούς δρόμους πού φέρουν 
στή γνώσι τής 'Απολύτου 'Αληθείας καί διακρίνεται άπό τή φιλο
σοφία γιατί έχει σάν πεδίο μελέτης τόν κόσμο τών φαινομένων. 
Αύτό δέν έμποδίζει τούς σοφούς 'Ινδούς νά πιστεύουν ότι οί έπι
στημονικές άλήθειες ήμποροϋν νά γίνουν άντιληπτές άπό τούς 
άνθρώπους χάρις στήν θεία καλωσύνη. Καί τά άρχαιότερα έπι
στημονικά κείμενα παρουσιάζονται γενικώς σάν θείες άποκαλύ
ψεις. 

Παράπλευρα μέ τήν άντίληψι αύτή, άνεπτύχθη ατούς 'Ινδούς 
έπιστημονική έρευνα σύμφωνα μέ τό σύγχρονο δυτικό τρόπο. 
Καί οί δύο εΤναι πλούσιες σέ άποτελεσματικότητα καί δέν ειναι 
σπάνιο ώστε τά συμπεράσματά των νά συνενοϋνται μέ μιά πε
ρίεργη άκρίβεια. ·Έτσι ό περίφημος φυσιολόγος Σέρ Ζάγκαντις 
Σάντρο Μπόζεδεν άγνοοϋσε βέβαια ότι σύμφωνα μέ τούς νό
μους τοϋ Μανοϋ πού γράφτηκαν δύο ιϊ τρείς χιλιάδες χρόνια π.Χ. 
τά κατώτερα πλάσματα, συμπεριλαμβανομένων τών φυτών, 
έχουν έσωτέρα συνείδησι καί είναι εύαίσθητα στήν ήδονή η τόν 
πόνο, στον στάς άρχάς τοϋ 20οϋ αίώνα άπεδείκνυε στό έργαστή-
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ριό του διά τής ήλεκτροφυσιολογίας τήν ϋπαρξι στά φυτά ένός 
πραγματικού νευρικού συστήματος. 

Ό ΟΟιλλιαμ Τζόουνς λέγει γιά τήν Ίνδικti όνοματολογία τών 
φυτών όπως αύτή δίδεται στά σανσκριτικά κείμενα τού 6ου αίώ
να, ότι ό ϊδιος ό Λιναίος θά τήν είχε υίοθετήσει όν γνώριζε τήν 
άρχαία σοφή γλώσσα τής χώρας αύτής. Στή μαθηματική έπιστή
μη οί 'Ινδοί τής άpχαιότητος όχι μόνο είχαν ξεπεράσει τούς "Ελ
ληνας τής έποχής των, άλλά είχαν πραγματοποιήσει καί άνακα
λύψεις πού ή Δυτική έπιστήμη πραγματοποίησε μόλις τόν 16, 17 
καί 18 αίώνα. Άπό αύτούς οί 'Άραβες έδιδάχθησαν τό δεκαδικόν 
σύστημα. Αύτοί ύπήpξαν οί πραγματικοί έφευpέται τής 'Αλγε
βpας. Ό Μπασκάλα άνεκάλυψε τήν άpχή τού διαφορικού λογι
σμού πέντε αίώνες πpίν άπό τόν Νεύτωνα. 

Στήν μεταλλουργία οί Ίνδοί κατώpθωσαν άπό τόν 5ο αίώνα νά 
σφυρηλατήσουν σιδηρά στήλη ϋψους 8 μέτρων καί βάρους 6 
τόννων. Ή στήλη αύτή βρίσκεται στό Δελχί, άποτελείται δέ άπό 
καθαρό σίδηρο σέ άναλγοία 99,72% μέ μόνο Ο, 11 % φώσφορο, 
0,006 θείο καί διόλου μαγγάνιο. Σύμφωνα μέ η1ν γνώμη τού 
Βpεταννού έμπειpογνώμονος Ρ. Χάντφηλδ, μόλις πpό 100 έτών 
11 Δυτική έπιστήμη έπέτυχε νά έπαναλάβη ένα τέτοιο κατόρθω
μα. 

Στήν 'Αστρονομία οί 'Ινδοί άπό άpχαιότατη έποχή έφθασαν σέ 
καταπληκτικά άποτελέσματα, στήν άστpολογία των δέ ή όποία 
στηρίζεται σέ άpχές τελείως διαφορετικές άrτ' αύτές πού χρησι
μοποιούνται στή Δύση είναι βέβαιον ότι έπιτυγχάνουν άποτελέ
σματα έκπληκτικώς άκριβή. 

Γιά niv ίατρική τους, ό Σέρ Π. Ρόϋ γράφει: 'Όταν διαβάζουμε 
τό Σαρακά, τό είδικό έγχειρίδιο τής ίατρικής τού 2ου μ.Χ. αίώνα, 
νομίζουμε συχνά ότι παρακολουθούμε τά πρακτικά διεθνούς συ
νεδρίου σημερινών καθηγητών τής 'Ιατρικής. 

Δέκα πέντε αίώνες πρό τού Χάρβεϋ οί Ίνδοί γνώριζαν τήν κυ

κλοφορία τού αϊματος. Άπό αύτό τό μεγάλο κέντρο, διαβάζομε 

(τήν καρδιά δηλαδή) ξεκινούν άγγεία πού όδηγούν τό αίμα σέ 

όλα τά μέρη τού σώματος - τό αίμα πού είναι τό θρεπτικό στοι

χείο τής ζωής όλων τών ζώων καί χωρίς τό όποίο ή ζωή θά στα

ματούσε. Αύτό τό στοιχείο είναι πού τρέφει τό έμβρυο στή 

μήτρα, ρέει στό σώμα του καί έπειτα έπιστρέφει σηiν καρδιά τής 

μητέρας. 
Φαίνεται άκόμη ότι τουλάχιστον ύπωπτεύθηκαν τήν ϋπαρξι 

τών μικροβίων, γιατί διαβάζομε στό ϊδιο βιβλίο «'Υπάρχουν μι

κρότατοι όργανισμοί πού κυκλοφορούν στό αιμα καί πού είναι 

άόρατοι στό γυμνό μάτι. Οί όργανισμοί αύτοί έχουν στρογγυλό 
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σώμα, τό χρώμα τους είναι σάν τού χαλκού καί δέν έχουν πόδια. 

'Ένα άλλο βιβλίο (Άτχάρβα Βέδα) όμιλεί γιά ζωάριο άόρατα 

πού είσδύουν στό σύστημα καί πού καταστρέφει ό ηλιος. 

Στήν ψυχολογία ό περίφημος σοφός Καπίλα μέ τίς άναλύσεις 

του καί ό Παντατζάλι μέ τούς άφορισμούς του έξέθεσαν πολ

λούς νοητικούς νόμους καί άνεκάλυψαν περιοχές τού πνεύμα
τος, τίς όποίες οί έπιστήμονές μας μόλις άρχίζουν τώρα νά άνα

καλύπτουν. 
Γιά τούς Ίνδούς ή φιλοσοφία δέν είναι άπλή άπασχόληση ιϊ 

στολίδι τού πνεύματος, άλλά ούσιώδης άπασχόλησις πού παρου

σιάζει πρωταρχικό ένδιαφέρον. Οί σοφοί περιβάλλονται μέ 
στοργή καί άγάπη καί άπολαμβάvουν σεβασμού καί έκτιμήσεως. 

Άπό άρχαιότατη έποχή έπεκράτησε ή Ο\JVήθεια τής όργαvώ
σεως μεγάλων φιλοσοφικών συγκεντρώσεων κατά τίς όποίες οί 

άρχηγοί τών άντιπάλων φιλοσοφικών σχολών ιϊ συστημάτων 

άvτιμετωπίζονταν, όπως οί μονομάχοι τής Ρωμαϊκής έποχής στό 
στίβο, σέ μεγάλες φιλοσοφικές συζητήσεις. Διαβάζουμε (Ούπα

νισάδ) ότι ό βασιλεύς Ριδεχάν διωργάνωνε συχνά τέτοιες συγκε

ντρώσεις. Σέ μιά άπ' αύτές έλαβαν μέρος τέσσαρες άπό τούς 
μεγαλύτερους φιλοσόφους τής έποχής έκείνης, μεταξύ τών 

όποίων καί μία άντιπρόσωπος τού ώραίου φύλου (ή Άσπασία τών 
Ίνδιών). Ό βασιλεύς είχε τάξει σάν έπαθλο στό νικητή χίλιες 
άγελάδες. 

Οί καθηγηταί τής φιλοσοφίας προτιμούσαν τόν προφορικό 
λόγο άντί τού γραπτού γιά νά άντικρούσουν άλλήλους. Πολλές 
φορές καί αύτοί οί βασιλείς έλάμβανον μέρος είς τάς συζητή
σεις, άλλά τό έπρατταν μέ όλη τή μετριοφροσύνη πού άρμόζει 
σέ ένα μονάρχη έναντι ένός φιλοσόφου. 

Αύτό τό κατ' έξοχήν φιλοσοφικό έθνος, λέγει ό Κέϋζερλιγκ, 
έχει γιά νά έκφράση τή φιλοσοφική καί θρησκευτική του σκέψι 
περισσότερες σανσκριτικές λέξεις άπό τή Λατινική, 'Ελληνική 
καί Γερμανική ένωμένες. 

Τά σπουδαιότερα φιλοσοφικά συστήματα ιϊ Σχολές είναι εξ. 
'Όλα συμφωνούν πάνω σέ ώρισμένες άρχές, πού άποτελούν τή 
βάσι τής Ίνδικής σκέψεως: α) ότι οί Βέδες είναι θείας έμπνεύ
σεως, β) ότι γιά νά φθάσωμε στήν πραγματικότητα ό συλλογι
σμός δέν είναι άρκετός, χρειάζεται άμεση άντίληψι καί διαίσθησι 
τού άτόμου, τό όποίον πρέπει νά είναι κατάλληλα προετοιμασμέ
νο μέ άσκητική ζωή καί μέ τυφλή ύπακοή ατόν διδάσκαλο, γ) ότι 
ό σκοπός τής γνώσεως καί τής φιλοσοφίας δέν είναι τόσο ή κυ
ριαρχία τού κόσμου, άλλά ή άπελευθέρωσι άπ' αύτόv, δ) ότι τό 
άντικείμενον τής σκέψεως είναι ή άπαλλαγή άπό τήν όδύνη, πού 
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προξενεί μιά άσβεστη έπιθυμία, μέ τήν άπελευθέρωσι άπό αύτή
τήν έπιθυμία δηλ. μέ τό ξερρίζωμά της. 

