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ΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

Ύπό Oswald Wirth* 

Ό Τεκτονισμός άντικαταστήσας καί διαδεχθείς τά μυστικο

-επαγγελματικά Σωματεία τού Μεσαίωνας, προσέλαβε χα

ρακτήρα καθαρώς ήθικής, διδακτικής καί όρθολογιστικής μορ
φής. Ό σκοπός του είναι νά καταστήση τόν άνθρωπον βελτίονα, 
διδάσκων αύτόν νά τελειοποιηθή καί νά καταστή κανονικός λε

λαξευμένος λίθος τού μεγάλου Ναού τής 'Ανθρωπότητας. Καί 

έντεύθεν έκπορεύεται ή θαυμασία αϋτη ήθική διδασκαλία, ή 

έρειδομένη έπί τών άλληγοριών τής Τέχνης τού οίκοδομείν, τό 

άλφα καί τό ώμέγα τού συγχρόνου Τεκτονισμού. 
Έν τούτοις ό Τεκτονισμός δέν περιορίζεται, οϋτε άρκείται 

μόνον είς τήν ήθικοποίησιν, ή όποία 'ίσως θά ήτα προσιτή είς τόν 
πρώτον τυχόντα, άλλά καί άξιοί τήν είς τά ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΥΗΣΙΝ 
τών όπαδών του. Διότι έάν δέν ύπήρχο'i τά ΜΥΣΤΗΡΙΑ έν τQ Τε
κτονισμώ, τότε ουτος δέν θά άπετέλει παρά καθαρόν όρθολογι
στικόν σύστημα, θά ήδύνατο δέ νά έξηγηθή είς σελίδας μόνον τι
νάς καί ούδεμία όνάγκη θά ύπήρχε δημιουργίας τών διαφόρων 
βαθμών. 'Όλα τά αφορώντα τήν τεκτονικτiν ήθικήν είναι εύχερώς 
όντιληπτό ύπό πάντων. Δι' 6 καί έχομεν 'ίσως άδικον όταν έξακο-
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λουθούμεν νά τηρώμεν ταύτην μυστικήν, ένώ έπιβάλλεται, άφού 

έμβαθύνωμεν είς ταύτην, νά τήν διαδώσωμεν όσον τό δυνατόν 

εύρύτερον, πρός τό συμφέρον τής ήθικοποιήσεως τής Άνθρω

πότητος. 
Άλλά, όσονδήποτε καί αν είναι ούσιώδης ή ήθική έν τφ Τε

κτονισμώ, δέν είναι όμως αϋτη τό πάν είς μίαν όργάνωσιν ΜΥ

ΣΤ ΑΓΩΓΙΚΗΝ. θέτομεν είς τούς μυουμένους αίνίγματα, προ

σκαλούντες αύτούς νά ένωθώσι μεθ' ήμών πρός έπίλυσίν των, 

διότι τά άνοίγματα ταύτα όμολογούμεν ότι τά άγνοούμεν, άφού 

εύρισκόμεθα έν τή έρεύνη τού ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ. Οϋτω 
ό Τεκτονισμός δέν έμφανίζεται άπλώς ώς μία λαμπρά άδελφική 
όργάνωσις, σκοπούσα τήν προσέγγισιν τών άνθρώπων, παρά τάς 
διαιρέσεις των. 'Έχομεν κληρονομήσει ρητά καί σύμβολα, τών 

όποίων θά ημεθα άνάξιοι έάν δέν ώμεν άληθεϊς καί πραγματικοί 
ΜΥΣΤΑΙ. 

Ό Τεκτονισμός μας είσήγαγε είς τά Μυστήριά του, παρου
σιάζων ταύτα ήμϊν ύπό τήν συμβολικήν των μορφήν, άλλά καί 
ήμεϊς έχομεν έπιτακτικόν καθήκον νά άντιληφθώμεν καί νά έμ
βαθύνωμεν είς τά ίερά τούτα πράγματα, τά όποϊα μας έπιδεικνύ
ονται. Έάν δέν καταβάλλωμεν πρός τούτο τήν δέουσαν φροντί
δα, τότε παραμένομεν ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΣ βέβηλοι, άρκούμενοι 
οϋτω είς τό νά μένωμεν παιδαριωδώς Μαθηταί, ξένοι πρός τήν 
κατανόησιν τής Τέχνης καί, διά τούτο, άνίκανοι νά αύξηθώμεν 
είς 'Εταίρους, πολύ δέ όλιγώτερον νά κερδίσωμεν τόν ύψηλόν 
βαθμόν τού Διδασκάλου. Καί μέ τάς πλέον άψόγους καί κανονι
κός τελετουργίας δέν γίνονται θαύματα, χρειάζεται έπίμονος 

έργασία κατ' ίδίαν διά τήν κατάκτησιν τής Μυήσεως. 
'Άνευ τούτου, ό Τεκτονισμός δέν θά ητο παρά τό ημισυ τού 

έαυτού του καί θά άπετέλει άναχρονισμόν, αν μή δεισιδαιμονίαν. 

Οϋτω έξηγεϊται καί δικαιολογείται πλήρως ή λατρεία τών Τεκτ., 
όσοι αίσθάνονται τόν Τεκτονισμόν, πρός τά Τυπικά μας, τά όποϊα 
θεωρούνται ύπό τούτων ίερά. Άλλά καί τούτο δέν είναι άρκετόν. 
Χρειάζεται νά γίνη πλήρης ή κατανόησις τών Τυπικών τούτων, 
διότι άλλως όλοι οί πιστοί πρός τά καθιερωμένα είναι προπαρα
σκευασμένοι τήν καρδίαν νά καταστώσι Τέκτονες, πλήν, άνευ 
τής άπαραιτήτου πρός τούτο έργασίας, δέν θά κατακτήσουν 
ποτέ τό φώς. Καί θά ητο έλλειψις είς τό πρόγραμμά μας έάν πα
ραμελεϊτο ή κυρίως ΤΕΧΝΗ, δηλαδή ή έποικοδομητική έργασία, 
είς ην δέον νά άποδωθή τό άτομον. 

Ή άπλή άνάγνωσις τού Τυπικού, όσονδήnοτε μετά πομπής 

καί ίερατικής έξάρσεως καί όν γίνεται, δέν άνταποκρίνεται πρός 
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τήν ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ, ύπό τό πνεύμα τών r�μετέρων ΜΥ
ΣΤΗΡΙΩΝ, τά όποία άξιούσιν άπό ήμός έρyασίαν άφορώσαν τήν 
ύψηλήν φιλοσοφίαν τής έρεύνης τής 'Αληθείας, μακράν πάσης 
προκαταλήψεως. 

Διατί άφαιρούμεν όλα τά έφ' ήμών μέταλλα; Είς τί άντιστοι
χούσιν αί διαδοχικοί δοκιμασίαι, ός ύφιστάμεθα; 'Ατυχώς ή 
πλήρης έξήyησις τών Τυπικών μας καί τών συμβόλων μας άyνο
είται άπό τό μεyαλύτερον μέρος τών Αδ'.·. Αδ'.·. τών όποίων ή 
μύησις, διεξαyομένη τυπικώς, ούδέποτε, πλήν όλίγων έξαιρέσε
ων, ύπήρξε βαθεία καί συνεπώς πραγματική. Πόσοι δυνάμεθα νά 
βεβαιώσωμεν ήμός ότι εϊμεθα άληθείς μύσται; 

'Ίσως ύπάρχουν άρκετοί τοιούτοι, όσοι είρyάσθησαν διά τήν 
τεκτονικήν μόρφωσιν των καί έκτός τής Στοάς, σκεπτόμενοι όσα 
είδαν καί ηκουσαν έν τούτη. Οί άμελείς, έκείνοι οί όποίοι ήρκέ
σθησαν είς τό νά όνομασθώσιν Τεκτ., άφού κατέβαλον τά μύητρά 
των καί έξακολουθούν καταβάλλοντες κανονικώς τάς συνδρο
μάς των, είναι συμβατικώς Τεκτ. είς τά όμματα τών έν τη άyνοίQ 
συναδέλφων των. Ούδαμώς βεβαίως ούτοι είναι άξιοι περιφρο
νήσεως, άφού δέν άμφισβητείται ή καλή των πίστις, ώς καί ή 
άνάπτυξις αίσθημάτων γενναιοφροσύνης, πρέπει όμως νά δοθή 
είς τούτους νά έννοήσωσι τήν όyνοιαν, είς ην διατελούν, ϊνα κα-
1ορθωθή νά μαθητεύσωσιν έκουσίως είς τό σχολείον των πλέον 
τεκτονικώς πεπαιδευμένων. 

Ό Τεκτονισμός άξιοί νά μελετηθή tπί μακρόν, μέ άyάπην καί 

έπιμονήν, διότι τά σύμβολά μας ένέχουσι βαθυτάτην έννοιαν, 
μός άποκαλύπτουν ό,τι κρύπτεται tv ήμίν άπό τό παγκοσμίως 'Α
ληθές. Έάν ή έν ήμίν περισυλλογή τής σκέψεώς μας, όπως tπι
τάσσει τό Τυπικόν μας (Σκοτεινός θάλαμος τών σκέψεων) άγά

yει ήμός είς αύτήν ταύτην τήν πηyήν τής σκέψεως tρχόμεθα είς 
έπαφήν μέ ένα κόσμον, ό όποίος δέν είναι πλέον όμοιος μέ τήν 
έξωτερικήν μορφήν τών πραγμάτων. Διότι ό,τι είναι tξωτερικόν 
καί συνεπώς άντιληπτόν άπό τάς κοινός αίσθήσεις είναι καί βέ
βηλον (profane, pro fanus, έξω τού Ναού), κατ' άντίθεσιν nρός 
ό,τι είναι έσωτερικόν τό όποίον άποκαλύπτεται μόνον είς τόν 
Μύστην, τόν γινόμενον δεκτόν είς τό άδυτον τού Ναού. 

Ό Τέκτων δέν είναι πλέον βέβηλος, τό όποίον σημαίνει ότι 
ούτος tννοεί tκείνα τά όποία ό βέβηλος όδυνατεί νά tvvoή καί 

ότι προσεκτήσατο τήν κατανόησιν τής ύψηλής Τέχνης τής Ζωής. 
Ό Μύστης δέν ζή πλέον ώς τυφλός, άνίκανος νά συλλάβη τήν 
έννοιαν τής Ζωής. Είδε τό Φώς καί γνωρίζει νά διευθύνη tαυτόν 
διά μέσου τοϋ σκότους τής ύπόρξεως. Άλλά τούτο προϋποθέτει 
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τήν πρόσκτησιν μιάς ίδιαιτέρας ΣΟΦΙΑΣ, συμμαχούσης μέ μίαν 
ένεργητικήν Δ ΥΝΑΜΙΝ, δι' ών πραγματοποιείται ή ΩΡΑΙΟΤΗΣ έν 
τη ζωή. 

Διά τόν Μύστην, ή έντιμότης καί ή τήρησις τού ήθικού νόμου 
άποτελούσι τό στοιχειωδέστερον καί έλάχιστον καθήκον. Ή εύ
λάβεια αύτού έναντι τού Μεγάλου 'Αρχιτέκτονος τού Σύμπαντος 
δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον είς τήν όμολογίαν ένός προ
φορικού ΠΙΣΤΕΥΩ. Διά τόν όληθή Τέκτονα, ή εύλάβεια αύτή έκ
δηλούται διά τής ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ. Φαντασθήτε έργάτας οίκοδόμους, 
οί όποίοι άντί νά έκτελώσι τά σχέδια τού όρχιτέκτονος, περιωρί
ζοντο είς ϋμνους πρός αύτόν. Βεβαίως ουτοι θά όπεβάλλοντο 
όμέσως τής έργασίας. "Όθεν ή ήμετέρα όποστολή είναι ή μετά 
ζήλου καί διακρίσεως έργασία, ώς τελείων μαθητών τής ΒΑΣΙΛΙ
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 

Οί Τέκτονες, ίδία τών όνωτέρων φιλοσοφικών Στ., έχουσιν 
ύποχρέωσιν νά καθοδηγώσι καί νά φωτίζωσι τούς έν ταίς συμβο
λικαίς Στ. Τέκτονας, έν σχέσει πρός τήν έσωτερικήν σημασία"· 
τών τριών πρώτων βαθμών. Οϋτω ό Τεκτονισμός, θά καταστή 
όληθώς μυσταγωγική Έταιρεία καί θά άποκτήση πλήρη συνείδη
σιν έαυτού. 

Σκεπτόμενοι βαθέως έν ήμίν αύτοίς, έκαστος έξ ήμών θά δε
ήση νό κατορθώση νά φωτισθή, διότι τούτο σημαίνει τήν Α
ΛΗΘΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑΝ καί ούχί μόνον ή όνάγνωσις τεκτονικών βι
βλίων, πράγμα τό όποίον προσομοιάζει πρός τόν βέβηλον τρό
πον έκπα1δεύσεως. Καί έν τούτοις, ύπόρχουσιν όμύητοι περίερ
γοι, οί όποίοι μελετούν τά ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ κατά τρόπον 
πολύ όλιγώτερον έπιπόλαιον, όπό τούς περισσοτέρους Τέκτο
νας. 

Οί Τέκτονες πρέπει νά καταστώμεν όληθείς Μύσται. Τό 
Πνεύμα πνέει όπου θέλει. Είς ήμάς όνήκει νά πνευματοποιηθώ
μεν διό νά τηρήσωμεν τός ύποχρεώσεις, τός όποίας όνελόβο
μεν, όποδεχθέντες τήν κληρονομίαν τών Τεκτονικών Συμβόλων. 

• Έδημοσιεύθη είς Πυθαγόρα Γνώμονα 1-9-1933.

• Oswald Wirth 1860-1943. Τέκτων, διάσημος Γάλλος. Πνευματικός καί ούσιαστι

κός κληρονόμος τού Ραγκών. Ένραψε πολλά Τεκτονικά βιβλία καί μελέτας. 



1992 7 

Αί tλπίδες καί οί κίνδυνοι τοϋ Πνευματισμού 

Τοϋ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

Διά νά μελετήσωμεν τόν πνεuματισμόν καί τάς άποκρύφοuς 
λεγομένας έπιστήμας, πρέπει νά έχωμεν ώρισμένα έφόδια πρός 
τοϋτο. Πρέπει νά γvωρίζωμεν τάς στοιχειώδεις γνώσεις τής Κο
σμοθέωρίας έκείνης, άπό τής όποίας άπορρέει ή γνώσις τής συ
στάσεως τών Κόσμων, τής συστάσεως τής άνθρωπίνης ψυχής, 
τής πορείας καί έξελίξεως αύτής. 

·Έστω ήμίν ώς άπαρχή τής έπιδόσεως αύτής ή γνώσις, ότι
όρος καί κανών άπαράβατος είναι όπως ή άσάλεuτος ήθική κα
τάστασις, νοητική άρτιότης καί ένέργεια ή πνευματική είναι τό 
έρεισμα έκείνοu, όστις έπιθuμεί v' άποδuθή είς τοιαύτας μελέ
τας, είς τοιαύτας το_λμηράς ένεργείας. 

Τό πελc;Jριον σύμβολον τής Σφιγγός, τό όποίον προβάλλει 
έπιβλητικόν πρό τής είσόδοu τών πυραμίδων, όπου έδιδάσκετο ή 
θεία Σοφία τών Αίγυπτίων, ύπενθυμίζει είς όσους θέλουν νά 
κρούσουν τήν θύραν τοΟ άλλου Κόσμου, ότι πρέπει νά έχη έκδη
λώσει τό πνεϋμα των τάς ίκανότητας καί τάς δυνάμεις πού περι
κλείει τό Μέγα καί σιγηλόν Σύμβολον τοΟ τελείοu Μύστοu, τοΟ 
ίκανοΟ νά έκπορθήση τά μυστικά τοΟ ούρανοϋ. 

Οuτος πρέπει πλήρως νά έχη έκδηλώση άρτίαν γvωστικήν 
ίκανότητα καί ένέργειαν σκέψεως, βούλησιν άκατάβλητον, τόλ
μην άφθαστον καί σιγήν, ητοι αύτοσuγκέντρωσιν, κατά τήν 
όποίαν θά άντιμετωπίση τό δέος τής μονώσεως, άπό τήν όποίαν 
θά άκούση μόνον τήν φωνήν τής σιγής, άσφαλοϋς όδηγοϋ είς 
τήν λεωφόρον τής αύτομονώσεως, είς τό μυστήριον τοϋ μεγά
λου έργου τής τελειώσεως. 

Μέ τοιαύτας ίκανότητας έφωδιασμένος ό έρεuνητής τοΟ 
ύπερπέραν, θά φθάση άσφαλώς είς τό τέρμα τοϋ σκοποϋ του. 

Διά νά έπιληφθή όμως τοΟ τοιούτου έργου ό έρεuνητής, πρέ
ΙΊει νά μεταμορφώση τάς σκέψεις του. καί διανοητικώς. Πρός 
τοϋτο, θέλομεν έκθέσει ώρισμένας άπόψεις Κοσμοθεωρίας Φυ
σιοκρατικής, κατό τήν όποίαν τό πάν έκπνεuματοϋται, διότι τό 
πάν προέρχεται άπό τό χάος καί μεταβάλλεται είς σuγκεκριμέ
νον μορφικόν είναι. Τό πάν προέρχεται έκ τοΟ σκότους καί βαίνει 
πρός τό φώς- τό πάν, άνθρωποι καί θεοί, διαγράφουν τήν αύτήν 
τροχιάν, προερχόμενοι έκ τής άτελείας καί φθάνουν τήν τελειό
τητα. Τά κατωτέρω άποτελοϋν άπλας νύξεις, αί όποίαι είναι δu-
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νατόν νά κατευθύνουν τήν έρευναν πρός τήν μελέτην τής άρ

χαίας σοφίας, η όποία μέ τάς άκτίνας της θά φωτίση τόν δρόμον 

τής πραγματικής μονώσεως. Έλπίζομεν, ότι αί νύξεις αύταί θά 

άφυπνίσουν τούς ληθαργούντας, θά φωτίσουν τούς είλικρι

νείς καί σταθερούς έρευνητάς καί θά όδηγήσουν τούς ποθού

ντας καί διψώντας τήν άλήθειαν είς τήν άστείρευτον πηγήν τής 

πραγματικότητος καί τού Φωτός. θείος Νούς διέπει τούς κό

σμους. Ό θείος οίιτος Νούς είναι Κοσμοποιός ούσία, μέ τήν 
όποίαν ταύτίζεται ή δύναμις έκείνη, ητις τό πάν μετουσιώνει είς 
Έγώ έκδηλούν προοδευτικώς νοημοσύνην καί συνείδησιν. Είς 
τήν ούσίαν αύτήν ένυπάρχει, ώς Νόμος σταθερός άναλλοίωτος, 
αίώνιος ρυθμιστής τού παντός, πρός τόν όποίον πρέπει νά προ
σαρμόζωνται τά όντα καί τά πράγματα τής φύσεως, διά νά έκτυ

λίσσουν τάς λανθάνουσας δυνάμεις των καί συντελέσουν οϋτως 
είς τήν παγκόσμιον Άρμονίαν. Τόν Μέγιστον τούτον Νόμον ή άν
θρωπίνη άτέλεια χαρακτηρίζει ώς έρωτα καί Άγάπην. 

Ό άνθρωπος, ύπό τό ύλικόν του περίβλημα, τό όποίον άε

νάως άνανεούται, διατηρεί τήν διανοητικήν έκείνην ίκανότητa, 
δηλ. τό όφθαρτον έγώ του, τήν συνείδησίν του έκείνην, ητις τού 
έπιτρέπει νά γνωρίση τόν έαυτόν του καί τό Σύμπαν. 

Τό Σύμπαν έπίσης, καίτοι κατ' έπίφασιν φαίνεται άεί μεταβαλ
λόμενον, έν τούτοις διατηρείται είς μίαν ένότητα. Χάρις είς τήν 
Ύπερτάτην Μονάδα, είς τήν όποίαν έμφωλεύει ή πλαστική, μορ
φοποιητική καί συνεκτική Δύναμις, ή ώθούσα κάθε όν είς άτέρ

μονα έξέλιξιν καί τελειότητα, έλκει κάθε μορφήν καί συνείδησιν 

είς τόν κύκλον τής θείας Άρμονίας. Οϋτω μεταμορφώνει πάσαν 

μορφήν είς έστίαν άρμονίας καί φωτός, δηλ. είς έλευθέραν συ
νείδησιν. 

Οί άρχαίοι Μύσται καί πολλοί σοφοί τήν Μονάδα έταύτισαν μέ 

τήν έννοιαν τού θεού, μέ τόν «Νούν» τού Άναξαγόρα. 

Είς τήν φύσιν τά πάντα έξελίσσονται καί τείνουν πρός άνωτέ

ραν καί κρείττονα κατάστασιν. Τά πάντα μεταμορφούνται καί τε
λειοποιούνται. Άπό τού βάθους τής αβύσσου, ή ζωή άνυψούται, 
συγκεχυμένη, άόριστος, άτελής κατ' άρχάς, έμψυχούσα άπειρα
ρίθμους μορφάς, έπί μάλλον καί μάλλον τελειοτέρας. Τέλος, είς 

τήν άνθρωπίνην μορφήν ή ζωή έκδηλούται κατά τρόπον έντονον, 

ότε τήν όνομάζομεν ψυχήν, κύρια γνωρίσματα τής όποίας εΤναι ή 
συνείδησις, ό λόγος, ή βούλησις, τό συναίσθημα, ητοι ή έν αύτή 
Κίνησις, Ζωή καί Ένέργεια, λειτουργούσα ώς πρωτογενής Νό

μος. 

Διάφορα φιλοσοφικά καί θρησκευτικά συστήματα κηρύσ-
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σουν, ότι ή ψυχή είναι άθάνατος καί τήν δοξασίαν αύτήν τήν με
ταδίδουν ώς δόγμα. Τό δόγμα όμως ούδέποτε ίκανοποιεί τήν 
ώpιμον καί έλευθέpαν σκέψιν, ητις άξιοί κάποιον αίτιολόyησιν 
πειστικήν. Μόνον τά φυσιοκρατικά καί έν ταύτQ πνευματόδοξα 
συστήματα ίκανοποιούν τήν έλευθέpαν σκέψιν είς τό ζήτημα τής 
άθανασίας τής ψυχής. 

'Ανωτέρω έκάμαμεν νύξιν περί Μονάδος, ώς ούσίας Κοσμο
γονικής καί μοpφοποιητικής. 'Ήδη όμως γνωpίζομεν, ότι ύπάp
χουν μοpφαί, ύπάpχει τό πλήθος. Αί μοpφαί, αί ύποπίπτουσαι είς 
τάς άνθpωπίνας αίσθήσεις, συνίστανται άπό ϋλην καί ζωήν, άλλά 
σέ κάθε μορφή ένυπάpχει ή Μονάς. Αύτή συνθέτει τήν ούσίαν 
τής ϋλης, ητις είναι μοριακή καί έχει ώς νόμους της άϊδίους, διό
τι καί ή ίδία είναι άίδιος καί άναρχος καί αίώνιος, τούς νόμους 
τής κινήσεως καί τής ζωής. Τούς νόμους τούτους τούς έξεδήλω
σεν ένεpγώς, ότε ή Μονάς η Νούς άγκάλιασε τήν άτομικήν ού
σίαν η τό πλήθος, κατά τούς άpχαίους 'Έλληνας. Έδωσε τήν 
μορφήν, είς τήν όποίαν συνεχώς έπιδpά διά τού Νόμου τής ένεp
yείας, τήν γονιμοποιεί, ϊνα τάς λανθανούσας έν αύτή δυνάμεις 
έκδηλώση πλήρως καί ένεpγώς. 

Ή άνθpωπίνη προσωπικότης όνομάζεται καί μικρόκοσμος, 
άποτελουμένη άπό τάς ούσίας, αϊτινες συνθέτουν τόν μακpόκο
σμον, τήν φύσιν όλόκληpον. 'Απόρροια ούσα τού μακpοκόσμου, 
περιέχει δυνάμει όλος τάς ίκανότητας καί τούς νόμους πού πε
ρικλείει ό μακρόκοσμος δηλ. ή φύσις όλόκληpος. Πώς τάς ίκα
νότητας καί τούς νόμους του θά έκδηλώση ένεpγώς ό άνθρω
πος; Άγκαλιάζων καί λατpεύων τό πάν. Ή λατρεία αύτή, ή άδο
λος καί είλικpινής, θά τού άποκαλύψη τούς Νόμους καί τούς 
Σκοπούς τού Παντός. Ένωτισθήτε τής άποκαλύψεως αύτής πά
ντες οί ποθούντες τήν άλήθειαν, οί άτενίζοντες πpός μ ί α  ν ψυ
χικήν λύτpωσιν. 

Πpός τ ο  ύ ς σκοπούς, κ α ί τούς νόμους τούτους πρέπει νά 
πpοσαpμοσθή όκληpωτικά καί ν' άφομοιωθή πpός αύτήν ό άν
θρωπος. Οϋτω πpάττων, θά είσέλθη είς τόν κύκλον τής παγκο
σμίου άpμονίας, ή όποία διά τής άκτινοβόλου έπιδpάσεώς της θά 
τόν βοηθήση νά έκδηλώση, νά έκτυλίξη όλος έκείνας τάς ίκανό
τητας καί δυνάμεις, τάς όποίας ή ψυχή περικλείει είς σπεpματι
κήν κατάστασιν. 

Τάς δυνάμεις αύτάς προώpισται νά άναπτύξη καί κραταιώση 
ώς αύθύπαpκτος, αύτόνομος καί αύτεξουσία ή ψυχή, διά τών
ίδίων άγώνων καί έργων, ένσαρκουμένη είς άνθρωπίνας μορφάς 
καί άνεpχομένη διά τών άλλεπαλλήλων βιώσεων, άπό βαθμίδας
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είς βαθμίδα, θά φθάση είς πλήρη έλευθερίαν, είς τήν τελειότη
τα, τής όποίας γνωρίσματα άσφαλή είναι ή αίωνία γαλήνη καί ή 
αίσθητική ίκανότης δι' ής θά γνωρίση τήν αίτίαν όλων τών φαινο
μένων τής ζωής. 

Μετά τάς ώς άνω νύξεις μιάς Κοσμοθεωρίας, πού έξέθεσα 
συνοπτικώς, ή όποία όμως δικαιολογεί τήν προέλευσιν καί τό 
άθάνατον, τό αίδιον τής ψυχής, λόγu') τής συστάσεώς της άπό άϊ
δίους ούσίας κατά τρόπον ίκανοποιούντα τόν καθαρόν λόγον, θά 
δώσω τόν λόγον είς ένα διάσημον καί σοφόν πνευματολόγον, ό 
όποίος πραγματεύεται κατά τρόπον λεπτομερή τήν πορείαν καί 
τήν έξέλιξιν τής ψυχi'jς. Ό σοφός οίιτος συγγραφεύς είναι ό 
Leon Denίs. Καίτοι άτομικώς διατηρώ έπιφυλάξεις τινάς διά τά 
κατωτέρω, έν τούτοις τά όσα πραγματεύεται τόσον γλαφυρώς 
είναι ίκανά νά διαφωτίσουν καί νά βοηθήσουν θετικά τούς άσχο
λουμένους μέ τόν πνευματισμόν γενικώς . 

• 

«'Η ψυχή έχει δύο περιβλήματα: τό μέν έφήμερον, τό γήϊνον 
σώμα, όργανον πάλης καί δοκιμασίας καί τό όποίον καταλύεται 
καί άποσυντίθεται μετά θάνατον· τό δέ μόνιμον καί διηνεκές (πε
ρίπνευμα) τό όποίον προάγεται καί άποκαθίσταται μέ αύτήν. 

Ό έπίγειος βίος είναι σχολείον, μέσον άγωγής καί τελειοποι
ήσεως διά τής έργασίας, τής μελέτης καί τής όδύνης. Οϋτε εύ
τυχία, οϋτε δυστυχία αίώνιος ύπάρχει. Ή άμοιβή ιϊ τιμωρία συνί
στανται είς τήν έπέκτασιν ή τήν έλάττωσιν τών πνευματικών μας 
δυνάμεων, τού πεδίου τών άντιλήψεών μας, ιϊτις προκύπτει έκ 
τής καλής ιϊ κακής χρήσεως πού έκάμαμε τού αύτεξουσίου ήμών 
καί τών κλίσεων ή τάσεων, τάς όποίας έντός ήμών άνεπτύξαμεν. 

'Ελευθέρα καί ύπεύθυνος ή ψυχή φέρει έντός αύτής τόν νό
μον τών τυχών της. Αύτή ή ίδία παρασκευάζει είς τό παρόν, τάς 
άγαλλιάσεις ιϊ τάς θλίψεις τού μέλλοντος. Ή παρούσα ζωή, είναι 
ή κληρονομία τών ύπάρξεων πού μάς έχουν δοθή καί ή προκα
ταρκτική συνθήκη αύτών πού θά έλθουν. 

Τό πνεύμα φωτίζεται, μεγαλύνεται είς διανοητικός καί ήθικάς 
δυνάμεις, κατά τόν λόγον τής πορείας πού έχει διανυθή καί τής 
ώθήσεως πού έχει δοθή είς τάς πράξεις του πρός τό άγαθόν καί 
άληθές. Στενή άλληλε.γγύη ένώνει τά Πνεύματα, τά όποία είναι 
ίδια κατά τήν άρχήν, καί τό τέλος, διάφορα δέ μόνον κατά τήν 
πρόσκαιρον καί μεταβατικήν αύτών κατάστασιν, τά μέν είς έλευ
θέραν κατάστασιν άνά τό άπειρον, τά δέ περιβεβλημένα φθαρ
τόν περίβλημα, άλλά μεταβαίνοντα έναλλάξ άπό μιός καταστά-
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σεως είς όλλην. Καί ό θάνατος δέν είναι τίποτε άλλο, παρά μονά
χα άνάπαuλα μεταξύ δύο έπιγείων ύπάpξεων. Πάντα τά πνεύματα 
είναι άδελφά, καθότι ιτpοέpχονται έκ τοϋ θεοϋ, τοϋ κοινοϋ πα
τρός των καί άποτελοϋν μίαν άπέpαντον οίκογένειαν. 

Συνεχής έπικοινωνία καί σταθεpαί σχέσεις συνδέουν τούς 
νεκρούς πpός τούς ζώντας. Τά πνεύματα τάσσονται είς τόν άπει
ρον κατάλογον τής πυκνότητας τοϋ οpόδοuς σώματός των, ή 
όποία τυγχάνει σχετική πpός τόν βαθμόν τής προόδου καί τοϋ 
έξαγνισμοϋ των. Ή θέσις των όpίζεται υπό νόμων έπακpιβών, οί 
δέ νόμοι αύτοί σχετίζονται ώς πpός τόν ήθικόν κόσμον, άναλό
γως πpός τήν λειτοupγίαν ην έκπληpοϋν έν τη φυσική τάξει οί 
νόμοι τής ελξεως καί τής βαρύτητας. 

Ή δικαιοσύνη βασιλεύει είς τόν κύκλον έκείνον, όπως ή ίσοp
pοπία κυριαρχεί είς τήν ύλικήν τάξιν. 

Καί τά μέν ένοχα καί πονηρά πνεύματα περιβάλλονται ύπό 
παχείας pοώδοuς άτμοσφαίpας, ή όποία παpασύρcι αύτά πpός 
τούς ύποδεέστεpοuς κόσμους, όπου όφείλοuν νά ένσαpκωθοϋν, 
διά v' άποβάλοuν τάς άτελείας των. Ή δέ ένάpετος ψυχή, ή 
όποία έχει λεπτόν καί αίθέpιον τό πεpίπνεuμά της, μετέχει τών 
συναισθήσεων τής πνευματικής ζωής καί ύψοϋται πpός τούς εύ
δαίμονας κόσμους, όπου ή ϋλη μικpότεpον έχει κράτος καί όπου 
βασιλεύουν ή άpμονία καί ό όλβος. Ή ψυχή έντός τής ύπεpτάτης 
καί τελείας ζωής της, συνεργάζεται μετά τοϋ θεοϋ, συνεργεί είς 
τόν σχηματισμόν τών πνευμάτων τών κόσμων, διευθύνει τάς έξε
λίξεις αύτών, έπιτηpεί τήν πpόοδον τών άνθpωπίνων γενεών, αί 
όποίαι είναι άνά τό σύμπαν έγκατεσπαpμέναι καί έπαγpυnνεί διά 
τήν πλήpωσιν τών αίωνίων νόμων. 

Τό άγαθόν είναι ό ϋπατος νόμος τοϋ Σύμπαντος καί ό σκοπός 
τής έξελίξεως τών όντων. 

Τό κακόν δέν έχει ίδίαν ϋπαpξιν, άλλ' είναι μόνον άποτέλεσμα 
άντιθέσεως. 

Τό κακόν είναι ή ύποδεεστέpα κατάστασις, τό μεταβατικόν 
σημείον, διά τοϋ όποίοu διέρχονται πάντα τά όντα είς τήν άνιοϋ
σαν αύτών σταδιοδpομίαν πpός καλλιτέpαν κατάστασιν. 

