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Τά «Μεγάλα 'Όντα» 

ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Στή θεοσοφική φιλολογία, καθώς καί στή Βουδδιστική φιλο
λογία, συναντούμε πολλούς όρους, άναφερόμενους στά «Μεγά
λα 'Όντα,,, τών όnοίων τήν άκριβη έννοια άσφαλώς δέν γνωρίζο
με, οϋτε είναι δυνατόν πλήρως νά γνωρίσωμε. 'Όnως Μαχάτμα, 
Άντέnτ, Γκουρού, Ρίσχι, Άσέκα, Μούκτα, Μnοντισάτβα, Νιρμα
νακάγια. Άντλdϋντες άnό τόν άnοθανόντα Πρόεδρον της θεο
σοφικης έταιρίας φιλόσοφον Νιλακάντα Σρί Ράμ, θά nροσnαθή
σωμε νά δώσωμε τήν έξήγηση αύτών τών όρων. 

Έν nρώτοις, τά «Μεγάλα 'Όντα,, η οί «Διδάσκαλοί της Σοφίας 
καί της Άγάnης,, , τά Μέλη της «Μεγάλης Λευκής 'Αδελφότη
τος,, δέν είναι έξωανθρώnινα όντα. Είναι άnοκορύφωση της άν
θρωnίνης έξελίξεως. Είναι ή nνευματική-έσωτερική έξέλιξη 
nέρα άnό τόν όνθρωnο. Είναι ή άνθιση τοϋ άνθρωnίνου δένδρου. 
Πολλοί άnό τούς Διδασκάλους έχουν άνθρώnινο σώμα, άλλά δέν 
έμnοδίζονται άn' αύτό στή δράση τους, διότι έχουν ύnερβη τούς 
περιορισμούς τοϋ σώματος. Μερικοί δέν έχουν φυσικό σώμα, 
άλλά παραμένουν στά έσωτερικά nεδία, βοηθώντας τήν άνθρω
nότητα καί γενικώς τήν έξέλιξη, μέ τίς δυνάμεις nού διαχέουν. 
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Οί Διδάσκαλοι δέν έχουν συσσωρευμένο Κάρμα νά έκπληρώ
σουν. Στή δράση τους δέν ύπάρχει προσωπικό στοιχείο, δέν 
ύπάρχει χωριστός έαυτός, ώστε νά ύπάρχει γι' αύτόν καί νά 
δημιουργείται Κάρμα. "Αποτελούν άπλώς μιά δύναμη στήν κα
τεύθυνση τής "Εξελίξεως. 

Ό Α. Π. Σίννετ, έκδότης τής .πρώτης έφημερίδος τής Ίνδίας, 
άφιέρωσε τό πρώτο του βιβλίο σέ ένα άπό αύτά τά «Μεγάλα 

"Όντα» μέ τίς άκόλουθες φράσεις: .«Σ' 'Εκείνον, τού όποίου ή κα

τανόηση τής Φύσεως καί τής "Ανθρωπότητας έκτείνεται τόσον

ύπεράνω τής 'Επιστήμης καί τής Φιλοσοφίας τής Εύρώπης, ώστε

μόνον οί ύψηλής διανοίας έκπρόσωποί της νά είναι ίκανοί νά κα

τανοήσουν τήν ϋπαρξη τέτοιων δυνάμεων μέσα στόν άνθρωπο,

όπως "Εκείνος συνεχώς τίς έξασκεί». 
Ή 'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ καί 6 "Α. Π. Σίννετ μεταχειρίστηκαν

γιά τά «Μεγάλα "Όντα» τή λέξη Μαχάτμα, πού σημαίνει «Μεγάλη

Ψυχή» (ΜΑΗΑ: μεγάλη, ΑΤΜΑ: ψυχή). "Εθεώρησαν τούς Μαχά

τμας ώς κατέχοντας τήν άπόκρυφη γνώση, μέ τήν όποία έξεδή

λωναν τεράστιες δυνάμεις. 'Απέκρουσαν άπόλυτα τήν ίδέα ότι

ήσαν θαυματοποιοί η πνεύματα άπό αύτά πού έμφανίζονται σέ

πνευματιστικές συνεδριάσεις. Μπορούμε νά άντιληφθούμε τή

φύση ένός Μαχάτμα, ένός Διδασκάλου, άπό τήν όποία άπορρέ

ουν οί γνώσεις του καί οί δυνάμεις του, μόνον σέ γενικές γραμ

μές. Οί λέξεις πού χρησιμοποιούμε όταν άναφερώμεθα σ' Αύ

τούς ύποδεικνύουν τόν τύπο τών "Όντων αύτών καί δίνουν τήν

έξέχουσα ύπόστασή τους, ώς τό σημείο πού μπορούμε νά τούς

κατανοήσωμε. 

Μιλώντας γιά τή Νιρβάνα 6 Βούδδας είπε: «Δέν είναι δυνατόν 
γιά τήν άνθρώπινη διάνοια νά συλλάβη τήν κατάσταση πού όνο
μάζουμε Νιρβάνα. "Αποτελεί τόν ύψηλότερο σκοπό καί τήν 
ύπέρτατη κατάσταση τού "Ανθρώπου, μιά κατάσταση ύπερβατι
κής είρήνης, μακαριότητας καί έλευθερίας άπό κάθε κηλίδα καί 
θλίψη». 

"Εκτός άπό · τόν όρο «Μαχάτμα» ένας άλλος όρος πού 
δηλώνει έναν Διδάσκαλο, είναι ή λέξη ADEPT, πού σημαίνει ίδιο
φυΤα η έπιδεξιότητα, ίδιαίτερα στίς άπόκρυφες έπιστήμες. Ή 
'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ χρησιμοποιούσε αύτό τόν όρο μάλλον 
άόριστα τόν πρώτο καιρό, άποδίδοντάς τον σέ πολύ έξελιγμέ
νους άνθρώπους, πού δέν έχουν όμως άκόμη φθάσει στό στάδιο 
τής Μυήσεως, μέ τήν όποία γίνεται είσαγωγή στά άπόκρυφα Μυ
στήρια καί σέ μιά έπέκταση τής συνειδήσεως πού καταλήγει σέ 
μιά πλήρη μεταμόρφωση τού έσωτερικού άνθρώπου. Μιλούσε 
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έπίσης γιά τούς ADEPTS τής δεξιάς 'Ατραπού, πού ύποσημαίνει 
ότι μπορούν νά ύπάρχουν καί άλλοι, πού νά είναι ADEPTS μόνο 
γιά ώρισμένους τομείς, π.χ. στή μαγεία άλλά νά βρίσκωνται σέ 
σφαλερό δρόμο. 'Έτσι ή λέξη Άντέπτ, όπως τήν χρησιμοποιού
σαν τόν πρώτο καιρό, έξέφραζε κάτι κατώτερο άπό τήν έννοια 
πού έχει λάβει τώρα στή Θεοσοφική φιλολοφία. Διότι καθιερώ
θηκε νά σημαίνει κάτι περισσότερο άπό τό νά είναι κανείς άπλώς 
έμπειρος στήν άπόκρυφη γνώση η νά είναι ίκανός νά χειρισθή 
ώρισμένες όπόκρυφες δυνάμεις. 

'Αντίστροφα ό όρος Μαχάτμα άπεδόθη άπό πολλούς καί σέ 
ατομα πού έπεδόθησαν σέ μιά έξωτερική ζωή δράσεως, χωρίς 
νά όποκλείεται νά παρουσιάζουν άτέλειες η έλαττώματα. 'Ακόμη 
καί ανθρωποι έντελώς κοινοί καί άμόρφωτοι περνούν στήν 'Ινδία 
γιό Μαχάτμας. Μερικοί Μαχάτμας τού Ίνδουϊσμού, όπως καί με
ρικοί 'Άγιοι τού Χριστιανισμού, ήσαν πολύ μακρυά άπό τό νά είναι 
τέλειοι άνθρωποι. Πάλευαν διαρκώς μέ πειρασμούς τού ένός η 
τού άλλου εϊδους καί μερικοί άπ' αύτούς μίλησαν μέ πολλή είλι
κρίνεια γιά τούς άγώνες καί τίς άδυναμίες τους. 

Ή λέξη Διδάσκαλος η Γκουρού σημαίνει κάποιον πού έχει 
μαθητάς καί πού είναι γι' αύτούς ·παράδειγμα η πνευματικός 
όδηγός. Μπορούμε νά χρησιμοποιήσωμε όποιονδήποτε όρο -
Μαχάτμα, Άντέπτ, Διδάσκαλο- αύτό πού σημαίνει είναι πραγμα
τικά ό τέλειος 'Άνθρωπος, ό έσωτερικά-πνευματικά τέλειος. 
'Υπάρχει άκόμη μιά άλλη λέξη πού χρησιμοποιείται στήν 'Ινδική 
φιλοσοφία: Μούκτα (MUKTA), πού σημαίνει «'Απελευθερωμένο 
·Όv». Τό "Ον είναι ή ένοικούσα ζωή, ό πραγματικός ·Άνθρωπος,
ένώ τό έξωτερικό πρόσωπο είναι ένα άπλό προσωπείο. 'Απελευ
θερωμένο "Ον είναι έκείνο πού έχει έλευθερώσει τόν έαυτό του
άπό τά δεσμά τής σάρκας. "Αν καί μπορή νά φέρη ένα σώμα, δέν
έμποδίζεται άπ' αύτό. · Βρίσκεται ύπεράνω άπό τούς περιορι
σμούς του. Δέν έξαρτδται άπό τήν κατάσταση τού σώματος. Τό
«·Απελευθερωμένο "Ον» είναι έλεύθερο άπό τόν νόμο τού Κάρ
μα καί τής Μετενσαρκώσεως.

Μερικά άπό τά «Μεγάλα ·Όντα» πού έφθασαν στή Μύηση δέν 
έχουν πιά φυσικό σώμα, άλλά παραμένουν στά έσωτερικά πεδία, 
βοηθώντας. τήν άνθρωπότητα μέ τίς δυνάμεις πού έκπέμπουν. 
'Ονομάζονται άπό τούς Βουδδιστές Νιρμανακάγια, λέξη hού 
χρησιμοποιεί έπίσης ή 'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ στή «Μυστική Δι
δασκαλία». 