Άπό τά εξ συστήματα δύο θεωροϋνται τά τελειότερα, τό Σαμ
κύα καί ή Βεδάντα. 

Τό σύστημα Σαμκύα είναι 'ίσως τό άρχαιότερο άπό όλα τά 
γνωστά φιλοσοφικά συστήματα. 

'Ιδρυτής του είναι ό Καπίλα γιά τόν όποίο πολύ λίγα πράγματα 
γνωρίζομεν. Ή 'Ινδική παράδοσι τόv φέρνει προγενέστερο τοϋ 
Βούδδα. Ό καθηγητής Γκάρμε πού άφιέρωσε μέγα μέρος τής 
ζωής του στή μελέτη τής φιλοσοφίας αύτής, λέγει ότι ή θεωρία 
τοϋ Καπίλα γιά πρώτη φορά έθεσε σέ ένάργεια τήν τελεία άνε
ξαρτησία καί τήν έλευθερία τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος καί τής 
έμπιστοσύνης στήν 'ίδια του δύναμι. ·Όπως ό Λαπλάς, έτσι καί ό 
Καπίλα δέν βρίσκει λόγον έπεμβάσεως τής θεότητας γιά νά έξη
γήση τή δημιουργία η τήν έξέλιξη. 

Τά κείμενα τής φιλοσοφίας αύτής άρνοϋνται άπόλυτα τήν 
ϋπαρξι προσωπικοϋ δημιουργοϋ. Ή δημιουργία είναι άκατανόη
τος γιατί «κ α ν  έ ν α  π ρ ά γ μ α δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά β γ ε ί 
ά π ό τ ό τ ί π ο τ ε  ». Ό δημιουργός καί τό δημιούργημα δέν εί
ναι παρά εν» 

Ό Καπίλα φρονεί ότι ή ϋπαρξη ένός προσωπικοϋ δημιουργοϋ 
δέν είναι δυνατόν νά άποδειχθή διά τής άνθρωπίνης λογικής, 
γιατί πάν ό,τι ύπάρχει δέν μπορεί παρά νά εΤναι έξαρτημένο η 

έλεύθερο καί ό θεός δέν μπορεί νά είναι οϋτε τό ένα οϋτε τό 
άλλο. 

Έάν ό θεός είναι τέλειος καμμιά δέν θά εΤχε άνάγκη νά 
δημιουργήση, έάν είναι άτελής τότε δέν είναι πλέον Θεός ... Αν ό 
θεός ητο άγαθός καί είχε πραγματικά θείες έξουσίες δέν θά 

είχε δημιουργήσει έναν κόσμο τόσον άτελrι, τόσο γεμάτο όδύνη 
καί όπου τελικά μόνον ό θάνατος είναι βέβαιος. 

Είναι ένδιαφέρον νά τονισθή .ή ήρεμία καί ή άνεκτικότης μέ 
τήν όποίαν οί Ίνδοί στοχασταί συζητοϋν τά ζητήματα αύτά μετα

ξύ των χωρίς νά προσφεύγουν σέ ϋβρεις η καταδιώξεις καί πώς 

διατηροϋν τήν συζήτησιν πάνω σέ ένα πεδίο πολιτισμένο καί 

άξιοπρεπές . 

.. Ας μή νομισθή όμως ότι ό Καπίλα είναι ύλιστής, άντίθετα εί

ναι ίδεαλιστής καί πνευματόδοξος, άλλά κατά τόν δικό του τρό

πο. Παραδέχεται τήν ϋπαρξι άθανάτου πνεύματος στόν άνθρωπο 

τόν όποϊον είναι έκτός γεννήσεως καί θανάτου. 

Ή διανόησις εΤναι θνητή, λέγει ό Καπίλα, άλλά τό πνεϋμα όχι. 

Έκεϊνο πού είναι προσδεδεμένο στήν ϋλη καί στό σώμα πεθαίνει 

καί γεννάται ξανά γιά νά πεθάνη έκ νέου· είναι τό άτομικό έγώ. 
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μάς έμποδίζει έπίσης ν' άντιληφθούμε τή μοναδική καί άναλ
λοίωτη ψυχή πού κρύβεται πίσω άπό όλες τίς ψυχές καί όλες τίς 

άτομικές διάνοιες. 

Τά διακεκριμένα έγώ, πού είναι όρατά στήν άντίληψι καί τή 
σκέψι, είναι έξ 'ίσου μή πραγματικά, όπως καί ή φαντασμαγορία 
τού διαστήματος καί τού χρόνου. 

Οί άτομικές διαφορές καί οί διακεκριμένες προσωπικότητες 
είναι συναρτημένες ατό σώμα καί στήν ϋλη, άνήκουν στόν καλει
δοσκοπικό κόσμο τής άλλαγής. Αύτά τά καθαρώς φαινομενικά 
έγώ θά παρέλθουν κατά τόν 'ίδιο χρόνο πού θά παρέρχωνται καί 
οί ύλικές συνθήκες, τών όποίων άποτελούν μέρος. Άλλά ή βα
θύτερη ζωή πού αίσθανόμεθα μέσα μας όταν ξεχνούμε τό διά
στημα καί τό χρόνο, τήν αίτία καί τήν άλλαγή, είναι αύτή αϋτη ή 
ούσία καί ή πραγματικότης ήμών, αύτό τό 'Άτμαν πού μεριζόμε
θα μέ όλα τά άλλα έγώ καί πού άδιαίρετον καί πανταχού παρόν 
είναι ταυτόσημο μέ τό Βράχμαν. 
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· Η ένέργεια τής σκέψεως 

Α. Besant 

Ή δημιουργική ένέργεια τής σκέψεως αύξάνει τήν διανόηση 

καί μορφώνει τόν χαρακτήρα. Έπισπεύδει τήν άνάπτυξη τοϋ 
έγκεφάλου. 

Μήν άφήνετε τή σκέψη σας νά σταματά ατά έλαττώματά σας, 

άλλά νά σκέπτεσθε τίς άντίθετες άρετές. "Έτσι τα έλαττώματα 

έξαφανίζονται. 

Συνήθιζα νά συναθροίζω νοερώς γύρω μου ολους τούς ένο

χλητικούς καί δυσάρεστους άνθρώπους καί ύπερέβαλα κατά φα

ντασίαν τούς προκλητικούς τρόπους τους, προσπαθώντας νά αύ

ξήσω τήν ύπομονήν μου. Καί έτσι, κατά φαντασίαν, οί άλλοι προ

σεπάθουν νά μέ έκνευρίσουν, ένώ έγώ διατηρούσα άγγελική 

γλυκύτητα καί ύπομονή. "Όταν κατόπιν συναντοϋσα τά ένοχλητι

κά αύτά πρόσωπα, δέν είχαν πιά τή δύναμη νά μέ ταράξουν, οϋτε 

τά εϋρισΚD πιά ένοχλητικά. Αύτή είναι ή δύναμη τής σκέψεως 
.. 
Αν συγκεντρώνουμε τή σκέψη μας καθημερινώς γιά 1 ο· -

15· , θά άπορήσουμε γιά τήν καταπληκτική αϋξηση τής δυνάμε

ως πού θ' άποκτήση. 

Πρέπει νά διώχνουμε άπό τή σκέψη μας κάθε δυσάρεστη καί 

λυπητερή ίδέα. 

Ούδείς πόθος λησμονείται, ούδεμία σκέψη χάνεται, ούδέν 
ίδανικόν καταστρέφεται. 

Τό νοητικόν σώμα δέν λαμβάνει γνώση πολλών δονήσεων 

πού τό περιβάλλουν, διότι δέν κατέχει τά κατάλληλα δρyανα, 

οπως καί τό φυσικόν σώμα δέν άντιλαμβάνεται τίς δον,Ίσεις στίς 

όποίες δέν μπορεί ν' άνταποκριθή, έλλείψει τών καταλλήλων όρ

γάνων. Μέ τό νά μή έχει συνείδηση αύτών, δέν αίσθάνεται τήν 

έλλειψή τους. ·οσον περισσότερον καθιστάμεθα ίκανοί ν' άντα

ποκρινώμεθα ο' αύτές τίς δονήσεις, τόσον εύρύνεται ό όρίζων 

τής ζωής μας. 

Κάθε άνθρωπος πρέπει νά έχη ένα ίδανικό, ίδίως οί νέοι, διό

τι έχουν ολον τόν καιρό νά τό πλησιάσουν. Προσηλώνοντας τή 

σκέψη σας ατό ίδανικό σας, έστω καί γιά λίγες μόνον στιγμές 

κάθε πρωϊ θά γίνετε ή έκπλήρωση τοϋ ίδανικοϋ σας. ΜΙΊ διστάζε
τε νά πλάθετε ώραία καί ύψηλά ίδανικά, φοβούμενοι οτι δέν θά 

μπορέσετε νά τά φθάσετε. Τό γεγονός οτι τά συνελάβατε ειναι ή. 
έγγύηση τής έπιτυχίας σας. 'Εκείνο πού πλάθετε μέ τή φαντασία 

σας, θά γίνετε ίκανοί νά τό έκτελέσετε. Ή ζωή είναι άτελεύτητη 
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καί δέν περιορίζεται άπό τόν χρόνον. 'Ακολουθείστε τά όνειρά 
σας καί θά τά ίδήτε πραγματοποιούμενα. Άρκεί νά έχετε ενα 
σκοπό. Μή διαβαίνετε τή ζωή άμέριμνοι, άνάξιοι νά λέγεσθε άν
θρωποι. Δημιουργήσατε ενα ίδανικό. Άκολουθήσατέ το περισ
σότερο μέ έργα καί όλιγότερο μέ λόγια. Λατρεύσατέ το σέ σκέ
ψεις, σέ πράξεις, σέ ροπές. Τότε ή ζωή σας θά πλησιάση τό κάλ
λος, τή δύναμη καί τή σοφία τοϋ ίδανικοϋ σας. 