Έπειδή ή άγωγή τής ψυχής είναι α'ύτός ό ϊδιος ό σκοπός τοϋ 
βίου, είναι άvάγκη νά σuνοψίσωμεν μέ όλίγας λέξεις τούς κανό
νας της: 

Άνάγκη είναι νά καταστέλλωμεν τός εύτελείς όνάγκας καί 
τάς ύλικάς όpέξεις, νά δημιοupγοϋμεν δέ δι' ήμάς τούς ίδίους 
όvάγκας διανοητικός καί ύψηλός. Νά παλαίωμεν, νά άγωνιζώμε
θα καί νά πάσχωμεν έν άνάγκη, ύπέp τής προόδου τών άνθpώ-
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πων καί τών κόσμων. Νά μυώμεν τούς όμοίους μας είς τάς λα
μπρότητας τοϋ Άληθοϋς καί τοϋ Καλοϋ. 

Νά άγαπώμεν τήν άλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην καί νά εϊμεθα 
πρός όλους έλεήμονες, προσηνείς καί έπιεικείς ίδού ποϋ έγκει
ται τό άπόρρητον τής εύδαιμονίας έν τφ μέλλοντι, ίδού ποίον εί
ναι τό Καθήκον. 

Κανών γενικός είναι ότι πάν ό,τι ύπάρχει, προϋπήρχε (λανθά
νον) καί έξεδηλώθη, διότι τό μή ύπάρχον δέν έκδηλοϋται. 

Άλλ' έπέστη ή ώρα, καθ' ιϊν τά διδάγματα τοϋ 1. Χριστού δέον 
νά συμπληρωθώσι έρρωμενέστερον, κατά τήν όποίαν τό σκοπί
μως έπιρριφθέν έπικάλυμμα έπί τινων μερών τής διδασκαλίας 
δέον νά άρθή, κατά τήν όποίαν ή έπιστήμη καί ή θρησκεία δέν 
ήδυνήθησαν νά συνεννοηθούν μέχρι τοϋδε, διότι, έκάστης αύτών 
έπεξηγούσης τά πράγματα κατά τήν ίδίαν αύτής άποκλειστικήν 
έποψιv έπήρχετο άμοιβαία διαμάχη. 

'Έπρεπε κάτι άλλο νά συμπληρώση τό διαχωρίζον αύτάς κε
νόν· έπρεπε κάτι διάμεσον νά τάς προσεγγίση· αύτό τό διάμεσον 
είναι είναι ή γνώσις τών νόμων, οί όποίοι διέπουν τόν ήθικόν κό
σμον, όπως ή γνώσις τών σχέσεων αύτών πρός τόν ένσώματον 
κόσμον, νόμων έπίσης άμεταβλήτων όπως έκείνοι οί όποίοι διέ
πουν τήν κίνησιν τών άστέρων καί τήν ϋπαρξιν τών όντων, τών 
σχέσεων αύτών βεβαιωθεισών διά τής έμπειρίας, έγένετο νέον 
φώς: ή πίστις άπετάθη πρός τό λογικόν, τό λογικόν δέν εϋρε κάτι 
παράλογον έν τή πίστει καί έτσι ό ύλισμός ήττήθη. 

Άλλ' ύπάρχουν, έν τούτοις, όπως καί είς κάθε όλλο πράγμα, 
άνθρωποι οί όποίοι ύστεροϋν, μέχρις ότου παρασυρθούν ύπό τής 
γενικής κινήσεως πρός τά πρόσω ή όποία κατασυντρίβει όσους 
άνθίστανται. 

· Κάποια ήθική άναμόρφωσις συντελείται ήδη πού καλλιεργεί
τά πνεύματα. ΕΤναι εϋκολον νά προίδη κανείς τάς συνεπείας τής 
μεταμορφώσεως αύτής, ή όποία θά έπιφέρη είς τάς κοινωνικός 
σχέσες άναποφεύκτους μεταβολάς, είς τάς όποίας ούδείς θά 
δυνηθή νά άντισταθή, διότι τυγχάνει νά εύρίσκωνται αίιται είς 
τάς βουλάς τοϋ 'Υψίστου, καθότι άπορρέουν έκ τοϋ νόμου τής 
προόδου, ή όποία πρόοδος καί αύτή εΤναι νόμος τοϋ θεοϋ ώς 
τής κοσμοποιοϋ δυνάμεως. Ή θρησκεία λέγει: Πιστεύετε καί θά 
έννοήσητε· ή δέ έπιστήμη: 'Εννοήσατε καί θά πιστεύσετε. Τό 
διανοητικόν φώς εΤναι πάντα ήλεκτρικόν πϋρ τής φύσεως πρός 
χρήσιν τής βουλήσεως: φωτίζει έκείνους οί όποίοι γνωρίζουν νά 
χρησιμοποιήσουν αύτό, κατακαίει δέ αύτούς οί όποίοι κάμνουν 
κατάχρησιν αύτοϋ. 
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'Αφήσατε είς τήν θρησκείαν τά μυστήριά της- μή έγγίζετε τό 
κάλυμμα τής 'Ίσιδος! Μή άνακοινώνετε τά μυστήρια τής Έλευσϊ
νος, ένθυμούμενοι τάς κατάρας τού Χάμ. 

Άνά πάσαν έnοχήν άκτϊνες τής άληθείας έλαμψαν έnί τής 
άνθρωnότητος- κάθε θρησκεία μετέλαβε τής αληθείας, όλλό τό 
πάθη καί τά ύλικά συμφέροντα γρήγορα κατεκάλυψαν καί παρε
μόρφωσαν τός διδασκαλίας έκεϊνας- ό δογματισμός, ή θρησκευ
τική καταπίεσις η αί nαντοϊαι καταχρήσεις έρριψαν τόν όνθρω
nον είς τήν όδιαφορίαν καί τόν σκεnτικισμόν. Ό ύλισμός διεδό
θη πανταχού, έκφαυλίζων τούς χαρακτήρας καί διαστρέφων τάς 
συνειδήσεις. 

Άλλ' ή φωνή τών πνευμάτων, ή φωνή τών τεθνεώτων ήκού
σθη: ή αλήθεια ανέτειλε καί πάλιν έκ τής σκιάς, ώραιοτέρα καί 
λαμnροτέρα όπως ποτέ άλλοτε. 

Ή φωνή είπε: Άnόθανε διό νά όναγεννηθής, όναγεννήθητι 
δά νά νά μεγαλυνθής, διά νά ύψωθής διά τής πάλης καί τών βα
σάνων. Ναί! ό θάνατος δέν μάς έμπνέει πλέον τρόμον, διότι όπι
σθεν αύτού βλέnομεν τήν όνάστασιν. 'Έτσι έγεννήθη ό Πνευματι
σμός. Πειραματική έnιστήμη συγχρόνως καί φιλοσοφία καί ήθική 
τυγχάνων, ό πνευματισμός προσάγει είς ήμάς γενικήν άντίληψιν 
περί κόσμου καί ζωής, έρειδομένην έnί τού όρθού λόγου καί τής 
μελέτης τών γεγονότων καί τών αίτιών, άντίληψιν εύρυτέραν 
όλων όσων προηγήθησαν αύτού. 

Ό Πνευματισμός φωτίζει τό παρελθόν, ρίπτει φώς έnί τών 
αρχαίων πνευματιστικών δογμάτων καί συνδέει συστήματα κατ' 
έπίφασιν όντιφόσκοντα. Χαράσσει νέας όδούς είς τήν άνθρωπό
τητα. Μυών αύτήν είς τά μυστήρια τής μελλούσης ζωής καί τού 
άοράτου κόσμου, δεικνύει είς αύτήν τήν άληθή θέσιν της είς τό 
σύμπαν: γνωρίζει είς αύτήν τήν διττήν φύσιν της, σωματικήν καί 
πνευματικήν καί άνοίγει έμnρός της άχανεϊς όρίζοντας. 

Έξ όλων τών συστημάτων, είναι τό μόνον τό όnοϊον χορηγεί, 
τήν έξ άντικειμένου άπόδειξιν τής έnιβιώσεως τού όντος καί 
ύnοδεικνύει τά μέσα τού άνταnοκρίνεσθαι μέ έκείνους τούς 
όnοίους καταχρηστικώς όνομόζαμε τεθνεώτας. Δι' αύτού δυνά
μεθα νά συνδιαλεγώμεθα άκόμη πρός όσους ήγαπήσαμεν έnί 
τής γης καί τούς όποίους ένομίζαμε διό παντός άnολωλότας: δυ
νάμεθα νά λαμβάνωμεν άnό αύτούς διδάγματα καί νουθεσίας. Τό 
μέσα δέ ταύτα τής έnικοινωνίας, μάς μανθάνει πώς νά τ' άποκτή
σωμεν διά τής όσκήσεως. 

Ό πνευματισμός όποκαλύπτει είς ήμάς τόν ήθικόν νόμον, χα

ράσσει τά ίχνη τής διαγωγής ήμών καί τείνει νά πλησιάση μεταξύ 
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των τούς άνθρώnους διά τής άδελφοnοιήσεως, τής άλληλεγγύ
ης καί τής κοινότητος τών βλέψεων. 

'Αποδεικνύει είς nάντας σκοπόν περισσότερον άντάξιον καί 

ύψηλόν άnό έκείνον nρός τόν όnοίον έτεινε πρότερον ή άνθρω

nότης. Συναnοκομίζει νέον αϊσθημα τής προσευχής, άνάγκη τοϋ 
άγαnάν, έργάζεσθαι καί nάσχειν ύnέρ τών άλλων καί τοϋ έξευγε

νίζει τήν διάνοιάν μας καί τήν καρδίαν. Ή διδασκαλία τών Πνευ

μάτων γεννηθείσα περί τά μέσα τοϋ παρόντος αίώνος, διεδόθη 

είς όλόκληρον τήν έnιφάνειαν τής σφαίρας. Πολλοί προλήψεις, 
συμφέροντα καί πλάνοι, έnιβραδύνουν άκόμη τήν nορείαν αύ

τής. 'Αλλά δύναται νά nεριμένη τις, είς αύτήν άνήκει τό μέλλον. 

Είναι ίσχυρά, ύnομονητική, άνεκτική καί σέβεται τήν βούλησιν 

τοϋ άνθρώnου. Τείνει nρός τήν nρόοδον καί ζή διά τής έnιστή

μης καί τής έλευθερίας. Είναι άφιλοκερδής καί δέν φιλοδοξεί τί

ποτε ίiλλο, παρά νά καταστήση τούς άνθρώnους περισσότερον 
εύτυχείς καί νά βελτιώση αύτούς. 

Παρέχει είς όλους τήν γαλήνην, τήν nεnοίθησιν, τήν σταθε

ρότητα κατά τήν δοκιμασίαν. Πολλοί θρησκείαι, πολλοί φιλοσο

φίαι άντιnαρήλθαν διά τών αίώνων, άλλά ούδέnοτε ή άνθρωπό
της ένωτίσθη τόσον ίσχυράς παροτρύνσεις nρός τό άγαθόν, ού
δέnοτε έγνώρισε λογικωτέραν διδασκαλίαν καί περισσότερον 

11αρήγορον καί ήθικοnοιόν. Χάρις είς αύτήν ό- χρόνος τών άβε

βαίων πόθων καί τών άορίστων έλnίδων παρήλθε. Δέν πρόκειται 

πλέον περί μύθων nλασσομένων ύnό δεισιδαιμόνων δοξασιών· 

αύτή ή ίδία ή πραγματικότης άnοκαλύnτεται, προβάλλει ή άρρε

νωnός βεβαίωσις τών ψυχών, αί όnοίαι έγκατέλειψαν τήν γήν καί 
�nικοινωνοϋν άκόμη μεθ' ήμών. 

Νικήτριαι τοϋ θανάτου ϊnτανται μέσα είς τό φώς, ύnεράνω 

τοϋ κόσμου τούτου, τόν όnοίον άκολουθοϋν καί καθοδηγούν διά 

μέσου τών αίωνίων αύτοϋ μεταμορφώσεων. 

Καταυγαζόμενοι άnό αύτάς καί γνωρίζοντες τά καθήκοντα 

καί τόν nροορισμόν μας, nροχωροϋμεν μέ θάρρος είς τήν χαρα

χθείσαν όδόν. Ή ϋnαρξις μετέβαλεν όψιν. Δέν είναι πλέον ό στε

νός, ζοφερός καί μεμονωμένος κύκλος, τόν όnοίον οί πλείστοι 

τών άνθρώnων ένόμισαν ότι βλέπουν. Δι' ήμάς εύρύνεται ό κύ

κλος αύτός τόσον, ώστε νά nεριλαμβάνη καί τό παρελθόν καί τό 

μέλλον, τά όnοία συνδέει nρός τό παρόν, διά ν' άnοτελέσουν 

ένότητα μόνιμον καί άδιάλυτον. Τίποτε δέν χάνεται. Ή ζωή μετα

λάσσει άnλώς καί μόνον μορφάς. Ό τάφος μάς ξαναφέρνει nρός 

τό λίκνον, άλλά καί άnό τοϋ λίκνου καί άnό τοϋ τάφου ύψοϋνται 

ωωναί, αί όnοίαι όμιλοϋν είς ήμάς περί άθανασίας. Αίωνιότης τής 
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ζωής, αίώνιον άλληλένδετον τών γενέσεων, δικαιοσύνη, ίσότης, 
όνοδος καί πρόοδος δι' όλους, αύτά ειναι τά στοιχεία τής νέας 
πίστεως καί τά στοιχεία αύτά βασίζονται έnί τού βράχου τής πει
ραματικής μεθόδου. 

Οί άντίnαλοι τού δόγματος τούτου δύνανται νά φέρουν κάτι 
περισσότερον είς τήν άνθρωnότητα; 

Δύνανται άσφαλέστερον νά καταnραϋνουν τάς άγωνίας της, 
νά έξυγιάνουν τά τραύματά της, νά τής παράσχουν γλυκυτέρας 
έλnίδας καί μεγαλυτέρας βεβαιότητας; Έάν δύνανται, ός όμιλή
σουν, Ί:iς προσαγάγουν άnόδειξιν ϊών λεγομένων των. Άλλ' έάν 
έnιμένουν, έnιτάσσοντες είς αύτά έnιχειρήματα διαψευδόμενα 
ύnό τών γεγονότων, έάν τίποτε άλλο δέν δυνηθούν άντί αύτού νά 
προσαγάγουν, παρά τήν κόλασιν καί τό μηδέν, δικαιούμεθα νά 
άnοκρούσωμεν έντόνως τά άναθέματα καί τά σοφίσματά των. 

'Έλθετε καί nίετε έκ τής ούρανίας αύτής πηγής πάντες σείς 
οί εύρισκόμενοι έν όδύνη, πάντες όσοι διψάτε τήν άλήθειαν. Έξ 
αύτής τής πηγής θά είσρεύση είς τάς ψυχός σας νάμα, άναψύ
χον καί ζείδωρον. "Υπό τής πηγής αύτής, άφού ζωογονηθήτε θά 
ύnομείνετε φαιδρότεροι τούς άγώνας τού βίου, θά μάθητε νά 
ζήτε καί άnοθνήσκετε έnαξίως. 

Παρατηρείτε μέ έnιμέλειαν καί nροσοχήν τά φαινόμενα, έnί 
τών όnοίων αί διδασκαλίαι αύταί έρείδονται, άλλά μή παίζετε έν 
ού nαικτοίς. Άναλογισθήτε ότι ειναι σοβαρόν τό νά διαλέγεσθε 
μέ τούς τεθνεώτας καί τό νά λαμβάνετε άnό αύτούς τήν λύσιν 
ύψίστων προβλημάτων. Λάβετε ύn' όψιν, ότι τά γεγονότα αύτά 
θά έξεγείρουν τήν μεγίστην ήθικήν έnανάστασιν άnό όσος άνέ
γραψεν ή ίστορία καί τά όnοία γεγονότα διανοίγουν είς όλους 
τήν άγνοουμένην πρότερον άnοψιν τών έnερχομένων ύnάρξεων. 
'Ό,τι διά χιλιάδας γενεών, διά τήν άπειρον πλειονότητα τών άν
θρώnων, όσοι προηγήθησαν άnό σάς, ύnήρξεν άnλή ύnόθεσις 
μόνον, δι' έσάς άnοβαίνει βεβαιότης. 

Τοιούτου εϊδους άnοκάλυψις δικαιούται νά τύχη καί τής προ
σοχής σας, κaί τού σεβασμού σας. Χρησιμοποιείτε αύτήν μέ σύ
νεσιν έn' άγαθώ διά σάς καί τούς όμοίους σας. 

Ύnό τοιαύτας συνθήκας τά ύψηλά πνεύματα θά παράσχουν 
είς σάς άντίληψιν· άλλ' έάν κάμητε χρήσtν τού πνευματισμού μα
ταιόσχολον καί ούχί σnουδαίαν, μάθετε ότι ειναι δυνατόν v' ι'1nn
βήτε άναnόφευκτον έρμαιον τών ψευδολόγων nνευματων καί 
θύμα τών παγίδων καί τού χλευασμού των. 

Καί σύ, ώ φίλε μου, ώ άδελφέ μου, ό όnοίος έδέχθης τάς 
άληθείας αύτάς έν τή καρδίQ σου καί γνωρίζεις όλην τήν άξίαν 
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των, νά μού έπιτρέψης μίαν τελευταίον έπίκλησιν, μίαν ύστάτην 

προτροπήν. 
Ένθυμού ότι ό βίος είναι βραχύς. Προσπάθησε κατά τήν 

διάρκειάν του ν' άποκτήσης ό,τι ήλθες νά ζητήσης είς τόν κό
σμον τούτον, δηλαδή τήν άληθή τελειοποίησιν. Εϊθε τό πνευματι
κόν σου όν νά έξέλθη άπ' έδώ καλλίτερον καί άγνότερον, παρά 
όπως είσήλθε. Νά άπέχης τών παγίδων τής σαρκός, στοχάσου 
ότι ή γή είναι πεδίον μάχης, όπου ή ϋλη καί αί αίσθήσεις άνευ τέ
λους έπιτίθενται κατά τής ψυχής. Νά παλαίης μέ θάρρος κατά 
τών εύτελών παθών; νά παλαίης μέ τό πνεύμα καί τήν καρδίαν, νά 
διορθώνης τά έλαττώματά σου, νά πραϋνης καί νά έξευγενίζης 
τόν χαρακτήρα σου, νά ένισχύης τήν βούλησίν σου. Νά ύψωθής 
διά τής σκέψεως έπάνω άπό τάς έπιγείους χυδαιότητας, άπλωσε 
είς τόν έαυτόν σου άπόψεις φωτεινός πρός τόν γεμάτον αϊγλην 
ούρανόν. 

Ένθυμού ότι πάν τό ύλικόν είναι καί έφήμερον. Αί γενεαί πα
ρέρχονται όπως τά κύματα τής θαλάσσης, τά κράτη καταρρέουν, 
αύτοί οί ϊδιοι οί κόσμοι χάνονται, οί ηλιοι σβύνουν, τά πάντα φεύ
γουν, τά πάντα έκλείπουν. Άλλά δύο τινά, τά όποία προέρχονται 
έκ τού θεού, μένουν άμετάβλητα, όπως ό θεός μένει άμετάβλη
τος, δύο πράγματα λάμπουν περισσότερον άπό κάθε λάμψιν άν
θρωπίνης δόξης: ή Σοφία καί ή 'Αρετή. 'Απόκτησε αύτάς διά τών 
άγώνων σου καί όταν φθάσης μέχρις αύτών, θά άναβής ύπεράνω 
παντός προσκαίρου καί παροδικού, διά ν' άπολαύσης ό,τι είναι 
αίώνιον. 
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Τό δικαίωμα τής έλευθερίας τής συνειδήσεως είναι ίερό. 
Κάθε τιμή όφείλεται σ' 'Εκείνους πού έπάλαιψαν γιά νά καταπο
λεμήσουν τόν φανατισμό καί τήν μισαλλοδοξία, ύπερασπίζοντας 

τό άναφαίρετο δικαίωμα πού έχει κάθε άνθρωπος νά θρησκεύε

ται σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού προτιμάει. 

Στόν εύγενή άγώνα γιά τήν έλευθερία τής συνι::ιδήσεως θά 

έξάρωμε σήμερα, έπειτα άπό τέσσερες καί πλέον αίώνες, δύο 

άθλητές καί μάρτυρες, πού ή περίπτωσή τους δείχνει άνάγλυφα 

πόσον ύπόκεινται στόν δαίμονα τού φανατισμού καί τής μισαλλο

δοξίας άκόμη καί τά σχετικώς φωτισμένα πνεύματα. Είναι ό Μι

χαήλ Σερβέτος καί ό Σεβαστιανός Καστελλιόν, θύματα τού φα

νατισμού τού Καλβίνου, πού τήν ίστορία τους τήν έκθέτει τόσο 

γλαφυρά ό Στέφαν Τσβάϊχ στό θαυμάσιο βιβλίο του «Καστελλιόν 

καί Καλβίνος». 
Άλλά προτού είσέλθωμεν στό θέμα μας πρέπει νά δώσωμεν 

μιά είκόνα τής έποχής έκείνης καί νά μιλήσωμε συνοπτικά γιά τή 

θρησκευτική Μεταρρύθμιση τής Δύσεως καί τούς πιό φημισμέ

νους άρχηγούς της, τόν Λούθηρο, τόν Ζβίγγλιο, τόν Καλβίνο. 

Ή Κωνσταντινούπολις έπεσε στά χέρια τών Άγαρηνών. Ό 

σκοτεινός Μεσαίωνας έληξε. Βρισκόμεθα στούς χρόνους τής 

'Αναγεννήσεως. Οί μεγάλοι θαλασσοπόροι έχουν πλατύνει τά 

όρια τού γνωστού κόσμου. Ό 'Έρασμος έχει δημιουργήσει τήν 

άνθρωπιστική κίνηση, τόν περίφημον Ούμανισμό. Άλλά ή παντο

δυναμία καί ή διαφθορά τής Δυτικής 'Εκκλησίας βρίσκονται πά

ντοτε σέ άκμή. Ή άπειλή τής Κολάσεως καί τού άφορισμού κρα

τούν σέ ύποταγή τούς ήγεμόνες καί τόν λαό. Τά περίφημα «συ

χωροχάρτια» έχουν δημιουργήσει ένα σκανδαλώδες έμπόριο. 

Στήν άκατάβλητη παντοδυναμία τού Πάπα έτόλμησε νά 
σηκώση τό άνάστημά του ένας άπλός παπάς: Ό Μαρτίνος Λού
θηρος. Γεννήθηκε στή Σαξωνία τό 1483 άπό φτωχούς γονείς. 
Έσπούδασε φιλοσοφία καί έγινε παπάς. Τό 1517 έθυροκόλλησε 
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στόν ήγεμονικό Ναό τής Βίττενμπεργκ 95 «θέσεις», μέ τίς 
όποϊες έπετίθετο έναντίον τών διδασκαλιών τής Ρωμαικής 'Εκ
κλησίας. Στήν άρχή ό Πάπας Λέων ό 1 Οος δέν έδωσε σημασία. 
Άλλά τό κίνημα τού Λουθήρου έφούντωσε. Οί γερμανικές 
χώρες έπήραν τό μέρος του, καθώς καί ή κίνηση τών άνθρωπι
στών τού 'Έρασμου, πρό πάντων ό νεαρός καί ένθουσιώδης 'Ελ
ληνιστής Μελάγχθων. 

Ό Λούθηρος χτυπούσε τήν παντοδυναμία τού Πάπα, τήν πο
λυτέλεια τής ούλης του, τήν άγαμία τού κλήρου, τίς παντός εϊ
δους καταχρήσεις, τά συχωροχάρτια, τίς διώξεις τής Ίεράς 'Εξε
τάσεως. 

Ό Πάπας κατεδίκασε καί άφόρισε τόν Λούθηρο καί τούς 
όπαδούς του. Άλλά ό Λούθηρος, περιστοιχιζόμενος άπό τούς 
φοιτητές τής Βίττενμπεργκ, έκαψε τήν παπική βούλα. Ό αύτο
κράτωρ τής Γερμανίας συνεκάλεσε τή δίαιτα τού Γερμανικού 
'Έθνους καί έκάλεσε τόν Λούθηρο νά άπολογηθή γιά τίς κατηγο
ρίες τής 'Εκκλησίας. 

Ό Λούθηρος παρουσιάσθηκε στή δίαιτα, όπου άρνήθηκε νά 
άποκηρύξη τίς πεποιθήσεις του. Κατέφυγε σ' έναν πύργο καί 
έκεϊ άσχολήθηκε μέ τή μετάφραση τής 'Αγίας Γραφής στή Γε-· 
μανική γλώσσα. 

Έν τ4°) μεταξύ οί όπαδοί του καί ή σπουδάζουσα νεολαία έκή
ρυξαν τόν πόλεμο στίς καθολικές έκκλησίες. 'Ανέτρεψαν τίς ίε
ρές Τράπεζες, κατέστρεψαν τίς είκόνες καί τά άγάλματα, 
έσκόρπισαν τά λεγόμενα ίερά λείψανα. Ό Λούθηρος ένυμφεύθη 
μιά καλογρηά, μέ τήν όποία έκαμε 6 παιδιά. 

'Όταν όμως οί Γερμανοί χωρικοί, άκολουθώντας τά φιλελεύ
θερα διδάγματά του, έπανεστάτησαν έναντίον τών χωροδεσπο
τών, ό Λούθηρος έστράφηκε έναντίον τους. Τούς έχαρακτήρισε 
ληστές καί έκάλεσε τούς ήγεμόνες νά τούς σκοτώνουν σάν λυσ
σασμένα σκυλιά. Οί νέες αύτές άντιλήψεις τού Λουθήρου έψύ
χραναν τούς άνθρωπιστάς, οί όποϊοι τόν έγκατέλειψαν. Ό 'Έρα
σμος έκαμε άνασκευή τών διδασκαλιών τού Λουθήρου περί άπο
λύτου προορισμού, ύπερασπιζόμενος τήν έλευθερία τής άνθρω
πίνης βουλήσεως. 

Συγχρόνως μέ τόν Λούθηρο ένεφανίσθη στήν 'Ελβετία ό φι
λόσοφος, άνθρωπιστής καί θεολόγος ίερεύς Σβίγγλιος, ό όποϊος 
ένα χρόνο πρίν άπό τόν Λούθηρο έκήρυξε τίς μεταρρυθμιστικές 
του άντιλήψεις, στηριζόμενος ατόν όρθολογισμό, ένώ ό Λούθη
ρος ένεπνέετο μάλλον άπό μυστικοπαθείς ροπές. Μετά δύο 
χρόνια ό Σβίγγλιος έτοπqθετήθη έφημέριος στή Ζυρίχη, έλευ-
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θέραν πόλιν, τής όnοίας τό Συμβούλιον τού όνέθεσε νά έφαρμό
ση τίς μεταρρυθμιστικές του ίδέες. 

Είκόνες, άγάλματα, i.ερά λείψανα, άγιες Τράπεζες, άρμόνια, 
ολα κατεστράφησαν. Οί καμπάνες τών έκκλησιών άφαιρέθησαν. 
Ή καθολική λειτουργία καταργήθηκε. Τά έκκλησιαστικά καί μο
ναστηριακά κτήματα nουληθήκανε καί τά χρήματα χρησιμοποιή
θηκαν γιά τήν έκnαίδευση καί φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ή άγα
μία τού κλήρου καταργήθηκε. Ό Σβίγγλιος καί οί άλλοι κληρικοί 
καί καλόγεροι ένυμφεύθησαν. Τό μοναχικό σχήμα όνομάστηκε 
«ένδυμα ύnοκρισίας». 

Άλλά οί όρεινοί χωρικοί έμειναν πιστοί στόν καθολικισμό καί 
έnηκολούθησε σκληρός πόλεμος, κατά τόν όnοίον οί όnαδοί τής 
Μεταρρυθμίσεως ένικήθησαν καί ό Ζβίγγλιος έσκοτώθηκε. Τό 
πτώμα του έκόnηκε σέ τέσσερα τεμάχια, τά όnοία έκάησαν. 

Μετά τόν Λούθηρο καί τόν Σβίγγλιο, έρχόμεθα στ6ν Καλβίνο. 
Ό Καλβίνος ήταν 25 χρόνια νεώτερος όnό τούς άλλους δύο. 
Γεννήθηκε στή Γάλλία. Έσnούδασε νομικά καί φιλολογία. Προ
σεχώρησε στίς διδασκαλίες τού Λουθήρου καί άnεχώρησε άnό 
τήν Καθολική 'Εκκλησία. Φοβούμενος τήν Ίερά 'Εξέταση έφυγε 
άnό τή Γαλλία καί περιπλανήθηκε τρία χρόνια. Περνώντας τό 
1536 άnό τή Γενεύη τής 'Ελβετίας, ή όnοία είχε δεχθή τή Με
ταρρύθμιση, nαρεκλήθη νά άναλάβη τήν όργάνωση τής νέας 
Προτεστάντικης 'Εκκλησίας. 

Ή Γενεύη ήταν έλευθέρα πόλις, διοικουμένη άnό τό Συμβού
λιο τών πολιτών της. Οί όnαδοί τής Μεταρρυθμίσεως, μέ έnί κε
φαλής κάποιον Φαρέλ, παπά έnαναστάτη, θορυβοnοιό καί δημε
γέρτη, άνέτρεψαν τό καθεστώς τής Καθολικής 'Εκκλησίας, 
έδιωξαν τόν έnίσκοnο, έβγαλαν άnό τίς έκκλησίες τίς είκόνες 
καί όλα τά «σύμβολα τής δεισιδαιμονίας» κά στίς 21 ΜαΤου 1536, 
σέ Συνέλευση τών πολιτών τής Γενεύης, άnοφάσισαν «νά ζήσουν 
σύμφωνα μέ τό Εύαγγέλιο καί μέ τόν Λόγο τού θεού». Τότε ό 
Καλβίνος έφθασε στή Γενεύη. Ήταν μόλις 27 έτών, άλλά ήταν 
ηδη γνωστός θεολόγος. Ό Φαρέλ τόν tnισκέnτεται καί τόν πεί
θει νά nαραμείνη στή Γενεύη. Τό Συμβούλιον τής πόλεως τόν 
διορίζει «άναγνώστη τής 'Αγίας Γραφής». Μετά τρείς μήνες ό 

Καλβίνος ύnοβάλλει στό Συμβούλιο μιά κατήχηση μέ 21 άρθρα 

πίστεως. Ή κατήχηση γίνεται δεκτή. Άλλά ή άnοδοχή της δέν εί
ναι άρκετή γιά τόν Καλβίνο. Ή 'Εκκλησία έχει τήν ύnοχρέωση νά 
έnιβάλη πλήρη ύnακοή σέ όλους τού άνθρώnους καί νά τιμωρή 
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Μιχαήλ Σερβέτος 

τήν άδιαφορία. 'Απαιτεί, λοιπόν, άnό τό Συμβούλιο νά ύnοχρεω
θοϋν οί κάτοικοι τής Γενεύης νά άnοδειχθοϋν δημόσια τήν κατή
χηση. Νά τούς όδηγήσουν κατά δεκάδες στή Μητρόπολη καί νά 
όρκισθοϋν. 'Όποιος δέν τό δεχθή, νά φύγη άnό τή Γενεύη. 'Έτσι 
ή «'Ελευθερία τοϋ Χριστιανοϋ» πού έκήρυξεν ό Λούθηρος, κα
ταργείται. 'Επιβάλλεται ή πνευματική δικτατορία τοϋ Καλβίνου. 

Άλλά οί κάτοικοι τής Γενεύης δέν είναι πρόθυμοι νά ύnοκύ

ψουν. 'Εδέχθησαν μέ έλεύθερη συνείδηση τήν Μεταρρύθμιση. 
Δέν θά δεχθοϋν τώρα νά τούς όδηγήσουν δέκα-δέκα στιi 
Μητρόπολη γιά νά όρκισθοϋν ύnακοή στά άρθρα πίστεως τοϋ ξέ
νου ίεροκήρυκα, πού θεωρεί έγκλημα νά τραγουδήσουν πίνο
ντας κρασί η νά φορέσουν καινούργια ροϋχα μέ χτυπητά χρώμα

τα. Δημιουρ'γείται άντίδραση έναντίον τοϋ Καλβίνου. Στίς και
νούργιες έκλογές τό κόμμα του βρίσκεται σέ μειοψηφία. Ό 
Καλβίνος πεισμώνει. Πάντοτε θυμώνει όταν έκφράζεται γνώμη 
διαφορετική άnό τή δική του. «'Ό,τι διδάσκω τό έχω άnό τόν 
θεό», λέγει. 'Όποιος σκέπτεται διαφορετικά άn' αύτόν είναι 
έχθρός τοϋ θεοϋ. 

'Έτσι έρχεται σέ άντιδικία μέ τό νέο Συμβούλιο καί κηρύσσει 
άνταρσία άnό τόν άμβωνα. Τότε τό Συμβούλιο έξορίζει τόν Καλ
βίνο. Τόν πρώτο γύρο τόν έχασε ό Καλβίνος. 