'Ένας άλλος όρος, πού χρησιμοποιείται στά Βουδδιστικά βι
βλία, είναι ή λέξη Άσέκα (ASEKHA) πού κυριολεκτικά σημαίνει 
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«τίποτα δέν άπομένει». Δέν ύπάρχει τίποτα γιά νά μεταμορφωθή, 

τίποτα πού νόχη άφίσει ήμιτελές τό Κάρμα. Ό Άσέκα δέν έχει 

τίποτα πιά νά μάθη άπό τή γήϊνη ϋπαρξη. "Έχει πραγματοποιήσει 
τό «καλό ταξίδι», έχει περάσει «στήν άλλη όχθη». Είναι φράσεις 
πού έχουν χρησιμοποιηθή άπό ένα "Όν πού έχει πραγματοποιή
σει αύτή τήν έπίτευξη. Ό Άσέκα σέ καμμιά στιγμή δέν δεσμεύε

ται ή προσκρούει σέ δυνάμεις τού παρελθόντος. Δέν φέρνει κα

νένα ύπόλοιπο άπό τό παρελθόν μέσα στό παρόν. Κάθε στιγμή 

είναι γι' Αύτόν μιά καινούργια στιγμή, έπειδή δέν έχει καμιά δε
σμευτική μνήμη άπό τό παρελθόν, πού νά είσχωρή μέσα στό πα
ρόν, γιά νά τόν κάνη νά έπιθυμήση πείρες πού είχε άλλοτε. "Άν 
ύπήρξε γι' Αύτόν κάποια σχέση μ' ένα πρόσωπο, άπό τό όποίο 

είχε κάποια έντύπωση, κάποια εύχαρίστηση, δέν είναι πιά προ
σκολλημένος σ' αύτή τήν έπιθυμία καί δέν τήν άναζητεϊ. Οϋτε 

έχει κανένα αϊσθημα έχθρας ή δυσαρέσκειας πρός κάποιο πρό

σωπο, πού θά μπορούσε νά τόν έμποδίση άπό τό νά βοηθήση 
αύτό τό πρόσωπο. "Ένας Διδάσκαλος πάντα βοηθεί τόν καθένα 

πού θά συναντήση. 'Ακόμη καί αν, σχετικά μέ ένα πρόσωπο, ύπήρ
ξαν στό παρελθόν περιστατικά δυσάρεστα, όλα έχουν σβησθή καί 

ό Διδάσκαλος συναντά αύτό τό πρόσωπο σάν γιά πρώτη φορά. 

Αύτό σημαίνει πώς κάθε σχέση άρχίζει μέ φρεσκάδα. 

Έκτός άπ' αύτά, ύπάρχει άκόμη ή λέξη Μποντισάτβα στά 
Βουδδιστικά κείμενα, πού έχει μιά άνάλογη έννοια. Σημαίνει ένα 
"Όν, τού όποίου ή φύση είναι γεμάτη Φώς καί Σοφία. BODHI 
σημαίνει φωτισμός. SAΠUA σημαίνει δύναμη. 'Ένα τέτοιο "Ον 

είναι "Εκείνο πού ζή στήν 'Αλήθεια, όχι στήν άπατηλότητα ή στή 

σκιά. Σ' ένα άπό τά «Γράμματα τών Διδασκάλων» ό Διδάσκαλος 
λέγει ότι ό Άντέπτ ζή στήν 'Αλήθεια, πού σημαίνει ότι ή έσωτερι

κή του συνείδηση είναι συγκεντρωμένη στήν άλήθεια τών πραγ
μάτων καί όχι σέ κάτι πού προβάλλει ή έφευρίσκει ένας νούς 

έπιρρεπής στήν έπιθυμητή σκέψη. Δέν ύπάρχει στή φύση του 

οϋτε σκιά ψεύδους. 

«'Αλήθεια» είναι μιά λέξη πού έχει πολύ βαθειά έννοια, ξεχω

ριστή άπό τά γεγονότα τού έξωτερικού κόσμου, γιά τά όποία έπί
σης χρησιμοποιούμε τή λέξη άλήθεια. Ή 'Αλήθεια, ξεχωριστή 
άπό τά συγκεκριμένα γεγονότα, άποδίδεται όχι τόσο στήν έξωτε
ρική μορφή, όσο στήν ψυχή τών πραγμάτων, έτσι πού όταν εί
σχωρήτε μέσα σ' αύτό πού ή έξωτερικ1i μορφή άτελώς άναπαρι
στά, είσδύετε σέ μιά διαφορετική φύση άπό έκείνη τής ύλικής 
μορφής. Αύτή ή φύση είναι μιά φύση άρμονίας καί όμορφιάς. Σ' 

αύτή τή σχέση μπορεί κανείς ν' άναφέρη τή λέξη Ρίσχι (RISHI}, 
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χρησιμοποιούμενη συχνά σέ 'Ινδικά βιβλία. Ρίσχι κυριολεκτικά 

σημαίνει μάντης. Άλλά δέν είναι ή συνηθισμένη διορατικότης, ή 

έξω-αίσθητική άντίληψη κάποιου εϊδους. ·Ένας πού είναι διορα

τικός η ψυχικός μπορεί νά βλέπη σωστά η έσφαλμένα. Συχνά 

βλέπει τίς δικές του μορφές-σκέψεις καί νομίζει δτι είναι πραγ

ματικότητες. Πολλοί πιστεύουν δτι άν κάποιος θεωρείται σάν 

διορατικός, δ,τι κι' άν λέη θά πρέπει νά είναι σωστό. Άλλά δέν 

συμβαίνει αύτό. Στή «Φωνή της Σιγής» ύπάρχει ή φράση: «Μή 

ζητάς τόν Γκουρού σου σ' αύτούς τούς άπατηλούς τόπους», 

δηλαδή τόν τόπο τοϋ άπατηλοϋ νοϋ, πού έπηρεάζεται άπό τίς 

μνήμες του, δπου πολύ συχνά ένα πρόσωπο είναι ίκανό νά βλέπη 

μιά μορφή προεκτεινόμενη άπό τό ύποσυνείδητό του καί νά τήν 

έκλαμβάνη γιά άληθινή. Μπορεί νά βλέπη κάτι πού φαίνεται 

πραγματικό, άλλά αύτό πού βλέπει είναι έπισκιασμένο άπό προ

σχηματισμένες ίδέες η τίς καταπιεζόμενες έπιθυμίες του. ·Ένας 

RISHI είναι Έκείνος πού βλέπει τήν Qύσία τών πραγμάτων. Βλέ

πει μέσα στήν άληθινή, τήν ένδότερη φύση του, τόν πνευματικό 

πυρήνα πού βρίσκεται μέσα στήν ύλική μορφή. 

Ή πνευματική τελειοποίηση είναι ένα φυσικό άνθισμα τοϋ 

θείου Σπόρου πού βρίσκεται σέ κάθε άνθρώπινο .. Ον. Ύπάρχει 

αύτή ή θεία Σπιθα η ό θείος Σπόρος καί σέ ένα σημείο τοϋ χρόνου 

άρχίζει νά βλαστάνη. Μέ τήν άδιάκοπη πορεία της Έξελίξεως, μέ 

τήν κατανόηση καί άγάπη, τό φυτό αύξάνει σέ δύναμη καί ώριμό

τητα. Καί δταν φθάση ή εύλογημένη στιγμή, τό φυτό άνθίζει ... Τό 

άνθρώπινο .. Ον άποβαίνει ένας μεγάλος Μεμυημένος. 'Ένας Μα

χάτμα, ένας Άντέπτ, ένας Άσέκα, ένας Διδάσκαλος. Τώρα μονα

δικός σκοπός του είναι νά βοηθήση τήν άνθρωπότητα ... 

Τό άνθισμα τοϋ θείου Σπόρου δέν μπορεί νά έκβιασθη. Πρέ
πει νά συντελεσθη άφ' έαυτοϋ, μέ άπόλυτη έλευθερία. Δέν είναι 

δυνατόν νά χρησιμοποιήση κανείς τή θέλησή του γιά νά τό έπιτύ

χη. Αύτός ό Σπόρος, πού έχει άπειρη δυναμικότητα, έκδηλώνει 

τή φύση του μέ μορφές άρμονίας, καί τό άνθισμά του, σέ κάθε 

άτομική περίπτωση, έκδηλώνει έναν διαφορετικό τύπο άρμο

νίας. ·Ένας ΑΟΕΡΤ διαφέρει άπό έναν άλλον στήν έμφάνισή του 

καί κατά κάποιον τρόπο στήν έσωτερική φύση του ... Αν καί δλοι 

μπορεί νά έχουν τήν ίδια σοφία, ώραιότητα καί δύναμη, δμως ό 

καθένας διακρίνεται καί είναι διαφορετικός άπό τούς άλλους. 

Έχει μιά έπίδραση πού είναι σάν μιά εύωδία, άλλά μοναδική, πού 

δέν άναπαράγεται άπό κανέναν άλλον. 

Γιά τά «Μεγάλα "Οντα» - τούς Διδασκάλους - ό Κάρολος 

Λεντμπητερ έχει γράψει τό βιβλίο «Οί Διδάσκαλοι καί ή Άτρα-
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πός», μεταφρασμένο στά 'Ελληνικά (τό όποίο έχει άπό μακρού 

έξαντληθή). "Όσο καί άν έπιβάλλεται νά είναι κανείς έπιφυλακτι
κός γιά ό,τι έχει γραφή σχετικά μέ τούς Διδασκάλους (διότι τίπο
τα δέν μπορεί νά γνωρίζη ό ϊδιος έξ ίδίας άντιλήψεως καί δέν 

πρέπει κανείς ποτέ νά δίδη τυφλή πίστη σέ ό,τι λένε οί άλλοι), 
δέν μπορούμε νά άρνηθούμε τή γοητεία τήν όποία άσκεί τό θέμα 
περί τών Διδασκάλων, οί όποίοι άποτελούν τό άνθος τής 'Εξελί
ξεως τής Άνθρωπότηταc:. 
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'Η θεά 'Αθηνά 

'Υπό ΔΗΜ. Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Σέ πολλές πόλεις τής άρχαίας 'Ελλάδος έλατρεύθη ή θεά. Ή 
λατρεία όμως πού τής έδωσε ή πόλις της, αί 'Αθήναι, ή πόλις πού 
είχε τιμηθή μέ τό όνομά της, ύπήρξε μοναδική στό είδος της. 
Έτίμησε τή θεά, όπως τής έπρεπε, καί έτιμήθη καί ή πόλις άπό 
τήν ύπέροχη έκείνη λατρεία πού έπί αίώνες προσέφερε στήν 
Πολιάδα, στήν Πρόμαχο θεά. 

Ή άρχή τής λατρείας τής μεγάλης θεδς εύρίσκεται κρυμμέ
νη στά προϊστορικά χρόνια. Δέν ή μπορεί νά τοποθετηθή σέ χρο
νολογία, ούτε καί μέ προσέγγισι. Ό γνωστός μόνον μύθος τής 
έσωτερικής παραδόσεως, αν καί άρκετά άλλοιωμένος, μας 
πληροφορεί ότι ή λατρεία τής θεδς Άθηνδς έπάνω στήν Άκρό
πολι διδαδέχθηκε κάποτε τή λατρεία τοϋ θεοϋ Ποσειδώνος. 
ΤΗταν αύτή ή διαδοχή μιά έξέλιξις, μιά ανοδος τής λατρείας. 