Σκοπός τής άληθινής φιλοσοφίας ειναι ή κατάπαυση τοϋ πό
νου. 'Ανυψώσατε τή συνείδησή σας ύπεράνω άπό τίς μέριμνες 
καί τίς φροντίδες τοϋ κόσμου τούτου καί διατηρήσατε τή γαλήνη 
σας άνάμεσα στίς ταραχές ποίι σάς περιστοιχίζουν, εύτυχείς καί 
γαλήνιοι στό μέσον τοϋ σάλου τής ζωής, φαιδροί έκεί όπου ό άν
θρωπος τοϋ κόσμου εύρίσκει δυσαρέσκεια καί άπογοήτευση. Ό 
άνθρωπος δύναται νά ζή πνευματικώς είς άνώτερον έπίπεδον 
καί τότε γνωρίζει τήν είρήνη τής αίωνιότητος έν μέσy) τών προ
σκαίρων φαινομένων τής έπίγειας ζωής. 

Ή πνευματική ζωή δέν ειναι ή διόραση καί ή διακαή, δέν 
σημαίνει εύρύτερη γνώση τών άοράτων κόσμων, οί όποίοι ειναι 
γεμάτοι άπό φαινόμενα, όπως καί ό φυσικός κόσμος. Πνευματι
κότης ειναι ή γνώση τής ένότητας, τής όποίας έπακόλουθον ε1:

ναι συμπεριφορά σύμφωνη πρός αύτή τή γνώση, στήν καθημερι
νή ζωή τοϋ άνθρώπου. Πνευματική ζωή ειναι ή έκτέλεση τοϋ κα
θήκοντος, ειναι ή Άγάπη. 

Έπιθυμοϋμεν νά ένωθώμεν μέ τόν Θεόν, μέ τά μεγάλα πνεύ
ματα, μέ τούς άγίους. Εϊμεθα όμως έπίσης πρόθυμοι νά ένωθώ
μεν μέ τόν άσωτον, τόν διεφθαρμένον, τόν κακοποιόν; Καί είς 
αύτούς έπίσης ένοικεί ή Θεία Ζωή. Έάν εϊμεθα άγνοί, όφείλομεν 
νά άναμειγνυόμεθα μέ τούς άμαρτωλούς, νά τούς έξαγνίζωμεν 
διά τής άρετής μας, βοηθώντας τους νά πλησιάσουν στήν πραγ
ματοποίηση τής Θείας Ζωής. Έάν εϊμεθα μορφωμένοι, όφείλο
μεν νά βοηθώμεν τούς άμαθεϊς. Ζητοϋμεν πάντοτε άπό τούς 
άνωτέρους μας νά κατέρχωνται πρός ήμάς διά νά μας άνυψώ
σουν. Όφείλομεν καί ήμεϊς νά τείνωμεν τήν χείρα πρός τούς κα
τωτέρους μας, διά νά τούς άνυψώσωμεν• είς τό ίδικόν μας έπίπε
δον. Χωρίς αύτό δέν ύπάρχει πνευματικότης, άλλά έγωϊσμός καί 
έπιθυμία τοϋ κατωτέρου νά φαίνεται άνώτερος. 

·Ένας γλύπτης, πού ειναι πραγματικός καλλιτέχνης, δέν έχει
τήν αϊσθηση ότι μεταμορφώνει έναν άκατέργαστον όγκον μαρ
μάρου είς άγαλμα, άλλ' ότι άποκαλύπτει ενα άγαλμα κρυμμένο 
μέσα στόν μαρμάρινον όγκον, τοϋ όποίου τήν μορφήν βλέπει μέ 
τούς όφθαλμούς τής μεγαλοφυϊΌς του. Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ 
τόν άνθρωπον. Σέ καθέναν άπό μας ένοικεί τό πνεϋμα κεκαλυμ-
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μένον άnό τήν οάpκα, κpuμμένο πίσω άnό τά συναισθήματα καί 

τίς σκέψεις, άόpατον ατούς έξωτεpικούς όφθαλμούς. Ό Θεός 

είναι έντός ήμών, άναμένων νά έκδηλωθή. Έξαφανίοατε μέ npο

οοχή ό,τι έμnοδίζει αύτή τήν έκδήλωοη. Μεταχειpιοθείτε τή δύ

ναμη τής θελήσεως καί τή σκέψη. Έξαφανίοατε κάθε τί πού δέν 

εΤναι "Εκείνος. Τότε πίσω άnό τήν άνθpώnινη ζωή θά άnοκαλu

φθή τό θείον όyαλμα. Τό nνεϋμα θά λάμψη, διά νά θεpμάνη καί 

νά φωτίοη όλους τούς άνθpώnοuς. Μέ τή θεpμότητα τής Άyά

nης καί μέ τό φώς τής Άλήθειας. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑ ΤΟΙ

Τό ·ιερόν τής 'Αφροδίτης 

1991 

ΔΗΜΗΤΡ. ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Κοντά στήν Ίερά Όδό - μετά τό Δαφνί καί πρίν φθάσουμε 
στόν Σκαραμαγκά, στά δεξιά τού σημερινού δρόμου - σώζονται 
τά έρείπια ένός μικρού άρχαίου Ναού, πού ήταν άφιερωμένος 
στή θεά Άφροδίτη. Ή θέσις τού Ναού είναι γνωστή μέ τό όνομα 
«ντουλαπάκια», γιατί διατηρούνται καί σήμερα οί τετραγωνικές 
θέσεις πού είχαν τότε κατασκευάσει ατόν βράχο, γιά νά άποθέ
τουν άφιερώματα στή θεά. 

Ό Παυσανίας, ατά «·Αττικά» του, περιγράφει τό Ίερόν τού 
Θεού Άπόλλωνος (στό σημερινό Δαφνί) καί προσθέτει ότι μετά 
άπ' αύτό ύπάρχει Ναός τής Άφροδίτης, πού έχει πρό αύτού 
άξιοθέατον τείχος κατασκευασμένο άπό άκατεργάστους λίθους: 
«Μετά δέ τούτο Άφροδίτης ναός έστι καί πρό αύτού τείχος άρ
γών λίθων θέας άξιον». 

Καί ό Ναός αύτός ήταν ένα άπό τά πολλά άρχαία Ίερά, πού 
κοσμούσαν τήν Ίερά όδό άπό τάς Άθήνας στήν Έλευσίνα. 

· Θυμούμαι ότι τά παλαιά χρόνια, σάν πηγαίναμε στήν Έλευσί
να μέ τόν Άρχαιόφιλο, σταματούσαμε στά «ντουλαπάκια» πολ
λές φορές, γιά νά έπισκεφθούμε τά έρείπια τού Ναού, όπου καί 
όμιλίες έγένοντο έκεί άπό διαλεχτούς καί έμπνευσμένους όμι
λητάς. Τώρα τό Ίερόν έχει κλειστή μέ κάγκελλα, κι' έτσι, όταν 
περνούμε, τό βλέπουμε μόνον άπ' έξω ... 'Ομιλίες δέν γίνονται. 
Άπομένουν μόνον οί άναμνήσεις, πού διατηρούνται όμως 
ζωηρές, άπό όσα έμάθαμε τότε γιά τή θεά. Κι' αύτές τίς άναμνή
σεις μεταφέρουμε σήμερα. 

Ναοί άφιερωμένοι στή θεά τού Κάλλους ύπήρχαν σ' όλες τίς 
πόλεις τής άρχαίας Έλλάδος καί έορτές καί τελετές έγίνοντο γι' 
αύτή. Ή σωστή όμως έννοια πού είχε ή θεά σχεδόν ξεχάστηκε 
καί ατή θέσι της πολλές βέβηλες γνώμες φτιασμένες ατά μέτρα 
τ' άνθρώπινα, έχουν έπικρατήσει ... 'Ίσως, καμμιά άλλη έννοια άπό 
τήν άρχαία παράδοσι δέν έχει τόσο παρεξηγηθή καί τόσο δια
βληθή. Καί στό ζήτημα αύτό, όπως καί στά άλλα, έχουν πάρει τά 
χρόνια τής παρακμής τής άρχαίας λατρείας καί βγάζουν άπ' 
αύτά γενικά συμπεράσματα καί γνώμες σχηματίζουν, πού καλύ
πτουν καί τά χρόνια τής άκμής της. Είναι λύσις εϋκολη, άδικη 
όμως. Πολύ άδικη. 
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Καί όμως, τήν άρχαία λατρεία καί τήν παράδοσί της έσεβά
στηκαν καί τίμησαν οί πιό μεγάλες διάνοιες τής άρχαίας 'Ελλά
δος, πού τίς θαυμάζουν οί σύγχρονοί μας άπό τή μιά μεριά, κι' 
άπό τήν άλλη κατηγορούν τίς πίστεις τους σάv πίστεις άνθρώπων 
άφελών καί πρωτογόνων! Τί μεγάλη άντινομία κι' αύτήι 

"Ας κάνουμε τώρα tva ταξίδι στό χρόνο, yιά νά βρούμε τίς 
πηγές. Ποιά ηταν ή όρθή εννοια τής θεός τού Κάλλους. 

"Ας πάρουμε τούς άρχαίους μύθους τού χρυσού γένους τής 
προϊστορίας τής πατρίδος μας (καί όχι τής μεταμυθικής έποχής, 
μέ τίς άνεύθυνες καί βέβηλες προσθήκες τους) καί αύτοί ήμπο
ρεί νά μας βοηθ11σουν, γιά νά βρούμε τό σωστό. 