Φεύγει στό Στρασβοϋργο, όπου νυμφεύεται μιά χήρα. Έν τώ 
μεταξύ στή Γενεύη οί καθολικοί ξαναπαίρνουν θάρρος καί κινοϋ
νται δραστήρια. Τότε πολλοί νοσταλνοϋν τόν Καλβίνο. Τό Συμ-
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βούλιον άρχίζει άλληλοyραφία μαζί του. Τόν καλούν νά ξαναyu

pίση. Ό Καλβίνος άpνείται. Τό Συμβούλιον ύπόσχεται νά πειθαp
Χf� στίς έντολές του. Ό Καλβίνος δέχεται καί ϋστεpα άπό διετή 

έξοpία ξαναγυρίζει θριαμβευτικά. Κέρδισε τόv δεύτερο καί τε
λεuταϊο γύρο. 

Τώρα εΊναι ό άδιαφιλονίκητος πνευματικός δικτάτωρ τής Γε

νεύης. Κάθε άτομική έλεuθεpία καταργείται. Θριαμβεύει ή μι

σαλλοδοξία. Καί ένώ ή Μεταρρύθμιση ε1ναι κίνημα θρησκευτι
κής άπελεuθεpώσεως, μέ τή συνείδηση του άνθpώποu yιά ύπέp

τατο κριτή, ό Καλβίνος καταργεί κάθε έλεuθεpία τής συνειδήσε

ως, έπιβάλλοντας άδιάλλακτα, άντί τής Παπικής, τή δική του 

Πpοτεστάντικη Όpθοδοξία. 'Επειδή ό 'ίδιος εΊναι πουριτανός, θά 
έπιβάλη σέ όλόκληpη τtΊV Γενεύη τόν ποupιτανισμό. Ή Γενεύη 

θά yίνη πόλις OτllV όποία δέν θά ύπάpχει διαφθορά καί άμαpτία. 

'Όλοι θά ζουν σύμφωνα μέ τό θέλημα του Θεού, οπως άποκαλύ
πτεται στόν Καλβίνο. Κάθε εύχαpίστηση, άκόμη καί ή πιό άθώα, 

είναι yιά τόν Καλβίνο άμαpτία. 

Γιά νά άνuψωθή ή άξία του Θεού, πρέπει νά ύποσταλή ή άξία 

του άνθpώποu. Θά έπιβληθή, λοιπόν, σκληpότης καί πειθαρχία, 
μέχρις έξοuθενώσεως. Ίδpύεται Κονσιστόpιον κληρικών, yιά νά 

έπαypuπνή έπάνω στήν ήθική τών πολιτών τής Γενεύης. 'Έλεγ

χος στά έργα, στούς λόγους, στίς γνώμες, στίς ίδέες. Ή έκκλη
σιαστική άστuνομία έχει τό δικαίωμα νά έπισκέπτεται κάθε σπίτι, 
ήμέpα καί νύχτα. Ή 'Ισπανική Ίεpά 'Εξέταση ώχpιό. Διαρκείς 
έpωτήσεις, έpεuνες, έξετάσεις. 'Ελέγχεται ό τρόπος τής ένδu
μασίας, Tl τροφή κάθε οίκοyενείας, ή διαγωγή όλων. Δέν έπιτpέ
πεται ή κατοχή κανενός βιβλίου πού δέν έχει έγκριση όπό τό 
Κονσιστόpιον. Άπαyοpεύονται τά τραγούδια, τά μουσικά δpyα
να, οί λαϊκές γιορτές, οί χοροί, τό πατινάρισμα, τό πιοτό, τά παι

γνίδια, οί χτυπητές φορεσιές, τά χpuσό καί άσημένια κεντήματα, 
τά έπίχpuσα κουμπιά, τά χτενίσματα, ολα τά κοσμήματα. Γίνεται 

αύστηpός έλεγχος άν πήγαν ολοι τήν Κυριακή στήν 'Εκκλησία, 

μτlπως όpyησαν νά πόνε, μήπως οί ξένοι στά πανδοχεία άρχισαν 
νά τpώyouv πpίν πpοοεuχηθοϋv. Άπαyοpεύεται νά δίνουν στά 

παιδιά όνόματα πού δέν άvαφέpονται στή Βίβλο. Άπαyοpεύεται 
κάθε κρίση yιά τά πράγματα τής πόλεως η γιάτόν Καλβίνο, τόν 

πνευματικό της ήγέτη. Καθιερώνεται λογοκρισία, κατασκοπεία, 
κατάδοση. Ό Καλβίνος προτιμάει νά καταδικασθή ένας άθώος, 
παpά νά ξεφύγη ένας ένοχος. Πάνω άπό 50 καταδικάζονται σέ 

θάνατο καί έκτελουνται. Πάνω όπό 70 έξοpίζονται στή Γενεύη. 

'Εκατοντάδες οί φυλακισμένοι. 'Επειδή μερικοί άπ' αύτούς αύτο-
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κτονούν, διατάσσεται νά άλυσοδένωνται. Φυλάκισις σέ κάποιον 

διότι έχαμογέλασε σέ βάπτιση, σέ άλλον διότι άποκοιμήθηκε 

στήν έκκλησία, σέ άλλον διότι έπαιζε-ζάρια, σέ μιά κοπέλλα διότι 

έπατινάρισε, σέ έναν τυφλό βιολιτζή έπειδή έπαιζε τόν σκοπό 

ένός χορού. 'Ένας, μαστιγώνεται διότι έμίλησε έναντίον τών ίδε

ών τού Καλβίνου. 'Άλλου, τού τρυπούν τή γλώσσα, διότι μεθυ

σμένος έβρισε τόν Καλβίνο. 'Άλλος, έκτελείται διότι έχαρακτή

ρισε τόν Καλβίνον ύποκριτή. 
Ή τρομοκρατία έφερε τά θλιβερά της άποτελέσματα. Ή άλ

λοτε έλεύθερη καί χαρούμενη πόλις τής Γενεύης, τώρα έγινε 

σκυθρωπή, μελαγχολική, πένθιμη Κάθε χαρά έξαφανίστηκε. 

'Ακόμα καί τά παιδιά έχασαν τήν ζωηρότητά τους. 

Ή τρομοκρατία έφερε τά θλιβερά της άποτελέσματα. Ή άλ

λοτε έλεύθερη καί χαρούμενη πόλις τής Γενεύης, τώρα έγινε 

σκυθρωπή, μελαγχολική, πένθιμη. Κάθε χαρά έξαφανίστηκε. 

'Ακόμη καί τά παιδιά έχασαν τήν ζωηρότητά τους. Ή δημιουργι

κή έλευθερία έθυσιάστηκε στή δουλικότητα καί στήν όμοιομορ

φία. 'Όπως παρατηρεί ό Τσβάϊχ, ή Γενεύη γιά 200 χρόνια δέν 
έβγαλε ούτε ένα ζωγράφο, ούτε ένα μουσικό, ούτε ένα συγγρα

φέα. Καί δταν, τέλος, γεννήθηκε ένας μεγάλος άνθρωπος στή 

Γενεύη, όλόκληρη ή ζωή του ήταν μιά έπανάσταση έναντίον τής 

καταπιέσεως τού ότόμου. ΤΗταν ό Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, τό πιό φιλε

λεύθερο πνεύμα τής έποχής του. 

'Όσο προχωρούν οί μήνες, τόσο σκληραίνεται ή δικτατορία 

1 
1 
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τού Καλβίνου, ό όnοίος λέγει ότι πρέπει νά κρεμασθούν 700 η 

800 άτομα, γιά νά καθιερωθούν καλά ηθη καί νά έnιβληθή ή πει

θαρχία. Ό ϊδιος όμως ιιcαί οί nάστορές του δείχνουν μιά άθλια 
διαγωγή κατά τήν διάρκεια μιας μακράς έnιδημίας nανώλους. 

Ένώ ήταν καθιερωμένο, σέ περίπτωση άσθενείας, έντός τριών 
ήμερών νά καλούν ίερέα, όταν ήλθε ή πανώλης, ό Καλβίνος καί 

οί ίερείς του άρνούνται νά προσέλθουν στούς άσθενείς καί άnο

δίδουν τήν πανώλη σέ μαγεία. 34 γυναίκες κατηγορούνται ότι 

έκαμαν μάγια καί καταδικάζονται ν' άνεβούν στήν πυρά, άφού τίς 

άνάγ'κασαν, μέ βασανιστήρια, νά «όμολογήσουν» ότι αύτές έφε

ραν τήν πανώλη. Διότι άλειβαν τά χερούλια στίς έξώθυρες τών 

σπιτιών μέ άλοιφή πού είχαν κατασκευάσει άnό ... περιττώματα 

τού διαβόλου. 

Άλλ' ον ό Καλβίνος καί οί ίερείς του έγκατέλειψαν τό καθή

κον τής περιθάλψεως τών άσθενών κατά τό διάστημα τής nανώ

λους, κάποιος άλλος άνυψώθηκε στήν έκτίμηση τών πολιτών τής 

Γενεύης, γιά τήν άλτρουϊστική του συμπεριφορά. Αύτός ήταν ό 

Σεβαστιανός Καστελλιόν, διευθυντής Κολλεγίου στή Γενεύη, 6 

χρόνια νεώτερος τού Καλβίνου. 

Γεννήθηκε στά σύνορα Γαλλίας καί 'Ελβετίας. Έσnούδασε 

στή Λυών. Έγνc�pιζε γαλλικά, γερμανικά, ίταλικά, λατινικά, έλλη

νικά, έβpαϊκά. 'Εθεωρείτο ό σοφώτερος όνθρωπος τής έnοχής 

του. Νέος έγραψε ποιήματα, άλλά τά έγκατέλειψε γιά ν' άφο

σιωθή στά προβλήματα τής έnοχής του, πού τό σπουδαιότερο 

ήταν ή θρησκευτική Μεταρρύθμιση. Στή Λυών είδε νά καίνε τούς 

αίpετικούς μεταppυθμιστάς. Ό ήpωϊσμός τών θυμάτων τού έκα

με βαθύτατη έντύnωση καί άnοφασίζει νά άγωνισθή γιά τήν 

έλευθερία τής συνειδήσεως. Φεύγει άnό τήν έπικίνδυνη Γαλλία 

καί πηγαίνει στό Στρασβούργο, γιά νά συναντήση έκεί τόν έξόpι

στο τότε άnό τή Γενεύη ήγέτη τής Μεταρρυθμίσεως Καλβίνο, 

πού τόν θεωρεί έκnpόσωnο τής πνευματικής έλευθεpίας. 

'Όταν ό Καλβίνος γυρίζει στή Γενεύη, ό Καστελλιόν τόν άκο

λουθεί καί διορίζεται καθηγητής στό Κο,\λέγιο τής Γενεύης. Με

ταφράζει στά Λατινικά καί έκδίδει npός χρήσιν τών μαθητών, σέ 

μορφή διαλόγων, άnοσπάσματα άπό τή Βίβλο. 47 έκδόσεις άpιθ
μεί τό βιβλίο του αύτό. 

'Αποφασίζει νά μεταφράση όλόκληρη τή Βίβλο στά λατινικά 

καί στά γαλλικά, όπως τήν μετέφρασε ό Λούθηρος στά γερμανι

κά. 'Εργάζεται κάθε νύχτα. Άλλά γιά νά έκδοθή ή μετάφρασή 
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του χρειάζεται ή όδεια τού Καλβίνου. Πηγαίνει, λοιπόν, στόν 
Καλβίνο, γιά νά ζητήση τήν έγκρισή του. Συναντάει όμως τή δυ
σμένειά του εϊτε άnό ζηλοτυπία, εϊτε διότι ό Καλβίνος εΤχε προ
λογίσει μιάν όλλη μετάφραση καί δέν τού έΤναι εύχάριστο νά nα
ρουσιάση τώρα ό Καστελλιόν μιά δική του μετάφραση. Τού λέγει 
ότι θά έξετάση τή μετάφρασή του καί θά τή διορθώση. Ό Κα
στελλιόν εΤναι μετριόφρων, άλλ' έχει τήν ύnερηφάνεια τού έλευ
θέρου άνθρώnου. Δέν εΤναι κατώτερος άnό τόν Καλβίνο στή 
γνώση τής έβραϊκής καί τής έλληνικής. Πώς, λοιπόν, νά δεχθή 
τίς διορθώσεις του; Προσφέρεται νά τού διαβάση άnοσnάσματα 
άnό τή μετάφρασή του καί λέγει δτι θά άκούση εύχαρίστως τίς 
παρατηρήσεις του. Ό Καλβίνος άnοκρούει κάθε συζήτηση. Ό 
Καστελλιόν φεύγει. Ό Καλβίνος άντιλαμβάνεται δτι ό Καστελ
λιόν εΤναι άνθρωπος έλεύθερος, έnομένως έχθρός. 

Ό Καστελλιόν έχει πολυμελή οίκογένεια. Ζητάει νά διορισθή 
ίερεύς. Τό Συμβούλιον έγκρίνει. Άλλ' ό Καλβίνος άρνείται νά 
έnικυρώση τόν διορισμό, μέ τήν πρόφαση δτι ό Καστελλιόν πλα
νάται στήν έρμηνεία τής Βίβλου, λέγοντας δτι τό ΤΑσμα άσμάτων 

δέν εΤναι θρησκευτικόν ποίημα, άλλ' έρωτικός ϋμνος στή Σουλα
μίτιδα. 

Τό Συμβούλιον προτείνει νά συζητήσουν ίδιαιτέρως Καλβίνος 

καί Καστελλιόν. Ό Καλβίνος όμως δέν εΤναι συνηθισμένος νά 
συζητή, άλλά νά έκδίδη διαταγές. Ό Καστελλιόν έξ όλλου θεω

ρεί τήν έλευθερία τής συνειδήσεως σάν τό ύnέρτατο άγαθό, πού 
γι' αύτό άξίζει κάθε θυσία. Προτιμάει νά μή διορισθή, παρά ν' 
άnαρνηθή τίς ίδέες του. Δέν έφυγε άnό τή Γαλλία καί τήν Καθο
λική Ίερή Έξέταση, γιά νά ύnοταχθή στήν Προτεστάντικη Ίερή 
Έξέταση. Δέν άnαρνήθηκε τό παλαιό δόγμα, γιά νά σκλαβωθή σ' 
ένα καινούργιο. θά nαλαίψη γιά μιά έλεύθερη μεταρρύθμιση καί 
άνεξιθρησκεία, έναντίον μιάς «όρθοδόξου» μεταρρυθμίσεως καί 
μισαλλοδοξίας. Καί μιά μέρα, σέ δημόσια συγκέντρωση, παρακα

λεί τούς «λειτουργούς τού 'Υψίστου» ν' άρχίσουν έλέγχοντες 
τόν έαυτό τους, άντί νά έλέγχουν καί νά τιμωρούν τούς όλλους. 

Ό Καλβίνος εΤναι παρών. Δέν άnαντά καθόλου. 'Αλλά τήν 

όλλη ή μέρα κατηγορεί τόν Καστελλιόν στό Συμβούλιον, δτι έθιξε 

τόν κλήρο. Τό Συμβούλιο διστάζει νά τόν καταδικάση, διότι 

γνωρίζει τήν ήθική άνωτερότητα τού Καστελλιόν. 'Αρκείται νά 

τού έnιβάλη έnίnληξη καί τού άnαγορεύη νά κηρύττη. Ό Κα

στελλιόν ζητεί νά έγκαταλείψη τή διεύθυνση τού Κολλεγίου καί 

τή Γενεύη, άφού τού δώσουν έγγραφη βεβαίωση ότι παραιτήθη
κε μόνος του. Τού τή δίδουν καί φεύγει. Τότε οί Ούμανισταί άντι-
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λαμβάνονται τήν τupαννικότητα τοΟ Καλβίνου. 'Αργότερα ό Βολ
ταίpος θά πη ότι ό Καλβϊνος ζηλοτuποΟσε τόν Καστελλιόν, διότι 

ό Καστελλιόν rιταν σοφώτεpος άπό έκεϊνον. 
Ό μάρτυς της έλεuθέpας σκέψεως περιπλανάται χωρίς 

θέση, χωρίς χρήματα, μέ τό στίγμα ότι ήταν έχθpός τοΟ Καλβί

νου. Ζητάει παντοΟ δουλειά καί διακηρύσσει ότι ό πνευματικός 
δεσποτισμός τοΟ Καλβίνου τόν άνάγκασε νά φύγη άnό τή Γε
νεύη. Ό Καλβϊνος τόν βρίζει, όνομάζοντάς τον «σκυλί». Τέλος, 
βρίσκει μιά θέση διοpθωτοΟ σ' ενα τunογpαφεϊο της Βασιλείας. 

Συγχρόνως παραδίδει ίδιωτικά μαθήματα, άλλά περνάει άθλια 
φτώχεια, αύτός ό σοφώτεpος άνθρωπος της έnοχης. Τέλος, τό 
Πανεπιστήμιον της Βασιλείας τοΟ δίδει niv εδpα τώv 'Ελληνικών, 

χωρίς αύτό νά τοΟ καθιστό άvετώτεpη τή ζωή. Τή νύχτα μετα
φpάζε γιά τούς έκδότες της Βασιλείας. Συγχρόνως συνεχίζει τή 

μετάφραση της Βίβλου. Ό Καστελλιόv είναι εvας ηpωας τοΟ 
πνεύματος, πού προτιμάει τή φτώχεια, παρά νά χάση τήν άνεξαp
τησία της σκέψεως, τήv έλεuθεpία της συνειδήσεως. "Όπως 
γράφει ό Τσβάιχ, ιi πνευματική έλεuθεpία δέv είναι δυνατόν νά 
ζήση στή σκιά μιός δικτατορίας, όπως ή δικτατορία δέv είναι δυ
νατόν νά αίσθάνεται άσφαλής, όσο ύπάpχη καί ενα άκόμη έλεύ
θεpο πvεΟμα μέσα στά σύνορα της κυριαρχίας της. 

"Ας άφήσωμε τώρα προσωρινά τόv Καστελλιόν, γιά vά ελθωμε 
στόv Μιχαήλ Σεpβέτο. Γεννήθηκε τό 1509 στήν 'Ισπανία. ΠνεΟμα 

ζωηρό καί άνήσuχο. Φιλόσοφος, ίατpός, θεολόγος, 15 χρονών 

εφuγε άπό τήν Άpαγωνία, γιά νά σωθη άnό τά νύχια της Ίεpάς 
'Εξετάσεως. Άπό νέος άνεμίχθη ζωηρά στήν προοδευτική κίνηση 
της έποχης του, δηλαδή στή θρησκευτική Μεταρρύθμιση. Είναι 
φανατικός καί θορυβοποιός. Βρίσκει χλιαρούς τόν Λούθηρο, τόν 
Ζβίγγλιο, τόν Καλβϊvο. θεωpεϊ άκυρη τήv Α' Οίκοuμενική Σύνοδο 

της Νικαίας, διότι έκήpuξε τό δόγμα τοΟ τpισuποστάτοu, πού σύμ

φωνα μέ τίς ίδέες του είναι άσuμβίβαστο μέ τήv Ένότητα τοΟ 
θεοΟ. 22 χρονών δημοσιεύει βιβλίο μέ τίς άπόψεις του. Τόv θεω

pοΟv έπικίνδuvοv έπαvαστάτη, καταστροφέα της χριστιανικής 

θρησκείας. Καταδιώκεται άπό παπιστές καί προτεστάντες. 

Γιά vά γλuτώση άπ' όλους άλλάζει όνομα καί προσλαμβάνεται 

διορθωτής τυπογραφείου στή Λυών. Έκεϊ γράφει «Είσαγωγή στή 

Γεωγραφία τού Πτολεμαίου» καί διορθώνοντας ίατρικά συγ
γράμματα άnοφασίζει vά σπουδάσει ίατρική. Στό Παρίσι, μέ τό 

όνομα Βιλλανόβους, παρακολουθεί άvατομία, έκδίδει ίατρικό βι-
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βλίο καί άναγγέλει σειρά μαθημάτων άστρονομίας, μαθηματικών, 
μετεωρολογίας, άστρολογίας. Οί γιατροί ξεσηκώνονται έναντίον 
του. Καταδικάζεται άπό τό Παρλαμέντο ώς άστρολόγος. 'Εξαφα
νίζεται γιά δεύτερη φορά. Καί σέ λίγο, ώς Μιχαήλ ντέ Βιλλενέβ, 
πιστός καθολικός, προσλαμβάνεται ίατρός τοϋ 'Επισκόπου τής 
Βιέν. 'Αποκτά μιά καλή πελατεία άσθενών, χωρίς κανείς νά ύπο
πτεύεται ότι ό εύσεβής ιατρός τοϋ 'Επισκόπου είναι ό νεαρός αί
ρετικός ή ό πολυπράγμων έπιστήμων πού άνεστάτωσε τό Παρίσι. 

Άλλά τό πνεύμα του δέν μπορεί νά ήσυχάση. θέλει νά διαδό
ση τίς ίδέες του έναντίον τοϋ τρισυπόστατου τής θεότητος. Καί 
άσυλλόγιστα άπευθύνεται στόν πιό μισαλλόδοξο άνθρωπο, στόν 
Καλβίνο, πού τόν είχε γνωρίσει στό Παρίσι. Τοϋ γράφει μέσον 
ένός βιβλιοπώλου τής Λυών καί τοϋ έκθέτει τίς ίδέες του. Ό 
Καλβίνος στήν άρχή τόν άντικρούει δογματικά. Άλλά ϋστερα άρ
χίζει νά τόν βρίζη. Ό Σερβέτος τοϋ στέλνει, μέ πλήρη έμπιστο
σύνη, χειρόγραφα τοϋ έργου πού έτοιμάζει. Ό Καλβίνος γίνεται 
θηρίο. Γράφει στόν βιβλιοπώλη τής Λυών ότι δέν έχει καιρό ν' 
άσχολήται «μέ τίς αύθάδειες ένός τρελλοϋ». Τότε ό Σερβέτος 
άντιλαμβάνεται τόν φανατισμό τοϋ Καλβίνου καί τοϋ ζητάει νά 
τοϋ έπιστρέψη τά χειρόγραφά του καί νά σταματήσουν τήν άλλη
λογραφία. Άλλ' ό Καλβίνος δέν τοϋ άπαντάει καί δέν τοϋ έπι
στρέφει τά χειρόγραφα. 

Ό Σερβέτος έτοιμάζει τό βιβλίο του άπό 700 σελίδες καί μέ τά 
χρήματα πού κέρδιζε ώς ίατρός τό τυπώνει, περιφρονώντας τόν 
κίνδυνο τής Ίεράς 'Εξετάσεως. Οί τυπογράφοι έργάζονται κρυφά. 
Στό βιβλίο δέν άναφέρεται όνομα συγγραφέως, οϋτε έκδότου. 
Μόνον στήν τελευταία σελίδα τά άρχικά τοϋ όνόματός του. 

Άλλ' ό Καλβίνος άγρυπνεί. Πρίν άκόμη κυκλοφορήση τό βι
βλίο, έχει στά χέρια του ένα άντίτυπο. Άντί όμως ν' άνασκευάση 
άπό τόν άμβωνα τό περιεχόμενο, παίζει τόν ρόλο καταδότη τής 
καθολικής Ίεράς 'Εξετάσεως τής Γαλλίας. Βάζει ένα φίλο του, 
προτεστάντη πρόσφυγα άπό τήν Γαλλία, νά γράψη σ' έναν καθο
λικό συγγενή του στή Λυών, έκθειάζοντας τό αύστηρό καθεστώς 
τής Γενεύης, σέ άντίθεση πρός τή Γαλλία, όπου άφήνουν έλεύ
θερη τήν αϊρεση. Καί δίνει στήν έπιστολή του κάθε πληροφορία 
σχετικά μέ τόν Σερβέτο, πού κρύβεται κάτω άπό τό όνομα τοϋ ία
τροϋ τοϋ 'Επισκόπου. Ό παραλήπτης παραδίδει τό γράμμα στίς 
έκκλησιαστικές άρχές. Ό ίατρός τοϋ 'Επισκόπου καλείται σέ 
άπολογία. 'Αρνείται έντονα ότι εΤναι ό Σερβέτος. Οί τυπογράφοι 
όρκίζονταν ότι δέν έτύπωσαν τέτοιο βιβλίο. Ή 'Ιερή 'Εξέταση δέν 
τόν ύποβάλλει σέ βασανιστήρια, ίσως διότι τόν προστατεύει ό 
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Έnίσκοnος. Τόν άφήνοuν έλεύθερο. Άλλ' ή άλληλογραφία τού 
φίλου τού Καλβίνου έξακολοuθεί. Δίδονται άδιάψεuστα στοιχεία 
τής ταυτότητος τού Σερβέτου, γράμματά του καί χειρόγραφα 
τού έργου του. Δηλα�ή γράμματα σταλμένο ατόν Καλβίνο, τά 
όnοία ό Καλβίνος παρέδωσε γιά νά χρησιμοποιηθούν σάν πει
στήρια κά νά καταδικασθή ό Σερβέτος άnό τούς nαnιστάς, τούς 
όnοίοuς ό Καλβίνος μάχεται. 

Ό Σερβέτος συλλαμβάνεται γιά δεύτερη φορά. Τού δείχνουν 
τά πειστήρια. 'Αναγκάζεται νά nαραδεχθή ότι είναι ό συγγρα
φεύς τού βιβλίου. Έτοιμς�ζεται γι' αύτόν ή πυρά. Άλλ' ό Σερβέ
τος εϊτε διότι ήταν άγαnητός ώς ίατρός, εϊτε διότι ή Ίερή 'Εξέτα
ση έχθρεύονταν περισσότερο τόν Καλβίνο, παρά τόν Σερβέτο, 
άφήνεται νά δραnετεύση. Καί τότε καίνε ένα άχuρένιο όμοίωμά 
του, μέ πέντε άντίτunα τού βιβλίου του. 

Γιά κάμποσο καιρό τά 'ίχνη του χάνονται. Άλλ6. τόν 'Απρίλιο 
τού 1553 φθάνει ατή Γενεύη καί πηγαίνει στήν έκκλησία όπου 
έκήρuσσε ό Καλβίνος. Μόλις βγαίνει άnό τήν έκκλησία, τόν συλ
λαμβάνουν. Κατήγορος έμφανίζεται ό γραμματεύς τού Καλβί
νου, μέ 24 κεφάλαια κατηγορίας. Ό Σερβέτος τά άντικρούει. 
'Ισχυρίζεται ότι δέν προσέβαλε τόν Καλβίνο, γιά τόν όnοίον είπε 
μονάχα ότι δέν είναι άλάνθαστος. 'Ότι οί διαφορές τους είναι μό
νον θεολογικές, πού δέν μπορούν νά κριθούν άnό ένα πολιτικό δι
καστήριο. Είναι φανερόν ότι ό Σερβέτος θ' άθωωθή. Τότε παρου
σιάζεται σάν κατήγορος ό 'ίδιος ό Καλβίνος. Ό Σερβέτος χάνει 
τήν αύτοκuριαρχία του. Παρασύρεται σέ θεολογικές συζητήσεις, 
μπροστά ατούς δικαστές πού δέν καταλαβαίνουν, άλλ' έnηρεάζο
νται άnό τόν Καλβίνο καί άρχίζοuν νά θεωρούν τόν Σερβέτο σάν 
όργανο τού διαβόλου. Ή άτμόσφαιρα βαραίνει έnικίνδuνα. 

Ό Σερβέτος είναι ξένος καί χωρίς φίλους, άντιnαθής σέ 
όλους. 'Αρνούνται νά τόν παραδώσουν σέ άnεσταλμένον τής 
γαλλικής δικαιοσύνης, πού τόν έζήτησε γιά νά τόν όδηγήση στήν 
πυρά τής Βιέν, διότι θέλουν νά τόν καταδικάσουν ατή Γενεύη, 
ώστε νά ένισχύσοuν τήν τρομοκρατία. Ό Σερβέτος είναι άλuσο
δεμένος, μέσα σ' ένα μnοuδρούμι, κουρελιασμένος, βρώμικος, 
ψειριασμένος. Παραπονείται γιά τήν κακομεταχείρισή του ατό 
Συμβούλιο, άλλά οί διαταγές τού Συμβουλίου γιά άνθρωnινότερη 
μεταχείριση παραμένουν άνεκτέλεστες. 'Αλυσοδεμένος όδηγεί
ται ατό Δικαστήριο καί όντικρύζει ψυχρό κατήγορο τόν Καλβίνο, 
μέ τόV' όnοίον ήθελε νά σuζητήση θεολογικά θέματα σόν 'ίσος 
nρός ίσον. Άγανακτεί καί τόν όνομόζει δολοφόνον. Οί δικασταί 
φρίττουν. Παίρνεται όμόφωνα ή όnόφαση ν' άνέβη ό Σερβέτος 
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στήν πυρά. ·Έκπληκτος ό Σερβέτος άκούει τήν κα�:αδίκη του καί 

συντρίβεται. Έπιχειροϋν νά τοϋ άποσπάσοuν κατηγορία ότι 

έπλανήθη. Τότε ό Σερβέτος άνuψώνεται σέ ηρωα καί μάρτυρα 

τών πεποιθήσεών του. 'Αποκρούει τίς προτάσεις πού τοϋ κάνει ό 

Φαρέλ, ό φανατικός όπαδός τοϋ Καλβίνου. Ζητεί νά έλθη σέ 

έπαφή μέ τόν 'ίδιον τόν Καλβίνο, ό όποίος τόν έπισκέπτεται άμέ

σως στή φυλακή καί τόν έρωτά ψυχρά διατί τόν έκάλεσε. Έπιθu

μία τοϋ Καλβίνου εΤναι νά τόν παρακαλέση ό Σερβέτος γιά τή 

σωτηρία του. Άλλ' ό Σερβέτος δέν ζητεί παρά νά συμφιλιωθούν 

πρίν πεθάνη. Ό Καλβίνος ζητεί ν' άνακαλέση ό Σερβέτος τήν 

πλάνη του. Ό Σερβέτος δέν ύποχωρεί στίς πεποιθήσεις του. Ό 
Καλβίνος φεύγει άπό τή φυλακή άπρακτος. 

Τήν έπομέρη μέρα παίρνουν ιόν Σερβέτο άπό τό κελλί του. 

Σκελετωμένος καί βρώμικος σέρνει τίς άλuσίδες του. Στά σκα

λοπάτια τοϋ Δημαρχείου τόν άναγκάζοuν νά γονατίση γιά ν' 

άκούση τήν καταδικαστική άπόφαση νά καή στήν πλατεία. Ό 

Σερβέτος ίκετεύει νά μή τόν κάψουν, άλλά νά τόν άποκεφαλί

σοuν. Τότε προχωρεί ό Φαρέλ καί τοϋ λέγει ότι θά τοϋ κάμουν 

τήν χάρη νά τόν άποκεφαλίσοuν αν άναγνωρίση τό τρισuπόστα

τον τοϋ Θεοϋ. Ό Σερβέτος άρνείται νά προδώση τίς ίδέες του. 

Ό μελλοθάνατος προχωρεί πρός τόν τόπον τής έκτελέσεως. 

Ό Φαρέλ βαδίζει κοντά του καί τόν παροτρύνει ν' άναγνωρίση 

τήν πλάνη του. Ό Σερβέτος άπαντό ότι πεθαίνει άδικα καί παρα

καλεί τό Θεό νά σuχωρέση τούς δημίοuς του. Στόν τόπο τής 

έκτελέσεως γονατίζει καί προσεύχεται. 

Τόν δένουν σ' ένα στύλο καί τοποθετούν κοντά του τά χειρό

γραφα καί τά βιβλία του. Ό Σερβέτος ψιθυρίζει «θεέ μου, θεέ 

μου!». Ό Φαρέλ τόν πλησιάζει καί τοϋ λέγει: «Δέν έχεις τίποτε 

άλλο νά πής;» Ό Σερβέτος άπαντό: «Γιά τί άλλο, παρά γιά τόν 

Θεό, μπορώ νά μιλήσω;» 

Ό Φαρέλ τόν έγκαταλείπει. Ό δήμιος βάζει φωτιά. Οί φλό

γες ύψώνονται. Ό άνθρωπος μέ τήν άδούλωτη σκέψη, θϋμα τής 

μισαλλοδοξίας καί τοϋ φανατισμού, δέν ύπάρχει πιά άνάμεσα 

στούς ζωντανούς αύτοϋ τοϋ κόσμου. 

Ό πραγματικός δήμιός του δέν έμφανίζεται στή σκηνή τής 

άποτρόπαιας έκτελέσεως. Κλεισμένος στό γραφείο του, άφήνει 

ατόν Φαρέλ καί ατόν τυπικό δήμιο τήν έκτέλεση τής άνόσιας κα

ταδίκης. Τήν έπομένη Κυριακή άνεβαίνει χωρίς τύψεις, ατόν άμ

βωνα, νά κηρύξη τόν λόγο τοϋ θεοϋ σ' ένα πλήθος σιωπηλό καί 
πειθαρχημένο. 
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Ή έκτέλεση τοΟ Σερβέτου έκίνησε τήν άyανάf<τηοη τcJJv 

έλευθέρων καί άνεξιθρήσκων άνθρώπων, διότι ήταν χτυπητή ορ

νηση τοΟ άρχικοΟ δόyματος της Μεταρρυθμίσεως περί έλcυθε
ρίας της συνειδήσεως. Ό Λούθηρος, 6 Ζβίyyλιος, ό Μελάyχθων 
είχαν καταδιfcάσει κάθε βία οέ ζητήματα ουνε1δ1iοεως. Ό Λού
θηρος εΤχε πεϊ: «·Η αϊρεοη εΤναι πνευματικό ζήτημα, ποιJ δέν 
μπορεϊ νά ξεπλυθη οϋτε μέ τό νερό, οϋτε μέ τrΊ φωτιά». Ή Με
ταρρύθμιση είχε ένθουοιασει τούς έλεύθερους άvθρώπους, 
άκριβώς διότι είχε διακηρύξει τήν έλευθερία της συνειδήσεως 
σάν τό ίερώτερο δικαίωμα τοΟ άνθριοπου. Καί τώρα έρχεται ό 

'ίδιος ό Μεσαίας της Μεταρρυθμίσεως, ό Καλβϊνος, νά χρησιμο
ποιήση ττi φωτιά, yιά νά πνίξη τή φωνιi ένός έλεύθερου άνθρώ
που, χρησιμοποιώντας τά μέσα της 'Ιερός 'Εξετάσεως. 