Κατά τό μϋθο αύτό, τό Δικαστήριο τών 'Ολυμπίων έδωσε τή νίκη 
στή θεά τής Σοφίας. Δηλαδή, ή θεία δικαιοσύνη, όταν ήλθε ό 
καιρός, ϋψωσε τή λατρεία σε Ούράνια, σέ 'Ολύμπια έπίπεδα, 
όπως τής έπρεπε πλέον. 

*** 

Βωμός τής Πολιάδος, καθώς λέγουν, ίδρύθηκε στήν άρχή, 
στά μυκηναϊκά χρόνια, έπάνω στήν Άκρόπολι. 'Αργότερα, στήν 
άρχή τής ίστορίας, κτίστηκε τό πρώτο έκατόμπεδον άφιερωμένο 
στή θεά. Μέ τόν Πεισίστρατο κατόπιν τό νεώτερο έκατόμπεδον 
καί ατόν καιρό τής Δημοκρατίας ό πρώτος Παρθενών, πού έμει
νε σχεδόν στά θεμέλια, γιά νά ύψωθή έπάνω ο' αύτά, μετά τά 
Μηδικά, τό μαρμάρινο έκείνο άριστούργημα τοϋ 'Ικτίνου, ό νέος 
Παρθενών είς δόξαν τής θεδς καί νά κοσμηθή μέ τό χρυσελε
φάντινο αγαλμά της, τό έργον τοϋ Φειδίου. Τότε κτίστηκε καί τό 
νέον Έρέχθειον, άφιερωμένο ατούς δύο θεούς, τόν Ποσειδώνα 
καί τήν Άθηνδ, γιά νά θυμίζη τή διαδοχή τής λατρείας, ό ναός 
τής Άθηνδς Άπτέρου Νίκης καί στήθηκε τό μεγαλόπρεπο χάλ
κινο αγαλμά της άνατολικά άπό τά έπιβλητικά προπύλαια. 

Αύτά τά έργα έδωσε ή τέχνη γιά νά τιμηθή ή θεά. Ή τέχνη 
δμως δέν ήτο παρά μιά άκτινοβολία άπό τήν ίερή, τήν πνευματική 
παράδοσι τών Ναών, ή έπιφάνεια, ή έξωτερική της όψις, θά έλέ
γαμε. Τό ίδιο, μιά άκτινοβολία τής έσωτερικής λατρείας ήσαν καί 
οί πάνδημες τελετές, οί όποίες έγίνοντο στήν πόλι καί στήν 
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Άκρόπολι, πού ή πιό έπιβλητική ήταν τά Μεγάλα Παναθήναια, τά 

όποϊα έγίνοντο κάθε τέσσαρα χρόνια. Γιά τίς πάνδημες αύτές τε

λετές μάς έχει πληροφορήσει άρκετά ή ίστορία. 

*** 

Γιά τήν έσωτερική όμως όψι τής λατρείας τής Θεάς, γιά τό 

ίερό άπόθεμα τής ύψηλής έκείνης λατρείας, μόνον συμβολισμοί 

καί άλληγορίες, καθώς καί μερικά έπίθετα τής Θεάς, είναι στή 

διάθεσί μας. Άπό τά πτωχά αύτά στοιχεία θά προσπαθήσουμε νά 

συλλάβουμε μερικές έννοιες, όσες ήμπορούμε έστω έξωτερικές. 

Σάν Θεά τής Σοφίας έλατρεύετο ή Θεά 'Αθηνά. Γραμματικώς 
ή λέξις «σοφία» σημαίνει τήν πλατειά έμπειρία, τήν πλήρη,· τή βα

θιά γνώση τών πραγμάτων. Είναι «ή τών νοητών καί τών όντως 
όντων έπιστήμη» κατά Πλάτωνα. Πρόκειται λοιπόν περί γνώσεων, 
περί γνώσεως ύπερανθρωπίνης, ή όποία περιλαμβάνει τά «όντως 
όντα», τά α'ίτια δηλαδή τών πραγμάτων, ώς καί άλήθειες πνευματι
κές, άλήθειες πού διαφεύγουν άπό τήν άνθρωπίνη έμπειρία καί 
γνώσι. Σάν βασίλισσα αύτής τής Σοφίας έλατρεύετο ή Θεά · Αθη
νά. 

Τήν παριστάνουν μεγαλοπρεπή. Συνήθως πάνοπλη. Μέ περι
κεφαλαία, μέ δόρυ καί μέ άσπίδα. Μέ τήν αίγίδα έπάνω της ή 
όποία έφερε τήν κεφαλή τής Μεδούσης. Κοντά της είχε τόν ίερό 

όφι. ΤΗταν πολεμική, καθώς συνηθίζουν νά λέγουν, ή θεά; Πολε
μική μέ τήν άνθρώπινη έννοια, τήν έννοια πού τής έδωσε ό 'Όμη
ρος; Ό 'Όμηρος πού έχει τόσο πολύ κακοποιήσει τούς μύθους 
γιά τούς Θεούς; Πολεμούσε τούς Θεούς καί τούς άνθρώπους; 
Βέβαια όχι! Αύτή είναι ή βέβαιη άντίληψις. Πολεμική ήταν ή Θεά. 
Πολεμούσε όμως τήν ό.ρνησι, τό σκοτάδι. Τό πολεμούσε μέ τήν 
'Ολύμπια λάμψι της, μέ τήν άκτινοβολία της τήν πνευματική. Τό 
δηλώνει καί τό όνομά της, πού τό έτυμολογούν στό σανσκριτικό 
Άχανά πού θά πή: ή λάμπουσα, ή άκτινοβόλος. Τό ότι πολεμούσε 
τήν ό.ρνησι, τό άλληγορεϊ καί ή Τιτανομαχία στήν όποίαν έλαβε 
μέρος, ό μύθος τής νίκης της κατά τού Έγκελάδου καί ό φόνος 
τού Πάλλοντας πού ήτο τιτάν. 

Είναι γνωστός ό μύθος πού περιγράφει τή γέννησί της: 'Όταν
ή Ώκεανίς νύμφη Μήτις κυοφορούσε τόν καρπό πού τής είχε
δώσει ή σχέσις της μέ τόν Πατέρα τών 'Αθανάτων, ό Θεός Ζεύς
κατέπιε, άφομοίωσε τήν άγνή νύμφη, πού έφερε τόν πολύτιμο
καρπό. Καί άπό τήν 'Ολυμπία Κεφαλή, σάν τήν έσχισε ό Θεός
τών μεταμορφώσεων τού πνεύματος, ό 'Ολύμπιος τεχνίτης, ό
Θεός 'Ήφαιστος, έξεπήδησε πάνοπλος καί γλαυκώπις ή Θεά.
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'Υψηλή ή καταγωγή της. Πατέρας της ό μεγαλύτερος θεός τού 
Όλύμπου. Μητέρα της θαλασσία νύμφη. Ή Μήτις. Μήτις σημαί

νει τή βουλή, τή σκέψη. Προέρχεται ή λέξι άπό τό ρήμα μητιάω, 
πού θά πή βουλεύομαι, σκέπτομαι. Ώκεανίς ή μητέρα, κόρη τού 

Ώκεανού καί τής τιτανίδος νύμφης Τηθύος. Ή δέ νύμφη Τηθύς, 

κόρη τού ούρανού καί τής Γής. Τό όνομα Τηθύς ίσοδυναμεί 
γραμματικώς μέ τό όνομα τήθη, πού σημαίνει τή μάμμη, τήν προ

μήτορα. Ή μάμμη τής θεός τιτανίς, ή μητέρα της Ώκεανίς καί ή 
ϊδια Όλυμπία. Βλέπουμε καί στή θεία αύτή γενεολογία τήν όνο
δο, τήν άνέλιξι, μιά άλληλουχία πνευματική, Τιτανίς, Ώκεανίς, 
Όλυμπία. Σωστά λοιπόν έλεγαν οί άρχαίοι ότι μεταξύ τής Γής καί 
τού Όλύμπου μεσολαβεί ό Ώκεανός. 

'Ένα άπό τά συνηθισμένα έπίθετα τής θεός είναι τό Τ ρ ι τ ο -
γ έ ν ε ι α . Μερικοί τό έτυμολογούν άπό τή σανσκριτική λέξι 
«τρίτα» πού σημαίνει Ποσειδών. Άπό τήν ϊδια λέξι προέρχονται 
καί τά όνόματα 'Αμφιτρίτη, Τρίτωνες, Τριτωνίδες, τρίαινα κ.ό. Τό 
έπίθετο λοιπόν άναφέρεται στή θαλασσία άπό μητέρα καταγωγή 
της. Σημαίνει ύδατογενής. 'Άλλοι πάλιν έτυμολογούν τό έπίθετο 
Τριτογένεια άπό τή λέξι «τριτώ-τούς» ή όποία δηλοί τή κεφαλή. 
'Αναφέρεται στή γέννησί της, κατά τό μύθο, άπό τή κεφαλή τού 
θεού Διός. Δηλαδή ή έκ κεφαλής γεννηθείσα. Καί οί δύο αύτές 
έτυμολογίες, καθώς νομίζω, εύσταθούν. 

Έλέγετο καί Γ λ α υ κ ώ π ι ς ή θεά. Συνήθως νομίζεται ότι 
τό έπίθετο αύτό όφείλεται στό χρώμα τών ματιών της. Τό σωστό 
όμως είναι ότι τό Γλαυκώπις προέρχεται άπό τό ρήμα «γλαύσω» = 
λάμπω, άκτινοβολώ καί «ώψ-ώπός» = βλέμμα. Μέ βλέμμα άκτι
νοβόλο, μέ μάτια λάμποντα είναι ή θεά. Άπό τό ϊδιο ρήμα προ
έρχεται καί ή λέξις γλαύξ, τής όποίας λάμπουν τά μάτια. 

Συνηθισμένο έπίθετό της ήταν τό Π α λ λ ά ς . Καί έδώ πάλι 
γίνεται κάποιο λάθος καί τό έπίθετο άποδίδεται στό ότι πάλλει τό 
δόρυ της. Τό όρθό είναι ότι ή λέξι προέρχεται άπό τό «πάλλαξ» = 
νέος, νεάνις. Άπό τό πάλλαξ παράγονται καί οί λέξεις παλλακίς, 
παλληκάρι, πού έκφράζει νεότητα. Ή θεά λοιπόν είναι πάντοτε 
νέα, σημαίνει τό έπίθετο Παλλάς. Άπό τό Παλλάς προέρχεται 
καί ή λέξι παλλάδιον. Παλλάδια έλέγοντο τά παλαιότατα ίερά ξύ
λινα άγάλματα τής θεός, πού έφυλάσσοντο σέ διάφορες πόλεις. 