Κατά τήν άρχαία παράδοσι, είχε δοθή στήν θεά Άφροδίτη καί 
ή έnωνυμία «Μορφώ», πού θά nή Μορφή. Στή δέ Σπάρτη, καθώς 
μας λέγει ό Παυσανίας στά «Λακωνικά», ύπήρχε Ναός, άρχαίος 
γιά τήν έποχή του, άφιερωμένος στήν Άφροδίτη Μορφώ. Καί 
έξηγεί ότι τό «Μορφώ» είναι έπώνυμο τής Άφροδίτης: "··· λόφος 
έστιν ού μέγας, έπί δέ αύτώ ναός άρχαίος καί Άφροδίτης ξόα
νον. Ναών δέ ών οίδα μόνu:> τούτu:> καί ύnερQον άλλο έπu:>κοδό
μηται Μορφούς ίερόν. Έnίκλησις μέν δή τής Άφροδίτης έστίν ή 
Μορφώ .. ». 

Άnό τό έnίθετο αύτό πού είχε δοθή στήν θεά άπό τούς άρ
χαίους καιρούς τής άκμής τής λατρείας (ό Παυσανίας, πού άνα
φέραμε, όμιλεί γιά άρχαίο Ναό τής Σπάρτης) καθαρά φαίνεται 
ότι ή έννοια τής θεός Άφροδίτης άναφέρεται στή μορφή, στίς 
μορφές τής Φύσεως. Τό τί ειναι μορφή, ξέρουμε. Μορφή λέμε 
ό,τι έχει σχήμα. Αύτή είναι ή γενική έννοια, έδώ όμως 1i έννοια 
τής μορφής nεριορίζεαι. Άναφέρεται στίς ζώσες μορφές, στήν 
όρyανωμένη φύσι. Τούτο τό βεβαιώνει καί ό έμπνευσμένος 
Ρωμαίος ποιητής τού 1 ου αίώνος π.Χ., ό Λουκρήτιος, στήν περί
φημη έπίκλησή του πρός τή θεά τού Κάλλους. Μαζί μέ άλλα, λέ
γει: «Χάρις ο' έσένα ό,τι αναπνέει, τά ζωντανά εϊδη, έρχονται στή 
ζωή καί βλέπουν τό φώς τού Ήλίου». Καί ό Σπυρίδων Νάyος 
έyραφεν: «·Η θεά τού Κάλλους ειναι μία άπό τάς πλέον ζωηρός 
άλληγορικάς παραστάσεις τής Έλληνικής Παραδόσεως. Άνα
φέρεται είς γεγονότα τής δημιουργίας τών μορφών τής Φύσεως, 
τής άνθρωπίνης ύπάρξεως καί είς τάς λειτουργίας τού δρώντας 
ύπεράνω ήμών πνεύματος». 

Κατά tva μύθο άρχαίο, ή θεά Άφροδίτη έyεννήθη άπό τόν 
Ούρανό καί τήν 'Ημέρα. Ο μύθος αύτός ειναι πολύ έκφραστικός. 
Άποκαλύπτει άλήθειες, πού καί ή σύγχρονη έπιστήμη έχει άρχί
σει νά έρευνά. Τά έμβια όντα δηλαδή τού πλανήτου μας όφεί-
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λουν τή δημιουργία τους καί τή ζωή τους σέ δύο παράγοντας: 
στίς κοσμικές έπιδράσεις καί στίς άκτινοβολίες τοϋ 'Ήλιου. 
'Αφροδίτη λοιπόν έδώ είναι οί μορφές τής ζωής, τά έμβια όντα. 
Τήν άλήθεια αύτή είχε συλλάβει καί ό ποιητής μας, ό Κωστής 
Παλαμάς, καθώς τοϋτο φαίνεται άπό στίχους του, γιά τήν θεά 
'Αφροδίτη, σάν κι' αύτούς: «Έσύ δέν έγεννήθηκες άπό κοιλιά 
μητέρας. Καί τ' άστροστέφανου Ούρανοϋ κόρη μονάκριβη εί
σαι». 

Γιά τήν θεά 'Αφροδίτη ύπάρχει καί άλλος άρχαίος μϋθος, πού 
λέγει δτι έγεννήθηκε άπό αύγό περιστεράς, πού έπεσε άπό τόν 
Ούρανό στή Γη. Ό μϋθος όμως αύτός δέν είναι διαυγής σάν τόν 
προηγούμενο, χρειάζεται πλοηγό γιά νά έρμηνευτή. Ό Σπυρίδων 
Νάγος έλεγε σχετικώς: «Κατά τούς άρχαίους μύστας, τό ώόν τής 
περιστεράς συμβολίζει άκτίνα άγνοϋ φωτός, ή όποία, είσχωρή
σασα είς τήν λειτουργίαν τής ψ�χής τών όντων καί συνδυασθεί
σα μέ τά ίδικάς της δυνάμεις, έπέτυχε τήν δημιουργίαν τοϋ άν
θρωπίνου τύπου». Δηλαδή γιά τήν δημιουργία τής μορφής τοϋ 
άνθρώπου δέν ηρκεσαν οί δυνάμεις τοϋ Ούρανοϋ καί τοϋ 'Ηλίου, 
άλλά έχρειάσθη καί άλλος παράγων. Πράγματι δέ, ή άνθρωπίνη 
μορφή δέν είναι μόνον μία μορφή ζωϊκή σάν τίς άλλες, άλλά κάτι 
πολύ περισσότερο. Γι' αύτό λέγουν συνήθως ότι ό άνθρωπος 
άποτελεί τήν κορωνίδα τής δημιουργίας έπάνω στόν πλανήτη. 

Γιά τή γέννηση τής θεάς 'Αφροδίτης ή άρχαία παράδοσις 
προσφέρει καί μία άλλη, τρίτη γενεαλογία. Κατά τόν μϋθο, ή θεά 
είναι κόρη τοϋ θεοϋ Διός καί τής νύμφης Διώνης. 'Εδώ όμως 
έξήγησις δέν ύπάρχει, γιατί δέν έδόθη. 'Ίσως ό μϋθος ν' άναφέ
ρεται σέ ζητήματα τής πνευματοδοξίας τών Μυστηρίων, καθώς 
δέ γνωρίζουμε γι' αύτά είχε κρατηθή άπό τούς άρχαίους εύλαβι
κή σιγή. 'Ίσως καί ή έπωνυμία τής θεάς, σάν θεάς τοϋ Κάλλους, 
νά δικαιολογήται σ' αύτή τή γενεαλογία της. 

Καί τώρα, σάν θέλουμε νά σκεφθοϋμε έπάνω σ' αύτά, πού 
δέν είναι βέβαια όλα δικά μας, άλλά κι έμείς τά έχουμε άκούσει 
άπό άλλους, καθώς άναφέραμε καί στήν άρχή, θά δοϋμε πόσο 
είναι σφαλερές καί άδικες οί γνώμες, παληές καί νέες, γιά τήν 
έννοια τής θεάς 'Αφροδίτης. 
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'Ερώτησις: Προσπάθησα vά διαλογισθώ πάvω στίς γραμμές πού 

ύποδείξατε πέρυσι. Προχώρησα σ' αύτό άρκετά βαθειά. Νοιώθω δτι 
ό διαλογισμός καί τά όνειρα εχουv μιά σχέσι. Τί νομίζετε; 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Γιά κείνους, οί όποίοι έ ξ ο σ κ ο ύ v το ι 

ατόν διαλογισμό, είναι μιά πορεία συσσωρεύσεως, άρνήσεως η 

μυήσεως, συγκεντρώσεως, στενέματος τής σκέψεως-αίσθήμα

τος. "Η καλλιεργούν τήν άρετή σάν ενα μέσο γιά εναν καθοριζό

μενο σκοπό η προσπαθούν νά συγκεντρώσουν τήν περιπλανώμε

νη προσοχή τους σ' εvav όγιο, ενα δάσκαλο η μιάν ίδέα. Πολλοί 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές γιά νά προχωρήσουν πέρα 

άπό τά όρια τών μέσων πού χρησιμοποιούν, άλλά τά μέσα δια

μορφώνουν τό νού-καρδιά, κι' έτσι τελικά γίνονται σκλάβοι τών 

μέσων. Τά μέσα καί ό σκοπός δέν είναι διάφορα, δέν είναι χωρι

σμένα. "Αν έπιδιώκετε εvav σκοπό, θά βρήτε τά μέσα γι' αύτόν 

τόν σκοπό, εvας τέτοιος όμως σκοπός δέν είναι τό Πραγματικό. 

Τ ό Πραγματικό γεννιέται, δέν μπορείτε νά τό ά v ο ζ η τ ή σ ε -

τ ε · πρέπει νόρθη, δέν μπορείτε νά τό προκαλέσετε. Άλλά ό 

διαλογισμός, όπως συνήθως, έξασκείται, είναι πόθος τού νά γί

νωμε η νά μή γίνωμε· είναι μιά λεπτή μορφή αύτοεπεκτάσεως, 

αύτοδιακηρύξεως, κι' ετσι γίνεται άπλώς μιά σειρά άγώνων μέσα 

στά άχνάρια τής διττότητος. Ή προσπάθεια τού νά γίνωμε, θετι

κά η άρνητικά, σέ διάφορα έπίπεδα δέν θέτει ενα τέρμα στή σύ

γκρουσι. Μόνο μέ τό σταμάτημα τής έπιθυμίας ύπάρχει γαλήνη. 

"Αν ό διαλογιζόμενος, ό στοχαστής, δέν γνωρίζει τόν έαυτό 

του, ό στοχασμός του έχει πολύ μικρή άξία καί γίνεται άκόμη κι' 

ενα έμπόδιο στήν κατανόησι. Χωρίς τή γνώσι τού έαυτού μας ό 

στοχασμός, ό διαλογισμός δέν είναι δυνατός. Καί χωρίς στοχα

στική έπίγνωσι δέν ύπάρχει γνώσι τού έαυτού μας. "Αν δέν κατα

νοώ τόν έαυτό μου, τούς πόθους μου, τά κίνητρά μου, τίς άντιφά

σεις μου, πώς μπορώ νά κατανοήσω τήν άλήθεια; "Αν δέν εχω 

έπίγνωσι τών άντιφατικών μου καταστάσεων, αν είμαι έμπαθής, 

άπληστος, φθονερός, γεμάτος άγνοια, ό διαλογισμός τονώνει 

μονάχα τήν αύτοπεριοριστική κίνησι. Χωρίς τή γνώσι τού έαυτού 

μας δέν ύπάρχει ή βάσι γιά τό όρθώς σκέπτεσθαι. Χωρίς τό όρ

θώς σκέπτεσθαι ή σκέψι-αϊσθημα δέν μπορεί νά ύπερβή τόν 

έαυτό της. 