Οί Ούμανισταί καί διάφοροι προτεστάντες θεολόyοι έf<ψρά
ζουν τήν άyανάκτησή τους. Ξένοι σοφοί έyfωταλείπουν έnιδει
κτικά τή Γενεύη, όπου καταδιώκεται 11 έλευθερία της σκέψεως. 
Ό Καλβϊνος αίσθάνεται ηiν άνάyκη νά άμυνθη. 'Εκδίδει ένα 
φυλλάδιο άπολοyητικό yιά τήν έκτέλεση τοΟ Σερβέτου, πού βά
ζει νά τό προουποyράψουν όλοι οί πάστορες της Γενεύης. «Δέν 
εΤναι δυνατόν -γράφει- ν' άφήσωμε τόν καθένα νά λέyη ό,τι θέ
λει, διότι τότε θά πάρουν θάρρος οί άθεοι καί οί έnικούρειοι. 
Μόνο τό άληθινό δόγμα πρέπει νά κηρύσσεται Μιά τέτοια λογο
κρισία δέν εΤναι περιορισμός της έλυθερίας. 'Όποιος δικαιολοyεϊ 
η ύπερασπίζεται έναν αίρετικό, εΤναι ό 'ίδιος ένοχος καί πρέπει 
νά τιμωρηθη». 

Ή άπολοyία τοΟ Καλβίνου καί ή έκκληοή του y1ά δίωξη τών 

αίρετικών δέν πείθουν τούς έλευθέρους άνθρώπους, πού βλέ

πουν τή Μεταρρύθμιση νά δικαιολοyη καί νά έξυμνη τάς μεθό

δους τής Ίεράς 'Εξετάσεως. Πολλοί γράφουν ατόν Καλβϊνο, δια

μαρτυρόμενο�. 'Ένας τοΟ γράφει: «Προτιμώ νά χύσω τό αίμα μου, 

παρά νά βάψω τά χέρια μου στό αίμα ένός άνθρώπου, πού τό 

μόνο του έγκλημα είναι νά σκέπτεται διαφορετικά άπό τούς πολ

λούς». Άλλά οί περισσότεροι δέν τολμοϋν νά μιλήσουν. Πολλοί 

ούμανισταί, θεολόγο�, σοφοί, τηροϋν φρόνιμη σιγή. Μερικοί 

δηλώνουν ότι δίκαια έκτελέστηκε ό Σερβέτος. 

Τότε σηκώνεται μιά τίμια όνθρώπινη κραυγη, γ1ά νά καταγyεί
λη θαρετά καί άπερίφραστα τό έγκλημα πού διαπράχτηκε. Ή 
φωνή αύτή εΤναι τοΟ φίλου μας ΣεβαστιανοΟ Καστελλιόν, καθη
γητού τής Βασιλείας, ή όnοία εΤναι τό καταφύγιο τών ούμανι
στών, έκεϊ πού έζησε άλλοτε ό 'Έρασμος. Έκεϊ ζοϋν πολλοί πρό
σφυγες πού διώχτηκαν γιά τίς φιλοσοφικές ίδέες τους. Δέν συμ-
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φωνούν μεταξύ τους, άλλά έχουν φιλικές σχέσεις καί σέβονται 

όλες τίς γνώμες. Ή διαγωγή τού δικτάτορα τής Γενεύης ϊούς 

προκαλεί τή φρίκη. Έάν μείνη άναπάντητο τό φυλλάδιο τού Καλ
βίνου, τό δίκαιον ύποχωρεί στή βία. 'Όχι, δέν θά μείνη άναπάντη

το. 'Αφού ό κόσμος έγνώρισε τό φώς καί ή Μεταρρύθμιση διακή

ρυξε τήν έλευθερία τής συνειδήσεως, δέν μπορεί νά γίνη έπι

στροφή στό πνευματικό σκοτάδι τού Μεσαίωνα καί νά έξοντω
θούν μέ τή φωτιά όσοι έχουν άντίθετη γνώμη έπάνω σέ όποιοδή

ποτε ζήτημα. Πρέπει νά διακηρυχθή άλλη μιά φορά ή έλευθερία 
τής συνειδήσεως, όσο καί αν ή έποχή είναι σκοτεινή καί μισαλ
λόδοξη. 

Ό Καλβίνος έχει έπιβάλλει τρομοκρατία. Ό Καστελλιόν δέν 
φοβάται άλλά παίρνει προφυλακτικά μέτρα. Γράφει ένα βιβλίο 

μέ τόν τίτλο «Πραγματεία γιά τούς αίρετικούς» πού τό έκδίδει μέ 
τό ψευδώνυμο «Μαρτίνους Μπέλλιους». 'Αναφέρει στό βιβλίο 
άποσπάσματα Πατέρων τής 'Εκκλησίας, ούμανιστών καί προσω
πικοτήτων τής Μεταρρυθμίσεως. 'Όλα αύτά τά κείμενα καταδι
κάζουν τή θανατική ποινή γιά τούς αίρετικούς. 'Ανάμεσα στά 
άλλα κείμενα ύπάρχει καί ένα άπόσπασμα τού ίδιου τού Καλβί
νου, γραμμένο όταν ό Καλβίνος ήταν μεταξύ τών καταδιωκομέ
νων, πού έλεγε: «Δέν είναι Χριστιανός έκείνος πού καταδιώκει 
μέ τή φωτιά καί μέ τό σίδερο όσους κατεδίκασε ή 'Εκκλησία καί 

τούς άρνείται τά στοιχειώδη δικαιώματα τού άνθρώπου». 
Ό Καστελλιόν άναπτύσσει τό θέμα του μέ όγκολιθική λογική. 

«Μπορούν νά διώκωνται οί αίρετικοί γιά έγκλημα άποκλειστικά 
πνευματικό; Τί είναι αίρεση; Ποιός είναι αίρετικός; 'Όποιος δέν 
πρεσβεύει τόν άληθινό χριστιανισμό. 'Αλλά ποιός είναι ό άληθι
νός χριστιανισμός; Τών καθολικών; Τού Λούθηρου; Τού Ζβίγ

γλιου; Τών άναβαπτιστών; Τού Καλβίνου; Ό καθένας μπορεί νά 
κάνη σφάλματα. Γι' αύτό πρέπει ό καθένας νά σέβεται τή γνώμη 
τού άλλου. Γιά τόν καθολικό αίρετικός είναι ό Καλβινιστής, γιά 
τόν Καλβινιστή ό καθολικός. Ό ίδιος άνθρωπος είναι πιστός στή 

Γαλλία, αίρετικός στή Γενεύη. Πιστός στή Γενεύη, αίρετικός στή 
Γαλλία. Αίρετικός σέ μιά χώρα, μάρτυρας στή γειτονική. Λοιπόν, 

αίρετικός είναι αύτός πού δέν συμφωνεί μέ τή γνώμη μας. 
'Υπεύθυνος γιά τήν ταραχή τού κόσμου εΤναι ό φανατισμός καί ή 
μισαλλοδοξία. Μόνον ή άνεξιθρησκεία προφυλάσσει τούς άν

θρώπους άπό τή βαρβαρότητα. Ό καθένας πρέπει ν' άνέχεται 

τίς ίδέες τών άλλων καί νά μήν καταδικάζη τήν πίστη κανενός. 
Μόλις ό Καλβίνος πληροφορείται τήν έκδοση τού βιβλίου 

«Πραγματεία γιά τούς αίρετικούς» ύπό Μαρτίνου Μπέλλιους, 
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πιέζει τό Συμβούλια τών 'Ελβετικών πόλεων ν' όπαγορεύσουν 
τήν κυκλοφορία του, γιό νό σταματήση τό μήνυμα τής άvεξιθρη
σκείας. «"Αν όνεχθοϋμε αύτά πού γράφονται, τότε τί άπομένει 
άπό τή Χριστιανική θρησκεία;» 

Άλλό δέν έπρόλαβε. "fό βιβλίο είχε κυκλοφορήσει. Οί όπαδοί 
τοϋ Καλβίνου φωνάζουν ότι άποτελεί σκάνδαλο. Τί, λοιπόν, μπο
ρεί ό καθένας νό έρμηνεύη έλεύθερα τήν Άγία Γραφη; 

Μιό καινούργια αϊρεση γεννιέται, πολύ έπικίνδυνη, ό «Μπελ
λιανισμός» μέ δόγμα τήν έλευθερία τής συνειδήσεως. Ό Φαρέλ 
καί ό Καλβίνος θέλουν νά δοθή άμεση όπόντηση. 'Αναθέτουν 
ατόν Θεόδωρο ντέ Μπέζ, πού θό είναι ό διάδοχος τοϋ Καλβίνου. 
Ό ντέ Μπέζ έκδηλώνει ενα άφόνταστο μίσος έναντίον κάθε 
πνευματικής έλευθερίας. Γράφει: «·Η έλευθερία τής συνειδήσε
ως είναι διαβολικό δόγμα. Πρώτα έρχεται ή πειθαρχία, έπειτα ό 
άνθρωπισμός. 'Όταν πρόκειται γιό τό δόγμα, ό όνθρωπισμός εί
ναι διαβολικός καί έγκληματικός. Οί άρχές πρέπει νά χτυπήσουν 
τούς αίρετικούς μέ ρομφαία. Κάθε ύπερασπιστής τοϋ Μπελλια
νισμοϋ νό καίγεται σόν αίρετικός». 

Τότε ό Καστελλι"όν γράφει ένα άλλο βιβλίο, τό «CONTRA LI

BELLUM CALVINI» ('Εναντίον τοϋ λιβέλλου τοϋ Καλβίνου), στό 
όποίον καταγγέλλει τόν 'Ιωάννη Καλβίνο, ένώπιοv τής παγκο
σμίου συνειδήσεως, ώς δολοφόνο τοϋ Μιχαήλ Σερβέτου. Ξεκα
θαρίζει ότι οϋτε έγκρίνει, οϋτε καταδικάζει τίς άπόψεις τοϋ Σερ
βέτου. Τόν έvδιαφέρει μόνον τό γεγονός τοϋ φόνου. 'Ένας άν
θρωπος άνέβηκε στήν πυρά γιά τίς θρησκευτικές του όντιλή
ψεις. Αύτό έγινε μέ τήν ύποκίνηση τοϋ 'Ιωάννη Καλβίνου. Στίς 
διαμαρτυρίες πού ξεσηκώθηκαν, ό Καλβίνος μέ ένα του βιβλίο 
δικαιολογεί τήν ποινή τοϋ θανάτου. Αύτό τό βιβλίο είναι πού χτυ
πάει. Δέv ύπερασnίζεται τίς άπόψεις τοϋ Σερβέτου. «Δέv έχω τό 
βιβλία του -γράφει- διότι τό έκαψε ό Καλβίνος καί δέv ξέρω τί 
έγραφαν». 'Ανασκευάζει γραμμή nρός γραμμή τό βιβλίο τοϋ 
Καλβίνου. 'Εξετάζει τό πρακτικό τής δίκης καί όnοδεικνύει δτι τό 
έγκλημα τοϋ Σερβέτου ήταν ότι διαφωνούσε nρός τόν Καλβίνο 
γιό τήν έρμηνεία τής Βίβλου. Άλλό τί άλλο εκαναν οί όρχηγοί 
τής Μεταρρυθμίσεως; Ό ϊδιος ό Καλβίνος καί ό Φαρέλ; Ό Καλ
βίνος νομίζει ότι είναι όλόνθαστος. Ποιός τοϋ έδωσε τήν ίκανό
τητα vό · κρίνη nοιό είναι σωστό καί ποιό' δχι; Βεβαιώνει δτι τό 
όρθό δόγμα είναι τό δικό του. Τό ϊδιο λένε καί οί άλλοι γιό τό 
δικό τους. Δηλώνει ότι οί άλλοι βρίσκονται σέ πλάνη. Τό ϊδιο λένε 
καί οί άλλοι γι' αύτόν. Ποιός θό κρίvη καί ποιός έχει τό δικαίωμα 
vό έnιβόλη τήν ποινή τοϋ θανάτου γιό τούς έτεροδόΕους; Καί ξα-
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ναδίνει τόν λόγο ο' έναν παγκόσμια γνωστό θεολόγο, γιά ν' άντι
κρούση τόν πάστορα Καλβίνο. Αύτός ό θεολόγος είναι ό ϊδιος ό 
Καλβίνος, τού όποίου παραθέτει άποσπάσματα άπό τά παλαιότε
ρα έργα του: «Είναι έγκλημα νά σκοτώνη κανείς τούς αίρετικούς, 
είναι άπάρνηση κάθε άνθρωπισμού». Καί έρωτά τόν Καλβίνο: 
«Γιατί άπάντησες στά συγγράμματα τού Σερβέτου μέ τή βία; Γιατί 
δέν μεταχειρίστηκες καί σύ μόνο τήν πέννα; 'Έχεις τό δικαίωμα 
νά διώξης τόν αίρετικό άπό τήν 'Εκκλησία, άλλά δέν έχεις τό δι
καίωμα νά τού άφαιρέσης τή ζωή. 'Όταν κανείς σκοτώνη έναν 
όνθρωπο, δέν ύπερασπίζεται ένα δόγμα, άλλά σκοτώνει έναν όν
Θρωπο. Δέν έπιβάλλει κανείς τήν πίστη του καίγοντας, άλλ' όνε

βαίνοντας ό ϊδιος στήν πυρά. 'Απαγόρευσε, Καλβίνε, στά όργανά 
σου νά χρησιμοποιούν τή βία. "Άφησε τόν καθένα νά μιλάη καί νά 
γράφη έλεύθερα καί τότε e·· άπελευθερωθή ή άλήθεια. Τό Συμ
βούλιο τής Γενεύης έκανε κατάχρηση έξουσίας. Δέν ήταν άρμό
διο νά δικάση. Ό τυφλός δέν μπορεί νά κρίνη τά χρώματα. 'Επά
νω στή μαρτυρία τού Καλβίνου στηρίχτηκε καί σκότωσε έναν όν
θρωπο. "Ένα άπό τά δυό συμβαίνει: Έσκότωσες Καλβίνε, τόν 

Σερβέτο, διότι έσκέπτετο αύτά πού έλεγε, η διότι έλεγε αύτά 
πού έσκέπτετο;» 

Τό «CONTRA LIBELLUM CALVINI» είνάι πολύ δυνατό. Ό 

Καλβίνος καί ή μισαλλοδοξία του άνατρέπονται πέρα γιά πέρα 
καί μαστιγώνονται. Άλλά δέν είχε καμμιά έπίδραση ατούς συγ

χρόνους του, διότι άπλούστατα ... κανείς δέν τό διάβασε. Ή λογο
κρισία τού Καλβίνου αύτή τή φορά έπέτυχε νά έμποδίση τήν κυ
κλοφορία του. Αί άρχαί τής Γενεύης πληροφορήθηκαν τήν έπί
θεση τού Καστελλιόν καί έσπευσαν νά τήν προλάβουν. 'Έκαμαν 

διάβημα στό Συμβούλιον τής Βασιλείας, τό όποίον έθυσίασε τόν 
Καστελλιόν στήν έπιθυμία νά μή δυσαρεστήσουν τή Γενεύη. 
'Απαγορεύουν, λοιπόν, τήν κυκλοφορία τού βιβλίου. 

Ό Καστελλιόν καταδικάστηκε στή σιγή. Είναι άνίσχυρος. Δέν 
μπορεί νά γράψη, δέν μπορεί ν' άμυνθή στίς έπιθέσεις τών Καλ
βινικών. Βαθιά άπογοητευμένος, άλλ' άκλόνητος στίς πεποιθή
σεις του, άσχολείται μέ τίς έργασίες του, τά μαθήματά του ατό 
Πανεπιστήμιο τής Βασιλείας καί τή μετάφραση τής Βίβλου. Τού 
άπηγόρευσαν νά γράφη, άλλά δέν τού όπαγόρευσαν νά όμιλή. 
Διδάσκει όπό τήν Πανεπιστημιακή έδρα τήν όνεξιθρησκεία καί 
τήν έλευθερία τής συνειδήσεως. Πρέπει, λοιπόν, νά συντρίψουν 
τήν έπιρροή του. Τού στήνουν παγίδες. 'Ένας συνάδελφός του 



1992 ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΙ !Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 33 

καθηγητής τού ζητεί νά έκθέση τίς άντιλήψεις του έπάνω στή 
θεωpία τού «άπολύτοu πpοοpισμού» Ό Καστελλιόν δέχεται μιό 
δημόσια συζήτηση, άλλά μόλις άpχίζει νά μιλάη πετάγεται κά
ποιος καί τόν κατηγορεί σάν αίpετικό. Ό Κοστελλιόν διακόπτει 
τήν συζήτηση καί άποσύpεται. 

Ό Καλβίνος δέν παραιτείται άπό τόν άγώνα. Άφού δέν μπο
ρούν νά τόν napaoύpouv σέ έπικίνδuνες συζητήσεις, βάζουν οέ 
κυκλοφορία διάφορες συκοφαντίες. Άλλά δέv λείπουν καί οί 
ύπεpασπισταί τού Καστελλιόν. Ό Μελάγχθων 1ού γράφει ένα 
πολύ φιλικό γράμμα καί καταφέρεται έναντίον τώv σωωφαντc,)ν 
του. Τό γράμμα τού Μελάγχθωνος έχει μεγάλη έπίδpοση ατούς 
Ούμανιστάς. Άκόμη καί στενοί φίλοι τού Καλβίνου προσπαθούν 
νά τόν πείσουν ν' άφήοη ησυχο τόν Καοτελλιόν. Ό Καλβίνος 
έξοpγίζεται βλέποντας ηiν έκτίμηση πού έχουν οί οuμανισταί 
στόν άντίnαλό του. 

Ό Καστελλιόν τυπώνει μυστικά ένα βιβλίο, μέ τόν τίτλο «Σuμ
βοuλαί npός ττ'ι μαρτυρική Γαλλία». Προσπαθεί μ' αύτό ν' άnο
τpέψη τή διαμάχη καθολικών καί ούyενότων, ή όποίο προκάλεσε 
τόσα θύματα κaί όδήγησε σηi νύχτα τού Άγ. Βαρθολομαίου 
(24.8.1572). Τονίζει ότι ατά ζητήματα τής συνειδήσεως καί τής 
πίστεως δέν ώφελεί ό έξαναγκασμός μέ τή βία τών όπλων. 

Τό φιλειρηνικό κήρυγμα άποτελεί τό μεγαλύτερο έγκλημα 
γιά ηi μισαλλοδοξία τής Γενεύης Ό Θεόδωρος ντέ Μπέζ ζητεί 
τήν κεφαλ1i τού Καστελλιόν, τόv όποίον καταγyέλει σάν αίpετι
κό. Τό Συμβούλιο τής Βασιλείας καλείτω νά ζητήοη τή σύλληψή 
του. Είναι όμως γνωστή σέ όλους ή αψογη ζωή τού Καστελλιόν. 
Δέν μπορούν εϋκολα νά τόν φυλακίσουν, όπως έγινε ατή Γενεύη 
μέ τόν Σεpβέτο. Τόν παρακαλούν νά δώση έξηγήοεις ατή Σύ
γκλητο τού Πανεπιστημίου. Ό Καστελλιόν ζητεί νά έλθουν οί 
πραγματικοί κατήγοpοί του, ό Καλβίνος καί ό Ντέ Μπέζ, γιά ν' 
άποδείξοuν έστω καί μιά όπό τίς κατηγορίες πού τού άποδίδοuν. 

Άλλά τότε καί ή μοίρα στρέφεται ένοvτίον τού Καστελλιόv. 
Ξεσπάει ατή Βασιλεία ένα σκάνδαλο. Σ' έναν πύργο ζnύσε ησuχα 
ένας εύγεν1iς ξένος, φίλος τού Καοτελλιόν. 'Όταν πέθανε, _όλοι 
οί κάτοικοι παpηκολούθησαν τήν κηδεία του. Άλλ' έπειτα άπό 
μερικούς μήνες κυκλοφορεί ή φ1iμη ότι ό εύyενής αύτός αpχων, 
ό φίλος τού Καστελλιόν, τ�ταν ό περίφημος αίpετικός άναβαπτι
στής Δαυίδ ντέ Γιούpις. Αύτόν, τόν έχθpό τής 'Εκκλησίας, είχε 
τιμήσει ή πόλις. Ξεθάβουν, λοιπόν, τό πτώμα του, τό κρεμούν καί 
τό καίνε. Δέν ύπάpχει άμφιβολία ότι ό Καστελλιόν έγνώpιζε τήν 
πραγματική ταύτότητα τού αίpετικού άναβαπτιστού. 
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'Επομένως, είναι άλήθεια ότι ό Καστελλιόν προστατεύει τούς 
αίρετικούς. Οί κατηγορίες λοιπόν, τού Καλβίνου καί τού ντέ 
Μπέζ είναι άληθινές. Τό Πανεπιστήμιο δέν μπορεί πλέον νά ύπε
ρασπισθή έναν τέτοιον άνθρωπο, φίλο τών αίρετικών, αίρετικό 
καί τόν ϊδιο. Ή πυρά θεωρείται βέβαιη γιά τόν Καστελλιόν. 

Άλλά δέν άνάβει. Ό θάνατος έρχεται ξαφνικά νά λυτρώση 
τόν Καστελλιόν άπό τούς έχθρούς του σέ ήλικία 48 χρόνων. Μέ 
τόν θάνατο τού ΚΌστελλιόν σταματάει ή έναντίον του συκοφαντι
κή έκστρατεία. Οί συμπολίτες του τόν άγαπούν. Τώρα άποδει
κνύεται πόσο φτωχικά έζησε. Δέν ύπάρχουν χρήματα γιά τήν 
κηδεία του, ή όποία γίνεται μέ έρανο. 'Όλοι τρέχουν νά συνοδεύ
σουν τόν μεγάλο σοφό στήν τελευταία του κατοικία. Οί φοιτηταί 
σηκώνουν τό φέρετρο στούς ώμους τους καί χαράζουν στόν 
τάφο του τιμητική έπιγραφή. Ή Βασιλεία πενθεί άλλά ή Γενεύη 
πανηγυρίζει. Ό ύπερασπιστής τής έλευθερίας καί τής άνεξιθρη
σκείας πέθανε. Ό Καλβίνος άπηλλάγη άπό τόν ίδεολογικό του 
άντίπαλο. 

* 

Μέ τόν θάνατο τού Καστελλιόν ό άγώνας του γιά τήν έλευθε
ρία τής συνειδήσεως καί τήν άνεξιθρησκεία φάνηκε νά λησμονή
θηκε. Γιά 50 χρόνια βαθιά σιωπή περιβάλλει τό όνομά του. Κανέ
νας δέν άσχολήθηκε μ' αύτόν. Τά βιβλία του λησμονούνται. Οϋτε 
ίδέα γιά νά άνατυπωθοϋν. 

Άλλά στό πρώτο τέταρτο τοϋ 17ου αίώνος, στήν 'Ολλανδία, 
μερικοί πάστορες άντιδρούν στήν άδιαλλαξία τού Καλβινισμού. 
Καί τότε θυμούνται τόν ξεχασμένον Καστελλιόν. Τά βιβλία του 
μεταφράζονται όλλανδικά καί προκαλούν τό γενικό ένδιαφέρον. 
Οί έκδόσεις τών έργων του έξαντλούνται. Πηγαίνουν στή Βασι
λεία ν' άνακάλύψουν άνέκδοτα έργα του. Γίνονται όλοένα και
νούργιες έκδόσεις. ·ο Καστελλιόν άναστήθηκε καί συμμετέχει 
στόν άγώνα γιά τήν άνεξιθρησκεία καί τήν έλευθερία τής σκέψε
ως καί τής συνειδήσεως. Οί ίδέες αύτές έπιβάλλονται καί άiια
πτύσσονται -κατά περίεργη έπιταγή τής μοίρας- σ' αύτές άκρι
βώς τίς χώρες, όπου έπεκράτησε ό Καλβινισμός σάν θρησκεία. 
Στήν 'Ολλανδία, στήν Άγγλία, στήν Άμερική. Στή Γενεύη κατα
φεύγει ό Βολταίρος, ό «έχθρός τού θεού», γιά νά βρή όσυλο 
έλευθερίας. 

Παντού οί έλεύθερες συνειδήσεις ένστερνίζονται τίς ίδέες 
τού Καστελλιόν καί καταδικάζουν κάθε πνευματική ή θρησκευτι
κή καταπίεση. Τά Συντάγματα τών πολιτισμένων καί προοδεuτι-
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1,ών Κρατών διακηρύσσουν τό δι1ωίωμα της έλευθερίας της 01<έ
ψεως 1<αί της συνειδήσεως. 

Ώς τόσο, παρ' δλες τίς δια1<ηρύξεις 1ωί τά Συντάγματα, ό δαί
μονας τοϋ φανατισμού καί τής μισαλλοδοξίας δέν πέθανε. Πολ
λοί είναι -όκόμη 1<αί σήμερα- έ1<είνοι πού μάχονται ηiv έλευθε
ρία της συνειδήσεως. Άλλά καί πολλοί τήν ύπερααπίζουν. Ή 
πάλη άνάμεσα ατό σκοτάδι καί στό φώς, στήν όπισθοδρομικότη
τα καί ατήν πρόοδο, στή μισαλλοδοξία καί ατόν σεβασμό της 
γνώμης τών ό.λλων, συνεχίζουν άπό αίώνων καί έξακολουθοϋν 

άδιάκοπα. 
· Χρέος κάθε τιμίου άνθρώπου νά έρyάζεται yιά τήν πρόοδο,

νά μάχεται yιά τήν άνεξιθρησκεία, νά άyωνίζεται yιά τήv άλήθεια, 
νά ύπερασπίζεται τήν έλευθερία της σκέψεως 1<αί της συνειδή
σεως. 
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Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΥΗΣΙΣ 

Ι.Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ 

·ο Μινωϊκός πολιτισμός, σύγχρονος τού τών Αίγυπτίων, τών
Σουμερίων καί τών Χιττιτών, ύπερβαίνει τήν ήλικίαν τών ΛΕ" αίώ
νων π.Χ. καί άκμάζει μέχρι τού ΙΕ' π.Χ. αίώνος, άπό τών μέσων 
τού όποίου άρχεται ή παρακμή, πιθανώς έκ θεομηνιών καί έκ ξε
νικών έπιδρομών, τών Μυκηναίων μετά τών 'Αχαιών, κατ' άρχήν, 
καί, μετά τόν Τρωϊκόν πόλεμον, τών Δωριέων. Καθ' 'Όμηρον, ή 
Κρήτη, έν πελάγει κειμένη, εϋφορος καί περίρρυτος ύδάτων, 
έχουσα ένεννήκοντα πόλεις, κατήντησε νά κατοικήται ύπό δια
φόρων φυλών, ίδίαν γλώσσαν λαλουσών· έκεϊ καί ή μεγάλη πόλις 
Κνωσσός, όπου ό θεοφιλής Μίνως έβασίλευσε· 

Κρήτης τις γαί έστι, μέσ(f) ένί οϊνοπτε πόντω· 
καλή καί πίειρα, περίρρυτος έν δ' άνθρωποι 
πολλοί, άπειρέσιοι, καί έννενήκοντα πόλεις 
άλλη δ' άλλων γλώσσα μεμιγμένη· έν μέν 'Αχαιοί, 
έν' δ' Έτεόκρητες μεγαλήτορες, έν δέ Κύδωνες 
Δωριέες τε τριχάϊκες, δϊοι τε Πελασγοί 
τήσι δ' ένι Κνωσσός μεγάλη πόλις, ένθα τε Μίνως 
έννέωρος βασίλευε, Διός μεγάλου δαριστής. 
Ή έν Κρήτη λατρεία τής Μεγάλης θεάς η Μεγάλης Μητρός 

τής παλαιολιθικής καί νεολιθικής έποχής, προηγουμένης τού 
άρρενος θεού, είκονιζομένης μέ προτεταμένα στήθη, φερού
σης, ώς χθονίας θεότητας, όφεις είς τήν κεφαλήν, άναγνωριζο
μένης, έπίσης, ώς θεάς-όγελάδος, ώς πνεύματος τών δένδρων 
καί τών καρπών καί, βραδύτερον, καταστάσης ώραίας θεότητας 
τών γεννήσεων, τής γονιμότητας τής τύχης καί τού θανάτου, 
παύει, σύν τη παρακμή τού Μινωϊκού πολιτισμού, νά κατέχη ήγε
τικήν θέσιν καί άντικαθίσταται ύπό τής Ρέας, μητρός τού Διός -
πατρός θεών καί άνθρώπων, ή όποία παραδίδει τήν πρωτοκαθε
δρίαν τού θήλεος είς τό άρρεν καί, οϋτως, άπό τής μητριαρχίας 
είσερχόμεθα είς τήν πατριαρχίαν. 

Κατά τήν γνωστήν παράδοσιν, ό Κρόνος, άδελφός καί σύζυ
γος τής Ρέας, διά νά μή έπαληθεύση ή πρόρρησις τών γονέων 
του, Ούρανού καί Γαίης, κατά τήν όποίαν ύπό τινος τών τέκνων 
του θά έξεθρονίζετο, κατεβρόχθιζεν αύτά άμα τη γεννήσει των, 
ώς τούτο συνέβη διά τήν Έστίαν, Δήμητρα καί 'Ήραν, τόν Πλού
τωνα καί Ποσειδώνα. Ή Ρέα, μή άνεχομένη τήν περαιτέρω τε
κνοφαγίαν τού Κρόνου, ότε έκυοφόρει τόν Δία, κατέφυγεν είς 
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Κρήτην, όπου έγέννησεν αύτόν έν κρυnτώ καί έδωσεν είς τόν 

Κρόνον έσnαργανωμένον λίθον, όντί τού νεογνού, τόν όποιον 
κατέnιε, μr1 άντιληφθείς τήν άλλαγήν. Ή Ρέα ένεnιστεύθη τόν 
όρτιγέννητον θεόν είς τούς Κορύβαντας, οί όποιοι διεφύλαξαν 

αύτόν είς τό σπήλαιον της Δίκτης η της 'Ίδης, όπου, διά τού θο

ρυβώδους περί τό λίκνον του χορού των, nαρημnόδισαν τόν 
Κρόνον ν' όκούση τούς κλαυθηρισμούς τοϋ νεογνού. Έκει, ώς 

βρέφος, τή φροντίδι τών Νυμφών Άδραστείας καί 'Ίδας έτράφη 

διά τού γάλακτος της αίγός 'Αμαλθείας, τού μέλιτος της μελίσ

σης Πανακρίδος καί τού άφεψήματος τού εύώδους δικτάμου της 
Δίκτης καί, βραδύτερον, έδιδάχθη τάς χρησίμους τέχνας καί 

έnιτηδεύματα ύnό τών Κουρήτων καί Ίδαίων Δακτύλων. Ό Ζεύς, 

ότε ήνδρώθη, κατέλαβε η1ν έξουσίαν τού κόσμου, άνατρέψας 
τόν πατέρα του Κρόνον, τόν όποιον ύnεχρέωσε νά nίη τό μαγικόν 

φάρμακον της Μήτιας, διά τού όnοίου έξήμεσε ζώντα καί έν 

nλήρει άναnτύξει τά ύn' αύτού καταβροχθισθέντα τέκνα του. 