Στά άγάλματά της ή θεά παριστάνετο νά φορή περιστήθιο 
άπό δέρμα, κάτι σάν θώρακα, τήν περίφημη αίγίδα. 'Επάνω στήν 
αίγίδα ητο προσαρμοσμένο τό γοργόνειον, δηλαδή ή κεφαλή τής 
Μεδούσης. Ή αίγίς μέ τό γοργόνειον ητο όπλον άμύνης τής 
θεός, πού έμάχετο τό σκότος, καθώς εϊπαμε, τήν όρνησι. Κατά 
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τήν παράδοσι ή αίγίς ητο κατασκευασμένη άπό τό δέρμα τής 

θείας αίγός, τής 'Αμαλθείας (ά-μάλα-θεία), πού ηταν κόρη τού 
'Ηλίου καί ύπήρξε τροφός τού θεού Διός. Ή Μέδουσα πάλι, 
κατά τό σχετικό μύθο, ητο ή μία άπό τίς τρείς Γοργόνες, τήν 
όποία έφόνευσεν ό Περσεύς (πέρθω = νικώ). 

Τό βλέμμα της ητο τόσο όξύ, ώστε άπολίθωνε όποιον έβλεπε 
στά μάτια. Ή κεφαλή τής Μεδούσης ητο άναπόσπαστο κόσμημα 
τής αίγίδος τής θεάς 'Αθηνάς. ΤΗτο ή δύναμις πού τήν προστά
τευε άπό άρνητική έπίδρασι, ηταν ή προστάτις της. Ή λέξι Μέ
δουσα δηλώνει τούτο, γιατί είναι τό θηλυκό τής μετοχής τού 
ρήματος μέδω, πού σημαίνει προστατεύω. Στήν ούσία όμως, κα
θώς νομίζουμε, ή κεφαλή τής Μεδούσης συμβόλιζε τή δύναμι 
τής Γλαυκώπιδος θεάς στό ν' άποκρούη μέ τό βλέμμα της τό 
άκτινοβόλο κάθε πνευματική άρνησι. Έτσι δικαιολογείται τό έπί
θετό της Γλαυκώπις. 

Κατά τήν άρχαία παράδοσι, δέν πολεμούσε μόνον τήν άρνησι 
ή Μεγάλη θεά. Τό κύριο πνευματικό της έργον ητο ή τέχνη. Μιά 
τέχνη, καθώς φαίνεται, ύπέροχη, θεϊκή. ΤΗταν ή θεία καλλιτέ
χνις, ή Έργάνη 'Αθηνά, πού ϋφαινε έργα τού πνεύματος άθάνα
τα. Τό μεγάλο αύτό έργο της συμβολίζεται μέ τήν ϋφανσι τού ίε
ρού πέπλου της, πού έγίνετο άπό άγνές Άθηναίες κόρες στόν 
Παρθενώνα, γιά νά περιαχθή μέ τόση εύλάβεια καί μεγαλοπρέ
πεια κατά τά Μεγάλα Παναθήναια. Μόνον όμως μέ σύμβολα έξη
γεί τούς συμβολισμούς της ή άρχαία παράδοσις. Σύμβολα ησαν 
καί έκείνα πού μετέφεραν μέ τόση προσοχή καί αύστηρότητα 
σκεπασμένα αί άρρηφόροι ( άρρητα φέρω) παρθένοι κατά τήν 

πομπή. Ή πνευματική τέχνη τής Έργάνης θεάς θά είχε βέβαια 
σχέσι καί μέ τήν ίερή τέχνη τού τεχνίτου θεού, τού 'Ηφαίστου. 
Καί έκείνος ητο τεχνίτης πνευματικός. Τήν σχέσι αύτή μαρτυρεί 
καί η κοινή λατρεία τών δύο τούτων "Ολυμπίων θεών, στόν ίδιο 
Ναό, όπως έγίνετο καί στό Ήφαιστείον τών 'Αθηνών (τό κακώς 
λεγόμενον θησείον). 

Κυρίως τεχνίτις μιάς ύψηλής τέχνης είναι ή θεά. Συγχρόνως 
όμως εμάχετο μέ δεινότητα τό κακό γιά νά προστατεύη τήν ίερή 
τέχνη της, τά μεγάλα της έργα. Χαρακτηριστική τού διπλού τού
του έργου της ητο ή άπεικόνισίς της στό περίφημο Παλλάδιον 
τής Τροίας, καθώς τό έχει περιγράψει ό 'Απολλόδωρος ό 'Αθη
ναίος στό έργο του περί θεών: «·Η θεά παρίστατο μέ τούς πό
δας ήνωμένους. Είς τήν δεξιάν έκράτει όρθιον δόρυ καί είς τήν 
άριστεράν ήλακάτην καί άτρακτον». 

Τά μεγάλα έργα τού πνεύματος έχουν, καθώς συνάγεται, 
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άνάγκη προστασίας άπό τήv όρνησι, άπό κάθε έπιβουλή τού κα

κού. Κάτι άνάλογο έκφράζει καί μία άλληγορία τών 'Ιουδαίων: Ή 
άλληγορία αύτή παριστάνει τούς έργάτας τού Ναού τού Σολομώ

ντος κρατούντος μέ τό δεξιό χέρι τό μύστρον, μέ τό άριστερό δέ 

τό ξίφος. 
Καί ένα όλλο έπίθετο της θεάς ητο ή Π α ι ω ν ί α 'Αθηνά, 

δηλαδή ίαματική. Μέ τόν τίτλο αύτό έλατρεύετο είς τά Άσκλη
πιεία, ίδίως είς τό Άμφιαράειον στήν 'Αττική μαζί μέ τόν Παιώνα 
(ίατρόν) 'Απόλλωνα καί τόν όξιο υίό του, τόν θεόν Άσκληπιόν. 

Τήν έλεγαν γιά τούτο καί Άθηνάν Ύ γ ι ε ί α  ν , είχαν δέ στημένο 
τό όγαλμά της χάλκινο στήν Άκρόπολι τών 'Αθηνών κοντά στά 

προπύλαια. Σήμερα μόνον ή βάσις τού άγάλματος διατηρείται καί 

μιά σχετική έπιγραφή. 'Αναφέρεται ότι τό όγαλμα της 'Αθηνάς 
'Υγείας έστήθη πρός τιμήν της στή θέση αύτή ύπό τό έξης περι
στατικό: 'Όταν έκτίζοντο τά Προπύλαια, ένας έργάτης έπεσε άπό 

τό ίκρίωμα καί κτύπησε όσχημα. Ή θεά φανερώθηκε τότε στόν 
ϋπνο τού άρχιεργάτη καί τού ύπέδειξε τό θεραπευτικό βότανο 
πού έχρειάζετο γιά τή θεραπεία τού τραυματία. 

*** 

Καθώς καί στά προηγούμενα εϊπαμε, πολύ όλίγα σήμερα 

γνωρίζουμε γιά τήν έσωτερική λειτουργία της θεάς 'Αθηνάς. 
'Εκείνο όμως πού μάς μετέδωσε ή ίστορία είναι ότι έθεωρείτο ή 
προστάτις της πόλεως τών 'Αθηνών καί γι' αύτό μέ άγάπη καί σε
βασμό τήν τιμούσαν στήν 'Αρχαία 'Αθήνα. 'Αλλά καί ή Μεγάλη 
θεά είχε ύπό τήν προστασία της τήν πόλι της. Πολλά περιστατικά 
έπάνω στό ζήτημα αύτό άναφέρονται. Περιοριζόμεθα σέ ένα, 
στό τελευταίο. Τό άναφέρει ό Μαρίνος Νεαπολίτης, ό βιογρά

φος τού σεμνού Νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου στό έργο 
του «βίος τού Πρόκλου ή περί εύδαιμονίας». Ό Πρόκλος ύπηρ

ξεν ένας άπό τούς τελευταίους Νεοπλατωνικούς τών 'Αθηνών. 
«Διεκρίνετο, καθώς γράφει ό βιογράφος του, διά τήν έμπνευσίν 
του, μετά της όποίας συνηνούντο άπέραντος πολυμάθεια καί 
πραγματικά όργανωτικός νούς». 'Έζησε στά χρόνια της παρα

κμής (410-485). Τά 'Ελληνικά Μυστήρια είχαν τότε καταργηθη 

άπό τό Βυζάντιο καί σέ μερικά χρόνια, μετά τό θάνατο τού φιλο
σόφου, θά έκλείοντο καί αί φιλοσοφικοί σχολαί τών 'Αθηνών. 
'Εκείνο όμως πού είναι σχετικό μέ τό θέμα μας είναι τό έξης 
άπόσπασμα άπό τό βιβλίο τού βιογράφου του «βίος τού Πρό
κλου»: 

«'Ηνίκα τό όγαλμα αύτης τό έν Παρθενώνι τέως ίδρυμένον 
ύπό τών καί τά άκίνητα κινούντων μετεφέρετο, έδόκει τώ φι-
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λοσόφC!) όναρ φοιτάν παρ' αύτόν εύσχήμων τις γυνή, καί 

άπαγγέλειν, ώς χρή τάχιστα τήν οίκίαν παρασκευάζειν. Ή γάρ 

κυρία Άθηναίς, έφη, παρά σοί μένειν έθέλει». 
'Ύστερα άπό μισό περίπου αίώνα, τό έτος 529, πού δίκαια θε

ωρείται χρόνος δύστυχος, ήρθε διαταγή στάς 'Αθήνας άπό τόν 

'Ιουστινιανό νά κλείσουν καί οί φιλοσοφικές της σχολές. «Πρό
σταξιν έπεμψεν έν 'Αθήναις κελεύσας μηδένα διδάσκειν φιλο

σοφίαν» μάς πληροφορεί ό χρονογράφος τής έποχής έκείνης 

'Ιωάννης Μαλάλας. Στήν πραγματικότητα όμως πρίν άπό πολλά 

χρόνια ή φιλοσοφική κίνησις στάς 'Αθήνας είχε χαλαρωθή, ώστε 

ό φιλόσοφος Συνέσιος τής Κυρήνης, πού είχε τότε έπισκεφθή 
τήν πόλι έγραφε, ότι «ούδέν έχουσιν αί 'Αθήναι σεμνόν, άλλ' ή τά 

κλεινά τών χωρίων όνόματα». Ή άνθρωπότης είχε άρχίσει νά βυ

θίζεται στόν είδεχθή μεσαίωνα, .. Στή φοβερή έκείνη περίοδο τού 
ζόφου, πού θά διαρκούσε χίλια περίπου χρόνια ... 
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Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 

Τού J. CALDWELL-JOHNSTON 

μετάφρ. στίχων Γ. Τσουκαλά 

Στήν έναντι σελίδα είκονίζεται ό πίναξ τού F. Luίs Mora «ό 
Αίώνιος Δείπνος», ό όποίος προεκάλεσε βαθειά έντύπωσι δταν 

παρουσιάσθηκε ο' έκθεσι τής Νέας 'Υόρκης. Έκρίναμε δτι ή 
δημοσίευσις τού πίνακας αύτού θά ένδιέφερε τούς φίλους τού 
«ΙΛΙΣΟΥ», ίδιαίτερα τώρα πού περιμένουμε τό Πάσχα, γιατί ένθυ
μίζει τόν «Μυστικό Δείπνο» τού Χριστού μέ τούς μαθητάς Του 
πρίν άπό τήν σταύρωσι. 