Μιά κυρία, είπε κάποτε, ότι έξασκούνταν ατόν διαλογισμό έπί 
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άρκετά χρόνια, καί τώρα ξεκίνησε γιά νά έξηγήση ότι μιά όρισμέ

νη όμάδα άνθρώπων πρέπει νά καταστροφή, έπειδή έφερναν 
άθλιότητα καί καταστροφή στόν άνθρωπο. Καί όμως έξασκού
νταν στήν άδελφότητα, τήν άγάπη καί τήν είρήνη, πού έλεγε ότι 
ειχαν καθοδηγήσει τήν ζωή της. Πολλοί άπό σάς, πού άσκούνται 

στόν διαλογισμό, δέν μιλούν γιά άγάπη καί άδελφότητα καί όμως 
παραδέχονται η συμμετέχουν στόν πόλεμο πού ειναι μιά όργα
νωμένη δολοφονία; Τί σημασία λοιπόν έχει τότε ό διαλογισμός 
σας; Ό διαλογισμός σας δυναμώνει μονάχα τήν ϊδια σας τή στε
νότητα, τήν κακή πρόθεσι καί τήν άγνοια. 

'Εκείνοι πού θάθελαν νά καταλάβουν τή βαθειά σημασία τού 
στοχασμού πρέπει πρώτα ν' άρχίσουν άπό τόν έαυτόν τους, διότι 
ή γνώσι τού έαυτού είναι τό θεμέλιο τού όρθώς σκέπτεσθαι. 
Χωρίς τό όρθώς σκέπτεσθαι πώς μπορεί ή σκέψι νά πάη μακρυά; 
Πρέπει ν' άρχίσετε κοντά γιά νά πότε μακρυά. Ή αύτεπίγνωσι εί
ναι κοπιαστική. Τό νά σκεφθήτε, νά αίσθανθήτε πέρα γιά πέρα 
κάθε σκέψι-αϊσθημα είναι δύσκολο. Αύτή όμως ή έπίγνωσι κάθε 
σκέψεως-αίσθήματος θά σταματήση τήν περιπλάνησι τού νού. 
"Όταν δοκιμάζετε νά διαλογισθήτε δέν βρίσκετε πώς ό νούς σας 
περιπλανάται καί φλυαρεί άκατάπαυστα; Λίγο ώφελεί τό νά 
σπρώχνετε κατά μέρος κάθε άλλη σκέψι έκτός μιας καί νά προ
σπαθήτε νά συγκεντρωθήτε πάνω σ' αύτή τή μιά σκέψη πού δια
λέξατε. Άντί νά προσπαθήτε νά έλέγχετε αύτές τίς περιπλανη
μένες σκέψεις, άποκτήστε έπίγνωσι αύτών, σκεφθήτε ώς τήν 
άκρη τους, αίσθανθήτε πέρα γιά πέρα κάθε σκέψι, κατανοήστε 
τή σημασία της, όσοδήποτε εύχάριστη η δυσάρεστη καί άν είναι. 
Δοκιμάστε νά καταλάβετε κάθε σκέψι-αϊσθημα. Ή κάθε σκέ
ψι-αϊσθημα, όταν τήν άκολουθήσετε έτσι, θά φανερώση τή 
σημασία της, κι' έτσι ό νούς, καθώς θά κατανοή τίς ϊδιες του τίς 
έπαναληπτικές καί περιπλανώμενες σκέψεις, θά άδειάση άπό 
τίς διάφορές του διατυπώσεις. 

Ό νούς είναι τό άποτέλεσμα τού παρελθόντος, είναι μιά άπο
θήκη πολλών συμφερόντων, άντιφατικών άξιών. Διαρκώς συνά
ζει, διαρκώς γίνεται. Πρέπει νά έχωμε έπίγνωσι αύτών τών συσ
σωρεύσεων καί νά τίς κατανοούμε καθώς παρουσιάζονται. '"Ας 
ύποθέσωμε πώς μαζεύατε έπιστολές γιά πολλά χρόνια. Τώρα 
κοιτάτε μέσα στό συρτάρι καί διαβάζετε τά γράμματα τό ένα 
μετά τό άλλο, κρατώντας μερικά καί πετώντας τά άλλα. 'Εκείνα 
πού κρατήσατε τά ξαναδιαβάζετε καί πάλι πετάτε, έως ότου τό 
συρτάρι μείνη κενό. Κατά τόν ϊδιο τρόπο έχετε έπίγνωσι τής 
κάθε σκέψεως-αίσθήματος, καταλάβετε τή σημασία της καί άν 
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τυχόν ξαναπαρουσιασθή, σκεφθήτε την πάλι, διότι δέν έχει κα
τανοηθή πλήρως. 'Όπως ένα συρτάρι εΊναι χρήσιμο μόνον δταν 
εΊναι άδειο, έτσι πρέπει καί ό νοϋς νόναι έλεύθερος άπό δλες τίς 
συσσωρεύσεις του, διότι τότε μονάχα μπορεί νά ύπάρχη αύτό τό 
άνοιγμα στή σοφία καί στήν έκστασι τής Πραγματικότητος. Ή 
γαλήνη τής σοφίας δέν εΊναι τό άποτέλεσμα μιάς πράξεως τής 
θελήσεως, δέν εΊναι ένα συμπέρασμα, μιά κατάστασι πού πρέπει 
νά τήν έπιτύχη κανείς. Γεννιέται στήν έπίγνωσι τής κατανοήσε
ως. 

Ό στοχασμός άποκτά σημασία, δταν ό νοϋς-καρδιά έχει έπί
γνωσι, σκεπτόμενος ώς τό τέλος, αίσθανόμενος ώς τό τέλος 
κάθε σκέψι-αϊσθημα πού παρουσιάζεται χωρίς παραβολή η ταύ
τισι. Διότι συνταύτισις η παραβολή συντηρούν τή σύγκρουσι τής 
διττότητος καί δέν ύπάρχει λύσι μέσα στά όριά της. Διερωτώμαι 
πόσοι άπό σάς έχετε πραγματικά άσκηθή στόν στοχασμό, στόν 
διαλογισμό ... Αν έχετε, θόχετε παρατηρήσει πόσο δύσκολο είναι 
νόχετε έκτε:ταμένη έπίγνωσι χωρίς τό στένεμα τής σκέψεως-αί
σθήματος. Μέ τό νά προσπαθήτε νά συγκεντρωθήτε, οί άλληλο
συγκρουόμενες σκέψεις-αίσθήματα καταπιέζονται η παραμερί
ζονται η κατανικώνται καί δι αύτοϋ τοϋ τρόπου δέν μπορεί νά 
ύπάρξη κατανόηση. ·Άν ό νοϋς εΤναι ταπεινός καί περιορισμένος, 
ή συγκέντρωσι δέν θά τόν κόμη λιγώτερο μικρό καί τετριμμένο. 
Τούναντίοv θά δυναμώση τήν ϊδια του τήν φύσι. Μιά τέτοια στενή 
συγκέντρωσι δέν κάμνει τό νοϋ-καρδιά νά είναι τρωτός στήν 
Πραγματικότητα. Σκληραίνει μόνο τό νοϋ-καρδιά στήν έπιμονή 
καί τήν άγνοιά του καί διαιωνίζει τήν αύτοπεριοριστική κίνησι. 

'Όταν ό νοϋς-καρδιά είναι έκστατικός, βαθύς καί ηρεμος, 
ύπάρχει τό Πραγματικό. "Άν ό νοϋς έπιζητή ένα άποτέλεσμα, 
όσοδήποτε εύγενικό καί άξιο καί αν εΤναι, αν ένδιαφέρεται νά 
γίνη κάτι, παύει άπό τού νά εΤναι έντατικός καί άπείρως εύλύγι
στος. Πρέπει νά είναι σάν τό άγνωστο γιά νά δεχθή τό μή δυνά
μενο νά γνωσθή. Πρέπει νά εΤναι τελείως γαλήνιος γιά νά ύπάρξη 
τό Αίώνιο. 