Ή Ρέα έξεnροσώnει τήν αύτήν βασικήν έννοιαν της Μεγάλης 
Μητρός, της Μητρός τών θεών, της κυριάρχου θεάς της γης, 

της γονιμότητας καί έταυτίζετο μετά της Φρυγίας Κυβέλης τών 

'Ανατολικών έθνοτήτων. Σύγχρονοι έρευναι έν ΚνωσσQ ένδει

κνύουσι τήν Κρητικήν καταγωγήν της Ρέας, της όnοίας ή λα

τρεία ήτο συναισθηματική, μετά nροξερχόντων όργιαστικών καί 

μυστηριακών χαρακτήρων. Είς αύτήν όnοδίδεται ή κατασκευή 
φαρμάκων δι' έντριβάς κατά τών πόνων καί κατά τών παιδικών 

νόσων. Οί Κορύβαντες, άnοτελούντες τήν άκολουθίαν της Ρέας 

καί της Κυβέλης, έλάμβανον μέρος μετά τυμπάνων καί κυμβά

λων είς τάς nρός τιμήν τών θεαινών τούτων λατρευτικός τελε
τάς, έκέκτηντο ίαματικών γνώσεων ύnό τήν καθαρτικήν έννοιαν 

καί όnεμάκρυνον τήν νόσον καί τά κακοποιά πνεύματα. Οίιτοι 

έχουσι στενήν σχέσιν, η καί ταυτίζονται άκόμη, μετά τών Τελχί
νων της Ρόδου, τών Καβείρων της Σαμοθράκης, ώς καί τών Κου
ρήτων καί Ίδαίων Δακτύλων, περί τών όnοίων, τών δύο τελευ

ταίων, κατωτέρω. Οί Κούρητες, δαίμονες έν ΕύβοίQ, ΑίτωλίQ καί 

ΆκαρνανίQ, είσήγαγον τήν «ένόnλιον όρχησιν», αύτοί, είς τήν 
άκολουθίαν της Ρέας άνήκοντες, διεφύλαξαν τόν Δία, «μετά τυ
μπάνων καί άλλων ψόφων καί ένοnλίου χορείας καί θορύβου nε

ριέnοντες», όnό της nαιδοφάγου μανίας τοϋ Κρόνου, καί αύτού, 

τού Διός, «τροφεις λέγονται καί φύλακες, είς Κρήτην έκ Φρυ

γίας μετακληθέντες ύnο της Ρέας» Κατ' όλλην έκδοχήν, είναι οί 

διδάξαντες τόν Δία, ώς εϊδομεν, ώς καί τούς κατόπιν Κρητας μυ
σταγωγούς καί θεραnευτός, οί ίδρυταί τών μυστηριακών ίερουρ-
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γιών, οί κάτοχοι τού μυστικού τής γεννήσεως τών θεών, οί εύρέ
ται τών χρησίμων έν γένει άποκτημάτων, οί διδάσκαλοι τής ίαμα
τικής τέχνης. Οί 'Ιδαίοι Δάκτυλοι, άκόλουθοι καί αύτοί τής Ρέας 
καί τής Κυβέλης, πρώτοι οίκισταί τής Ίδης, «σίδηρόν τε έξεύρον 

καί είργάσαντο πρώτοι καί άλλα πολλά τών πρός .τόν βίον χρησί
μων», ύπήρξαν μάγοι καί τήν θεραπευτικήν τέχνην ησκουν. Φαί
νεται, ότι οί Ίδαίοι Δάκτυλοι έμύουν τούς νεοφύτους είς τούς 
κατωτέρους βαθμούς καί οί Κούρητες είς τούς άνωτέρους. Ό 
Ζεύς έλατρεύθη τό πρώτον έν Δωδώνη τής 'Ηπείρου, όπου ή λα
λούσα δρύς τού άρχαιοτέρου έπωνύμου μαντείου, φυλασσομέ
νου ύπό τών έχόντων άκαθάρτους πόδας Σελλών, τών έν ένυ
πνίφ έρμηνευτών τής λαλιάς τού ίερού δένδρου. Ή έν Όλυμπία 
λατρεία τού Διός είναι μεταγενεστέρα, έφ' όσον οί πρός τιμήν 
του άγώνες, αί Όλυμπιάδες, έθεσπίσθησαν άπό τού 776 n.X., τό 
δέ χρυσελεφάντινον ό.γαλμά του έγένετο ύπό τού Φειδίου τQ 
430 n.X .. Έλατρεύετο έπίσης, έν Ρόδφ διά τού έπωνύμου τού ία
τρού τών θεών, ώς Παιάν Ζεύς, έν Έρυθραίς ώς άποτρόπαιος, 

τ.έ. άπομακρύνων τήν νόσον, καί άλλαχού. Περί τής έν Κρήτη μυ
στικής λατρείας του κατωτέρω. 

Ή Κρήτη, μεταξύ Αίγύπτου καί Έλλάδος κειμένη, προηγήθη 
τής τελευταίας είς γνώσεις έπί τής έσωτερικής παραδόσεως καί 
άπέβη διάσημος διά τών σπουδαίων μάντεων, καθαρτών καί θε
ραπευτών, ώς οί Κρήτες Θαλήτας καί Έπιμενίδης καί ό έκεϊ μυ
ηθείς Σάμιος Πυθαγόρας. Περί τής άρχαιότητος τών Κρητικών 
μυστηρίων πληροφορούμεθα έκ Διοδώρου Σικελιώτου λέγοντας 
«τάς δέ τιμάς καί θυσίας καί τάς περί τά μυστήρια τελετάς έκ 
Κρήτης είς τούς όλλους άνθρώπους παραδεδόσθαι» καί «τών 
γάρ θεών φασι τούς πλείστους έκ Κρήτης όρμηθέντας έπιέναι 
πολλά μέρη τής οίκουμένης, εύεργετούντας τά γένη τών άνθρώ
πων καί μεταδιδόντας έκάστοις τής έκ τών ίδίων εύρημάτων 
ώφελείας». Τήν σπουδαιότητα τής έν τοϊς μυστηρίοις τούτοις δι
δασκαλίας έξετίμων είς ϊσην μοίραν μετά τών Αίγυπτιακών καί οί 
φιλόσοφοι άκόμη, ώς έκ τής έπιστολής θολού πρός Φερεκύδην 
καταφαίνεται, καθ' ην αύτός καί ό Σόλων, μετά τά είς Κρήτην καί 
Αϊγυπτον ταξίδιό των, θά έπλεον είς Σύρον, έάν τό έπεθύμει. Ή 
άρχή τών καθαρτικών μυστηριακών τελετών θά όφείλετο είς τήν 
πεποίθησιν τών σοφών τής Κρήτης, ότι ό όνθρωnος είναι κάτο
χος άθανότου ψυχής, ούρανίας προελεύσεως, τής όποίας ή 
πτώσις έν τή σαρκική φυλακή έμπνέει είς αύτήν τήν έπιθυμίαν νά 
έπανεύρη τήν άπολεσθείσαν πατρίδα της καί έπανολοκληρωθή. 
Άλλ' ή ζωή θέτει έμπόδια έναντι τής αύϊομάτου λυτρωτικής όρ-
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μής τής ψυχής όδύνη, ταλαιπωρία, μίανσις καί αίσχύνη εΤvαι τά 
λύτρα τής γήϊνης τούτης έξοpίας της. Ή συνεχής αϋτη πάλι έν τη 
άναζητήσει τής σωτηρίας της καί ή ύποταγή της είς τάς όpέξεις 
τής κατωτέρας φύσεώς της τύπτουσι καί pίπτουσι ταύτην άπό 
τοϋ φωτός είς τήν σκιάν. Μόνον δ' ή κατ' έπανάληψιν κάθαρσις 
είναι δυνατόν v· άπελευθεpώση τήν ψυχήν τοϋ φορτίου τών 
έλαττωμάτωv της καί νά τήν επαναβαπτίση είς τά θεία νάματα. 
'Υπάρχει, λοιπόν, διπλή κάθαρσις πpός πpαγματοποίησιv τής 
άπαλλαγής τής ψυχής άπό τών δεσμών τής ϋλης, διά vά πpοχω
ρήση πρός τήν τελειότητα καί vά πλησιάση τόv πνευματικόν κό
σμον· ή κάθαρσις τοϋ σώματος δι' άγνισμών καί τελετών καί τής 
ψυχής διά npοσευχu)V καί λειτουργιών. 

Έκ τών περί Θαλήτα, τοϋ ει< Γόρτυνος τής Κρήτης άρχαιοτέ
ρου διασήμου μύστου, άκμάσαντος κατά τόν e· π.Χ. αίώνα, 
πληροφοριών συνάγεται, δτι οί είς τά Κρητικά μυστήρια μυούμε
νοι, έδιδάσκοvτο τήν ίατρικήv, τήν καθαρτικήν, τήv μουσικήv, τήν 
όρχηστρικήv καί τήv νομοθετικήν τέχvηv. Ουτος, ό Θαλήτας, 
έγένετο εύφήμως γνωστός έξω τών όρίων τής ίδιαιτέρας πατρί
δος του, διότι «Λακεδαιμόνιοι μουσικής άπείρως είχοv· έμελε 
γάp αύτοϊς γυμνασίων καί δπλων. Εί δέ ποτε εδεήθησαν τής έκ 
Μουσών έπικουρίας η νοσήσαντες η παραφρονήσαντες η άλλο τι 
τοιοϋτον δημοσίQ παθόντες, μετεπέμποvτο ξένους άνδρας οίον 
ίατρούς η καθαρτάς ιωτά πυθόχρηστον. Μετεnέμψαντό γε μήν 
Τέρπανδον ιωί θάλητα καί Τuρταϊον καί τόν Κυδωνιάτην Νuμ
φαϊον καί Άλκμάνα»· «καί Θαλήτα τό Κρήτα, δv φασι κατά τι πυ
θόχρηστον Λακεδαιμοvίοuς παραγενόμενον διά μουσικής ίάσα
σθαι, άπαλλάξαι τε τοϋ κατασχόντος λοιμοϋ τήν Σπάpτην». 'Ακό
μη, ό Λuκοϋργος, νομοθετήσας κατά τήν παράδοσιν περί τώ 884 
π.Χ, ήλθε παρά «θάλητι μελοποιQ άνδρί καί νομοθετικQ ίστορ11-
σαντα δέ παρ' αύτοϋ τόv τρόπον, δν Ροδάμανθύς τε πρότερον 
καί ϋστερον Μίνως, ώς παρά Διός, τούς νόμους εκφέροι είς άν
θρώπους». Ή ίατρική, όθεν, ήσκεϊτο διά καθαρτικών τελετών 
npός άποβολήν τοϋ μιάσματος, επιτυγχανομένην διά τής καθα
ριότητος τοϋ σώματος καί τών έπφδών πρός άποτροnιασμόν τών 
κακών πνευμάτων, ώς επιστεύετο κατά τήν μεμακρυσμένην 
εκείνην εποχήν, καί ενστάλαξιν σωφροσύνης είς αύτήν. Τής 
μουσικής «τQ όντι τό πρώτον αύτής καί κάλλιστον έργον ή είς 
τούς θεούς εύχάριστος εστιν άμοι�ή· επόμενον δέ τούτφ και 
δεύτερον τό τής ψυχής καθάρσιον καί εμμελές καί εναρμόνιοv 
σύστημα». Διά τήν vομοθεσίαν, ός σημειωθή, δτι αϋτη ητο εμπε
πιστεuμενη είς τούς άνωτέρους βαθμούς της μυήσεως, τούς 
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προπαρασκευάζοντας τούς μέλλοντας ηγετας τής πολιτείας. 

Ύπό τού Θαλήτα έδιδάχθη ταύτην ό Λυκούργος καί ύπό τού 

Έπιμενίδου ό Σόλων, ώς θά ϊδωμεν, καί, άκόμη, ό Πυθαγόρας 
κατά τήν έν Κρήτη μύησίν του, περί ής κατωτέρω. 

Ό Έπιμενίδης, θρυλική μορφή έποποιού, χρησμοδότου καί 
θεραπευτού, έγεννήθη έν Κνωσσώ η Φαιστώ κατά τόν z· π.Χ. 
αίώνα καί έζησε τόν φανταστικόν άριθμόν τών 154 η 299 ετών. 
Κατά τήν παράδοσιν, «ύπό τού πατρός καί τών άδελφών τού πα
τρός άποσταλείς είς άγρόν πρόβατον άγαγείν είς τήν πόλιν, κα
ταλαβούσης αύτόν νυκτός, παραλλάξαι τής τρίβου καί κατακοι-· 
μηθήναι έτη έπτά καί πεντήκοντα», καί δή «ύπ' άντρ� τινί κατε
κοιμήθη επτά καί πεντήκοντα έτη», η «κοιμάσθαι λέγουσιν είσελ
θόντα είς σπήλαιον. Ό δέ ϋπνος ού πρότερον άνήκεν αύτόν πρίν 
η οί τεσσαρακοστόν έτος γενέσθαι καθεύδοντι». Ή θαυμαστή 
αϋτη 7Ού Έπιμενίδου περιπέτεια έθεωρήθη ώς θεϊκή εϋνοια· καί 
όχι μόνον οί Κρήτες, άλλά καί τό Πανελλήνιον άπεκάλουν αύτόν 
θεοφιλέστατον, προγνωστικώτατον, σοφόν περί τά θεία καί τήν 
ένθουσιαστικήν καί τελεστικήν σοφίαν, θείον άνδρα, Κούρητα 
καί νέον Κούρητα, Καί ή έν τQ Ίδαί� άντρω πολυετής έγκοίμησις 
τού Έπιμενίδου, όπου καί ό Πυθαγόρας κατήλθε μετ' αύτού, ώς 
θά ίδωμεν κατωτέρω, είναι χαρακτηριστική τής σημασίας τού 
ϋπνου παρ' άρχαίοις, φέροντος τόν μυούμενον πλησίον τών άνω
τέρων δυνάμεων καί τών νεκρών προγόνων. Τό όνειρον, ή 
γλώσσα τού ύποσυνειδήτου, τό γε νύν, εθεωρείτο τότε θείας 
επινεύσεως καί προρρητικόν τών συμβησομένων. Έν ϋπν� η έν 
έκστάσει οί μάνεις έχρησμοδότουν καί, όντες κεκαθαρμένοι πα
ντός ρύπου, άνέπτυσσον τήν ένόρασιν, διά τής όποίας ήρμήνευ
ον τά όνειρα καί τά σημεία τών οίωνών καί τών θυσιών. Αί δ' άνω
τέρω προσαγορεύσεις, τού νέου Κούρητος ίδί<;Ι, είναι χαρακτηρι
στική ένδειξις τής μακροζωΤας του. Τ' όνομα τού έπικρατεστέ
ρου Κούρητος, έλάμβανον οί έκάστοτε ήγέται τών έν τοίς μυ
στηρίοις τελουμένων· δι' αύτό καί ό Έπιμενίδης, «ου λόγος, ώς 
έξίοι ή ψυχή όπόσον ηθελεν καιρόν καί πάλιν είσήει έν τQ σώμα
τι», μετέβη είς 'Αθήνας, μετακληθείς κατά πυθόχρηστον ύπό τού 
Σόλωνος, διά νά καθάρη τήν πόλιν τών 'Αθηνών τού Κυλωνείου 
άγους, φθίνοντος τού z· π.Χ. αίώνος, ότε καί έδίδαξεν αύτόν τήν 
ίατρικήν, τήν τέχνην τού νομοθετείν, τήν έκλέnτυνσιν τών ίε
ρουργιών καί τήν πραότητα τών εθίμων, καί βραδύτερον, ώς ό
Πλάτων μαρτυρεί: «γέγονεν άνήρ θείος, ός ην ήμίν οίκείος, έλ
θών δέ πρό τών Περσικών δέκα έτεσι πρότερον παρ' ύμάς κατά
τήν τού θεού μαντείον, θυσίας τε έθύσατό τινας». Ύπό τόν πέ-
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nλον, όμως, τού μυστηρίου καί τού θρύλου καλύπτεται ή άλή
θεια, κατά τήν 6nοίαν, «είσί δ' οί μή κοιμηθήναι αύτόν λέγουσιν, 
όλλά χρόνον τινά έκnατήσαι όσχολούμενον περί τήν ριζοτομίαν». 
Ριζοτομώ σημαίνει κόnτω η κλαδεύω τάς ρίζας, η κόnτω άnό τήν 
ρίζαν, έκριζώ· ίατρικώς δέ, τέμνω καί συλλέγω ρίζας βοτανών 
nρός μελέτην τών θεραπευτικών ίδιοτήτων αύτών. Ή ριζοτομία 
κατά τόν z· n.X. αίώνα ητο κτήμα τών Κουρήτων, έν οίς έnιφανέ
στερος 6 'Επιμενίδης, όστις μάλιστα συνίστα τήν χρήσιν ρίζης εϊ
δους τινός σκίλλης, κληθείσης «"Εnιμενιδείου» καί έnήνει τήν λι
τότητα, nεριορίζων τήν λήψιν ποτών καί αιτίων είς ποσότητα κα
τευνασμού τής δίψης καί τής nείνης, άντιτιθέμενος είς τήν μέ
θην καί τόν κόρον. Τό τελετουργικόν τής καθάρσεως τής πόλε
ως τής 'Αθηνών θά ήδυνάμεθα ν' όναnαραστήσωμεν έν συνόψει, 
βασιζόμενοι έnί τής μαρτυρίας Διογένους τού Λαερτίου, οϋτως, 
6 'Επιμενίδης, μετά τών όκολούθων του, τών Ίδαίων Δακτύλων, 
nαραγγέλει τήν όnοκομιδήν καί καύσιν τών όnορρψάτων, συνι
στά λουτρά καθαριότητος τών πολιτών, έnιβάλλει τήν άνάλογον 
δίαιταν, χορηγεί θεραπευτικά καί προληπτικά φάρμακα, τελεί 
παρακλητικός λιτανείας, έξαγνιστικάς θυσίας καί εύχαριστη
ρίους χορευτικός πανηγύρεις. 'Αναφέρεται, ότι λαβών πρόσφα
τα μέλανα καί λευκά, ηγαγεν είς τόν "Αρειον Πάγον καί άφήκεν 
έκείθεν αύτά νά nορευθώσιν όπου ηθελον, δούς όμα nροσταγήν 
είς τούς άκολούθους, όπου άν έκαστον έξαnλωθή, νά θυσιασθή 
είς τόν προσήκοντα θεόν. Έκ τών άνωτέρω περί Έnιμενίδου 
έκτεθέντων συνάγεται, ότι οί άνωτέρου βαθμού μύσται έγνώρι
ζον τήν θεραnευτικήν, τήν όρχησιν, τάς έξαγνιστικάς τελετάς, 
τήν μαντικήν. Προκειμένου περί τής τελευταίας, έnροφήτευσεν 
είς τούς 'Αθηναίους, μετακληθείς ώς εϊδομεν, τήν είσβολήν καί 
ητταν τών Περσών δέκα ετη πρότερον, προείδε τήν ητταν τών 
Λακεδαιμονίων ύnό τών 'Αρκάδων έν ΌρχομενQ καί, έλέγχων 
τόν μύθον τής συναντήσεως τών άετών είς τόν «όμφαλόν» τών 
Δελφών όnό τών όκρων τής γής, είnεν· «οϋτε γάρ ην γαίης μέ
σος όμφαλός ούτε θαλάσσης εί δt τίς εστι, θεοίς δήλος, θνητοίς 
δ' άφαντος». 

Τά περί Κρητικών μυστηρίων nληροφορούμεθα έκ τής ύπό 
τού Πορφυρίου περιγραφής τής μυήσεως τού Πυθαγόρου είς 
ταύτα, τής μαρτυρίας τού Διογένους Λαερτίου τής όναπαραστό
σεως αύτών ύπό τοϋ Malίnger καί τής κριτικής τού Rohde. Ό 
Πυθαγόρας, άφ' ου ήκουσε τού Φερεκύδους, μετέβη είς Αϊγυ
πτον, όπου έξέμαθε τήν γλώσσαν, εϊτα παρά Χαλδαίοις μόγοις 
καί, έν συνεχείQ είς Κρήτην. 'Εκεί, έπιβός προσήλθεν είς τούς 
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μύστας τού Μόργου, ένός τών έπιφανεστέρων Ίδαίων Δακτύλων, 
ύπό τών όποίων ύπέστη κάθαρσιν διά τής κεραυνίας λίθου άπό 
τήν αύγήν παρά τήν θάλασσαν καί κατά τήν νύχτα παρά τόν ποτα
μόν, έστεφανωμένος δι' έρίων μέλανος προβάτου. Ή λίθος τού 
κεραυνίου Διός είχε, κατά τινας, μαγικός ίδιότητας δέν είναι, 
όμως άπίθανον, νά συνεβόλιζε τήν ύλοποιημένην θεϊκήν δύνα
μιν, τήν μαγνήτιδα λίθον, τήν, κατά τό είς τόν 'Ορφέα άποδιδό
μενον έπος, Λιθικά, άνωτερότητα τής θεουργικής έπιστήμης, 
τής διδασκούσης τήν γνώσιν καί τήν χρήσιν τών θαυματουργικών 
ίδιοτήτων τών εύγενών η άλλων ίδιοφυών λίθων, τών προσελκυ
ουσών τήν εϋνοιαν τών θεών καί προφυλασσουσών άπό 
δηλητηριάσεων καί νόσων καi θεραπευουσών τάς παντοειδείς 
τού βίου άνάγκας. Ή μελέτη όμως τής θεϊκής τούτης λίθου, τών 
μυστικών τής όποίας κάτοχοι είναι οί 'Ιδαίοι Δάκτυλοι, είναι έφι
κτή, μόνον κατόπιν καθάρσεως διά τού άλμυρού ύδατος τής θα
λάσσης ύπό τάς άκτίνας τού Φοίβου καί τού γλυκέος τ9ύ ποτα
μού υπό τό φέγγος τής 'Εκάστης, άπαιτούσης κατά τινας, είδικόν 
τελετουργικόν, «ϊνα καθαρθή τό σώμα δπως ή άρετή καθαίρει τό 
πνεύμα». Μετά ταύτα «σύν Έπιμενίδη, κατήλθεν είς τό 'Ιδαίον 
άντρον, άλλά καί έν Αίγύπτφ είς τά άδυτα, καί περί θεών έν 
άπορρήτοις έμαθεν» ο Πυθαγόρας. Οϋτως, ό έπιφανέστερος 
τών Κουρήτων τόν όδηγεί είς τό άντρον, φέροντα άκόμη τά μέ
λανα έρια- έκεί παρέμεινεν έπί τρείς περιόδους τών έννέα ήμε
ρών, ύπέστη τάς κεκανονισμένας δοκιμασίας καί, είτα, άποβα
λών τά μέλανα έρια, ένεδύθη τήν στολήν τού άξιώματός του, 
προσέφερε άναθήματα είς τόν Δία, ήτένισε τόν έστρωμένον 
θρόνον τού θεού καί έχάραξεν έπίγραμμα έπί τού τάφου του 
έπιγράψας «Πυθαγόρας τώ Διί ου ή άρχή, ώδε θανών κείται Ζάν, 

όν Δία κικλήσκουσιν». Ή έν τQ άντρφ παραμονή τού Πυθαγόρου, 
ή όποία, ώς έκ τού Έπιμενίδου εϊδομεν, άπεσκόπει είς τήν διδα
σκαλίαν τής θεραπευτικής καί μαντικής τέχνης, μεταδιδομένης 
ύπό τού έπικρατεστέρου Κούρητος έκάστοτε, γνώστου τής έπι
στήμης τών θεών, καίτοι, κατά τινας, δέν άνθίσταται είς τόν ίστο

ρικόν έλεγχον, έν τούτοις δικαιούται νά γίνη πιστευτή, δσον 
άφορά είς τό λειτουργικόν καί τό τελετουργικόν τής μυήσεως έν 
αύτώ, τώ Ίδαίφ ό.ντρφ, δπως καί έν τώ Χαρωνίφ τής · Αχάρακα καί 
τQ Τροφωνίφ τής Λεβαδείας. Ή δορά, ή τό έριον, τού προβάτου 
συνεβόλιζε τήν ζωώδη φύσιν, τάς χυδαίας όρέξεις, τά ταπεινά 
πάθη, τά όποία ό μύστης πρέπει ν' άποβάλη, ϊνα φθάση έκ τού 
σκότους είς τό φώς, καί τό μέλαν χρώμα τήν τυφλότητα τού βε
βήλου, άπό τής έπιδράσεως τής όποίας ό μυούμενος πρέπει νά 
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έλεuθερωθη. Μόνον μετά τήν πλήρη κάθαρσιν ήδύνατο ν' άπορ
ρίψη τήν δοράν ταύτην καί ν' άτενίση τόν έστρωμένον θρόνον 
τοϋ θεοϋ καί όχι αύτόν τόν θεόν, τό άόρατον καί άρρητον. Στορ
νύειν η στρωνύειν θρόνον'τοϋ Διός είναι ή άρχti τών μετέπειτα έν 
'Αθήναις καί Ρώμη, πρός τιμήν τών θανόντων καί θεοnοιηθέντων 
ήρώων καί ήρωΤδων, τελετών της στρώσεως της ίεpός κλίνης 
τών άρρένων καί τοϋ ίεροϋ δίφρου τών θηλέων (lectisternia, sel
listernia). Ό τάφος τοϋ Διός είχε τήν άλληγορικήν σημασίαν της 
χθονίας κατοικίας, της αίωνίας παραμονής τοϋ άεί ζώντος θεοϋ 
η τόν σuμβολισμόν τοϋ θανάτου της φύσεως, της τελευταίας έκ
δοχής άνταnοκpινομένης, νομίζομεν, είς τήν άναστολήν τής 
βλαστήσεως κατά τό φθινόπωρον καί της έrrανεμφανίοεως τού
της κατά τό έαρ. Ένταϋθα ή κοίμησις καί ή έnιφάνεια τοϋ θεοϋ 
κατ' έτος έnί θρόνου δόξης δέν έχει μόνον τήν έννοιαν της πε
ριοδικότητας ϋrrvou καί έγρηγόρσεως τής φύσεως, άλλά καί τής 
καταλύσεως της ύλικης καί άναστάσεως της πνευματικής ύrrο
στάσεως τοϋ μuοuμένοu καί, άκόμη, τής θυσίας τοϋ άθανάτου 
χάριν τών θνητών, όπως της τοϋ Ζαγρέως Διονύσου τών 'Ορφι
κών. 'Εκτός τών θεών, καί τών μετά θάνατον θεοποιηθέντων 
ήρώων ίατρών καί μάντεων ή λατρεία, αί ύn' αύτών θεραnείαι, αί 
πρός τιμήν των καθαρτικοί τελεταί, αί μυήσεις, ώς καί ή έπιφά
νεια αύτώ έλάμβανον χώραν έν σπηλαίοις η τοίς άδύτοις επωνύ
μων ίερών, όπως τοϋ Ζαλμόξιδος έν Θράκη, τοϋ Μόψοu έν Κιλι
κίςι, τοϋ Άμφιλόχοu έν Αίτωλίςι καί Άκαpνανίςι, τοϋ Άμφιαράοu 
καί Τροφωνίοu έν ΒοιωτίQ, τοϋ Άσκληπιοϋ έν Έnιδαύρ4> καί άλ
λαχοϋ, τοϋ Μαχάονος έν Λακωνίςι, τοϋ Ποδαλειρίοu έν Άποuλίςι, 
τοϋ Άβάριδος έν Σκuθίςι (1) καί τών, περί ών έnραγματεύθημεν, 
Θαλήτα καί Έπιμενίδοu έν Κρήτη. 

Αί μυήσεις παρ' άρχαίοις, αί έν Κρήτη καί είς άλλα μέρη τε
λούμενοι, ήσαν άπότοκοι της έπιθυμίας καί άγωνίας τοϋ άνθρώ
που ν' άποκαλύψη τά μυστικά της φύσεως, της ίδικής του καί τής 
περιβαλλούοης αύτόν, νά έξεύρη τρόπους θεραπείας τών άνα
γκών του, νά είσδύση είς τό όγνωστον μυστήριον τής ζωης καί 
τοϋ θανάτου. Έκ τών μυστηρίων προηλθεν ή έσωτερική έμπει
ρία, ή έξελιχθείσα προϊόντως είς σύστημα έναρμονίσεως της 
έπιστημονικης έρεύνης μετά της μεταφύσικης θεωρήσεως. 
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το ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ ΤΟΥ θΕΟΥ ΕΡΜΟΥ 

Τής ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 

Ή φιλοσοφική έξέταση ώς συμβόλου τού Κηρυκείου τού 
θεού Έρμού, πρέπει νά έχη μεγάλη σπουδαιότητα, γιά όποιον 
προσπαθεί νά έξηγήση τίς βαθειές έσωτερικές έννοιες τής 'Ελ

ληνικής παραδόσεως. Γιατί, σέ προσεκτική μελέτη τής ίερής αύ
τής ράβδου τού θεού, φαίνεται ότι, γιά τούς μεμυημένους τών 
άρχαίων Μυστηρίων, συμβόλιζε περισσότερες άπό μία μυστηρια

_κές άλήθειες. 
Ή έξήγηση πού μπορεί νά δώση κανείς σέ μιά πρώτη καί γενι

κή έννοια, είναι ότι, τό Κηρύκειον έθεωρείτο ώς σύμβολον τού 
μέσου καί τού σκοπού τής πραγματικής έξασκήσεως τής ίερατι
κής έξουσίας τού Μυσταγωγού. Καί τούτο γιατί όπως ό Χθόνιος 

θεός Έρμης, μέ τό Κηρύκειον στό χέρι, συμβόλιζε στήν άρχαιό
τητα τόν ψυχοπομπό στήν ένσάρκωση, στόν θάνατο καί στόν Ού
ρανό, τών ψυχών τών άνθρώπων, έτσι καί ό Μυσταγωγός έπι
στεύετο ώς ένας χθόνιος Έρμης, ψυχοπομπός τών ψυχών τών 
μεμυημένων, στόν πνευματικό 'Όλυμπο τής ά�χαίας λατρείας. 

'Αλλά τό Κηρύκειον έξεταζόμενον χωριστά ώς ίερά ράβδος, 
μέ τήν παραστατική κάθετό της γύρω άπό τήν όποία έλίσσονται 

οί δύο χρυσοί όφεις πού στρέφονται στόν Ούρανό, φανερώνει 

τήν έπικοινωνία μέ αύτόν τού ζεύγους τών ίερέων τής άρχαίας 
θρησκείας. (Τό ζεύγος τών ίερέων συμβόλιζαν καί οί δυό χρυσοί 
όφεις, πού έμεναν στόν Λαβύρινθο τής 'Επιδαύρου). Γιατί είναι 

γνωστό ότι ή γεμάτη πνευματικές άλήθειες, λατρεία τών 'Ελλή

νων, είχε πάντοτε στήν έξάσκησή της καί ίέρειες, άκόμη καί άπό 
τήν πρίν 5000 χρόνια Μινωϊκή έποχή. 

Ό Άγγλος θεόσοφος Leadbeater, άναφερόμενος σχετικά 

μέ αύτή τήν συμμετοχή τών γυναικών έγραφε: «'Η είσδοχή γυ

ναικών ήτο συνήθεια είς όλα σχεδόν τά Μυστήρια τού Κόσμου, 

άλλ' ίχνη τού γεγονότος αύτού είς καμμίαν όλλην χώραν δέν έμ

φανίζονται καθαρώτερα άπό τήν Κρήτη,,. Χωρίς μάλιστα ίέρειες 
καί Πυθίες καμμία ίερουργία δέν έγένετο στήν άρχαιότητα. 

Μία άλλη έρμηνεία τού Κηρυκείου, πού αύτήν τήν φορά, έρ-
. μηνεύει τήν ίερή ράβδο τού θεού Έρμού ώς 'Αγγελιαφόρου τού 
θεού Διός καί τών άλλων 'Ολυμπίων καί πού είναι ή καθαυτό 
πνευματική, είναι έκείνη πού συμβολίζει τό ζεύγος τών έλευθέ
ρων Πνευμάτων, προστατών τών άρχαίων Μυστηριακών 'Οργα
νώσεων. Οί δύο χρυσοί όφεις δηλαδή, συμβολίζουν τούς δύο όρ-
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γανισμούς τού ζεύγους τών έλευθέpων αύτών Πνευμάτων. Πα
ραδείγματα δέ ζευγών στήν 'Ελληνική παράδοση έχουμε πολλά. 
'Ένα μάλιστα τό πλέον σημαντικό, έχομε τό ζεύγος τών άθανά
των θεού Διός καί θεάς 'Ήρας, πού προέρχεται άπό τήν τάξη τών 
ώς άνωτέpω έλευθέpων Πνευμάτων. 

Άλλά ό σημαντικώτεpος όλων ήτο ό συμβολισμός τού Κηρυ
κείου, πού παρουσίαζε τούς δύο αύτούς πνευματικούς όpγανι
σμούς νά «έλίσσωνται κατ' έναλλαγήν», γύρω άπό τήν ίεpή ράβδο. 

Ό τρόπος αύτός φανερώνει ότι οί δύο όpγανισμοί οί όποίοι 
ώς άθάνατοι, ειναι κατά μέν τόν κέντρο των έpμαφpόδιτοι, κατά 
δέ τήν όpγανική μορφή τους δύο άθάνατα πνευματικά γένη, 
όμως κατά ώpισμένα χρονικά διαστήματα, άλάσσουν δυναμικώς 
φύλον η γένος καί ένεpγούν, έκάστοτε άναλόγως. 

Καί τούτο τό πιστεύομε, γιατί θά ήτο άκατανόητο νά δεχθώ
μεν ότι μετά τήν πνευματικήν των άπελευθέpωση σύμφωνα μέ 
τίς φιλοσοφικές θεωρίες, οί ψυχές τών μεμυημένων θά έπρεπε 
νά παρέμεναν στήν αίωνιότητα εϊτε μέ όppενα πνευματικό όpγα
νισμό, εϊτε μέ θηλυκό, εϊτε μέ έpμαφpόδιτο. Άκόμη δέ καί κάτι 
όλλο πιό σοβαρό. Δέν ειναι δυνατό νά βάλλωμε φραγμούς η νά 
διανοηθώμεν άπλώς, ότι ό μέγας νόμος τής έξελίσεως στήν 
Φύση, σταματά μόλις οί άνθpώπινες ψυχές τελειοποιηθούν καί 

άποκτήσουν πνευματικούς όργανισμούς. Ούτε καί δτι μερολη

πτεί ή Φύση γι' αύτούς καί τούς άφήνει στήν αίωνιότητα θηλυ

κούς η άρσενικούς. 