Ή ίδέα τού «Αίώνιου Δείπνου» είναι πολύ ύποβλητική, διότι 
γνωρίζουμε δτι ή 'Αλήθεια είναι μία καί μάς προσφέρεται σάν 
αίώνιο συμπόσιο. 

Σέ συνδυασμό μ' αύτόν τόν έξαιρετικό πίνακα, δημοσιεύομε 
άπό τό «Βιβλίο τού 'Αγαπητού», τού J. Caldwell-Johnston, μερι
κούς χαρακτηριστικούς στίχους γιά τούς είκονιζόμενους ατόν 
πίνακα Μεγάλους Έκπαιδευτάς τής άνθρωπότητος. 

Μωϋσής 

(Βιβλική ίστορία) 

'Απάνω στό βουνό Ναβαύ ό γυιός τού 'Αμράμ πεθαίνει. 
(Στήν Γή 'Επαγγελίας δέν τόν φθάνει ό Νόμος). 
«Κύριε καί Θεέ», είπε, «στάσου δεξιά μου 
Καθώς περνάω στήν Αίωνιότητα! 
Μ' έκαμες κυβερνήτη τών άνθρώπων. 
Μού έδωσες ένα λαό νά τόν άπολυτρώσω. 
'Έξη είκοσάδες χρόνια πίσω μου σάν όνειρο έσβήσαν 
Ένός πού άναταράζεται καί πάει ξανά κοιμηθή! 
Κύριε, Θεέ τών φιλόξενων, μ' άληθινή χαράν άκούω 
Τόν μακρυνό γλυκύν αύλό. 'Έρχεσαι άληθινά γιά μένα. 
Βλέπω τή λάμψη πού πετούν οί μεγάλες Σου ψrερούγες. 
'Ιδού ό Νυμφίος έρχεται κοντά ατόν λατρευτόν του. 
'Έτσι, έγώ, τού Κυρίου ό έκλεκτός, στή θέση μου ξαπλώνω 
'Απάνω στό Ναβαύ, προσμένοντας Γή τής 'Επαγγελίας!» 
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Ζωροάστρης 

(1000 π.Χ.) 

'Άκουσε, ώ Λαέ! Τά λόγια μου προσέχτε! 
Ό Κύριος καί Θεός σου είναι 'Ένας. Μήν τόν κάνεις Δυό! 
Μήν κάνετε καί σείς σάν τούς είδωλολάτρες 

Πού οί τρόποι τους στόν Κύριο φέρνουν όποστροφή. 

Πάντα Καλός κι 'Αληθινός είναι ό Κύριός σου 

Καί δέν προέρχεται όπό Αύτόν ποτέ κακό κανένα. 

Ό Κύριος καί Θεός σου άληθινά Κύριος είναι καί Θεός. 
ΜήΙJ τόν πικραίνετε λοιπόν! 'Υπάκουε, κόσμε, ύπάκουε! 
'Όλα τά τέκνα Του άγαπάει ό Κύριος καί Θεός σου 

Καί καλεί στήν άγκαλιά Του αύτούς πού όκοϋν τό θέλημά Του. 

Άλλα τόν ψεύτη, τόν ληστή καί τόν φονιά 

Καί όποιον ό.λλον σακατέψει, μέ τούς όσεβείς γκρεμίζει. 
'Ένας είναι ό Κύριος καί Θεός καί μήν τόν κάνεις Δυό! 
Μήν πράττεις σάν τούς όσεβείς καί τό Κακό μήν έγγίζεις! 

Γκαουτάμα Βούδδας 
(620 π.Χ.) 

93 

Σφαλερές πράξεις, σφαλερές δοξασίες, σφαλερές έπιθυμίες
Νά, έσύ, 'Άνθρωπε, ή τριάδα τοϋ Κακοϋ! 
Οϋτε ή ζωή, οϋτε ό θάνατος, οϋτε χοροί άγγέλων 
Θά σέ λυτρώσουν άπό τό Διάβολο, πού μόνος σου έχεις πλάσει. 
Τέσσαρες δρόμοι όδηγοϋν στή Νεότητά σου πίσω: 
Πράξεις όρθές, όρθοί σκοποί, γνώση όρθή κι όρθή πίστη. 
Μ' αύτά τά τέσσαρα σκαλιά θ' άγγίσης τήν 'Αλήθεια. 
Χωρίς αύτά, είσαι, άλίμονο, ένας φονιάς καί κλέφτης! 

Καί τώρα διάλεξε: "Η δέσου στόν Τροχό 
Τούς κύκλους έναν-έναν ν' άνεβής 
Γυμνώνοντας τή ράχη σου στή μάστιγα τής Τύχης 
-πού άγκάθια έχει φαρμακερά: Φιλοδοξία, θυμό, λαγνεία

[καί λαιμαργία
"Η τόν έαυτό σου άτσάλωσε καί τά άγαθά άπαρνήσου 
Καί σάν έμένα κέρδισε παντοτεινήν Είρήνη! 
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Λάο-Τσέ 

(604 π.Χ.) 

«·Η καλωσύνη τής άγάπης, τής Σοφίας είναι τό στέμμα». 
Είπε ό ταπεινότερος τών Διδασκάλων, ό Λάο Τσέ. 

«Πολλές ψυχές έκέρδισαν στή μάχη αίώνια φήμη, 

Μά ποιός φημίστηκε γιά εύγένεια σέ ζωντανές ύπάρξεις; 
Μέσ' άπό βόγγους μαρτυρίων περνάει τού ηρωα ό δρόμος. 

Στό αίμα κολυμπάει σάν στέκεται ό ηρωας τής μάχης. 

Κι οϋτε γνωρίζει τούς θεούς πού παίζουνε μαζί του. 

Γιοτ' ή Σοφία δέ γνοιάζεται γιά τά κοπάδια ήρώων. 

Ή Σοφία είν' εύγενική. Γεμάτη καλωσύνη.-
Ή Σοφία είναι γαληνή. Είναι άφοβη καί άνδρεία. 

Ή Σοφία είναι λογική. 'Όχι άλαλη, οϋτε καί τυφλή. 
Στούς άσθενείς χαρίζει τήν ύγιά, στούς άθυμους τό γέλιο. 

Ή Σοφία (είπε ό Λάο-Τσέ) έχει ύπέρτατη άξία. 
Σοφία κέρδισε. Καί χάσε στή γή εϋθυμα όλα τ' άλλα!» 

Κομφούκιος 
(550 π.Χ.) 

«·ο θησαυρός τών ούρανών, είναι ή Σοφία τών σοφών». 
Αύτό τό θέμα ό Κούγκ-Φού-Τσέ πήρε γιά διδαχή. 
Στά όνειρα τών 'Αλχημιστών ζητούνε τή Σοφία 

Κι άλλοι έρευνούν τά πέταλα όμορφων λουλουδιών. 

Αύτός έδώ Σοφία ζητάει σέ κύπελλο κρασιού, 

Έκείνος πλούτη σκέφτεται άπό έμπορικές ληστείες 
Καί τούτος γιά άξιώματα έχει άγρια μανία. 

Άλήθεια-Καλωσύνη καί Σοφία, γιά τόν άλλον είναι θεωρίες. 
'Αλλά μέ τούς άνόητους δέν συμφωνάει ό Κούγκ-Φού-Τσέ. 
Καί μ' όλο πού ό μανδύας δέν κάνει τόν μανδαρίνο. 

Ούτε τού παγωvιού τό φτέρωμα κάνει λαμπρόν άφέντη, 

Έχουν σημεία καί σύμβολα κάποια έννοια στό Σύμπαν. 
Γιά κάποια αίτία ό Σούνγκ σέρνει βαρύ φορτίο 

'Όταν ό Κβάγκ Σού έκεί ρουφά τό μυρωμένο άγέρι. 

1992 
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Ίησοϋς 
('Αρχή Χριστιανικής Περιόδου) 

ΤΩ Έσύ, Έσύ, Έσύ, αίώνια άτάραχη 'Αγάπη! 
Έσύ 'Άσπιλε Κύριε, 'Ενσαρκωμένε Λόγε! 
ΤΩ Έσύ, πού είς τό δεξί κρατάς τό χέρι Σου Ρομφαία, 
Δίκοπη κι έτοιμη άνάμεσα σέ ψυχή - ζωή νά πέση. 
Καί στό άριστερό Σου τήν άγνή, όλάσπρη Περιστέρα, 
'Αγάπη δίχως όρια, αίώνια καί ϊδια. 
'Ώ δώσε μας, Σού κράζαμε, δώσε μας τήν 'Αλήθεια. 
ΤΩ Έσύ, ό πλέον Ύψιστος, Κύριε, ας σκεπάσης 
Μέ τό έλεος τό άπέραντο τή δίκαιη Ρομφαία 

Καί κάμε τούς πολέμους μας νά πάψουνε μιά ήμέρα, 
Τούς πολέμους όπου ό μεγαλύτερος έχθρός ό έαυτός μας ... 
Δώσε μας τήν 'Αλήθεια Σου, Κύριε, δώσε μας τήν 'Αλήθεια, 

ΤΩ σπλαχνικέ πατέρα μας, δώσε μας τήν Είρήνη! 

Διάλεξις ατόν «Παρνασσό» 

95 
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ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙ 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

1992 

Τοϋ JAMES S. PERKINS 

Τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ 'Ιανουαρίου 1958 έπεσκέφθη τήν Άθή

να ό κ. James Perkins πρόεδρος τής θεοσοφικής Έταιρίας Ήνωμένων 

Πολιτειών καί διακεκριμένος συγγραφεύς: 

Τό βράδυ τής 21 ης 'Ιανουαρίου μίλησε στόν «Παρνασσό» σέ πολυά

ριθμο καί έκλεκτό άκροατήριο μέ θέμα: «"Οδός Άρμονίας» - γιά τήν έπι

βίωσι τής Άνθρωπότητος». Ή όμιλία έγινε στήν άγγλική καί μετεφράζε

το τμηματικά. 