Πρέπει, λοιπόν, ό νούς νά καταλάβη κάθε άξία πού έχει συσ
σωρεύσει καί σ' αύτή τήν πορεία δλα τά διάφορα στρώματα τής 
συνειδήσεως, καί τά φνερά καί τά κρυμμένα, ξεσκεπάζονται καί 
κατανοούνται. 'Όσο περισσότερη έπίγνωσι ύπάρχει τών ένσυνει
δήτων στρωμάτων, τόσο περισσότερο έρχονται στήν έπιφάνεια 
τά κρυμμένα στρώματα ... Αν τά συνειδητά στρώματα εΤναι συγκε
χυμένα καί ταραγμένα, τότε τά βαθύτερα στρώματα τής συνειδή
σεως δέν μπορούν νά προβληθούν στό συνειδητό, παρά μόνο 
στά όνειρα. 
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'Επίγνωσις είναι ή πορεία τής άπελευθερώσεως τού συνειδη
τού νού άπό τά δεσμά πού προκαλούν σύγκρουσι καί πόνο κά
μνοντας τό νού άνοικτό καί δεκτικό στό κρυμμένο. Τά κρυμμένα 
στρώματα τής συνειδήσεως μεταβιβάζουν τή σημασία τους διά 
μέσου τών όνείρων καί συμβόλων. "Αν τήν κάθε σκέψι-αϊσθημα 
τή σκεφθούμε καί τήν αίσθανθούμε πέρα γιά πέρα, τόσο πλήρως 
καί τόσο βαθειά όσο είναι δυνατόν, χωρίς καταδίκη η σύγκριση, 
άποδοχή η συνταύτισι, τότε όλα τά κρυμμένα στρώματα τής συ
νειδήσεως θ' άποκαλυφθούν. Μέ τή συνεχή έπίγνωσι ό όνειρευ
όμενος παύει νά όνειρεύεται, έπειδή μέ τήν ξυπνημένη καί πα
θητική έπίγνωσι κατανοείται ή κάθε κίνησι τής σκέψεως-αίσθή
ματος τών φανερών καί κρυμμένων στρωμάτων τής συνειδήσε
ως. "Αν όμως είναι κανείς άνίκανος νά σκέπτεται ώς τό τέλος, νά 
αίσθάνεται πέρα γιά πέρα κάθε σκέψι πλήρως, τότε άρχίζει νά 
όνειρεύεται. Τά όνειρα έχουν άνάγκη έρμηνείας καί γιά νά έρ
μηνευθούν πρέπει νά ύπάρχη έλεύθερη καί άνοικτή νοημοσύνη. 
'Αντί αύτού όμως, ό όνειρεύομενος πηγαίνει σ' έναν είδικό γιά τά 
όνειρα, δημιουργώντας έτσι γιά τόν έαυτό του άλλα προβλήματα. 
Μόνο μέσα στήν έκτεταμένη έπίγνωσι, μπορεί νά ύπάρξη τέλος 
στά όνειρα καί στήν άνήσυχη έρμηνεία τους. Ό όρθός δrαλογι
σμός είναι πολύ άποτελεσματκός στήν άπελευθέρωσι τού νού
-καρδιάς άπό τήν αύτοπεριοριστική του κίνησι. Τά φανερά καί τά 
κρυμμένα στρώματα τής συνειδήσεως είναι τό άποτέλεσμα τού 
παρελθόντος, τής συσσωρεύσεως έκπαιδεύσεως αίώνων, καί 
άσφαλώς ένας τέτοιος έκπαιδευμένος περιορισμένος νούς, δέν 
μπορεί νά είναι τρωτός στό Πραγματικό. Τυχαία, στήν ηρεμη σιω
πή, μετά τήν καταιγίδα τής συγκρούσεως καί τού πόνου, έπέρχο
νται άνέκφραστη όμορφιά καί χαρά. Δέν είναι άποτέλεσμα τής 
καταιγίδας, άλλά τής παύσεως τής συγκρούσεως. Ό νούς-καρ
διά πρέπει νά είναι παθητικά ηρεμος γιά τό δημιουργικό Ε ί ν α  ι 
τού Πραγματικού. 

····················••·
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'Επιλογή Κ. Μελισσαρόπουλος+ 

Πράξεις 'Αποστόλων 

ΙΖ 24-25. Ό Θεός ό ποιήσας τόν κόσμον καί πάντα τα εν 
αύτQ, ούτος ούρανού καί γης Κύριος ύnάρχων ούκ έν χειροποιή
τοις ναοίς κατοικεί, ούδέ ύπό χειρών άνθρώπων θεραπεύεται 
προσδεόμενος τινος, αύτός διδούς πάσι ζωήν καί πνοήν καί τά 

πάντα. 

ΙΖ 28-29. Έν αύτQ γάρ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν, ώς 
καί τινες τών καθ' ύμάς ποιητών είρήκασι· τού γάρ καί γένος 
έσμέν· γένος ούν ύπάρχοντος τού Θεού, ούκ όφείλομεν νομίζειν 
χρυσQ η άργύρ4> η λίθ4> χαράγματι τέχνης καί ένθυμήσεως άν
θρώπου, τό θείον είναι όμοιον. 

Κ 35. Μνημονεύειν τών λόγων τού Κυρίου Ίησού, ότι αύτός 

είπε· μακάριόν έστι μάλλον διδόναι η λαμβάνειν. 

'Επιστολή Παύλου πρός Ρωμαίους 

Η 5-6. Οί γάρ κατά σάρκα όντες τά τής σαρκός φρονούσιν, οί 
δέ κατά τό πνεύμα τού πνεύματος, τό γάρ φρόνημα τής σαρκός 
θάνατος, τό δέ φρόνημα του πνεύματος ζωή καί είρήνη. 

ΙΒ 17-21. Μηδενί κακόν άντί κακού άποδιδόντες, προνοού

μενοι κα'-ά ένώπιον πάντων άνθρώnων· εί δυνατόν, τό έξ ύμών, 
μετά πάντων άνθρώπων είρηνεύοντες, μή έαυτούς έκδικούντες, 
άγαπητοί, άλλά δότε τόπον τή όργή· γέγραπται γάρ· έμοί έκδίκη
σις, έγώ άνταποδώσω λέγει Κύριος έάν ούν πειν(ι ό έχθρός σου, 
ψώμιζε αύτόν, έάν διψ(ι πότιζε αύτόν· τούτο γάρ ποιών άνθρω
πος πυρός σωρεύσεις έπί τήν κεφαλήν αύτού· μή νικώ ύπό τού 

κακού, άλλά νίκα έν τQ άγαθQ τό κακόν. 

Α' 'Επιστολή Παύλου πρός Κορινθίους 

Α 26-27. Βλέπε γάρ τήν κλήσιν ύμών, άδελφοί, ότι ού πολλοί 

σοφοί κατά σάρκα, ού πολλοί δυνατοί, ού πολλοί εύγενείς, άλλά 

τά μωρά τού κόσμου έξελέξατο ό Θεός ϊνα τούς σοφούς καται
σχύνη, καί τά άσθενή τού κόσμου έξελέξατο ό Θεός ϊνα καται

σχύνη τά ίσχυρά. 

Β 6-15. Σοφίαν δέ λαλούμεν έν τοίς τελείοις, σοφίαν δέ ού 
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τοϋ αίώνος τούτου, ούέ τών άρχόντων τοϋ αίώνος τούτου τών κα
ταργουμένων· άλλά λαλοϋμεν σοφίαν Θεοϋ έν μυστηρίc.y τήν 
άποκεκρυμμένην, ην προώρισεν ό Θεός πρό τών αίώνων είς δό
ξαν ήμών, ην ούδείς τών άρχόντων τοϋ αίώνος τούτου έγνωκεv
εί γάρ έγνωσαν, ούκ όν τόν Κύριον τής δόξης έσταύρωσαν· άλλά 

καθώς γέγραπται, ό όφθαλμός ούκ είδε καί ους ιϊκουσε καί έπί 
καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη ό ήτοίμασεν, ό Θεός τοίς άγαπώ
σιν αύτόν, ήμίν δέ ό Θεός άπεκάλυψε διά τοϋ Πνεύματος αύτοϋ· 
τό γάρ Πνεϋμα πάντα έρευνά, καί τά βάθη τοϋ Θεοϋ, τίς γάρ οΤ
δεν άνθρώπων τά τοϋ άνθρώπου εί μή τό πνεϋμα τοϋ άνθρώπου 
τό έν αύτQ; οϋτω καί τά τοϋ Θεοϋ, ϊνα είδώμεν τά ύπό τοϋ Θεοϋ 
χαρισθέντα ήμίν, α καί λαλοϋμεν ούκ έν διδακτοίς άνθρωπίνης 
σοφίας λόγοις, άλλ' έν διδακτοίς Πνεύματος Άγίου, πνευματι
κοίς πνευματικά συγκρίνοντες, ψυχικός δέ

° 

άνθρωπος ού δέχε
ται τά τοϋ Πνεύματος τοϋ Θεοϋ· μωρία γάρ αύτc;:> έστι, καί ού δύ
ναται γνώσαι, ότι πνευματικώς άνακρίνεται, ό δέ πνευματικός 
άνακρίνει μέν πάντα, αύτός δέ ύπ' ούδενός άνακρίνεται. 

Γ 1-3. Καί έγώ, άδελφοί, ούκ ήδυνήθην ύμίν λαλήσαι ώς 

πνευματικοίς, άλλ' ώς σαρκικοίς, ώς νηπίοις έν Χριστc;:>, γάλα 
ύμάς έπότισα καί ού βρώμα- οϋτω γάρ ήδύνασθε, άλλ' οϋτε έτι 
νϋν δύνασθε· έτι γάρ σαρκικοί έστε, όπου γάρ έν ύμίν ζήλος καί 
έρις καί διχοστασίαι, ούχί σαρκικοί έστε καί κατά όνθρωπον πε
ριπατείτε; 

Γ 16. Ούκ οϊδατε ότι ναός Θεοϋ έστε καί τό Πνεϋμα τοϋ Θεοϋ 
οίκεί έν ύμίν; 

ΙΓ 1-13. Έάν ταίς γλώσσαις τών άνθρώπων λαλώ καί τών άγ
γέλων, άγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλκός ήχών ιϊ κύμβαλον άλα
λάζον, καί έάν έχω προφητείαν καί είδώ τά μυστήρια πάντα καί 
πάσαν τήν γνώσιν, καί έάν έχω πάσαν τήν πίστιν, ώστε όρη μεθι
στάνειν, άγάπην δέ μή έχω, ούδέν είμι, καί έάν ψωμίσω πάντα τά 
ύπάρχοντά μου, καί έάν παραδώ τό σώμα μου ϊνα καυθήσομαι, 
άγάπην δέ μή έχω, ούδέν ώφελοϋμαι. Ή άγάπη μακροθυμεί, 
χρηστεύεται, ή άγάπη ού ζηλεί, ή άγάπη ού περπερεύεται, ού 
φυσιοϋται, ούκ άσχημονεί, ού ζητεί τά έαυτής, ού παροξύνεται, 

ού λογίζεται τό κακόν, ού χαίρει έπί τή άδικίc;ι, συγχαίρει δέ τή 
άληθείc;ι· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα ύπο
μένει, ή άγάπη ούδέποτε έκπίπτει, εϊτε δέ προφητείαι, καταργη
θήσονται· εϊτε γλώσσα, παύσονται· εϊτε γνώσις, καταργηθήσεται 
έκ μέρους δέ γινώσκομεν καί έκ μέρους προφητεύομεν· ότε 

ημην νήπιος, ώς νήπιος έλάλουν, ώς νήπιος έφρόνουν, ώς 
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νήnιος έλογιζόμην· οτε δέ γέγονα άνήρ, κατήργηκα τά τοΟ 
νηπίου, βλέnομεν γάρ άρτι δι' έσόnτροu έν αίνίγματι, τότε δέ 
πρόσωπον nρός πρόσωπον· άρτι γινώσκω έκ μέρους, τότε δέ 
έnιγνώσομαι καθώς καί έnεγνώσθην, νuνί δέ μένει πίστις, έλnίς, 
άγάnη, τά τρία ταύτα- μείζων δέ τούτων ή άγάnη. 