Οί πνευματικοί νόμοι ειναι συνέχεια τών φυσικών καί δέν κά

νουν διακρίσεις στήν έξελικτική πορεία των, είτε τό θέλομε 

έμεϊς οί άνθρωποι εϊτε όχι. Έτσι ή «κατ' έναλλαγήν» προσθήκη 

νέων δυναμικοτήτων στήν άτομική ύπόσταση τού άθανάτοu 

όντος καί ή πλήρης όφομοίωση τού πνευματικού όργανισμού 

πρός τό όνάλογόν του έρμαφρόδιτον κέντρον φαίνεται φυσικώς 

όναγκαία. 
Ή περιέλιξη τών δύο χρυσών όψεων γύρω τής ράβδου, συμ

βόλιζε έπίσης καί τήν παντοτινή σύζευξη τών δύο έτεpοφύλων

καί έρμαφροδίτων κατά τό κέντρον των όργανισμών, πού σχημά

τιζαν έτσι τό έλεύθερο πνευματικό ζεύγος. Άλλά npοϋποτίθετο

ότι είχε έκδηλωθή όπό αύτούς προηγουμένως, ή πλήρης καί

όλοκληρωτική 'Αρμονία μεταξύ των, όπως ειχε έκδηλωθή πιό

πρίν άκόμη καί ή πνευματική άρμονία σέ καθένα χωριστά, μεταξύ

τών ψυχικών-πνευματικών νόμων καί έκδηλώσεών των καί ή

όnοία τούς είχε έλευθερώσει πνευματικά.
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Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Ύπό τοϋ ΕΝΔ. ΑΔ. ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Τήv 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τή μεγίστη τώv 'Εθνικών μας 
έορτώv, άφιερωμέvη στήv έπέτειο τής άπελευθερώσεως τοϋ 
·Έθνους μας, άπό τό βάρβαρο τουρκικό ζυγό, τήv έθvική μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Οί σκέψεις μας, στρέφονται μέ εύλάβεια καί εύ
γvωμοσύvη, πρός τούς πρωτεργάτες τής έλευθερίας μας, τούς
ηρωες έκείvους, έπωvύμους καί άvωvύμους, οί όποίοι διά τώv
θυσιών των, μάς έχάρισαv έλεύθερη πατρίδα. Τήv πολυπόθητη
καί άκριβοπληρωμέvη έλευθερία, ή όποία ώς άvαγεvvώμεvος
Φοίνικας, ξεπήδησε άπό τή στάχτη καί τά τσακισμένα ίερά κόκ
καλο τώv έλλήvωv άγωvιστώv τοϋ είκοσιέvα. Σέ μιά περίοδο πού
ολα έδειχναν τήv έξαφcιvιση τοϋ Έλληvισμοϋ, τό σκοτάδι ήταν
πολύ πυκνό, πού όλα τάσκιαζε ή φοβέρα καί τά πλάκωνε ή σκλα
βιά ... όπως περιγράφει τό τότε δράμα τής φυλής μας, ό έθνικός
μας ποιηηiς Διοv. Σολωμός ...

Σήμερα θεωρώ σκόπιμο vά περιοριστώ ατή συμβολή καί δρά
ση τώv άδελφώv μας Τεκτόνων καί τήv άπ' αύτούς, κατά τό Τε
κτονικό σύστημα όργαvωθείσα καί ίδρυθείσα «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤ ΑΙ
ΡΕΙΑ». 

Άποτελεί άvαμφισβήτητο ίστορικό γεγονός, οτι πρίv κηρυ
χθεί στήv 'Αγία Λαύρα ή έπαvάσταση έναvτίον τοϋ βαρβαρικοϋ 
τυράννου, οί πνευματικοί ίππότες τοϋ γένους, τά τέκνα τοϋ 
Φωτός, οί όποίοι πρόστρεξαv στό κάλεσμα ύπέρ τής 'Ελευθε
ρίας, είχαν έκτελέσει τήν άγρυπvία τους, τήv άγρυπvία τώv 
όπλων, ατό Ναό τής Άρχαίας 'Ελληνικής Σοφίας, έvώπιοv τής 
Θεοτόκου καί τής Παρθένου Προμάχου Άθηvάς, ώς πιστοί καί 
καλοί Χριστιανοί καί μϋστες τής άρχαίας παραδόσεως, τώv 
'Ελευσινίων Μυστηρίων, έπικαλούμεvοι κατά τήv όρκωμοσία 
τους, ώς συνθηματικό τής Τεκτονικής τους ίδιότητας, τό μυσω
γωγικό ίερατείο αύτώv, όπως τοϋτο άvαφέρεται στήv καθιέρωση 
άπό τόv κατηχητή, μετά τό τελετουργικό τής μυήσεως στή Φιλι
κή 'Εταιρεία. 

Οί Τέκτονες, πρόμαχοι καί αύτοί τής έλευθερίας συνεργά
στηκαν άπό τούς πρώτους στήν προπαρασκευή τής 'Ελληνικής 
Άvαγεvvήσεως. Ό άδελφός Ρήγας Φεραίος έπηρεασμένος άπό 
τίς τεκτονικές έμπvεύσεις, συνιστά ατή Βιέννη, μυστική έται
ρεία, άδελφοποιήσεως, δλων τώv ύπό τόv Όθωμανικό ζυγό 
λαών καί προπαρασκευής τής Έλληvικής Έπαvαστάσεως, πρός 
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τό σκοπό τής άλληλοβοήθειας καί έξεγέρσεως έναντίον τού κοι
νού τυράννου. 

Τά μέλη αύτής τής όργανώσεως όρκίζονταν αμοιβαία βοή
θεια καί σύμπραξη, nρός έκρίζωση τής δουλΈ:ίας καί άnόκτηση 
τής έλευθερίας. Ό όδελφός μας Ρήγας Φεραίος έσπειρε σέ γό
νιμο έδαφος τό σπόρο της, τόν οποίον καλλιέργησε έnί προετοι
μασμένου έδάφους, ή ύnό έnίσης άδ. τεκτόνων, ίδρυθείσα «ΦΙ
ΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 'Όταν αύτή έμφανίστηκε οί θούριοι τού άδ. 
Ρήγα Φεραίου, βρισκόταν ατά χείλη όλων τών 'Ελλήνων, πυρπο
λούσαν τίς καρδιές τους και δυνάμωναν τήν ψυχή τους. 

Οί Φιλικοί ένστερνήθηκαν τά ίερά σύμβολα καί μυστήρια τής 
'Ελευσίνας, τής Τεκτονικής άδελφότητας, τήν οποίαν ό Οίιρανός 
ένέnνεε, ύnέρ τής άnελευθερώσεώς μας μέ σύμβολα τήν Πανα
γία, τήν είκόνα τού Σωτηρος ΧΡΙΣΤΟΥ καί τήν τής άρχαιοελληνι
κής παραδόσεως, θεά τής Σοφίας nρόμαχο-Άθηνό, τά όποια 
έvέnvεav τήν άnελευθέρωση τής 'Ελλάδας. Μέ άnοτέλεσμα τή 
διάψευση τού Μέτερνιχ πού είπε ότι: «δέν έγνώριζε τήν ϋnαρξη 
'Έθνους ΈλληνικοΟ ... » καί άσφαλώς καί τήν έκ τής τέ,φρας όνο

γέννηση τού Φοίνικα. 
'Ένα έτος δέ, μετά τούς άσεβείς καί βέβηλους λόγους τού 

Μέτερνιχ ατή Βιέννη, οί Ξάνθος καί Σκουφάς, μέ τούς Τσακά
λωφ καί Άναγνωστόnουλο, ύnό τίς Τεκτονικές έμnνεύσεις τους, 
συνέστησαν τή Φιλική 'Εταιρεία, στήν όnοία μετείχαν, οί έnίσης 
τέκτονες Ν. 'Υψηλάντης, Κ. Μάνος, Γ. Κατακουζηνός, Δ. 'Υψη
λάντης καί Άλ. 'Υψηλάντης τού οποίου ό «'Ιερός Λόχος» έφερε 
τεκτονικά έμβλήματα. Τέκτονες έnίσης !)ταν οί: Παλαιών Πα
τρών Γερμανός, θεόδ. Κολοκοτρώνης καί ή πλειονότητα τών με
λών τής Φιλ. 'Εταιρείας, όπως άnοδεικνύεται άnό τόν όρκο τόν 
όnοίο έδιδαν οί φιλικοί καί iστορικά έγγραφα τά όnοία ύnάρχουν 
άκόμα καί στήν Εύρώnη (Βατικανό). 

Ό Θεόδωρος Γεν. Κολοκοτρώνης ατό βιβλίο του τό 1860 μέ 
τίτλο «ΙΕΡΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ» τό όnοίο όφιερώνει ατή 
μνήμη τών όδ. Τεκτ. Σκουφό καί Τσακάλωφ, γράφει: 

«Εύλογημέναι αί Μασσωνικαί Στοαί 
αί όnοίαι σάς έβάnτισαν είς τήν κολυμβήθραν τής έλευθερίας ... » 

Ό μυούμενος στή Φιλική 'Εταιρεία κρατούσε στά χέρια του 
τήν είκόvα τής 'Αναστάσεως τού Σωτήρος ΧΡΙΣΤΟΥ, σύμβολον 
τού έnιδιωκομένου σκοπού, ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, 
όταν έδιδε τήν κατά πάντα Τεκτονική διαβεβαίωση-όρκο, κατά 
τήν εισδοχή του, όφού έρωτότο έnανειλημμέvως, έόν έnέμενε 
νά μυηθεί στή Φιλ. 'Εταιρεία: 
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«ΕΊσαι άκόμη είς καιρόν νά παραιτηθής (έλεγε πρός αύτόν 
ό κατηχητής) έάν δέν στοχάζεσαι ίκανόν τόν έαυτόν σου, 
διότι άπό τόν δεσμόν είς τόν όποίον μέλεις νά έμβης, ό θά
νατος μόνον είναι τό μέσον τής σωτηρίας σου. Ή μεταμέ
λειά σου μετ' όλίγον θέλει είναι άσυγχώρητος». 
Κατά τήν διάρκεια τής είσδοχής του, ό μυούμενος κρατούσε 

άναμμένο κερί, τό μόνο φώς πού ύπήρχε, στό χώρο τής όρκωμο

σίας του καί ό καθηγητής έλεγε πρός αύτόν: 
«Αύτό τό κηρίον είναι ό μόνος μάρτυς τόν όποίον ή δυστυ
χής πατρίς μας, λαμβάνει όταν τά τέκνα της όμνύωσι τόν 
όρκον τής Έλευθερίας των». 
Καί τώρα άπαγγείλατε μετ' έμού τόν όρκον: 
«·ορκίζομαι ένώπιον τού Άληθινού θεού, οίκειοθελώς, ότι 
θέλω είμαι έπί ζωής μου πιστός είς τήν Φιλικήν Έταιρείαν 
κατά πάντα. Νά μήν φανερώσω τό παραμικρόν, άπό τά 
σημεία καί λόγους της μήτε νά σταθώ κατ' ούδένα λόγον, 
ή άφορμή τού νά καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω περί 
τούτων, μήτε είς συγγενείς μου, μήτε είς πνευματικόν η φί
λον μου». 
«'Ορκίζομαι νά προσέχω πάντοτε τήν διαγωγήν μόυ, διά νά 
είμαι ένάρετος. Νά εύλαβώμαι τήν θρησκείαν μου, χωρίς 
νά καταφρονώ τάς όλλας». 
Μετά τήν όρκωμοσία, έπακολουθούσε ή κατά πάντα μυστική 

τεκτονική καθιέρωση ύπό τού Κατηχητού ή όποία έχει ώς έξης: 
«'Ενώπιον τού Ένός, άοράτου καί πανταχού παρόντος 
Άληθινού θεού τού αύτοδικαίου έκδικητού τής παραβάσε
ως καί τιμωρού τής κακίας, κατά τούς κανόνας τής Φιλικής 
Έταιρείας καί τήν δύναμη τήν όποίαν μ' έδωκαν οί Μεγάλοι 
'Ιερείς τών Έλευσινίων, καθιερώ σε καί δέχομαί σε, ώς μέ
λος, καθώς καί έγώ παρεδέχθην, είς τήν Έκκλησίαν τών 
Φιλικών». 

Ή Τεκτονική δομή καί μορφή τής Φιλικής Έταιρείας, έφερε 
καί τόν τέκτονα φιλέλληνα Λόρδο Βύρωνα, όπως συμβάλλει καί 
έκπληρώσει στή χώρα μας τό καθολικό καθήκον του πρός τήν 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καί τή λατρεία του πρός τό άρχαίο κάλλος τής θεάς 
τής Σοφίας καί πνεύματος τής άρχαίας Έλλάδος. 

Οί Τέκτονες, Κουντουριώτης, Κουμπάρης, Σέκερης, κατρα
κάζης, όταν ύψώθηκε τό λάβαρο τής Άγίας Λαύρας άπό τό πε
φωτισμένο τέκτονα 'Ιεράρχη, είδαν πραγματοποιούμενη τήν πο
λύμοχθη προπαρασκευή τής άναστάσεως τού "Εθνους, άπό τά 
πεφωτισμένα τέκνα τού Γένους, τά όποία ώς μυημένα τέκνα τού 
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ΦΩΤΟΣ, έκ τού Έλευθεροτεκτονισμοϋ άντλησαν, τήν ήθική 
βάση καί τό μηχανισμό τοϋ συστήματος όργανώσεως, τής Φιλι
κιϊς 'Εταιρείας. 

Τέλος, τά έργα της άnέδειξαν, ότι ήσαν άληθινά Τέκνα τοϋ 
Φωτός καί πρέπει στή μνήμη τους νά nοϋμε μετά τοϋ θεοδ. Γεν. 
Κολοκοτρώνη: 

Εύλογημέναι αί Τεκτονικοί Στοοί αί όnοϊαι έβάnτιοαν καί 
βαπτίζουν, είς τήν κολυμβήθραν τής καθολικι'Ίς 'Ελευθε
ρίας τούς Τέκτονας, διά τής δυνάμεως τοϋ Μεγάλου "Ιερα
τείου, τών ·Ελευσινίων Μυστηρίων, τό όnοϊον είς χρόνους 
άρχαίους, nαρεϊχεν βοήθειαν nρός ·Ελευθερίαν, φωτισμόν 
καί μεταμόρφωσιν είς τάς ψυχός τής Γής ... 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ύπό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ή 'Επιστήμη στά νεώτερα χρόνια κατέβαλε μεγάλες προσπά
θειες γιά νά έξηγήσει τά φαινόμενα τής ϋλης κι' έφθασε σέ κα
ταπληκτικά άποτελέσματα προόδου. Άπό τούς πρώτους πολιτι
σμούς τά φωτεινότερα πνεύματα πρός τόν αύτόν σκοπό κατεύ

θυναν τίς ύπεράνθρωπες δραστηριότητές τους. Τά μέσα, πού 
χρησιμοποιούσαν οί άρχαίοι γιά τή διερεύνηση τού ύλικού Σύ
μπαντος ήταν άρκετά διαφορετικά άπό τά σημερινά. Τότε ή διαί
σθηση καί ή μεταφυσική ήταν τά μοναδικά μέσα γιά τήν άποκά

λυψη τών διαφόρων μυστικών τής φύσεως. Σήμερα πρός τόν 
αύτό σκοπό χρησιμοποιείται περισσότερο ή Μαθηματική σκέψη, 
πού ταυτίζεται μέ τή λογική. Είναι δηλαδή ένα είδος ύπερλογι
κής. 

Μ' αύτά τά μέσα σκέψεως τών νεωτέρων χρόνων έφθασε ό 
άνθρωπος στά ένδότερα τής ϋλης καί άποκάλυψε ένα κόσμο, 
πού άποτελείται άπό ήλεκτρισμό. Τό μικρότερο τεμάχιο τής 
ϋλης τό «άτομο,, άποτελείται κυρίως άπό σωματίδια ήλεκτρισμέ
να, άλλα θετικά κι' όλλα άρνητικά. Τά πρώτα είναι τά «πρωτόνια,, 
καί τά δεύτερα τά «ήλεκτρόνια». 'Όλα τά φαινόμενα άκτινοβο
λίας, τά χημικά κ.λπ. είναι άποτέλεσμα τής ήλεκτρικής ένέρ
γειας τών διαφόρων σωματιδίων της ϋλης. Οί διάφορες κινήσεις 
τών ήλεκτρονίων μέσα στό Σύμπαν παράγουν όλα τά φαινόμενα; 

πού κάθε στιγμή έκτυλίσσονται μπροστά μας. Γενικά σύμφωνα 
μέ τίς νεώτερες θεωρίες τό Σύμπαν είναι ένα φαινόμενο ΗΛΕ
ΚΤΡΙΣΜΟΥ. 

Στήν άρχαία έποχή έπίστευαν ότι τό Σύμπαν άποτελείται άπό 
τέσσερα στοιχεία «Πύρ", «Γη", «'Ύδωρ» καί «'Αήρ". Άλλά άρχή σ' 
όλα αύτά σύμφωνα μέ τίς διάφορες δοξασίες έρχόμενες άπό τήν 
'Ανατολή καί μέ τίς δοξασίες τού μεγάλου 'Έλληνα φιλοσόφου 

τής 'Ιωνικής Σχολής Ήράκλειτου, είναι τό «ΠΥΡ". Αύτή ή θεωρία 
τού Ήράκλειτου «τού Πυρός άρχή,, δηλαδή νά θεωρεί ότι άρχή 

· όλων τών πραγμάτων τού Σύμπαντος είναι τό Πύρ, όσο παράδοξο
κι' άν φαίνεται είναι κάτι, πού πηγάζει άπό μιά μεγαλειώδη διαί

σθηση, πού όδηγούσε τά μεγάλα πνεύματα έκείνης τής έποχης.

Ή άρχαία 'Απόκρυφος 'Επιστήμη άπό τίς 'Ινδίες μέχρι στίς 
άκτές της Μεσογείου είχε σάν κέντρο τή δοξασία τού «Πυρός
Άρχή", πού άποτελεί τήν ούσία τού Σύμπαντος καί τό όργανο 
τών θεών. Στίς 'Ινδίες ό Άγνι ήταν ή μεγαλύτερη θεότητα της 
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θρησκείας τών Βεδών καί παρίστανε τό «Πύρ» μέ όλες του τίς 
έκδηλώσεις. Ό "Άγνι ήταν τό κρυμμένο Πύρ σ' όλα τά πράγματα. 
Τό Πύρ είναι τό μέσο πού έπενεργοϋν οί θεοί πάνω στόν κόσμο. 
Είναι τό Πύρ ό δρόμος, οού μέσα άπ' αύτό κατέρχεται τό Πνεύμα 
στήν ϋλη καί πάλι μέσα άπ' αύτό άνέρχεται ή ϋλη πρός τό πνεύμα. 

Ό Ήράκλειτος είχε τήν άντίληψη ότι ό όρατός κόσμος πηγά
ζει άπό τό Πύρ, τή θερμότητα. Αύτό άκριβώς ύποστηρίζει καί ή 
σύγχρονη Έπιστήμη μέ τίς διάφορες θεωρίες ότι ή ύψηλή θερ
μότητα τών άστέρων μεταστοιχειώνει τήν ϋλη. Τό άξιοσημείωτο 
τού :Ηράκλειτου έπί τού «Πυpός-Άρχης», πού πηγάζει άπό τή 
διαίσθηση, άπό τήν έμπνευση, άποτελεί τή βάση της άpχαίας Σο
φίας. Σ' αύτή ό σύγχρονος άνθρωπος μ' άλλα μέσα προσπαθεί νά 
φθάσει. 

Ή σημερινή Έπιστήμη λοιπόν μέ τίς μεγαλειώδεις έnιτεύξεις 
της έφθασε ατό συμπέρασμα ότι τό Σύμπαν άποτελείται άπό 
ήλεκτpισμό. Άπό τ' άλλο μέρος ή Άρχαία Σοφία θεωρούσε άρχή 
όλων τών πραγμάτων τού Σύμπαντος τό «Πύρ». Ήλεκτρισμός καί 
Πύp είναι ένα καί τό αύτό πράγμα, μιά καί ή αύτή όντότητα. 

Ό Πυθαγόρας θεωρούσε ότι «άpχή τών πάντων είναι ό άpιθ
μός», ότι ή ϋλη δέν νοείται χωρίς τούς άpιθμούς. Ό σημερινός 
άνθρωπος έφθασε στό συμπέρασμα ότι ή ϋλη χωρίς τόν ήλεκτρι
σμό δέν νοείται κι' ότι ό ήλεκτρισμός είναι διασκορπισμένος πα
ντού σ' έλάχιστες μονάδες, τά 11λεκτρόνια. Ό Άpιθμός έπομέ
νως τού Πυθαγόρα φαίνεται ότι συμβόλιζε τόν ήλεκτρισμό ατή 
φύση. 

Ή Άpχαία Σοφία μέ τήν έμπνευση τών έξόχων Μυστών της 
έφθασε στ' άνώτατα έπίπεδα τού φωτεινού Πύργου της Άλή
θειας καί είσηλθε στά μεγάλα μυστικά της φύσεως. Άλλά κάποιο 
καιρό ό άνθρωπος άnαρνήθηκε τά πάντα, έζησε σκοτεινές έπο
χές κι' έκάλυψε ό χρόνος τίς άρχαίες έπιτεύξεις στήν ϋλη, ατή 
ζωή καί στό πνεύμα. Τό σκοτάδι έκάλυψε τίς σκέψεις καί τά 
έργα τ' άνθρώnου μέχρι τήν έποχή έκείνη όπου κάποια φωτεινή 
άκτίνα άρχισε καί πάλι νά φωτίζει τό πνεύμα του κι' άρχίζει ένα 
καινούργιο άγώνα γιά τήν άποκάλυψη της Άλήθειας. Μ' άλλα 
μέσα όμως, μέ τή σκέψη καί τή λογική. Κι' έφθασε τώρα νά έξη
γεί τό Σύμπαν μέ τόν 'Ηλεκτρισμό κάτι πού ή άρχαία Σοφία τό 
όνόμαζε ΠΥΡ. 

Σήμερα περισσότερο άπό κάθε όλλη έποχή καταβάλλεται μιά 
γιγαντιαία προσπάθεια νά έξεταστούν καί σχολιαστούν μέ κάθε 
φιλοσοφική λεπτομέρεια όλες οί άρχαίες σκέψεις κοί όράμοτο 
άπό τήν Άνατολή μέχρι τή Δύση, γιά νά γνωρίσουμε πόσο είχαν 
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προχωρήσει έκείνη τήν έποχή μέσα στά μυστικά τοϋ κόσμου τών 
ίδεωδών καί τοϋ κόσμου τών γεγονότων. Γιατί βρισκόμαστε σ' 
άδυναμία νά προχωρήσουμε περισσότερο στή γνώση. Μπορεί ή 
άρχαία Σοφία, νά είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο άπό μάς, 
άλλά μ' άλλη μορφή. Ή έξήγηση τοϋ Σύμπαντος άπό τούς νεώτε
ρους μέ τόν ήλεκτρισμό καί άπό τήν άρχαία Σοφία μέ τό ΠΥΡ 
μάς άποκάλυψε ότι ή σημερινή πνευματική έξέλιξη δέν είναι 
τόσο πολύ μεγάλη όσο πιστεύουμε. Μπορ�ί ν' άπαιτηθοϋν πολλά 
χρόνια άκόμη γιά νά φθάσουμε έκεί όπου έφθασε ή άρχαία ΣΟΦΙΑ.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ Σ. ΝΑΓΟΥ 

Ή άδελφότης είναι φυσικός Νόμος, συνδέων πάντα άνθρω
πον καί πάσαν έν τή φύσει έκδηλωθεϊσαν ϋπαρξιν. Πάντα τά όντα 
έξεδηλώθησαν ύπό τής αύτής ούσίας καί έχουσιν, ώς έκ τούτου, 
κοινήν τήν καταγωγήν καί κοινόν τόν σκοπόν. Τόν Νόμον τούτον 
τής άδελφότητος οί άμαθεϊς, οί άγνοοϋντες τάς λειτουργίας τής 
φύσεως, δέν δύνανται νά έννοήσουν, καί ώς έκ τούτου προκα
λούνται ή διάκρισις τών άνθρώπων είς φυλάς, είς τάξεις, είς 
έθνικότητας άντιμαχομένας πρός άλλήλους, ό κοινωνικός άντα
γωνισμός, οί πόλεμοι καί όλα έκεϊνα τά δεινά, τά όποϊα άποτε
λοϋν τήν αίτίαν τής κακοδαιμονίας τής έnικρατούσης έν τή άν
θρωπότητι. 

Ό έχων έν τή ψυχή του τήν άγάπην φωτίζεται καί καθίσταται 
πνευματικός ηλιος. 'Όπου ύnάρχει άγάnη άπό έκεί έκnορεύεται 
καί τό φώς. 'Όπου διαφημίζεται ώς ύnάρχον φώς καί δέν έξωτε

ρικεύεται άπό έκεϊ άγάπη πρός τήν άνθρωπότητα, πρός τήν πρό
οδον αύτής, έκεϊ δέν ύnάρχει πράγματι φώς, άλλ' έστία παρα
πλανώσα τόν άνθρώπινον νοϋν. 

Ό άνθρωπος πρέπει νά γνωρίση τόν έαυτόν του καί τόν σκο

πόν καί λόγον τής ύnάρξεώς του. 
Νά κατορθώση νά άπαλλαγη άπό τά πάθη καί τά διάφορα 

όλέθρια έγωϊστικά έλαττώματα. 
Νά γνωρίση νά σέβεται καί νά nροσαρμοσθη nρός τούς 

θείους Νόμους τής φύσεως. 

Νά γνωρίση τί είναι ζωή καί ποίος είναι ό σκοπός τής ζωής έν 

τή φύσει. 

Αί άλήθειαι δέν πρέπει νά μεταδίδωνται πρός άνθρώπους μή 

ίκανώς παρασκευασθέντας καί μή έχοντας άνεπτυγμένην τήν 

κρίσιν καί έλεύθερον τόν νοϋν. 

Είς τήν έξέλιξιν τοϋ Ίάκχου είς Διόνυσον Έλευθερέα, είς τάς 

σχέσεις αύτοϋ πρός τήν Περσεφόνην, ύπάρχει τοποθετημένη ή

μεγάλη έννοια τής άποθεώσεως τής άνθρωπίνης ψυχής καί τής

όριστικής έγκαταλείψεως ύπ' αύτής τών χωρών τοϋ 'Άδου.

Αί μεγάλοι πνευματικοί έννοιαι πάντοτε ύπάρχουσι κατά πολύ

θαυμαστόν τρόπον διατετυπωμέναι είς τάς άλληγορικάς είκόνας

τής μεγάλης 'Ελληνικής παραδόσεως. 

'Αείποτε ό άνθρωπος πρός τήν ίδίαν αύτοϋ διανόησιν, πρός

τό ίδιον αύτοϋ άτομον προσδίδει μείζονα τής πραγματικής άξίαν.
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Τά μεγαλουργήματα τού άνθρωπίνου πνεύματος δέν πρέπει 
νά μάς άφήνουν άσυγκινήτους, διότι αύτά καί μόνα έξασφαλί
ζουν τήν πρόοδον τού πνεύματος ήμών καί μάς ώθούν είς τήν 
όδόν τής γαλήνης καί τής ευδαιμονίας. 

Πάν κοινωνικόν άτομον, όσον περισσότερον είναι άνεπτυγμέ
νον, κατά τοσούτον ύποχρεούται νά συνεισφέρη είς τήν κοινωνι
κήν πρόοδον, χωρίς διά τούτο νά έπιζητή δι' έαυτό προνομιακά 
δικαιώματα. 

Τά Μυστήρια πανταχού έζήτησαν νά έπαναφέρουν τόν όν
θρωπον είς τήν φυσικήν όδόν καί ν' άποκαταστήσουν αύτόν κύ
ριον τών φυσικών του δικαιωμάτων άπό τά όποία τόν άπεξένωσεν 
ή δημιουργηθείσα κακία. 

Ή φύσις δημιουργεί έξόχους διανοίας και προορίζει αύτάς νά 
μεταγγίσουν ήλιακόν φώς είς τάς άνθρωπίνας ψυχός, διά νά 
άναθάλη είς αύτάς ή πίστις έπί τήν άρετήν. 

ΕΠΙΜ. Π.Δ.Α. 
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ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Άnό τήν τελευταία έκθεσι τού βιβλίου ατό Ζάππειο, έπεσε 
ατά χέρια μου καί διάβασα γιά δεύτερη φορά τό βιβλίο του Ale
xis Carell «ό άνθρωπος αύτός ό άγνωστος». 

Μέ πολλά παραδείγματα, διακριτικότητα, άλλά καί πειστικό
τητα, ό συγγραφεύς άναλύει τό θέμα του τό όnοίον καί τερά
στιον είναι άλλά καί άnοκαρδιωτικόν. 

'Υπάρχει όμως μία έρώτησις. Πράγματι ό άνθρωπος είναι 
άγνωστος ατόν έαuτό του η καί ατό περιβάλλον του, δηλαδή δέν 
γνωρίζωμεν τί εϊμεθα (ύλικά καί πνευματικά) η μήπως δέν θέ
λουμε η δέν μό.ς συμφέρει νά ψάξωμε ατό βάθος του είναι μας 
γιά νά γνωρίσωμε τήν άγνωστη πλευρά του; 

θά έλεγα ότι οί περισσότεροι τών άνθρώπων μέ λίγη ύπομονή 
καί λίγη έσωτερική έρευνα θά μπορούσαν περίπου νά καταλάβουν 
τί κρύβουν μέσα τους, διότι δέν θά πρέπει νά είναι πολύ δύσκολο, 
σέ στιγμές άδuναμίας καί στοχασμού, νά βγάλουν ώρισμένα συ
μπεράσματα, άnό τήν ψυχικήν τους τουλάχιστον σύστασιν. 

Γεγονός είναι ότι θέλωμε νά βλέπουμε έξωτερικώς τουλάχι
στον τόν έαuτόν μας όπως έμείς θέλουμε νά τόν βλέπουμε καί 
νά τόν φανταζόμεθα, όσον άφορά δέν τόν έσωτερικόν μας κό
σμο, προσπαθούμε νά τόν παροuσιάσωμε, όπως άρέσει ατούς 
άλλους. 

'Ελάχιστοι είναι οί άνώτεροι έκείνοι άνθρωποι πού παρουσιά
ζονται έσωτερικά καί έξωτερικά όπως άκριβώς είναι. 

Ή προσπάθεια άλλαγής τής πραγματικής έσωτερικής μας 
όψεως, είναι καί ή δυσκολία πού δέν μας έnιτρέnει νά διορθώ
σωμεν τήν κακήν όψιν τού έαuτού μας. Τούτο φυσικά γίνεται συ
νήθεια καί πολλές φορές έάν γνωρίσωμε μερικές πραγματικές 
πτυχές τού χαρακτήρα μας, μας είναι δύσκολο νά διακρίνωμε 
ποιές είναι οί πραγματικές καί nοιές οί ύnοκριτικές. Τούτο nιθα-
νόν θά σuμβαίνη, έnειδή ή άντίληψίς μας έχει όρισμένα όρια καί 
ή λογική μας φραγμούς άνunέρβλητοuς γιά νά μnορέσωμε νά 
άντιληφθώμεν τίς λεπτομέρειες τής άνθρώnινης ύπάρξεώς μας. 
Έάν δέν ύπήρχαν οί ύλικοί, νοητικοί καί λογικοί φραγμοί, τότε 
δέν θά εϊμεθα κοινοί άνθρωποι καί κάθε έρευνα καί γνώση τού 
έαuτοϋ μας θά ήτο έφικτή. 

'Ατενίζοντας τό παρελθόν, παρατηρούμε ότι ή άγνοια τοϋ 

έαuτοϋ μας, έδωσε τυχαία ώθησι στήν μηχανική καί τήν χημεία, 
καί άλλαξε τόν τρόπο τής παλαιάς ζωής, γιαυτό ό άνθρωπος πα

ραμένει ξένος στόv τεχνικό κόσμο πού έφτιαξε, διότι δέv γνωρί-
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ζη τήν ϊδια του τή φύσι καί εΤναι δυστυχής, διότι δέν έχη μελετή
ση τήν έπιστήμη τής ζωής άλλά μόνον τήν έπιστήμη τής ϋλης. 

Είναι φανερό ότι ή τεχνολογική πρόοδος δέν προσφέρει ατόν 
άνθρωπο τήν ίσορροπία τών νεύρων του, καί τήν γαλήνην. Ή 
ίσορροπία θά έπέλθη μόνον μέ τήν άνύψωσιν τού πνευματικού 
του έπιπέδου. 

Άσφαλώς ύπάρχει τρόπος νά βρούμε τό σωστό μονοπάτι καί 
νά διορθώσωμεν τήν κακήν πορείαν μας. 

Ή πρώτη μας ένέργεια είναι ό καθημερινός αύτοέλεγχος τό
σον έξωτερικά όσον καί έσωτερικά. «Τί παρέβην; Τί έπραξα; Τί 
έπρεπε νά πράξω καί δέν τό έπραξα;» μέ προοπτικήν άλλαγήν 
καί διόρθωσιν πορείας. 