Άπό τήν όμιλία αύτή (μετάφρασις τοϋ κ. Γεωργίου Βλιάμου μέ συ

νεργασία τοϋ κ. Τίμου Βρατσάνου) δημοσιεύουμε τό μεγαλύτερο μέρος: 

Τό σημερινόν πρόβλημα είναι πρόβλημα έπιβιώσεως. Δέν έν
νοώ τήν έπιβίωσιν τοϋ άνθρώπου είς τήν άρχέγονον κατάστασιν 
τής πάλης πρός τήν φύσιν, οϋτε τήν έθνικήν έπιβίωσιν, οϋτε άκό
μη τήν έπιβίωσιν τοϋ πολιτισμοϋ. Έννοώ τήν έπιβίωσιν τής άν

θρωπότητος ώς ά ν θ ρ ω π ό τ η  τ ο ς  . Διότι, αν οί σημερινοί 
λαοί τοϋ κόσμου παρασυρθοϋν είς όλοκληρωτικόν πόλεμον - μέ 
τάς εύκολίας τάς όποίας έχομεν διά τήν καταστροφήν έπί πα

γκοσμίου έπιπέδου, μέ τάς εύκολίας τάς όποίας έχομεν διά τήν 
δημιουργίαν κλίματος μίσους καί φόβου - θά καταστροφή έντε

λώς αύτό τοϋτο τό οίκοδόμημα τοϋ πολιτισμοϋ, θά έκλείψη κάθε 
κοινωνική, οίκονομική καί μορφωτική έπικοινωνία, θά έκλείψη ή 
έλευθέρα άνταλλαγή άξιών, ή όποία έπέφερε βαθείαν κατανόη
σιν καί έκτίμησιν. Κάθε πρόοδος πρός τήν ένωσιν τών λαών τοϋ 
κόσμου θά λήξη κατά τήν παγκόσμιον καταστροφήν, έφ' όσον ή 
κανονική ζωή θά βυθίζεται είς τό πρωτόγονον σκότος καί είς τόν 
όνθρωπον θά έπικρατή τό κτήνος ... Δέν νομίζω ότι όνειρεύομαι 
όταν λέγω ταϋτα. 

Είς τήν τρομεράν αύτήν προοπτικήν, μόνον μίαν διέξοδον 
βλέπω: τήν χαραυγήν μιός νέας ίδέας είς τήν έξελικτικήν πο

ρείαν τοϋ κόσμου. Αύτή ή «μεγάλη ίδέα» τοϋ 20οϋ αίώνος είναι 
ότι ή ζωή άναδύεται άπό τά έσωτερικά βάθη τοϋ Είναι μας. Ή 
ίδέα αύτή ηρχισε νά άναφαίνεται περί τάς άρχάς τοϋ αίώνος μέ 
τάς έρεύνας διά τήν φύσιν τής ϋλης, μέ τήν άνακάλυψιν ότι ή ϋλη 
καί ή ένέργεια έναλλάσσονται, ότι ή ϋλη είναι ένέργεια μέ βρα

δύν ρυθμόν. Ό Άϊνστάϊν, άναπτύσσων τόν άπλοϋν μαθηματικόν 
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τύπον E=MC 2, είπεν ότι ή ϋλη είναι πεπηγμένη ένέργεια, ότι ίίλη 
καί ένέργεια έναλλάσσονται. Άπό φιλοσοφικής άπόψεως δέν 
ένεφανίσθη όκόμη είς τήν πράξιν τό συμπέρασμα, τό προκύπτον 
έκ τής ίδέας τούτης. Δέν άνεγνωρίσθη όκόμη όρκετό ή ούσια
στική όξία τών συμπερασμάτων τούτων. 'Όταν πληρωθή τό φιλο
σοφικόν αύτό κενόν, τότε θά έπέλθη παγκόσμιος προσανατολι
σμός τής συγχρόνου σκέψεως πρός τήν κατεύθυνσιν τής όλη
θείας. 

Έάν ή ϋλη είναι πεπηγμένη ένέργεια καί ύπάρχη έπί πλέον 
όπόδειξις, ότι όλοι αί ένέργειαι είναι, άπλώς, δυνάμεις κατερχό
μεναι όπό ύψηλότερα πεδία τής ύπάρξεως, τά όποία δυνάμεθα 
νά όνομάζωμε πνευματικά, έλλείψει όλλου όρου, τότε ή άληθής 
καταγωγή τού όνθρώπου είς τό σύμπαν πρέπει νά ζητηθή είς τά 
ύψηλότερα πεδία τής συνειδήσεως. Δέν ύπάρχει τότε αμφιβολία 
ότι τό φυσικόν σύμπαν είναι τό τελικόν όποτέλεσμα δυνάμεων, 
ένεργουσών μέ μεγαλυτέρας ταχύτητας, είς λεπτότερα πεδία, 
καί έκτεινομένωv είς τάς σφαίρας τής διανοίας, η, έάν θέλετε, 
είς τάς σφαίρας τής άνωτέρας συνειδήσεως, είς τάς σφαίρας 
τάς πνευματικός. Τό συμπέρασμα είναι ότι τό σύμπαν φαίνεται 
νά άναδύεται έξ ένός νοητικού σύμπαντος, έξ ένός σύμπαντος, 
τό όποίον όπό πρίν ύπάρχει μέσα είς αύτό τό όποίον όνομάζομεν 
θείον Νούν. 

Πέραν λοιπόν τής νοητικής αύτής σφαίρας, δηλαδή τών λε
πτοτέρων πεδίων τών πρώτων αίτιών, τό σύμπαν φαίνεται ότι εί
ναι μία δημιουργία άρχετύπων ένεργειών ή στροβίλων δυνάμε
ων, οϊτινες ούσιαστικώς άποτελούν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, εν 
σύμπαν άγάπης, καί, πέραν τούτου, εν σύμπαν θελήσεως. 

Δυνάμεθα νά είσχωρήσωμεν άκόμη περαιτέρω, διά νά άντιλη
φθώμεν ότι οί στρόβιλοι αύτοί τής δυνάμεως είναι σημεία 
φωτός, τά όποία διατηρούνται έν πλήρει όμογενείςι, είναι τό σύ
μπαν τού φωτός - ή Ζωή τού θεού. Είναι όμως όνάγκη νά προ
χωρήσωμεν τόσον πολύ είς τούς συλλογισμούς μας; 'Απαντώ: 
Ναί. Διότι, έκαστον σημείον φωτός είναι δυναμική έκφρασις μιάς 
όλοκληρωτικής ύπάρξεως καί έκαστον σημείον φωτός είς τό 
άνώτατον καταληπτόν σημείον τής συνειδήσεως διά τό άνθρώπι
νον όν, τό κεντρικόν σημείον τού θεού είς έκαστον έξ ήμών. 
Έάν, λοιπόν, έρευνήσωμεν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην θά 'ίδω
μεν ότι ύπάρχει δι' έκαστον ότομον ή βεβαιότης δτι έχει άμεσον 
έπαφήν μέ τήν Πηγήν τού Παντός, δτι είναι άπ' εύθείας ήνωμέ
νον μέ τήν μοναδικήν ζωήν τού Παντός. 

Έάν ή μεγάλη αύτή ίδέα είναι άληθής, δηλαδή δτι πάσα ζωή 
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προβάλλει έκ τών έσω, πρέπει νά άντιληφθώμεν ότι ό όνθρωπος 
ώς συνείδησις προέρχεται έκ τών έσω. Όφείλομεν νά άντιλη
φθώμεν τήν πραγματικήν ούσίαν τού άνθρώπου. Πρέπει νά τόν 
ϊδωμεν πρώτον ώς όφθαρτον πνεύμα άπολύτως ήνωμένον μέ τήν 
μόνην πνευματικήν πηγήν, πνεύμα συμμετέχον είς τήν φύσιν τής 
θείας Πηγής, πνεύμα προικισμένον μέ προσόντα, τά όποία χα
ρακτηρίζονται ώς Παντοδυναμία. Πανσοφία, Πανταχού Παρου
σία. Παντοδυναμία ή ή μία θέλησις, ή όποία διέπει όλόκληρο τό 
σύμπαν. Πανσοφία ή ή δύναμις, ή όποία τό διαπλάσσει καί τό συ
γκρατεί ή ή δύναμις τής Παγκοσμίου Άγάπης. Πανταχού Παρου
σία ή ή τελεία ένέργεια τής θελήσεως, ή όποία έκδηλούται μέ 

τήν άγάπην ώς νόμον τής ύπάρξεως. 
Έάν λοιπόν άτενίσωμεν τόν όνθρωπον πραγματικώς, όφείλο

μεν νά τόν ϊδωμεν όπως ό Άπόστολος Παύλος, ώς σύνολον 
πνεύματος, ψυχής καί σώματος. 

Έάν αύτή είναι ή είκών τής πραγματικότητος, είναι φυσική ή 
έρώτησις: Ποία σκέψις θά όδηγήση τόν όνθρωπον είς τό νά δια
νοίξη τόν δρόμον αύτόν τής έπαφής του μέ τήν πνευματικήν 
πηγήν; Προφανώς, κατά πρώτον μέ τήν άπόκτησιν μιας κάποιας 
γνώσεως περί τού έαυτού του, τής άληθινής άρχαίας γνώσεως 
περί τής φύσεώς του καί κατά δεύτερον, μέ τό νά άρχίση νά δο
κιμάζη τόν συντονισμόν τών έξωτερικών ένεργειών μέ τήν έσω
τέραν άθάνατον ψυχήν καί έπί πλέον άκόμη: μέ τό βαθύτερον 
κέντρον τού άφθάρτου πνεύματος. Δέν ύπάρχει τίποτε τό σκο
τεινόν είς αύτό πού θά εϊπω. Δέν ύπάρχουν έντυπωσιακαί άποκα
λύψεις. Διότι όλοι μας σ υ ν  τ ο ν  ι ζ ό μ ε  θ α  συνειδητώς ή άσυ
νειδήτως κατά τήν έπιδίωξιν τής εύτυχίας. Ή έπιδίωξις τής έλευ
θερίας καί τής εύτυχίας είναι ή αίωνία άναζήτησις τού άνθρώπου 
καί τό κάθε ότομον άσχολείται μέ αύτήν, χωρίς νά έξαιρούνται 
οϋτε τά ότομα έκείνα τά όποία λέγουν ότι δέν έχουν νά κάμουν 
τίποτε μέ τήν έπιπολαίαν αύτήν ύπόθεσιν. Ό τρόπος αύτός τού 
σκέπτεσθαι είναι, άπλώς ό ίδικός των τρόπος έπιδιώξεως τής εύ
τυχίας. Έάν ή έπιδίωξις τής εύτυχίας είναι πρός τέρψιν καί έρε
θισμόν τών αίσθήσεων, όπως όλοι μας έχομεν δοκιμάσει κατ' 
έπανάληψιν, τό άποτέλεσμα δέν είναι παρά τέφρα. Ό καρπός εί
ναι πράγματι γλυκύς, άλλά ή συνέπεια τής χρήσεώς του είναι πι
κρά, διότι ή προσκόλλησις είς τάς παροδικός μορφάς, αί όποίαι 
άναποφεύκτως έξαφανίζονται, είναι διά τόν όνθρωπον τό πείρα
μα τού θανάτου. 