ΙΕ 35-53. Άλλ' έρεί τις πώς έγείρονται οί νεκροί; nοί4> δέ 
σώματι έρχονται; άφρον, ού 6 σnείρεις, ού ζωοnοιείται έάν μή 
άnοθάνη· καί 6 σnείρεις, ού τό σώμα τό γενησόμενον σnείρεις, 
άλλά γuμνόν κόκκον, εί τύχοι σίτου η τινος τών λοιπών· ό δέ 
Θεός αύτQ δίδωσι σώμα καθώς ήθέλησε, και έκάστ4> τών σπερ
μάτων τό ϊδιον σώμα- ού πόσα σάρξ ή αύτή σάρξ, άλλά άλλη μέν 
άνθρώnων, άλλη δέ σάρξ κτηνών, άλλη δέ ίχθύων, άλλη δέ πετει
νών, καί σώματα έnοuράνια, καί σώματα έnίγεια· άλλ' έτέρα μέν 
ή τών έnοuρανίων δόξα, έτέρα δέ ή τών έnιγείων, άλλη δόξα 
ήλίου, καί άλλη δόξα σελήνης, καί άλλη δόξα άστέρων· άστήρ 
γάρ άστέρος διαφέρει έν δόξη· οϋτω καί ή άνάστασις τών νε
κρών σπείρεται έν φθορ(l, σπείρεται έν άσθενείς:ι, έγείρεται έν 
δυνάμει· σπείρεται σώμα ψυχικόν, έγείρεται σώμα πνευματικόν, 
έστι σώμα ψυχικόν, καί έστι σώμα πνευματικόν οϋτω καί γέγρα
nται· έγένετο ό πρώτος άνθρωπος Άδάμ είς ψυχήν ζώσαν· ό 
έσχατος Άδάμ είς πνεύμα ζωοοnοιοΟν άλλ' ού πρώτον τό πνευ
ματικόν, άλλά τό ψυχικόν, έπειτα τό πνευματικόν, ό πρώτος άν
θρωπος έκ γής χοϊκός, ό δεύτερος άνθρωπος ό Κύριος έξ ούρα
νοΟ, οίος ό χοϊκός, τοιούτοι καί οί χοϊκοί, καί οίος ό έnοuράνιος, 
τοιούτοι καί οί έnοuράνιοι, καί καθώς έφορέσαμεν τήν είκόνα 
τοΟ χοϊκού, φορέσαμεν καί τήν είκόνα τοΟ έnοuρανίου. Τούτο δέ 
φημί, άδελφοί, οτι σάρξ καί αίμα βασιλείαν ΘεοΟ κληρονομήσαι 
ού δύνανται, ούδέ ή φθορά τήν άφθαρσίαν κληρονομεί, ίδού μυ
στήριον ύμίν λέγω· πάντες μέν ού κοιμηθησόμεθα, πάντες δέ άλ
λαγησόμεθα έν άτόμ4>, έν ριπή όφθαλμοΟ, έν τή έσχάτη σάλnιγ
ΥΙ' σαλπίσει γάρ, καί οί νεκροί έγερθήσονται άφθαρτοι, καί ήμείς 
άλλαγησόμεθα, δεί γάρ το φθαρτόν τούτο ένδύσασθαι άφθαρ
σίαν καί τό θνητόν τούτο ένδύσασθαι άθανασίαν. 

'Επιστολή Παύλου πρός Γαλάτας 

Γ 28. Ούκ ένι 'Ιουδαίος ούδέ 'Έλλην, ούκ ένι δούλος ούδέ 
έλεύθερος, ούκ ένι άρσεν η θήλυ· πάντες γάρ ύμείς είς έστε έν 
ΧριστQ Ίησοο. 

ΣΤ 2-3- 'Αλλήλων τά βάρη βαστάζετε, καί οϋτως άναnληρώ
σατε τόν νόμον τοΟ Χριστού, εί γάρ δοκεί τις είναί τι μηδέν ών, 
έαuτόν φρεναnατ(l. 
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ΣΤ 7-8- Μή πλανάσθε, Θεός ού μυκτηρίζεται· ό γάρ έάν σπεί
ρη άνθρωπος, τούτο καί θερίσει· ότι ό απείρων είς τήν σάρκα 
έαυτού έκ τής σαρκός θερίσει φθοράν, ό δέ απείρων είς τό 
πνεύμα έκ τού πνεύματος θερίσει ζωήν αίώνιον. 

Α. "Επιστολή Παύλου πρός Τιμόθεον 

Γ 1-7. Πιστός ό λόγος- εί τις έπισκοπής όρέγεται, καλού έρ
γου έπιθυμεϊ· δεί συν τόν έπίσκοπον άνεπίληπτον είναι, μιας γυ
ναικός άνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτι
κόν, μή πάραινον, μή πλήκτην, μή αίσχροκερδή, άλλ' έπιεικη, 
άμαχον, άφιλάργυρον, τού ίδίου οϊκου καλώς προϊστάμενον, τέ
κνα έχοντα έν ύποταγή μετά πάσης σεμνότητας -εί δέ τις τού 
ίδίου οϊκου προστήναι ούκ οϊδε, πώς έκκλησίας Θεού έπιμελή
σεται;- μή νεόφυτον, 'ίνα μή τυφωθείς είς κρίμα έμπέση τού δια
βόλου, δεί δέ αύτόν καί μαρτυρίαν καλήν έχειν άπό τών έξωθεν, 
ϊνα μή είς όνειδισμόν έμπέση καί παγίδα τού διαβόλου. 

ΣΤ 6-9. Άφίστασο άπό τών νομιζόντων πορισμόν είναι τήν εύ
σέβειαν. 'Έστι δέ πορισμός μέγας ή εύσέβεια μετά αύταρκείας, 
ούδέν γάρ είσηνέγκαμεν είς τόν κόσμον, δήλον ότι ούδέ έξενε
γκείν τι δυνάμεθα· έχοντες δέ διατροφάς καί σκεπάσματα, τού
τοις άρκεσθησόμεθα, οί δέ βουλόμενοι πλουτείν έμπίnτουσαν 
είς πειρασμόν καί παγίδα καί έπιθυμίας πολλάς άνοήτους καί 
βλαβερός, αϊτινες βυθίζουσι τούς άνθρώπους είς όλεθρον καί 
άπώλειαν. 

"Επιστολή 'Ιακώβου 

Β 14-17. Τί τό όφελος, άδελφοί μου, έάν πίστιν λέγη τις 
έχειν, έργα δέ μή έχη; μή δύναται ή πίστις σώσαι αύτόν; έάν δέ 
άδελφός ιϊ άδελφή γυμνοί ύπάρχωσι καί λειπόμενοι ώσι της 
έφημέρου τροφής, εϊπη δέ τις αύτοίς έξ ύμών, ύπάγετε έν είρή
νη θερμαίνεσθε καί χορτάζεσθε, μή δώτε δέ αύτοίς τά έπιτήδεια 
τού σώματος, τί τό όφελος; οϋτω καί ή πίστις, έάν μή έργα έχη, 
νεκρά έστι καθ' έαυτήν. 

Β 26. 'Ώσπερ γάρ τό σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν έστιν, 
οϋτω καί ή πίστις χωρίς τών έργων νεκρά έστι. 

Δ 11-12. Μή καταλαλείτε άλλήλων, άδελφοί, ό καταλαλών 
άδελφού καί κρίνων τόν άδελφόν αύτού καταλαλεί νόμου καί 
κρίνει νόμον· εί δέ νόμον κρίνης, ούκ εί ποιητής νόμου, άλλά κρι
τής, είς έστιν ό ·νομοθέτης καί κριτής, ό δυνάμενος σώσαι καί 
άπωλέσαι· σύ δέ τίς εί ός κρίνεις τόν έτερον; 
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Α' 'Επιστολή 'Ιωάννου 

Β 9-11. Ό λέγων έν τQ φωτί είναι, καί τόν άδελφόν αύτού μι
σών, έν τή σκοτίςι έστίν έως άρπ ό άγαnών τόν άδελφόν αύτού 
έν τQ φωτί μένει, καί σκάνδαλον έν αύτQ ούκ έστιν· ό δέ μισών 
τόν άδελφόν αύτού έν τή σκοτίςι έστί καί έν τή σκοτίςι περιπατεί, 
καί ούκ οίδε πού ύnάγει, ότι ή σκοτία έτύφλωσε τούς όφθαλμούς 
αύτού. 

Γ 14-15. Ήμείς οϊδομεν ότι μεταβεβήκαμεν έκ τού θανάτου είς 
τήν ζωήν, ότι άγαnώμεν τούς άδελφούς ό μή άγαnών τόν άδελ
φόν μένει έν τQ θανάτψ nός ό μισών τόν άδελφόν αύτού άνθρω
nοκτόνος εστί καί οϊδατε ότι nός άνθρωnοκτόνος ούκ έχει ζωήν 
αίώνιον έν έαυτQ μένουσαν. 

Γ 18. Τεκνία μου, μή άγαnώμεν λόγυ;; μηδέ τή γλώσση, άλλ' έν 
έργυ;; καί άληθείςι. 

Δ 7-8. 'Αγαπητοί, άγαnώμεν άλλήλους, ότι ή άγάnη έκ τού 
Θεού έστι, καί πας ό άγαnών έκ τού Θεού γεγέννηται καί γινώ
σκει τόν Θεόν, ό μή άγαnών ούκ έγνω τόν Θεόν, ότι ό Θεός άγά
nη έστίν. 