'Ένας άλλος τρόπος, είναι νά πλησιάσωμεν άνθρώπους άπο
δεδειγμένα ίκανούς καί πνευματικά άνώτερους ώστε νά άντλού
με γνώσεις άπό τήν συμπεριφορά των καί τίς ένέργειές τους. 
Παράλληλα νά άσχολούμεθα μέ ώφέλιμα βιβλία, ώστε σύν τώ 
χρόνω νά βελτιωθούμε καί νά εϊμεθα είς θέσιν νά βοηθήσωμεν 
τούς συνανθρώπους μας. 

Λέγοντας άπό συνήθεια ότι δέν γνωρίζομεν τόν έαυτόν μας ή 
τόν άνθρώπο γενικώς, ϊσως νά εΤναι βολικό καί ξεκούραστο ώστε 
νά άφήνωμε τούς έαυτούς μας νά ένεργούν σύμφωνα μέ τό ρεύ
μα τής έποχής καί τάς όρέξεις των, ένώ γνωρίζομε ότι ό σκοπός 
τού άνθρώπου έπί τής Γης, είναι ή άνάκτησις τής έλευθερίας, ή 
όποία ίσοδυναμεί πρός τήν Γνώσιν καί τήν ήθικήν τελειοποίησιν. 

Έφ' όσον ό άνθρωπος άποτελείται άπό γαιώδες καί άστρικόν 
σώμα, φυσικόν εΤναι νά μήν είναι εύκολον νά γνωρίσωμεν καί τά 
δύο εϊδη σωμάτων μέ κάθε λεπτομέρεια, πλήν όμως έάν προ
σπαθήσωμεν μέ έπιμονή, ύπάρχει μεγάλη πιθανότης νά είσχω
ρήσωμεν στό γαιώδες καί τό άστρικόν σώμα καί κατά τό δυνατόν 
νά άντλήσωμεν γνώσεις οί όποίες θά μάς έπιτρέψουν νά διαγρά
ψωμεν τόν τίτλο τού βιβλίου «ό άνθρωπος αύτός ό άγνωστος». 

Κ. Γρηγοριάδης 
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(Γνώρισε τόν tαυτό σου-Τίποτα τό ύπέρμετρο) 

Ύπό ΠΡΑΞ. ΛΑΪΟΥ 

Α'. Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, τού θεού τού Φωτός, πού ό Πατέ
ρας τών θεών, διάλεξε γιά Κέντρο τής Γης του, μεταξύ τού Ού
ρανοϋ τής Γης καί τής θάλασσας (Άέρα, Χώματος καί Νερού) 
στοιχείων τής Ζωής τοποθετημένο στίς Νότιες πλαγιές τού Παρ
νασσού, καί σ' ενα άμφιθεατρικό χώρο σέ ϋψος 500 μέχρι 700 
μέτρων, προστατευόμενο όπό τούς κρύους βορειο-ανατολικούς 
άνέμους τού χειμώνα καί όπ' τόν, ίδιου προσανατολισμού, κίνδυ
νο τής Βέβηλης έπιρροής τών ίδεών τών Βαρβάρων, μέ τούς κτι
σθέντες λές, τού θεού τό χέρι, άπόκρυμνους, σάν όπολιθωμέ
νους Τιτάνες βράχους, τής Ναυπλίας καί τής Ύόμπειας, τών 
Φαιδριάδων Πετρών, πού άπό τή Ρίζα τους άναβλύζει τό νερό 
τής Κασταλίας Πηγής, τού Καθαρμού τών θεοπρώπων, καί πού 

οί Κορυφές τους δέχονται τούς κεραυνούς τού Δία, ... οί άπα
στράπτουσες ζωοοδότρες τού ηλιου άκτίνες, δέν όποτολμήσανε 

νά σκιάσουν η σβύσουν, τήν έσωτερική-ίερή άξία τέτοιου είδους 

ρητών, όπως αύτών πού στήν όρχή άναφέρθηκαν, γραμμένων 

άπάνω στό άέτωμα τού προνάου τού θεού τού Φωτός! 'Αντίθετα, 

μέ τήν άντανάκλαση τών θερμών ζωοδότρων όκτίνων Του, λά

μπανε καί λάμπουν, άκτινοβολούσες σέ όλες τίς ψυχές τώv 'Αν

θρώπων, πού θέλουν νά τίς άξιοποιήσουν, στόν έσωτερικό πνευ

ματικό Τους κόσμο ... 

Β'. Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΡΙΟ-ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙ

ΚΟ ΧΩΡΟ, πού μόνο ένας θεός τού Φωτός θά διάλεγε γιά κα

τοικία Του, οί πρώτοι Μυημένοι στά Ίερά, η τής Πανάρχαιας πρίν 

όπό 11 χιλιάδες χρόνια 'Ελλάδας η τής άρχαίας Αίγύπτου, ίσως 

Κουρήτες (Κρήτες), άνακαλύψανε τό χάσμα τrϊς Γης, άπ' όπου

άναδύονταν οί άτμοί τών Σπλάγχνων τής Χθονίας Γαίας θεάς, μέ

τήν 'Ικανότητα τής μαντικής δυνάμεως, καί πού δώσανε ατούς

άνθρώπους τό μύθο τής άνακαλύψεως τού χάσματος άπ' τό βο

σκό Κουρήτα, ό άποκρυφισμός καί ό μυστικισμός, βρήκανε τό

ίδανικό μέρος γιά τήν έπιτυχία τών θείων σκοπών, καί οί μυημέ

νοι 'Ιερείς, δώσανε ατούς άνθρώπους, τούς παραβολικούς τους

μύθους, πού μ' αύτούς, προκαλούσαν τούς κατάλληλους, στήν

έξεύρεση τής όρθής έρμηνείας τους ... 
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Γ. Σ' Α ΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, πού άγνωστο πότε, άρχισε ή λατρεία 
τού Φοίβου 'Απόλλωνα, ητανε, λέει ό Μύθος, ό ναός τής χθονίας 
Γαίας θεάς καί ό γιός της Πύθων, φύλαγε αύτόν, όπως καί τό χά
σμα τής Γής, μέ μορφή δράκου (τρομερού φιδιού) ... Καί ό πύθιος 
θεός, πού έρχότανε άπό τή Θεσσαλία, ή τήν Κίρρα, σκότωσε τόν 
Πύθωνα, γιατί ήθελε ΕΚΕΙ, νά γίνει ό Ναός του ... καί ό μύθος συ
νεχίζει ... Κατέβηκε μετά τήν Κίρρα, πού ήτανε άποικισμένη άπό 
Κρήτες, καί άπό έκεί, προμηθεύτηκε τούς πρώτους ίερείς του, 
Κουρήτες, ή μεταμορφώθηκε σέ δελφίνι καί τό πρώτο πλοίο πού 
βρήκε στή θάλασσα, όδήγησε στήν Κίρρα, ή σύμφωνα μέ άλλες 
έκδοχές, σέ Παραλία τής Κορίνθου. Στό πλοίο αύτό, ήτανε 
Κρήτες έπιβάτες, Κρήτες ναυτικοί καί Κρήτες έμποροι. 'Όταν 
λέει ό μύθος, όδηγήθηκαν στήν 'Ακρογιαλιά τής Κίρρας ή Κορίν
θου, ό Δελφίνιος θεός, άποκαλύφθηκε σ' αύτούς καί τούς έπει
σε νά γίνουν ίερείς του, φύλακες τού ναού του καί ερμηνευτές 
τών χρησμών του καί πρόσθεσε: « ... Ώς μεν tγώ τό πρώτον tν ίε

ροειδtϊ πόντω είδόμενος δελφίνι θοης tηί νυός όρουσα, ώς 
μοι εϋχεσθαι Δελφινί� αύτάρ ό βωμός αύτός δtλφιος καί tπό

ψιος έσσεται άεί. .. » ('Όπως έγώ πρώτα ώς νέφος στήν άνοικτή 
θάλασσα, έλαβα τή μορφή τού Δελφινιού καί ταχύτατα έσπευσα 
στό πλοίο -πού όδήγησα έδGr έτσι καί σείς- θά προσεύχεσθε 
όπωσδήποτε στό Δελφίνια καί ό Δέλφιος αύτός βωμός καταφα
νής άπό μακρυά θά είναι). 

Οί Κουρήτες πεισθήκανε καί άφού κτίσανε Βωμό τού 'Απόλ
λωνα, στήν παραλία, πού νά φαίνεται άπό τή μακρυνή θάλασσα, 
άκολούθησαν τό θεό τους ατούς Δελφούς καί ϊδρυσαν τό Μα

ντείο, στήν έποχή πού βασίλευε ό 'Ήρωας Δελφός, γιός τού 
'Απόλλωνα, πού σύμφωνα μέ τίς έκδοχές, νά όφείλεται καί ή 
όνομασία τών Δελφών ... 

Δ'. Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, οί μύθοι δέν σταματούν ... ό 'Όμηρος, 
τόν όνομάζει Πυθώ, λέξη πού προέρχεται ή άπό τό ρήμα «πύθε
σθαι» (σήπεσθαι) καί έννοεϊ τή σήψη τού πτώματος τού Πύθωνα, 
γιατί ό Φοίβος, μετά τό φόνο τού Δράκοντα, άφισε τό πτώμα του 
vά σαπίσει έκεϊ, ή καί άπό τό όνομα τού Πύθωνα. Στή μεταγενέ
στερη έποχή, δόθηκε ή όνομασία «ΔΕΛΦΟΙ» πού σέ βοιωτικές 
έπιγραφές άναφέρεται σάν «Δαλφοί» καί σέ άλλες σάν «Βελφοί» 
καί πού άποδίδεται, όπως πιό πάνω λέχθηκε, στόν ηρωα Δελφό, 
γιό τού 'Απόλλωνα, πού άλλη παράδοση τόν θέλει, σάν άρχηγό 
Κρητών άποίκων, πού έφθασε μέ αύτούς στήν Κίρρα η στήν Κό
ρινθο καί μετά ατούς Δελφούς καί πού ϊδρυσε πόλη ναό καί μα
ντείο, ή, σύμφωνα μέ άλλη έκδοχή, καί άπό τό έπίθετο τού 
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'Απόλλωνα, σάν Δελφινίου, πού τοϋ δόθηκε άπό τότε πού μετα
μορφώθηκε σέ δελφίνι, γιά νά όδηγήσει τό πλοίο τών Κρητών 
στήν παραλία, η γιατί, ό 'Απόλλων ήταν καί θεός τών ναυτικών καί 
τών μεταναστών καί τόν παρομοίαζαν μέ δελφίνι, συμβολισμό 
τής γαλήνιας θάλασσας καί τοϋ γαλάζιου ούρανοϋ, γιατί τό δελ
φίνι, όταν βγαίνει στήν έπιφάνεια, ύnόσχεται τή νηνεμία. 

Αύτή είναι ή έπικρατέστερη έξήγησή της, σάν Δελφινίου 
θεοϋ λατρείας τοϋ 'Απόλλωνα στό ναό του στή Δήλο καί τών 
πολλών χρησμών πού δίνονταν άπό τό μαντείο τών Δελφών, γιά 
τήν άποίκηση ... 'Άλλοι, σύγχρονοι έρευνητές, συνδέουν τό όνο
μα τών Δελφών, μέ τό 'Αρχαίο 'Εβραϊκό Τοnονύμιο «Δέρφυς» καί 
άλλοι έχουν τή γνώμη πώς σημαίνει ... Χάσμα Γής ... 

Ε'. Α ΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, πού τό χάλκινο άγαλμα 
τοϋ ηρωα Δελφοϋ ύψώνονταν έπιβλητικό στό δρόμο μεταξύ τής 
κορυφής τοϋ Παρνασσού καί τοϋ Κωρυκίου 6ντρcυ, λέει ό Παυ
σανίας, καί σέ άπόσταση 60 σταδίων άnό τήν πόλη του, άγνα
ντεύοντας αύτήν προστατευτικά, πού οί θεοnρώποι όδηγοϋνταν 
στό τέμενος τής 'Αθηνάς τής Προναίας, γιά νά αύτοσυγκεντρω
θοϋν, πρίν άπό τόν καθαρμό τους στά νερά τής Κασταλίας 
Πηγής, γιά νά γίνουν άξιοι τοϋ καθαρμού αύτοϋ, πού τό χάλκινο 
άγαλμα τοϋ νικητή τών άρματοδρομιών ήνιόχοu, κοντά στό ναό, 
μέ τό μυστικιστικό του βλέμμα καί τό αίνιγματικό γαλήνιο ϋφος, 
έδειχνε τόν τρόπο πού είναι δυνατό νά έπιτύχουν τά ύψηλά ίδα
νικά, πού κάτω άπό τήν άνατολική πλευρά τής ·Άλω ('Αλώνι) καί 
στή δεύτερη πύλη τοϋ όνατολικοϋ τοίχους, όναπαρίσταναν, στίς 
γιορτές τών Πυθίων, τό φόνο τοϋ ΓlιJθωνα άπό τόν Άπόλλωνα, 
πού πίσω όπ' τή Στοά τών 'Αθηναίων, ό πολυγωνικός Τοίχος μέ 
τήν άπαράμιλλη τεχνική λαξεύσεως τών λίθων, μέ τήν τέλεια με
ταξύ τους έφαρμογή καί τόχαραγμένο σ' αύτούς ίδιότυnο άρχείο 
όποφάσεων μέ έπιγραφές ίδιωτικοϋ δικαίου, καί μέ τίς ίδιαίτε
ρες περιπτώσεις άπελευθερώσεως δούλων ... διάλεξε καί ό με
γάλος μύστης Πυθαγόρας, νά έπισκεφθεί καί νά μείνει κοντά 
στούς 'Ιερείς γιά ενα χρόνο, μετά άπό τήν έπιστροφή του, στήν 
Έλλάδα καί έπειτα άnό τήν πολύχρονη ζωή τοϋ Μυημένου, στά 
ίερά τής Αίγύπτου ... 

ΣΤ'. ΑΠ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ τοπο ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, πού ό μεγάλος 
ποιητής Πίνδαρος, έψελνε τά θαυμάσια μεγαλόπνοα ποιήματά 
του στό Φοίβο, καθισμένος στό σιδερένιο του θρόνο, μέσα στό 
ίερό τοϋ ναοϋ, πού στίς 7 Βυσίου κάθε χρόνο, ήμερομηνία γεν
νήσεως τού 'Απόλλωνα (όντίστοιχος μήνας ό Φεβρουάριος) ή 
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Πυθία, μετά όπό τόν καθαρμό της στήν Κασταλία πηγή, καθότανε 
στόν τρίποδα, πάνω στό χάσμα τής γής, όφού έπινε τό κατακά
θαρο νερό όπό τήν ,Κασσατία πηγή, συμβολισμός τού έσωτερι
κού καθαρμού τού πνεύματος καί τής θεόπνευστης τροφής, μα
σώντας φύλλα δάφνης καί στεφανωμένη μέ δάφνινο στέφανο 
(τού ίερού φυτού τού 'Απόλλωνα) καί πού έδινε τούς χρησμούς 
στούς θεοπρώπους, πού ή μυστικιστική μαντική τέχνη δημιούρ
γησε τήν Πυθία, τούς μάντεις-προφήτες καί την έξάστοιχη στοι
χουργική σάν χαρακτηριστικό τών χρησμών ... όκουστήκανε όπό 
τώ στόμα μιάς Πυθίας, σέ κατάσταση έκστάσεως, χρησμοί μέ 
αίώνιες όξίες, όλλά πάντοτε παραβολικοί, καί σχεδόν πcτέ σα
φείς ... καί τούτο, γιατί όπευθύνονταν σέ θεπρώπους, πού είχανε 
ύποστεί, όπό έπιβεβλημένους τύπους, καθαρμό ... καί θά έπρεπε 
νά ήταν άξιοι, νά βγάλ-ουν τή σωστή όπ' αύτούς έρμηνεία... ή 
κακή έξήγηση τών χρησμών, προέρχονταν όπό θεροπρόπους 
πού φαινομενικά είχαν ύποστεί καθαρμό ... τά έπακόλουθα τής 
όμόθειάς τους, ήταν, όπως θά δούμε καί πιό κάτω, όλέθρια ... 

ΖΌ ΑΠ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, τού όμφαλού τής γής, (πού όπως ό 
όμφάλιος λώρος τροφοδοτεί τό έμβρυο, έτσι καί οί Δελφοί τρο
φοδοτούν πνευματικά όσους άνθρώπους βρίσκονταν στό σκό
τος) όπου τά άδυτα τού Ναού, κοντό στό άγαλμα τού θεού, έδει
χναν τό σημείο πού συγκρουσθήκανε καί πέσανε οί όετοί πού ό 
Δίας έξαπέστειλε όπ' τό δύο άκρα τής γής, γιά νά βρεί τό κέντρο 
της, ή πού έδειχναν τόν τάφο τού Πύθωνα, σάν έμβλημα τής έπι
κρατήσεως τού καλού πάνω στό κακό, όπου ή ίερά όδός μέ τά 
πλήθη τών κτισμάτων της, τών θησαυρών της καί τών όμέτρητων 
όγαλμάτων, τεράστιας καί αίώνιας καλλιτεχνικής όξίας, όπου τό 
στάδιο, τό θέατρο καί τά άλλα όφιερώματα, έδειχναν πόσο βαθύ 
σεβασμό, οί όρχαίοι 'Έλληνες όλλό όκόμα καί οί βάρβαροι, τρέ
φανε γιά τό θεόπνευστο έργο τού Μαντείου ... Γεννήθηκαν καί οί 
Άμφικτιωνίες, σάν ένα μέσον, γιό τήν προσέλκυση τών έλληνι
κών πόλεων-κρατών, σέ εύγενικούς άγώνες καί συνέδρια ίερά, 
μέ σκοπό τήν άμβλυνση τών παθών μεταξύ τους καί τήν προσπά
θεια γιά έξεύρεση μιάς λογικής βάσεως, πού θά ήτανε δυνατό νά 
κατορθωθή ή όπομάκρυνση τού πολέ'μου, όπό τή μιά μεριά, καί ή 
έπικράτηση τής Είρήνης στούς όνθρώπους, όπ' τήν άλλη ... 

ΗΌ Άς προσπαθήσουμε τώρα, νά έρευνήσουμε καί διεισδύ
σουμε πιό πολύ καί πιό άναλυτικά, στά μέχρι τώρα όναφερθέντα, 
καί μέ τή βοήθεια τής μυστικοφιλοσοφικής τέχνης τής έρευνας, 
νά μπορέσουμε νό έξόγουμε τίς κρυμμένες, πίσω όπό τούς συμ-



1992 ΔΕΛΦΟΙ 61 

βολισμούς καί τίς άλληγορίες, ίστορικές πραγματικότητες, πού 
οί μυημένοι τών Δελφών, κράτησαν μυστικές καί προστάτευσαν, 
έτσι τή ΔΕΛΦΙΚΗ ΙΔΕΑ, άπό τό μίασμα τής βέβηλης μυρμηνγκιός 
τών βαρβάρων καί νά σκιαγραφήσουμε, όσο τούτο είναι δυνατό, 
προσεγγίζοντας τήν ίστορική άλήθεια, τή δράση τού Μαντείου ... 

e·. Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, κάποια έποχή, άγνωστο πότε, έφθα
σε μιά όμάδα μυημένων Κρητών, ϊσως, άπό τά Ίερά άδυτα τής 
Αίγύπτου, η (άν παραδεχθούμε τίς άποκαλύψεις "Αρχαίων Αίγυ
πτίων Μυστών, στό Σοφό Σόλωνα, βάσει τών όποίων, ή ήλικία τών 
αρχαίων 'Ελληνικών Μυστηρίων περνάει τά 9.000 χρόνια πρίν τό 
Χριστό) τής Κρήτης, (πού πολύ πιθανά νά ητανε έκεί καί τά 
πρώτα μυστήρια τού κόσμου), μέ άρχηγό τό Δελφό, (σάν έπιβε
βαίωση έρχεται άνακάλυψη άρχαίου Δελφικού Νομίσματος, πού 
παριστάνει τό Δελφό, μέ τά χαρακτηριστικά μελαμψού κρητικού) 
πού εϊχανε ξεκινήσει νά βρούν, στήν "Ηπειρωτική "Ελλάδα, ένα 
κατάλληλο τόπο, γιά νά συνεχίσουν έκεί, τήν εύγενική άποστολή 
τους καί τή λατρεία τού θεού τους. "Ίσως, άν προέρχονταν άπ' 
τήν Αϊγυπτο, άντί τής λατρείας τού ··Αμμωνα-Ρό, πού τό πιό πιθα
νό είναι νά είχαν μυηθεί στά ίερά του, προσαρμόσανε τή λατρεία, 
στόν "Απόλλωνα, σάν θεό τού ϊδιου συμβολισμού τού φωτός, στά 
έξωτερικά του γνωρίσματα, παρουσίαζαν τό θεό τούτο, όπως ή 
λεπτή έλληνική ψυχοσύνθεση τόν ηθελε, ατά έσωτερικά όμως, 
σάν θεό τού φωτός, όπως ήταν καί ό ··Αμμων-Ρό, πού στά ίερά 
του, στό Κάρνακ τής Αίγύπτου, διδασκότανε τό δόγμα τής ένώ
σεως τού θείου στό μόνο θεό. (Γιά τίς διδασκαλίες τους αύτές, 
οί 'Ιερείς-Μυημένοι τού Ίερού τούτου, πάθανε πολλές καταδιώ
ξεις καί δέν άποκλείεται μιά όμάδα Κρητών 'Ιερέων, νά έφυγε 
όπό τήν Αϊγυπτο, σέ έποχή καταδιώξεων ... ) Ίσως πάλι, ή ·ομάδα 
αύτή, νά προερχότανε άπό τήν Κρήτη, η καί όπό τή βόρεια 'Ηπει
ρωτική "Ελλάδα, άπό τά ·ορφικά δηλαδή μυστήρια, η καί νά φθά
σανε έκεί, άπό διάφορα μέρη, σέ διάφορες, μικρού σχετικά δια
στήματος, έποχές ... Ή τελευταία έκδοχή, είναι καί ή πιό πιθανή, 
γιατί οί Μύθοι, διαφέρουν μεταξύ τους, ώς πρός τήν ·ομάδα τών 
πρώτων άποίκων ... ("Ο βοσκός Κουρήτας, οί ναυτικοί πού όδηγη

θήκανε στήν Κίρρα, η γιατί ή Κίρρα ήτανε άποικισμένη άπό 

Κρητικούς. "Η έκδοχή πώς μιά όμάδα άπό τούς πρώτους άποί

κους τών Δελφών είχε προέλευση τή Θράκη, ένισχύεται άπό τήν 

προσθήκη τής 'Ορφικής σκέψεως, στήν έσωτερική διδασκαλία 

τού θεού "Απόλλωνα, δηλαδή, τών δύο διαφορετικών άποκαλύ

ψεων, τών όντιθέσεων τής μιας θεότητας τού Διονύσου καί τού 
"Απόλλωνα ... ). 'Επειδή, ή έναρξη τής λειτουργίας τού Μαντείου, 
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χάνεται ατά βάθη τών αίώνων, δέν διαφαίνεται, ή στήν άρχή, άνε

ξάρτητη λειτουργία του, άπό τή στέρεη άλυσσίδα τών άρχαίων 
έλληνικών μυστηρίων, άλλά οϋτε μπορεί καί νά προσδιορισθεί ό 

χρόνος, πού ατά δελφικά μυστήρια, άποτελέσανε κρίκο τής πα

νελλήνιας άλυσίδας τών μυστηρίων, πού άπό τή Θράκη, περνού

σε στήν 'Ελευσίνα καί στήν 'Ολυμπία καί ϊσως στήν Κρήτη, γιά νά 

ένωθεί μέσω τής Δωδώνης, πάλι μέ τή Θράκη ... Παράλληλα, μιά 

όλλη άλυσίδα, δένει τούς μυστηριακούς κρίκους, σέ πανανθρώ
πινη έπικοινωνία ... (Αύτό όμως, είναι όλλο θέμα ... ). Στό σημείο 

αύτό, ός έπιχειρήσουμε νά κάνουμε μιά σύνδεση γνωρισμάτων, 

μερικών μυστηρίων ... Ό Όρφέας μέ τή λύρα του, μάς συμβολίζει 
τήν έννοια τής παντοδύναμης άρμονίας καί οί μυημένοι οί τεχνί

τες-έρμηνευτές αύτής ... Τά 'Ελευσίνια μυστήρια, μέ τό στάχυ, 

συμβολίζουν τήν έννοια τής παντοδύναμης γονιμότητας καί οί 

μυημένοι τους, είναι τά τέκνα καί οί έργάτες τής μάνας γής. Τά 
δελφικά, συμβολίζουν τήν έννοια τοϋ φωτός καί τής άρμονίας 
καί τής γεννέσεως καί οί μυημένοι τους είναι οί τεχνίτες τής μα

ντικής τέχνης ... ΑύτQί οί συμβολισμοί, όλων τών μυστηρίων τοϋ 
κόσμου, όδηγοϋν ατόν ϊδιο δρόμο, τής πνευματικής καί ψυχικής 

άνυψώσεως τών ίκανών καί άποφασισμένων νά πορευθούν 
άγόγγυστα ο' Α ΥΤ Α. .. 

ι·. ΑΠ' ΟΣΑ, μέχρι τώρα άναφερθήκανε, είναι εϋκολο νά γίνει 

κατανοητό πώς ή 'Ομάδα η οί 'Ομάδες τών πρώτων άποίκων-μυ

ημένων, άντιμετώπισαν τεράστιες δοκιμασίες, όπως: Όδοιπο

ρίες, άγώνες η άκόμα καί πολέμους, σέ μιά έποχή πού ή τεχνική 

έξέλιξη ητανε άνύnαρκτη, γιά τήν άμυνά τους, γιά νά βροϋν τόν 

κατάλληλο τόπο καί γιά νά κατακτήσουν αύτόν. Κι' όν οί μυημέ

νοι αύτοί πέτυχαν τήν άnοστολή τους, τοϋτο όφείλεται στήν πί

στη ατούς σκοπούς τους, στήν ύπομονή τους καί ατή διαίσθησή 
τους, δυνάμεις πού εϊχανε σφυρηλατηθεί άπό τίς άλλεπάλληλες 

μυήσεις πού θά εiχανε ύποστεί, στά ίερά, τά πανάρχαια ... Ίσως 

άκόμα, μετά άnό τόσες περιπέτειες, όταν άνακαλύψανε τόν 
τόπο τοϋ χάσματος τής γής, νά βρήκανε καί θηρία, πού τήν έπο

χή έκείνη, ύπήρχανε άφθονα ατά μέρη τής Έλλάδας, κι' άναγκα
σθήκανε ν' άγωνισθοϋνε σκληρά γιά νά τά έξοντώσουν. 

Κι' έτσι, παραδώσανε ατούς άνθρώπους, τό μύθο τοϋ Πύθω

να, σάν άνάμνηση τών δοκιμασιών τους ... (Είναι γνωστό, πώς τό 

φίδι συμβολίζει τό κακό πνεύμα, ίδιαίτερα όταν είναι πολύ μεγά

λο, πού παρασύρει τούς άνθρώπους στό κακό. Στήν Παλαιά Δια

θήκη, άναφέρεται, όπως εΤναι γνωστό, ότι έδωσε στήν Εϋα, νά 

φάει άπό τόν καρπό τής Γνώσεως τοϋ Καλοϋ καί τοϋ Κακοϋ. 
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Πολλές φορές, παρουσιάζεται καί οάν ίερό έρnετό, nού συμβολί
ζει τούς θεούς τής ίατρικής καί τούτο, γιατί τό δηλητήριό του, σέ 
μικρές ποσότητες, ε1ναι εύεργετικό, άφού χρηοιμοnοιεϊται οτήν 
κατασκευή πολλών φαρμάκων. Τό φίδι, έχει καί όλλες φιλοσοφι

κές έννοιες, όπως ε1ναι ό Ούροβόρος όφις κ.ό.). ·Έτσι περίπου, οί 

πρώτοι-μυημένοι--όnοικοι, έγf<ατασταθήκανε ο' αυτό τόν τόπο, 

μετά άπό τήν άντιμετώnιοη τόσων μεγάλων δυσκολιών, καί γίνανε 

οί πρώτοι ίερεϊς τού ναού τού θεού τού φωτός ... Τίς δυσκολίες αύ
τές, δέ θά μπορούσε ν' άντιμετωnίσει κανείς, όν, πρίν, δέν ε1χε 

διαβεϊ, ένα ένα, τά σκαλοπάτια πού όδηγούν οτήν Ίσχυρή θέληση 

στήν ψυχική δύναμη καί οτήν πίστη, γιά τόν ίερό σκοπό τού προο

ρισμού του, καί δέν ε1χε γίνει έκλεκτός μυημένος ... 

ΙΑΌ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, γέννημα, ό Μύθος τού Πύθωνα, 

nού ϊοως νά συμβολίζει καί πιθανές άνθρωnοθuοίες πού μπορεϊ 

νά γίνονταν, σάν προσφορά ατή Χθόνια θεά. Τό συμπέρασμα 

αύτό βγαίνει, άπ' όσα άποδίδονται, nώς ό Άπόλλων ε1πε, όταν 

άπό τόν Κατοπτήριον Τόπον ("Άμφισσα) τόξευσε καί φόνευσε 

τόν Πύθωνα, πού πέθαινε άργά μέ τρομερούς πόνους ... «"Εδώ 
τώρα, θά σήπεσαι ατή γή ... Δέ θά ζεϊς nιά, γιά νά βλάπτεις τούς 

προσκυνητές μου, όταν θά φέρνουν έκατόμβες στό ίερό μου, 

άλλό ή μαύρη γή καί ό ηλιος, θά σέ άποσuνθέσοuν ... ». Καί σημαί

νει nώς γιά τήν έπικράτηση τού καλού, άπαιτούνται άγώνες καί 
θυσίες καί προτερήματα πού άναφέρθηκαν πιό πάνω, καί όπως 

πάντα συμβαίνει, οί χθόνιοι η οί τού σκότους θεοί, πού όπως ει

ναι γνωστό σέ όλους τούς μυημένους, άντιπροσωπεύοuν τά 
πνεύματα τού κακού, έπικρατούν στήν άρχή καί ό θεός τού 

φωτός, πού άναγνωρίζεται σάν τό πνεύμα τού καλού καί άγαθού, 

έπρεπε νά έπικρατήσει μετά άπό έπίπονο καί σκληρό άγώνα καί 

όχι άνώδuνα ... Γιατί ό δρόμος τής άρετής, τού 'Ηρακλή, ε1ναι δυ

σκολοδιάβατος καί μόνο δυνατοί ψυχικά μπορούν νά διαβούν 

αύτόν καί ν' άτενίσοuν στό τέρμα του τό καθοδηγητικό φωτοβό

λο άστέρα ... καί ή οίκοδόμηση τού ναού τής Άρετής, άπαιτεϊ έπί

πονη καί σκληρή έργασία γιά τήν -τέλεια κατεργασία τών λίθων, 

καί τούτο, γιατί όσο πιό τέλεια ε1ναι ή κατεργασία τους, τόσο πιό 
καλή σύνδεση θά έχουν μεταξύ τους καί τόσο πιό στέρεος καί 
άκλόνητος θά ε1ναι ό ναός πού θά κτισθεϊ καί τόσο πιό άστρα

φτερό θά είναι τό, άπό τήν κορυφή του άτενιζόμενο, στήν άνατο

λή φώς ... 

Ό θεός τού φωτός καί τής άρμονίας, έξόντωσε τόν τρομερό 

πύθωνα, πού ητανε έμπόδιο στήν οίκοδόμηση τού ναού του, σάν

τόν Θησέα πού σκότωσε τόν Μινώταυρο, τόν 'Ηρακλή τή Λερναία
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'Ύδρα, τόν 'Άη-Γιώργη τό Δράκο καί τόσους άλλους 'ίδιους συμ
βολισμούς τής έπικρατήσεως τοϋ καλοϋ ... 

Καί μετά τήν έγκατάστασή τους σ' αυτό τόν τόπο, τοϋ Κέ
ντρου τής Γης, οί έκλεκτοί-μυημένοι-ίερείς τοϋ Φοίβου-Άπόλ
λωνα, άρχισαν τή σκληρή καί έπίπονη έργασία τους καί κτίσανε 
ναό, άφιερωμένο στό θεό τους καί φτιάξανε συμβολισμούς καί 
δώσανε παραβολικούς μύθους καί, σκέφθηκαν σάν σόφρωνες 
πού η τανε, πώς έπρεπε νά έξασφαλισθεί ή αίώνια λειτουργία τοϋ 
μαντείου, γιατί οί έπιδιώξεις τους δέν ητανε δυνατό νά πραγμα
τοποιηθοϋν-άμέσως, άλλά οϋτε καί στό στάδιο τής πραγματοποι
ήσεώς τους, νά διατηρηθοϋνε, χωρίς νά ύnάρχει διαδοχή. "Εnρε
πε λοιπόν, νά βγοϋν μυημένοι διάδοχοι, άλλά ... άnαραίτητη 
προϋπόθεση γι' αυτό τό σκοπό, ήταν νά ίδρυθοϋν καί έγκαταστή
σουν ίερά άδυτα μυστήρια ... Κι αύτό έγινε ... Καί μόνο άνώτερα 
πνεύματα μπορούν ν' άνακαλύψουν τήν ϋnαρξή τους, γιατί κάθε 
τους 'ίχνος, έξαφάνισαν οί 'ίδιοι οί ίερείς, άπό τά βέβηλα βλέμμα
τα, άφοϋ όμως άφισαν τούς μύθους καί τούς συμβολισμούς τή 
γνωστή γλώσσα τών σοφών καί μυημένων όλων τών έποχών καί 
όλων τών τόπων ... Καί ή έnίδοσή τους στήν έπιστήμη, έπρεπε νά 
είναι, όσο θά μπορούσε νά γίνει nιό τέλεια ... Άnό τό μύθο τοϋ 
κέντρου τής γης, μπορούμε νά συμπεράνουμε πώς ή άστρονομία 
ητανε πολύ άναnτυγμένη, άφοϋ διάλεξαν γιά κάθετο στό ίσημε
ρινό, τόν διερχόμενο άπό τόν όμφαλό τών Δελφών, μεσημβρινό. 