· Οϋτω, έγκαίρως διδασκόμεθα τήν βαθυτέραν έπιδίωξιν τής
μακροπροθέσμου εύτυχίας, ή όποία είναι άποτέλεσμα δημιουρ-
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γικής προσπαθείας άλτρουϊσμού, άγvής καί άνιδιοτελούς άφο
σιώσεως είς τάς μεγάλος άρχάς τής ζωής. Αύτό δύνασθε νά 
όνομάσετε μακροπρόθεσμον εύτυχίαν. Προχωρούμεν είς άσφα
λέστερον έδαφος. Καί τότε, έάν είς τάς έπιδιώξεις μας φιλοδο

ξήσωμεν ύψηλοτέρας σφαίρας πνευματικής ύπάρξεως, άπελευ
θέρωσιν τής άφθάρτου έσωτερικής λαμπρότητας, συμμετοχήν 

είς τήν άπόκτησιν τής κανονικής αύτής ύπάρξεως όλης τής άν
θρωπίνης ζωής, ή όποία μάς περιβάλλει, τότε πράγματι ή έπιδίω

ξις τής εύτυχίας όδηγεί πρός τά ϋψη. Βλέπετε λοιπόν ότι ή έπι
δίωξις τής εύτυχίας άναποφεύκτως μάς δημιουργεί μεταβολάς. 

Μάς όδηγεί πρός τήν εύρυτέραν πείραν, τήν βαθυτέραν κατα
νόησιν καί συνεπώς πρός τήν 'Αλήθειαν, διά νά γίνωμεν περισσό
τερον ένήμεροι καί περισσότερον πειθαρχικοί είς τούς νόμους 

τής ζωής. 'Ώστε ή έπιδίωξις τής εύτυχίας άνοίγει τήν όδόν πρός 
τήν δημιουργικήν μεταβολήν τού έαυτού μας, ή όποία είναι μετα
βολή τού έαυτού μας όνευ βιαιότητας καί τόν τρόπον αύτόν ώνό
μασαν όδόν τής 'Αρμονίας. 

Ό καθείς μας άντιμετωπίζει προβλήματα. 'Υπάρχουν τά προ
βλήματα τού φύλου, τής άσφαλείας, τής άνάγκης, τής ένδείας, 
τού φόβου, τής άπομονώσεως. 'Υπάρχουν τά προβλήματα τής 
φιλοτιμίας, τού μίσους, τής όργής, συνεπώς τής βίας. 

Τί κάμνετε όταν άντιμετωπίσετε τό σκοτάδι αύτό έντός τού 
έαυτού σας; 

Έκ τής μελέτης τών άπαντήσεων, τάς όποίας δίδουν τά ότο
μα είς τά προβλήματά των, έχει παρατηρηθή �τι ύπάρχει μεγάλη 

ιάθεσις πολεμικής. Πολεμώμεν τό κακόν διά τού καλού, πολεμώ
μεν τό σκότος διά τού φωτός, μαχόμεθα διά τόν θρίαμβον τού δι

καίου, μαχόμεθα διά νά νικήση ή καλή πλευρά. Δέν ίσχυρίζομαι 
ότι δέν θά έπρεπε ποτέ νά πολεμώμεν. Τούτο θά ητο γελοίον. 

'Αλλά τό νά αίσθανώμεθα ότι μόνον μαχόμενοι δυνάμεθα νά λύ

σωμεν τά προβλήματα, είναι μία όποψις ή όποία μπορεί νά μάς 
παραπλανήση κατά τήν χρησιμοποίησιν τών μεγαλυτέρων δυνά

μεών μας. Μέ όλην αύτήν, τήν φυσικήν, όλλως τε, πολεμικήν τά
σιν, καταντώμεν έσωτερικώς όκαμπτοι. 'Όταν έπιβάλλωμεν 
τοιαύτην κατάστασιν, ή προσοχή μας προσκολλάται είς τήν μέ

θοδον, είς τήν τεχνικήν, είς τόν τρόπον τής ένεργείας καί όχι 
έκεί πού βαδίζομεν. Έπί τέλους αύτός είναι ό πόλεμος. 'Αλλά 
πού πηγαίνομεν μέ αύτόν τόν πόλεμον; 'Αντί, όμως, νά σκεπτώ
μεθα κατ' εύθείαν πόλεμον, δέν θά ητο προτιμότερον νά κάμνω

μεν καλλιτέραν χρήσιν τών δυνάμεών μας, έναρμονίζοντες αύ
τάς πέριξ ένός πλήρους παράγοντος, ίσως έπί ύψηλοτέρου έπι

πέδου, άς εϊπωμεν άνωτέρας άπόψεως; 
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'Υπάρχει μία ίστορία περι ενος ταξιδιώτου όδοιποροϋντος 
κάποτε είς ένα έξόχικόν δρόμον όπότε ό ηλιος μέ τόν άνεμον 

έστοιχημάτισαν ποίος έκ τών δύο θά ήνάγκαζε τόν ταξιδιώτην νά 

βγάλη τό έπανωφόριόν του ένωρίτερα. Πρώτος έδοκίμασεν ό 

άνεμος. Έφύσησε δυνατά καί τό άποτέλεσμα ητο ό ταξιδιώτης 

νά σφίξη περισσότερον τό έπανωφόριόν του έπάνω του. Καί τότε 

ό άνεμος έξέσπασε μέ όλην του τήν άγριότητα, άλλά δέν κατόρ

θωσε νά σχίση τό έπανωφόριον τοϋ ταξιδιώτου. Κατόπιν τούτου 
ύπεχώρησε καί ηλθεν ή σειρά τοϋ ήλίου. Ό ηλιος έλαμψε μέ 
όλην του τήν λαμπρότητα καί όλίγον θερμότερον, άλλά χωρίς 
καμμίαν έπίδειξιν· καί πρίν περάσει πολλή ώρα ό ταξιδιώτης μό
νος του έβγαλε τό έπανωφόριόν του. ΤΗτο ζήτημα παροχής 
φωτός καί θερμότητος έκ τών έσω καί όχι άποτόμου ένεργείας 
βίας. 

Αί λύσεις τών προβλημάτων εύρίσκονται όταν άφίνωμεν τήν 

ζωήν νά μός διδάσκη έσωθεν. 'Όταν εϊμεθα άκαμπτοι είς ένα μα
χητικόν ζήτημα δέν είναι δυνατόν νά διδαχθώμεν έσωθεν, κλείο
μεν τήν θύραν. Άλλ' έάν τό άτομον κατορθώση νά γίνη άπλοϋν, 
νά άκούση μέ ήρεμίαν τήν πραγματικότητα ή όποία τό περιβάλ
λει, έάν δηλαδή τήν άτενίση δημιουργικώς, τό φώς θά λάμψη 
έσωθεν καί θά άρχίση νά άκούη. Θά κατορθώση νά άποκτήση τήν 
ίκανότητα νά άκούη. 

Έάν κάθε πρόβλημα ή κατάστασις πού μός παρουσιάζεται 
ήμποροϋσαν νά κάμουν έκκλησιν είς τά έσώτερα βάθη μας, θά 
έπήρχετο έπαφή μέ τήν πραγματικότητα, θά έδίδετο νέα άποκά
λυψις είς κάθε είδος ζωής. ΤΗτο άποκάλυψις δι' έμέ, όταν, βαδί
ζων κατά μήκος τής άκτής τοϋ ώκεανοϋ καί σκεπτόμενος αύτά 
τά πράγματα, είίρον είς τήν συνεχή κίνησιν τών ύδάτων έπί τής 
άκτής τήν άπάντησιν τής ζωής είς τά προβλήματα. Τήν είίρον 
δηλαδή είς τά συντριβόμενα κύματα, τάς έκτενείς ρυτιδώσεις 
τής παλιρροίας, τά διηνεκώς κινούμενα ϋδατα, τά ίσορροποϋντα 
διά τής λειτουργίας τών δυνάμεων. Τίποτε δέν σταματά είς μίαν 
θέσιν, κάθε μόριον ϋδατος όρμό συνεχώς είς νέα πλαίσια κινή
σεως καί έν τούτοις ύπάρχει πάντοτε μία άρμονία ένεργείας. 

Αίωνία τάξις έπικρατεί καί είς αύτήν τήν άκατάπαυστον κίνη
σιν, διότι τίποτε δέν κινείται άνευ έκδηλώσεως τών παγκοσμίων 

άρχών, τοϋ ρυθμού τής άρμονίας, τοϋ σχεδίου, τής άναλογίας 
καί τής ένότητος. Καίτοι χιλιάδες γραμμαί ρυτιδώσεων σχηματί

ζονται μέ τά συνεχώς διασταυρούμενα κύματα, δέν ύπάρχει 
γραμμή ή όποία νά μή σχετίζεται ώραιότατα μέ όλος τάς άλλος, 
δέν συμβαίνει τίποτε τό όποίον νά μή είναι ώραίον καί έκρασις 
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τής τελειότητας, διότι ύπάρχει συνεχής ύποταγή είς τόν νόμον. 
Έδώ βλέπομεν τό μυστικόν. Έδώ έχομεν μυστικήν λύσιν τής 
ζωής είς τά προβλήματά μας. Ή λύσις λοιπόν, αύτή δέν είναι δυ
νατόν νά έφαρμοσθή καί είς τά προβλήματα, τά όποία άντιμετω
πίζει τό άτομον; 

"Έχομεν μέσα μας άκαταπαύστως παλιρροίας σκέψεων καί 
αίσθημάτων, έπιθυμιών καί δράσεως, γεγονότα, τά όποία ζητούν 
έπείγουσαν δράσιν. Παραδειγματιζόμενοι άπό τήν άρμονικήν κί
νησιν τών ύδάτων, άπό τό φώς τού ήλίου τό φωτίζον τήν άκτήν, 
δυνάμεθα νά λύσωμεν όλα αύτά τά προβλήματα κατά τόν φυσι
κώτερον τρόπον, τόν τρόπον τής άρμονίας. Τό έχετε σκεφθή 
ποτέ αύτό; Πώς δυνάμεθα είς όλην αύτήν τήν λειτουργίαν τών 
δυνάμεων νά φέρωμεν άρμονικόν ρυθμόν έντός ήμών; Δυνάμε
θα, έάν έπιτρέψωμεν είς τήν εύθυκρισίαν τού έσωτέρου έαυτού 
μας, νά άντιμετωπίση έ κ ά σ τ η  ν κατάστασιν καί νά τήν έναρ
μονίση πρός ένα ύψηλότερον έσωτερικόν έπίπεδον. 