Δ 1 2. Θεόν ούδείς nώnοτε τεθέαται· έάν άγαnώμεν άλλή
. λους, ό Θεός έν ήμίν μένει καί ή άγάnη αύτού τετελειωμένη 
έστίν έν ήμίν. 

Δ 18. 'Φόβος ούκ έστιν έν τή άγάnη, άλλ' ή τελεία άγάnη έξω 
βάλλει τόν φόβον, ότι ό φόβος κόλασιν έχει, ό δέ φοβούμενος 
ού τετελείωται έν τή άγάnη. 

Δ 20-21. Έάν τις εϊnη ότι άγαnώ τόν Θεόν, καί τόν άδελφόν 
αύτού μισή, ψεύστης έστίν· ό γάρ μή άγαnών τόν άδελφόν όν έώ
ρακε, τόν Θεόν όν ούχ έώρακε πώς δύναται άγαnόν; καί ταύτην 
τήν έντολήν έχομεν άn' αύτού, ϊνα ό άγαnών τόν Θεόν άγαn(ι καί 
τόν άδελφόν αύτού. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1991 

ΤΟΥ ΔΗΜ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Α ΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΝΩΣΙΑ 

- Γι' αύτούς πού μέσα τους έχουν μέρα καί τό σκότος της νύ
χτας ε1ναι φώς. - Αίσιόδοξος αύτός πού πάνω σ' έναν κατάμαυρο

ούρανό βλέπει φωτοβόλα άστέρια.

- Ό μεγαλύτερος έχθρός μας; Ό έαυτός μας!
- Χρειάζεται δύναμη νά κοιτάξεις κατάματα τό Φώς καί νά προ-

χωράς ένώ σού άποκαλύπτει τίς ρυτίδες σου.
- Ή ψυχή μας ένας κήπος: Πότε δέντρα φορτωμένος - πότε θε

όγυμνος. - Φαντασιόπληκτος ό διαζευγμένος- μέ τήν πραγματι
κότητα. - Μπορείς νά μετακομίζεις άπό σπίτι σέ σπίτι. Αύτό όμως
δέν ώφελεί· γιατί παντού μεταφέρεις τόν έαυτό σου. - Ό μή έρ
γαζόμενος άλλά τά άλλότρια περιεργαζόμενος ειναι ό μόνος
άνεργος σέ πλήρη άπασχόληση.

- Δέν πρέπει ποτέ νά κόβεις φέτες τίς άξίες τής ζωής, γιά νά
ταίζεις μ' αύτές αύτούς πού δέν άξίζουν.

- 'Ό,τι άνακαλύπτει κανείς στή ζωή του, φανερώνει άνάγλυφα
αύτό πού ψάχνει. - Ό άνθρωπος ειναι άδικος κριτής- κρίνει μ'

έπιείκεια τίς πράξεις του καί μ' αύστηρότητα τίς πράξεις τών άλλων. 

- Ειναι σοφός αύτός πού υίοθετεϊ τά προτερήματα τών άντιδί

κων του καί άποφεύγει τά λάθη τους.
- Προτιμότερο νά μήν έχεις τίποτε, παρά νά μήν εισαι ποτέ ίκα

νοποιημένος μ' αυτά πού έχεις.
- Μήν προσπαθείς νά έκμαιεύσεις φώς άπό τή νύχτα.
- Μπορείς νά πετάς στόν ούρανό τής ζωής σου μ' όποιοδήποτε

βάρος στήν πλάτη· άν ξέρεις τά φτερά νά χρησιμοποιείς.
- Ή φωνή άπό τόν έαυτό μας είναι ή μόνη δια-φυγή πού πρέπει

ν' άποφεύγουμε.
- Καί ό πιό γενναίος θαλασσοπόρος μπορεί νά ναυαγήσει: στά

ρηχά τής καρδιάς.

- "Όποιος άσχολείται μέ τά προβλήι.:ατα τών άλλων ξεχνάει τά δικά του. 

- Ή πλάνη χαρακτηρίζει σχεδόν κάθε τομέα τής άνθρώπινης
ζωής. "Έτσι ύπάρχουν άνθρωποι πλανήτες, άνθρωποι πλανώμενοι
καί εύφυείς αύτοπλανώμενοι.

- ·Όποιος έχει πενιχρά έσωτερικά στολίδια προσπαθεί νά τά
άναπληρώσει μέ εξωτερικά.
- Είναι ή άγάπη πού ώριμάζει τόν άνθρωπο καί τόν κάνει άνθρ
ωπο. Μέ τήν άγάπη ό άνθρωπος κατορθώνει τήν αύθυπέρβαση
καί μέ τήν αύθυπέρβαση τήν όλοκλήρωση.
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25,106 71 Άθήνα 

Τηλ. 3620.702 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Εϊσοδος Έλευθέρα - Βουκουρεστίου 25, ώρα 8 μ.μ. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1991 

7 Δευτέρα 
8 Τρίτη 

1 Ο Πέμπτη 
11 Παρασκευή 
15 Τρίτη 
17 Πέμπτη 
21 Δευτέρα 
22 Τρίτη 

24 Πέμπτη 

25 Παρασκευή 
29 Τριτη 
31 Πέμπτη 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 

Π. 'Αvτζακας - Κρισναμούρτι 
Π. Παπαολιώτης - Οί 'Εσωτερικοί Διδάσκαλοι 
Γ. Σιβρής - ·οχι γνώση, άλλά άφύπvιοη 
Παν. Άvαγvώοτου - Ή 'Εσωτερική Άφύπvιοη 
Π. Παπαολιώτης - Ή σύσταση τοϋ άvθρώπου 
Χ. Καμαρωτάκης - Ή ·Άτροπος τοϋ μαθητού 
Π. 'Αvτζακας - Κρισναμούρτι 
θ. Καφετζόπουλος - Από τό «Βιβλίο τώv Σο
φών" τού Έλιφάς Λεβί 

ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. Κατοαρδής - Ή ψυχή κατά τούς άρχαίους 
'Ελληvες 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άvαγvώοτου - Ή 'Εσωτερική Άφύπvιοη 
ΗΛΙΟΣ Π. Παπαολιώτης: Ή Πλανητική άλυοίδα 
ΑΡΤΕΜΙΣ Ά. Τριανταφυλλόπουλος: Άλχημιοτές καί Ρο

δόοταυροι 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1991 
4 Δευτέρα 
5 Τρίτη 
7 Πέμπτη 

8 Παρασκευή 
12 Τρίτη 

14 Πέμπτη 

18 Δευτέρα 
19 Τρίτη 
21 Πέμπτη 

22 Παρασκευή 
26 Τρίτη 

28 Πέμπτη 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩΝ 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

Πολ. 'Αvτζακας- «Κρισναμούρτι" 
Π. Παπαολιώτης - Οί Κοσμικές Περίοδοι 
'Ηλίας Κίμος « Άπό τίς διδασκαλίες τώv σο
φών τής Άvατολιϊς" 
Π. Άvαγvώοτου: Ή 'Εσωτερική Άφύπvιοη 
θ. Καφετζόπουλος - Άπό τό «Βιβλίο τώv Σο
φών" τού Έλιφάς Λεβί 
Α. Τριανταφυλλόπουλος: Άλχημιοτές καί Ρο
δόοταυροι 
Π. ·Άvτζακας: Κρισναμούρτι 
Π. Παπαολιώτης: Τό Άvθρώπιvο Κύμα Ζωής 
Γ. Σιβρής: Ή Δύναμις τής Πλάνης καί ή Δύνα
μις τής Άλήθειας 
Π. Άvαγvώοτου: Ή 'Εσωτερική Άφύπvιοη 
Π. Παπασλιώτης: Η Πρόοδος τής Άvθρωπό
τητος 
Χ. Καμαρωτάκης: Ή ·Άτροπος τοϋ Μαθητοϋ
Β 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Η Στοά τοϋ Βόλου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" θά συνεδριάζει κάθε δεύτερο 
Σάββατο στίς παρακάτω ήμερομηvίες, 9/2, 23/ 1 2, 9/3 και 23/3 
μέ θέμα: « "Ανάλυσις - 'Ερωτήσεις καί Άπόψεις πάνω οτό Βιβλίο 
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ τής Ε.Π. Μπλαβάτοκυ". 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «ΙΛΙΣΟΥ» 
είναι Βουκουρεστίου 25, α· όροφος, 
Κωδ. 106 71, είναι άνοικτά κάθε ή μέ
ρα άπό 10.30-1, έκτός Σαββάτου καί 
Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν 
είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 
Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο
φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Ή άπο
στολή μέ Τραπεζική έντολή μας δυ
σκολεύει πολύ. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Έλ. Λελέκου, Άθήνα 
Άλεξ. Παναγιωτίδης, Άθήνα 
Δημ. Θεοδώρου, Άθήνα 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

PAPUS: «Πραγματεία έπί τών άποκρύ
φων έπιστημών». 'Εκδόσεις ΤΕΤΡΑ
ΚΤΥΣ 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
1991: 2.000 Δρχ.

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ 

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»: 'Οκτώβριος
-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990. 
«ΧΡΟΝΙΚΑ»: Μάϊος-Ίούνιος 1991 
ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ ΝΕΑ: Μάρτιος-Άπρίλιος 
1991 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ 

- Σκόρπιες σκέψεις Α': Δρος Εύαγγ.
Γ. Σαββόπουλου
- Τό έπος τού Μεσολογγίου: Βασ. 1.
Λαζανά
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Δημ. Τσινικόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 
Κέρ.κυρα: Άλεξ. Λούβρος
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 
Λάρισα: Ίσ. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Γ. Χωριατέλλης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Άντ. Βεργωτης 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν Έλλόδι 
Βουκουρεστίου 25-Άθηναι 106 71 

'Ιδρυτής: 
t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 
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ΙΟΥ ΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1991 





PAPUS 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Μία βαθειά μελέτη τών βασικών άρχών καί 

τών έφαρμογών το Ο 'ΑnοκρυφισμοΟ άnό τόν 
σημαντικότερο έκnρόσωnο τοΟ αίώνα μας τής 

Δυτικής 'Εσωτερικής Παράδοσης. 

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