Άλλά καί ή καλλιέργεια τής μαντικής τέχνης, σέ ύψηλό έnί
nεδο, βασισμένης, πάνω άn' όλα, στήν ψυχική έξύψωση τών 
προφητών καί τής Πυθίας, μέχρι τό σημείο τής διαισθήσεως πού 
έκδηλωνότανε μέ τούς χρησμούς καί μέ σκοπό, τήν καθοδήγηση 
τών άνθρώnων σέ εύγενικούς άγώνες, μάς έnιβεβαιώνει, ότι ή 
έπιστήμη πού διδασκότανε στά ίερά τών Δελφών, ήτανε 'Επιστή
μη, μέ τήν πλατειά τής λέξεως έννοια, σέ πολλούς τομείς, σύμ
φωνα μέ τά έnικρατοϋντα στά άρχαία ίερά. 

18'. Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, οί Μύστες τών Δελφών, ϊδρυσαν τίς 
'Αμφικτιονίες πού σάν θεσμός, καθιερώθηκε μέ nρωτοβοuλία 
τοϋ ίερατείου, στίς άρχές μέ θρησκευτικό χαρακτήρα, άργότερα 
καί μέ πολιτικό καί εΤχαν σκοπό, ν' άποτελέσουν δύναμη τοϋ άρ
χαίου έλληνικοϋ κόσμου, καλλιεργώντας, μέ κάθε θυσία, τήν έλ
ληνική ένότητα καί εύρύτερα τήν πανανθρώπινη είρήνη ... 

Κι' έτσι, μέ·τό πέρασμα τών χρόνων καί μέ τή σκληρή κι' έnί
nονη έργασία, τών μυημένων, τό ίερό τών Δελφών, έγινε τό πα
νελλήνιο θρησκευτικό πολιτικό φιλοσοφικό οίκονομικό κέντρο, 
μέ παγκόσμια άκτινοβόλα έπιρροή καί παγκόσμια φήμη, πού κα-
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θοδηγούσε τούς άνθρώπους, όσο τούτο ήταν μπορετό, ατό δρό
μο τής άρετής, τής είρήνης καί τής προκοπής ... 

Γιατί, στόν τόπο τών Δελφών, όχι μόνο, τή λατρεία τών θεών, 
όχι μόνον τήν καλλιέργεια τής έπιστήμης, μέ τήν πλατειά της έν
νοια, όχι μόνο τήν καλλιέργεια τής πολιτικής ένότητας, μέ τίς 
'Αμφικτιονίες, οί μυημένοι έπιδιώκανε άλλά συγκεντρώνανε καί 
θησαυρούς, σάν ένα είδος σημερινής διαπολιτιακής τράπεζας, 
συγκεντρώνανε καί καλλιτεχνικά έργα, σάν ένα είδος μουσείου, 
καλλιεργούσαν καί τήν φιλανθρωπία, όπως συμπεραίνεται άπό 
τίς έπιγραφές τών περιπτώσεων άπελευθερώσεως δούλων, τίς 
χαραγμένες στό Πολυγωνικό Τοίχος, σάν άφιέρωση στό θεό ... 
Κατοχύρωναν καί τήν πνευματική ίδιοκτησία, μέ τόν τρόπο τής 
άφιερώσεως, διαφόρων γνωμικών, τών σοφών τής έποχής ... 

ΙΓ'. ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, άπό τούς 
'Ιερείς έπιστήμονες, είχαν άνακαλυφθεί καί τεχνiκές δυνάμεις 
τής σημερινής έποχής. Τό συμι,έρασμα τούτο βγαίνει άπό τήν 
'Ιστορία πού μας πληροφορεί, μέ ποιό τρόπο, ό θεός, προστά
τευσε δύο φορές τόν τόπο Του ... Τή μιά φορά, άπό τούς Πέρσες, 
όταν στήν κάθοδο τού Ξέρξη άπ' τίς Θερμοπύλες στήν Άθήνα, 
μοίρα τών Περσών περνούσε άπό τούς Δελφούς, δέν μπόρεσε 
νά καταπατήσει τό χώρο αύτό, καί τή δεύτερη φορά τό 279 π.Χ. 
όταν στίφος βαρβάρων Γαλατών, προσπάθησε νά καταπατήσει 
καί συλήσει τό ναό καί μπροστά ατούς 'Έλληνες, πού τρέξανε νά 
ύποστηρίξουν τό μαντείο, άλλά καί μπροστά στίς ύπερφυσικές 
δυνάμεις (οί έπιδρομείς πέφτανε κεραυνόπληκτοι, μόλις 
πλησίαζαν) άναγκάσθηκαν νά τραπούν σέ φυγή ... 

'Όμως ή μεγαλύτερη άναγνώριση τού έργου τού 'Ιερατείου 
τών Δελφών, είναι ή έλξη πού έξασκούσε τούτο στούς σοφούς. 
Δέν είναι ύπερβολή όν πούμε πώς όλοι οί σοφοί σχεδόν, είχαν 
έπισκεφθεί τόν τόπο τούτο. Ό μεγάλος, τής άρχαίας 'Ελλάδας 
μύστης Πυθαγόρας, πού ένας άπό τούς κυριότερους σκοπούς 
του, ητανε ή 'Ένωση τών 'Ελληνικών πόλεων κρατών, μέ τόν τρό
πο τής διοικήσεως αύτών άπό σοφούς-μυημένους, έλκύστηκε 
άπό ·τό πνεύμα τών άμφικτιονιών καί γιά νά έξετάσει πολύ πιθα
νά, τήν περίπτωση τής έφαρμογής τών ίδεών του, μέσω αύτών 
(τών 'Αμφικτιονιών). Ίσως πάλι, ό-ϊδιος μεγάλος Μύστης, νά έλ
κύσθηκε άπό τήν πρόοδο, πού παρουσίαζαν οί Δελφοί, στήν προ
φητεία καί τήν όρατικότητα, έπειδή ή μαντεία τών μυημένων ίε
ρέων τού Ναού, τού Φοίβου, βασιζότανε στήν τέχνη τής διεισδύ
σεως στό μέλλον, μέσω τής διορατικότητας καί τής προφητικής 

έκστάσεως, δηλαδή, τής δεύτερης όράσεως, άπό τό ένα μέρος 
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καί στήν έπιστήμη τού ύπολογισμού τού μέλλοντος, σύμφωνα μέ 
τούς νόμους τής παγκόσμιας έξελίξεως, όπό τό άλλο ... 'Έτσι, 
όφού, όπως είναι γνωστό, ό Μύστης αύτός, είχε γυρίσει όλους 
σχεδόν τούς ναούς καί τά 'Ιερά τής 'Ελλάδας, μετά όπ' τήν έπι
στροφή του όπό τίς πολίιχρονες μυήσεις καί περιοδίες του, στήν 
Αίγυπτο καί τίς άλλες χώρες τής 'Ανατολής, ήλθε καί ατούς Δελ
φούς καί όφιέρωσε ένα όλόκληρο χρόνο, γιά συνομιλίες μέ τούς 
ίερείς, διδάσκοντας όλλά καί διδασκόμενος, πρίν νά πάει στήν 
Κρότωνα τής Μεγάλης 'Ελλάδας καί ίδρύσει καί έγκαταστήσει 
τήν περίφημη σχολή του, όφού όμως, άφισε πίσω του, ατούς 
Δελφούς (σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τού Συρρέ), μιά έμπνευ
σμένη Πυθία, τή θεοκλέα κι' ένα όνανεωμένο ίερατείο. 

ΙΔΌ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΝΑΟΥ, ό θεοπρώπος, πρίν είσαχθεί, διάβαζε: «'Όποιος δέν έχει 
τέλεια καθαρά τά χέρια του, νά μή πλησιάζει έδώ ... ». Ή φράση 
αύτή, είδοποιούσε, πώς τά Γήϊνα πάθη, τά Ψεύδη, ή 'Υποκρισία, 
θά πρεπε νά βρίσκονται μακρυά άπ' τόν τόπο αύτό ... γιατί άπ' τήν 
εϊσοδο κι' έπειτα, ήτανε ό χώρος πού θά'πρεπε νά βασιλεύει ή 
θεία άλήθεια... 

Ή σοβαρότητα τών χρησμών, σάν έκείνους πού δόθηκαν 
στόν Κροίσο, ατούς 'Αθηναίους, γιά τή μάχη τής Σαλαμίνας κ.λπ. 
ήταν άφορμή νά γίνει ύπερασπιστής τής μαντικής έπιστήμης, 
όλόκληρη ή φιλοσοφούσα όρχαιότητα ... Ά·ναφέρθηκε πιό πάνω, 
πώς οί χρησμοί άπευθύνονται σέ άξιους νά διεισδύσουν στήν 
έσωτερική άλήθεια πού περικλείανε οί συμβολισμοί τους ... Πολ
λές φορές, θά' πρεπε νά γίνουν άντιπαραβολές μέ πολύ πιό πα
λιούς πού είχαν δοθεί, σάν έκείνο στόν Κροίσο ... «Κροίσος άλύν 
διάβας μεγάλην άρχήν καταλύσει» (Ό Κροίσος, τόν "Αλυν (ποτα
μός τής Μ. 'Ασίας) περνώντας Μεγάλο Βασίλειο θά καταστραφεί 
πού θά' πρεπε νά συόχετισθεί μέ έκείνα, πού πρίν άπό πέντε γε
νιές, τής ίδιας δυναστείας τού Κροίσου, είπε στό Γύγη ή Πυθία 
μαζί μέ άλλα ... ( ... ΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣΙ ΤΙΣΙΣ ΗΞΕΙ ΕΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΑΠΟΓΟΝΟΝ ΓΥΓΕΩ» (Οί Ήρακλειδείς, θά πάρουν έκδίκηση, 
στόν πέμπτον άπόγονον τού Γύγη) ... πού είχαν περάσει άπαρατή

. ρητα άπό τό Γύγη, τούς διαδόχους του καί τούς Λυδούς ... 'Αλλά, 
όν ό Κροίσος, είχε τήν ίκανότητα νά διεισδύσει στό βαθύ νόημα 
καί τό κρυμμένο μυστικό, πού ή ϊδια ή Π

0

υθία όργότερα όποκάλυ
ψε, δέ θά έδιωχνε καί τό σοφό Σόλωνα, όταν τού έδωσε τή 
γνωστή άπάντηση «ΜΗΔΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕ» ... 
(Τίποτε πρίν άπ' τό τέλος, μή χαίρεσαι) σέ σχετική έρώτηση πού 
έκανε στό σοφό · Αθηναίο, άν τόν θεωρούσε σάν ένα άπό τούς 
nιό εύτυχισμένους όνθρώπους ... 
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Δοθήκανε χρησμοί, σάν τό γνωστό ο' όλους ... «ΗΞΕΙΣ ΑΦΙ
ΞΕΙΣ ΟΥ ΘΝΗΞΕΙΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ» ('Έρθεις έρθεις δέν θά πεθά
νεις ατόν πόλεμο) πού έπρεπε νά έξηγηθεί, όχι άπό τήν τελευ
ταία φράση τού θνήξεις έν πολέμω η ού θνήξεις έν πολέμ4), 
άλλά άπό τό άπαγορευτικό μέρος της έσωτερικης άλήθειας του, 
πού οί σοφοί ίερείς προφήτες έπιθυμούσαν: «ΜΗ ΠΡΟΒΕΙΣ ΣΕ 
ΠΟΛΕΜΟ» ...

.
. Ας άναφεpθεί άκόμα, ένα άπόσπασμα χρησμού 

πού ητανε, καί άκόμα είναι, σέ μερικούς ίστορικούς, αίτία πολ
λών διχογνωμιών καί ... αν 6 Θεμιστοκλής δεν είχε τήν όξυδέρ
κεια νά καταλάβει τό γιατί ή Πυθία άνάφεpε τή Σαλαμίνα, όλό
κληρη ή ροή της ίστοpίας, μπορεί νά είχε ριζικά άλλάξει: "··· ΤΕΙ
ΧΟΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙ ΞΥ ΛΙΝΟΝ ΔΙΔΟΙ ΕΥΡΥΟΠΑ ΖΕΥΣ ΜΟΥΝΟΝ 
ΑΠΟΡΘΗΤΟΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΝ το ΔΕ ΤΕΚΝΑ ΤΌΝΙΣΕ/. ΜΗΔΕ ΣΥ 
ΓΙ'ΙΠΠΟΣΥΝΗΝ ΤΕ ΜΕΝΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΝ ΙΟΝΤΑ. ΠΟΛΛΩΝ 
ΑΠΉΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝ ΗΣΥΧΟΣ, ΑΛΛ' ΑΠΟΧΩΡΕΙΝ. ΝΩΤΟΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΕΤΙ ΤΟ/ ΠΟΤΕ ΚΑΝΤΙΟΣ ΕΣΣΗι. Ω ΘΕ/Ηι ΣΑΛΑ
ΜΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙΣ ΔΕ ΣΥ ΤΕΚΝΑ ΓΥΝΑΙΚΏΝ. Η ΠΟΥ ΣΚΙΔΟΝΑ
ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΕΡΟΣ Η ΣΥΝΙΟΥΣΗΣ» ... (Ό μακρυά βλέποντας 
Ζεύς, μόνο τό Ξύλινο τείχος, νά μείνει άπόρθητο, χαρίζει, πού θά 
όφελήσει έσένα καί τά τέκνα σου. Έσύ δέ νά μήν περιμένεις 
ησυχος τό στράτευμα μέ τό πλήθος τού ίππικού καί τού πεζικού 
πού έρχεται άπό τήν ξηρά, άλλά ύποχώρησε στρέφοντας τά 
νώτα. ΤΩ θεία Σαλαμίνα, θά χάσεις καί σύ παιδιά γυναικών η όταν 
θά σπείρεται 6 καρπός τής Δήμητρας η δταν θά μαζεύεται ... ) 

ΙΔ'. Άλλά, οί χρησμοί πού δοθήκανε είναι χιλιάδες σάν καί τά 
μνημεία ατούς Δελφούς ... καί πολλοί οί Μύθοι ... καί πολλές οί 
παραδόσεις ... κι' έκατομμύρια οί λέξεις πού πρέπει νά ... γρα
φούν ... ·Όπως καί στήν άρχή άναφέpθηκε, ή προσπάθεια αύτή, 
άποτελεί μιά αύστηρή περίληψη πού έχει σάν σκοπό τήν έpμη
νεία τής δράσεως τού Μαντείου πού θά πρέπει νά θεωρηθεί σάν 
έπίθεση τού πρώτου λίθου, στήν έρευνα γιά τήν άποκατάσταση 
τής άλήθειας γιά τό έργο των μυημένων των Δελφών καί τή δελ
φική ίδέα ... Καί τούτο, γιατί, οί περισσότεροι όπ' τούς έρευνη
τές, δώσανε έπιφανειακές έξηγήσεις καί προκαλέσανε διχογνω
μίες ... Έτσι, πολλοί παρουσιάζονται σόν λάτρεις τού άρχαίου έλ
ληνικού πνεύματος, έπισκέπτονται, θαυμάζοντας, τά έρείπια των 
καλλιτεχνημάτων καί τή φυσική όμορφιό, άλλά οί ιδιοι, πού πα
ρασύρονται άπό τήν άμάθεια, εΤναι καί οί πιό έπικίνδυνοι κριτές 
τής δελφικής ίδέας ... 

ΙΣΓ. 'Όμως, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, τό μεγαλείο 
των έκλεκτών μυημένων ήτανε ή άναγνώριση τής νέας θρη-
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σκείας τής άγάπης ή άνεπιφύλακτη παραίτηση τού ίερατείου τών 

Δελφών, μπροστά στό γιό τού άνθρώπου ... "Αν τά μέλη τού ίερα
τείου δέν ήτανε μυημένοι, θά μπορούσαν ν' άρπάξουν τήν εύκαι
ρία πού τούς δινότανε άπ' τόν "Ιουλιανό, γιά νά συγκεντρώσουν 

πλούτη καί νά διατηρήσουν τήν έπιβολή τους ατούς άνθρώ
πους ... "Αντίθετα, θεωρούν τό έργο τους τετελεσμένο, καί πα
ραγγέλουν στόν "Ιουλιανό, μέ τό στόμα τής Πυθίας: 

«ΕΙΠΑΤΕ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΧΑΜΑΙ ΠΕΣΕ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 

Α Υ ΛΑ, ΟΥΚΕΤΙ ΦΟΙΒΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛ ΥΒΗΝ, ΟΥ ΜΑ
ΝΤΙΔΑ ΔΑΦΝΗΝ ΟΥ ΠΑΓ ΑΝ ΛΑΛΕΟΥΣΑΝ, ΑΠΕΣΒΕ
ΤΟ ΚΑΙ ΛΑΛΟΝ ΥΔΩΡ ... 

ϊΝά πείτε στό Βασιλέα: «Κατέπεσε στή Γή τό πολυ
ποίκιλτο άνάκτορο· Δέν έχει πιά ό Φοίβος Καλύβα 
-ναό-. Ούτε ή μάντιδα δάφνη, ούτε όμιλούσα πηγή.
Χάθηκε καί τό νερό πού μιλούσε ... ).

"Ητανε τό Κύκνιο �Ασμα τού Μαντείου ... "Ητανε, σά νά έλε
γε ... «'Εμείς, πράξαμε τό καθήκον μας, άπέναντι τής άνθρωπότη
τας, όσο ό μεγάλος διδάσκαλος τής άγάπης, δέν εΤχε ένανθρω
πισθεί. .. Τώρα ή άνθρωπότητα βρίσκει τό δρόμο της, αμα πιστέ
ψει σ' Αύτόν ... Κι' όμως ... Κακόπιστοι έρευνητές, γιά νά μετριά
σουν τό μεγαλείο τού Μαντείου τών Δελφών, διακήρυξαν άδί
στακτα, πώς ό χρησμός αύτός, δέν δόθηκε ποτέ .... Χρειάζεται 
όλλη κριτική; ... 'Όμως, μετά τόν τελευταίο χρησμό, παραμένει τό 
έρώτημα ... «ΠΙΣΤΕΨΕ Η ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ Σ' ΑΥΤΟΝ; .... » Κι' όν 
θέλουμε νά άναβαπτισθούμε ψυχικά καί πνευματικά σάν όνθρω
ποι, έχουμε καθήκον σύμφωνα μέ όσα ό ποιητής-φιλόλογος καί 
δάσκαλος τής έλληνικής συνειδήσεως Σκεύος Συριώτης, άνα

φέρει στό Όμώνυμο ποίημά του, νά πραγματοποιούμε συχνά μιό 
πνευματική μας ... Πορεία ατούς Δελφούς. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ 

Γυμνή, άνuπόδητη ή ψυχή 

παίρνει τό δρόμο σήμερα 

γιά τούς Δελφούς σου, 'Ελλάδα μου! 

Σκυφτό τό πανάρχαιο τό πνεύμα μου 

προσκυνητής στό 'Ιερό Σου όδεύει, 

γιά νά διαβάσει πάλι έλληvικό κι' αίώνιο: 

ΕΙ, ΤΑ ΣΠΟΥ ΔΑΙΑ ΜΕΛΕΤ Α, ΓΝΩΘΙ ΣΑ ΥΤΟΝ. 

Στήν παναρχαία 'Ιερουσαλήμ, 

μέ φρίκη άπ' τήν Πυθία Σου 

v' ακούσει μου ή ψυχή, 

άπό Παρθένα πώς θεός θά γεννηθεί 

κι' άnό' vav άπιστο λαό θά σταυρωθεί. 

Κι' είν ίερός ό δρόμος σήμερα 

κι ώς λάμπεις μου φώς έκ φωτός, 

θεία μου Μάνα 'Ελλάδα μου, 

σώμα, ψυχή καί πνεύμα μου, 

γιά τάμα Σου τά φέρνω! ... 

69 

Καί Τότε, 'Άν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΚΕΣ ΤΟ ΝΑΟ, ΑΝ ΜΠΟ
ΡΕΣΕΙΣ ΚΙ' ΑΝ ΗΘΕΛΕΣ, ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕ το ΜΥΣΤΗΡΙΩ

ΔΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ: ΕΙ 
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ΟΧΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΑ 
ΑΛΛΑ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑ

1992 

Ύπό ΑΡΙΣΤ. ΟΙΧΑΛΙΩΤΗ 

Τό άνετώτεpο πράγμα εΤναι νά συμφιλιωνόμαστε μέ τίς άδυνα
μίες μας, μά ή άδυναμία μας αύτή εΤναι τό πιό δραστικό όξύ ένά
ντια στήν πορεία γι' αύτόγνωση κι' άνώτεpα έπίπεδα άνέλιξης . 

• 

Μήν κοιτάξεις ποιός εΤναι ό πλησίον σου· έpεύνησε πρώτα τόν 
έαυτό σου. Έτσι θά εΤσαι σίγουρος πώς θά σοϋ άποκαλυφθεί κι ό 
πλησίον σου, πού τώρα άστοχα έρευνάς . 

• 

Μή ζηλεύεις, γιατί άδυνατίζεις τήν καλοσύνη σου . 
• 

·Όλα εΤναι πιό άπλά άπ' ότι τά φανταζόμαστε, καί πιό ημεpα. "Ας
άpχίσουμε νά βλέπουμε καί πόσο δίκιο κρύβει μιά κακότητα,
πόση σωστότητα κάθε άποψη καί στάση τοϋ άλλου. ·Άς μή 
σκληpαίνουμε τή σκέψη μας. Αύτό τό λάθος έπιδpά πάνω μας κι 
άναχαιτίζει τή δική μας πορεία . 

• 

'Όταν φθάσεις στό σημείο νά πονάς τήν άτέλεια τοϋ άλλου πού 
σοϋ έπιτίθεται, νά πονάς αύτόν τόν άλλο κι όχι νά πονάς έσύ, 
τότε όλα γιά σένα τ' άνυπέpβλητα καί τά μυστικά είναι δυνατό κι 
άποκαλύψιμα. 

• 

Ή άλήθεια δέν είναι λογική, οϋτε ή σοφία σκέψη καί λόγος. 

Συγχώρα τόν άλλο. 'Έτσι ρίχνεις μιά νότα άνακούφισης κι' έξιλέ
ωσης γιά ό,τι καί σύ, άκούσια ιϊ έκούσια έκανες κακό σ' αύτόν ιϊ 
κάποιον άλλο. 

'Όταν ή ταπεινοφροσύνη δέν έπηpεάζεται (δέν άντιδpά) άπό τήν 
έπαρση ή δεικτικότητα τοϋ δίπλα σου, τότε μπορείς νά πιστεύεις 
ότι βαδίζεις τό δρόμο της. 
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Δέν ύπάρχουν πράξεις μεγάλες η μικρές. Ή σκέψη πού ένήργη
σε γι' αύτές, αύτή τίς καθορίζει σάν τέτοιες. 'Υπάρχει ομως κάτι 
μεγάλο καί πού όδηγεί σέ μεγάλα κι αύτό είναι ή «σιγή». 

Ποτέ δέν είναι άργά. 'Ιεράρχησε τίς άτέλειές σου καί ξεκίνα· 
προσπάθει συνεχώς μέ τό νοϋ καί μέ τή θέληση καί μή βιάζεσαι. 
'Όλα τελικά θά έρθουν, όπως καί ή στιγμή έκείνη πού μόνη της θ' 
άποζητήσει τήν όλοσχερ1ϊ κάθαρση τοϋ έαυτοϋ σου. 

Τό βιβλίον τής φύσεως είναι άρκετόν γιά έκείνον ό όnοίος γνωρίζει πώς νά 

διcβάζει. Τά βιβλίο μόνον νά μάς βοηθήσουν μπορούν, γιά νά φθάσουμε σέ μιά 

θεωρία. Γι' ούτό ή έκλογή τών βιβλίων πρέπει νά γίνεται άνολόγως τής νοημοσύ

νης τοϋ άνογνώστου. Τό μεγάλο μυστικό είναι νά γνωρίζει κανείς νά κάνει όρθή 

διάκριση. Τότε μπορεί νά διδοχθή κοί άnό τό nιό άσήμοντο βιβλίο. Άλλό μόνη ή 

όνάγνωσις δέν άρκεί. Άnοιτείτοι βοθειά μελέτη κοί διαλογισμός. 

Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑ ΤΣΚΥ 
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ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ; 

Ύπό Αίδ. Ζάνου Γουγούτα 

Σέ πολλά χωριά μας μέ οίκοδομικά ύλικά άπό ναούς «άρχαίων 
θεών» έκτισαν χριστιανικός έκκλησίας μέ τήν ίδίαν έπιθυμίαν 
της πίστης γιά θεϊκή προστασία! 

Καί ύπάρχουν πολλές πόλεις καί χωριά μέ όνόματα άρχαίων 
θεών καί πρώτη ή 'Αθήνα μας! 

Καί τούτο μαρτυρεί τήν έπιθυμίαν τού άνθρώπου γιά προστα
σία άπό τούς θεούς! 

Ένώ ή 'Αγία Γραφή μάς διδάσκει ότι ό άνθρωπος είναι ύπεύ
θυνος διά τας πράξεις του καί γιά τούτο θά κληθεί στή Δευτέρα 

Παρουσία τού Χριστού νά άπολογηθη διά τάς πράξεις του ώς 
ύπεύθυνος. 

Καί πρέπει νά χριστιανοποιήσωμεν τήν ζωήν μας μέ έργα χρι
στιανικής άγάπης καί σύμβουλον τόν τάφον πού μάς περιμένει!!! 

Καί nρώ1α τήν Δευτέραν Παρουσίαν τού Χριστού! Ή Χριστια

νική 'Αγάπη πρέπει νά είναι τό όξυγόνον της ζωής μας!. 
Άλλέως εϊμεθα καβαλάρηδες έπάνω στό λεοντάρι πού θά 

μάς φάει!! .. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ 

(ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) 

Ή «Βιβλιοθήκη τής Σφιγγός» άπ' όπου διατίθενται τά βι

βλία έσωτερισμοϋ τοϋ · Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ μεταφέρθηκε 

στήν όδό ΕΣΤΙΑΣ 13-15 (πάροδος Σεβαστουπόλεως 64 

- 'Αμπελόκηποι}, Τηλ. 778.3781
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 1 06 71 'Αθήνα 

Τηλ. 3620.702 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1992 

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

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 1992 

3 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. Αvτζοκος -Κριοvομούρτι 
4 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοολιώτης - Ό Βουδδος -Β 
6 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Κοτοορδης - Η ψυχιj κοτο τούς Αρχοιους Ελλη-

vες φιλοοόφους 
7 Ποροοκευιj Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άvογvώοτου - Πυθαγόρειες Τελετουργίες (Ίερό 

πυρ-καθαρμοί) 
10 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής -Σχόλιο κοί Άvάλυοις έnί τώv 'Ομιλιών 

Κριοvομούρτι 
11 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοολιώτης - Νιρβάνα 
13 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ή Δύναμις τής πλάνης κοί ή δύναμις τής 

άλήθειος -Γ 
17 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. Άvτζοκος -Κριοvομουρτι 
18 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοολιώτης - Η Λειτουργία τού Σύμπαντος 
20 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Κομορωτάκης -Ή Άτροnός τού Μαθητού -Ε 
21 Ποροοκευιj Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άvογvωοτου - Πυθαγόρειες Τελετουργίες (Ίε-

ροτική λειτουργική - Μυήσεις) 
24 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής -Σχόλιο κοί Άvάλυοις έnί τώv Ομιλιών 

Κριοvομούρτι 
25 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Κοφετζόnουλος - Άnό τό έργο τού Ποράκελοου 
27 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Α. Τριοvτοφυλλόnουλος - Δημιουργία και "Εξέλιξις 

τής Ψυχής -Α 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1992 
2 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. ·Άvτζοκος -Κριοvομούρτι 
3 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Κοφετζόnουλος -Άnό τό έργο τού Ποράκελοου 
5 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Άγγ Κοτοουράκη - Τό Πουλί τής εύτυχίος 
6 Ποροοκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άvογvώστου -Τά Άnόρρητο τού Ζώντος Πυρός 

(Οί Δυνάμεις τού είναι τροφή τώv θεών) 
10 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοσλιώτης -Έnιστολές Διδασκάλων 
12 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ή Δύναμις τής Πλάνης κοί ή Δύναμις 

τής Αλήθειας -Ε 
16 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλιο κοί Άvάλυσις έnί τώv 'Ομιλιών 

Κρισναμούρτι 
17 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοσλιώτης -Έnιστολές Διδασκάλων 

18 Τετάρτη ΚΟΙΝΗ Βοσ. Λεοvτορίδης -Σχολές Μαθητείας κοί 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ Μυστηρίων (Χθές-Σήμερο κοί Αύριο) - Α 

19 Πέμπτη ΚΟΙΝΗ Βοσ. Λεοvτορίδης -Σχολές Μαθητείας κοί 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ Μυστηρίων (Χθές-Σήμερο καί Αύριο) -Β 

20 Παρασκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άvογvώστου -Τά Μυστικά τώv Συμβόλων τής 
Άρχοίος Λατρείας 

23 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. "Αvτζοκος -Κρισναμούρτι 

24 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοσλιώτης -Έnιστολές Διδασκάλων 

26 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Α. Τριοvτοφυλλόnουλος -Δημιουργία κοί "Εξέλιξις 
τής Ψυχής -Β 

30 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής -Σχόλιο κοί Άvάλυοις έnί τώv 'Ομιλιών 
Κρισναμούρτι 

31 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποnοσλιώτης - Έnιοτολές Διδασκάλων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ. Ή Στοά τού Βόλου .. ΕΛΕΥθΕΡιΑ .. θά συνεδριάζει κάθε δευτεpο Σάββοτο στις nαpακατω 

ήμεpομηνiες 9/3 και 23/3 μέ θέμα- .. ·Ανάλυσις - Έpωτήσεις και Απόψεις πάνω στό Βιβλίο 

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ θΕΟΣΟΦΙΑΣ τής Ε.Π Μnλαβάτοκυ•• 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «ΙΛΙΣΟΥ» 

είναι Βουκουρεστίου 25, a· όροφος, 

Κωδ. 1 06 71, είναι άνοικτά κάθε ήμέ

ρα άπό 10.30-1, έκτός Σαββάτου καί 

Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν ή τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, Άθήνας». Ή άπο

στολή μέ Τραπεζική έντολή μας δυ

σκολεύει πολύ. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ EMBAZC,YN ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ

ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

1992: 2.000 Δρχ.

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

μας 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Γ. Χωριατέλλης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 

Σέρραι: Άνέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλου 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

1992 

Τ.Κ. 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ 474.815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής Έταιρίας 

έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

Ίδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Έκδότης-Διευθυντής: 

Πολυδεύκης·Αντζακας 

Τιμή τεύχους: Δρχ. 400 

ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ. 1992 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Oswald Wirth: Τά Τεκτονικά Μυστήρια 3 

Ίω. Βασιλή: Αί έλπίδες καί οί κίνδυνοι τού Πνευματισμού 7 

Κ. Μελισσαρόπουλου: Δύο μάρτυρες τής έλευθερίας 

τής συνειδήσεως 1 7 

1. Ν. Δάμπαση: Ή Κρητική Μύησις 36 

Δ. Καλλέργη: Τό Κηρύκειον τού θεού Έρμού 44 

Παν. Δ. Άναγνώστου: Ή 25η Μαρτίου καί οί Τέκτονες 46 

Παν. Βλαχόπουλου: Ό ήλεκτρισμός καί ή 'Αρχαία Σοφία 350 

'Αποσπάσματα όμιλιών Σ. Νάγου 53 

Κ. Γρηγοριάδης: Ό άνθρωπος 55 

Πραξ. Λάϊου: Δελφοί 57 

Άριστ. Οίχαλιώτη: Όχι πολλά καί κουραστικά άλλά λίγα καί σοφά 70 

Συνεδριάσεις Στοών 73 

Μεταξύ μας 7 4 



Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Μιά βαθυστόχαστη μελέτη γιά τήν έσωτερική 

έρμηνεία τών Εύαγγελίων καί τόν άποσυμβο

λισμό τής έννοίας τοϋ «ΧΡΙΣΤΟΥ», πού άνατα-
ράζει τά νερά τοϋ στείρου δογματισμού 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38-Άθήνα 106 78 
Τηλ. 363.0824 - 362.9695 
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