Έάν κάνωμεν τούτο δημιουργείται ή ίδία έκείνη χαρωπή αύ
τενέργεια τής ζωή πού παρετηρήσαμε είς τήν άκτήν. Καίτοι 
ύπάρχει άέναος μεταβολή, δέν χρειάζεται βία. Είναι μία άναγκα
στική κατάστασις, μία θέσις ή όποία δέν μάς δίδει βάσιν άντιστά
σεως, οϋτε μάς άφίνει πεδίον δράσεως, οϋτε πεδίον μάχης. Δέν 
χρειάζεται νά άγωνιζώμεθα διά τήν έπιβίωσιν, όταν γνωρίζωμεν 
ότι εϊμεθα αίώνια όντα. 

Διά ποίον λόγον δέν άκούομεν τό μήνυμα αύτό είς τήν ζωήν 
πού μάς περιβάλλει; Διότι έχομεν τήν μαχητικήν αύτήν διάθεσιν. 

Άναφερόμενοι πάλιν είς τόν ώκεανόν, σκεπτόμεθα τήν άτε
λείωτον πορείαν του πρός τήν γην, τήν βοήν τής μάχης. Άλλά, 
έχετε ποτέ προσέξει ότι ή έφοδος τού ώκεανού πάντοτε εύρί
σκει κατάπαυσιν κατά τόν ψιθυριστικόν έναγκαλισμόν τής μετα
κινουμένης άμμου; Δέν χρειάζονται γρανιτώδη όχυρώματα, οϋτε 
βραχώδεις έπάλξεις διά νά συγκρατηθούν τά άναταρασσόμενα 
κύματα, άρκεί ή άκτή αύτή μέ τούς μικροσκοπικούς κόκκους άμ
μου. Καί, ό,τι άπομένει άπό τόν βρυχηθμόν καί τόν θόρυβον, εί
ναι μία άρμονία άπό κύματα τής παλιρροίας, πλαισιούμενα άπό 
φανταστικούς πύργους άφού, μικροί ίριδίζοντες πύργοι οί όποίοι 
άντανακλώσι τά χρώματα τού ούρανού είς τό φώς τού ήλίου καί 
ταχέως παρασύρονται ύπό τού άνέμου, κατά μήκος τής άκτής. 
Δέν βλέπετε είς όλην αύτήν τήν κίνησιν ξηράς καί θαλάσσης, άέ
ρος καί φωτός, ένα δίδαγμα δι' ήμάς όταν άντιμετωπίζωμεν τά 

σημερινά προβλήματα; 
Αί έκδηλώσεις τών έπιθυμιών καί τής πείρας παντός εϊδους, 
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όσον ίσχυραί καί άν είναι ή διαβατικοί, θραύονται πάντοτε καί 

έξαφανίζονται είς τό αίώνιον φώς. Πραγματικότητα είναι ή λει

τουργία τής Μιάς Ζωής, τής μοναδικής, έκφρζομένης διά τών 

αίωνίων άρχών τής τελείας ένεργείας. Ή πληθώρα τών έπιθυ

μιών, τών πόθων πού καταλήγουν είς τόν κόρον, πόθων πού κα

ταλήγουν είς τήν άπογοήτευσιν, άποδεικνύουν ότι πέραν τών πα

ροδικών έπιθυμιών ύπάρχει άτελεύτητη ϋπαρξις, άτελεύτητος 

χαρά εύρισκομένη είς τήν μίαν θέλησιν. Καί είς αύτήν τήν κατά

στασιν τής μακαριότητος είμαι βέβαιος ότι θά φθάσωμεν έν τέ

λει έπιζητούντες τήν εύτυχίαν. Έδώ ύπάρχει αύθόρμητος ϋπ.αρ

ξις καθαράς ένεργείας μή ώθουμένης ύπό τής άνάγκης, διότι ή 

φύσις μάς λέγει ότι ή άπόκτησις τής εύτυχίας έπιτυγχάνεται διά 
τής άποδοχής τής πείρας, τής άποδοχής τού σχεδίου τής ζωής. 
Μέσον αύτής τής Δημιουργικής 'Αποδοχής συναντώμεν τήν θε
ότητα έντός ήμών. 

Δημιουργική 'Αποδοχή είναι μία έτοιμότης τής συνειδήσεως 
ή όποία δημιουργεί έπικοινωνίαν μεταξύ τού έσωτερικού καί τού 
έξωτερικού έαυτού μας, τού άνωτέρου καί τού κατωτέρου έαυ
τού μας. Είναι ό ίσοπεδωτής πάσης καταστάσεως. Ή Δημιουργι
κή 'Αποδοχή δέν όμοιάζει καθόλου μέ τήν άπραξίαν τού έξαπλω
μένου ύπτίως. Έάν ύπάρχει δημιουργικότης, ύπάρχει καί μετα
βολή. Καί ή Δημιουργική 'Αποδοχή σημαίνει ένημερότητα είς 
τήν φυσικήν βαθμιαίαν μεταβολήν. Έάν δίδωμεν σημασίαν είς τό 
μήνυμα τό όποίον ύπάρχει είς τό σχέδιον τής άτομικής μας 
ζωής, δέν άπομακρυνόμεθα άπό τήν έμπειρίαν· δέν έχομεν προ
καταλήψεις περί αύτού. Τό έξετάζομεν, τό άντιμετωπίζομεν καί 
διερχόμεθα άπ' εύθείας διά μέσου αύτού. 

Έάν είναι πόνος, τόν δεχόμεθα, ένούμεθα μέ αύτόν, είσδύο
μεν είς αύτόν διά νά εϋρωμεν τήν σημασίαν του δι' ήμάς. Είς 
κάθε είδος πόνου, άναζητώμεν τήν σημασίαν αύτήν μέσα είς τό 
άθάνατον είναι μας, όπου ό πόνος δέν δύναται νά γίνη αίσθητός, 
άλλ' όπου ή ζωή τού είναι άναδύεται άπό τής καταστάσεως αύ
τής τού πόνου. Οϋτω, δι' όλης αύτής τής πείρας, τού πόνου, τής 
χαράς, τού περιορισμού, τής άπελευθερώσεως, εύρίσκομεν μίαν 
άνανέωσιν τού έαυτού μας ή όποία μάς καθιστά συνεχώς ίκανω
τέρους διά τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής ζωής. Είναι 
μία εύεργετική προσπάθεια. Είναι ή χαρά τής συναντήσεως τού 
θείου διά μέσου τής προσωπικής πείρας. 

Δι' άλλους μέν, εύτυχία είναι ή έπιδίωξις τής πνευματικής 
μας εύημερίας, δι' άλλους δέ ή έλευθερία τής σκέψεως καί τής 
έρεύνης. Διά τούς πλείστους ή εύτυχία άναζητείται είς τάς άπο-
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λούσεις τών αίσθήσεων, είς τήν έπιδίωξιν τών συγκινήσεων, καί 
δι' όλους είναι ή έλευθερία πρός άπόκτησιν άγαθών. Άλλ' έάν ή 
έπιδίωξις τής εύτυχίας είναι άναφαίρετον δικαίωμα, όπως είναι 
αύτή αϋτη ή ζωή, έχει μίαν έσωτερικήν έννοιαν τήν όποίαν προ
σεπάθησα νά διατυπώσω άπόψε. 

"Υπάρχει μία άρχαία καί λησμονημένη σημασία είς τήν έπι
δίωξιν τής εύτυχίας, κυρίως ό συντονισμός τοϋ σώματος, τής 
ψυχής καί τοϋ πνεύματος τοϋ άνθρώπου. Αύτό είναι ή κλείς τής 
ότομικής ύγείας, ή κλείς τής έθνικής ύγείας καί τής ύγείας όλου 
τοϋ κόσμου. 

Κατά τόν 20όν αίώνα είς τάς 'Ηνωμένος Πολιτείας συναντώ
νται δυσκολίαι, δημιουργείται μεγαλυτέρα έντασις, άνησυχία καί 
διαμάχαι. Ώς έκ τούτου, είναι δυακολώτερον τό νό καθορισθή 
ποία είναι ή όρθή έπιδίωξις τής εύτυχίας. "Υπάρχει σύγχυσις είς 
τό ζήτημα τών σκοπών τής ζωής. Φοβούμεθα νά σκεφθώμεν σο
βαρώς πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, διότι τοϋτο θά συνεπήγετο 
μεταβολάς, μεταβολάς τάς όποίας όλοι άποφεύγουν όταν άντι
μετωπίζεται τό ένδεχόμενον τής διαταραχής ένός καθεστώτος 
όνέσεων τάς όποίας όπολαμβάνουν. Πιθανόν νά ύπάρχη πολλή 
φυσική άνεσις. Άκόμη καί αί θρησκείαι περιβάλλονται μέ ένα εί
δος εύχαρίστου ύλισμοϋ καί ή φιλοσοφία ίκανοποιείται μέ τήν 
προβολήν τών ίδεών τών άλλων. 

«'Όταν ή άγνοια είναι μακαριότης, είναι άνόητον νά είναι κα
νείς σοφός». Αύτό έκφράζει τήν στάσιν ταύτην. Μέ τοιαύτην 
έκτασιν τής σημασίας τών ύλικών όπολαύσεων τής ζωής κατά 
τόν 20όν αίώνα, ή έπιδίωξις τής εύτυχίας καταντά περίπλοκος 
προσπάθεια. 'Όταν κατά τόν 1 8ον αίώνα αί σκέψεις έστρέφοντο 
πρός τά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου καί πρός έγκαθίδρυσιν κυ
βερνήσεων διά τήν έξασφάλισιν τών δικαιωμάτων αύτών, έπε
κράτουν αί 'Ελληνικοί ίδέαι, καί ήσαν εύκολοι αί σχέσεις μέ τήν 
ψυχήν, μέ τάς παγκοσμίας άρχάς, μέ τό άθάνατον καί θείον στοι
χείον τοϋ άνθρώπου. Τάς έκφράσεις αύτάς δέν τάς άκοούομεν 

σήμερον. 
Ό Πλωτίνος, ό νεοπλατωνικός φιλόσοφος, έπίστευεν ότι 

πόσα ζωή προέρχεται έκ μιας άρχής, μιας φιλοσοφικής ίδέας, 

ότι οί πάντες καί τά πάντα ζώσι τήν μίαν μοναδικήν ζωήν, ή όποία 

περιλαμβάνει όλα τά πράγματα φυτά, ζώα καί τόν άνθρωπον καί 

ότι ή όρθή έπιδίωξις τής εύτυχίας πρέπει νά είναι ή άναζήτησις 

τοϋ καλοϋ δι' όλους. «'Η εύτυχία», είπεν ό Πλωτίνος, «δύναται νά 

ύπάρξη μόνον είς ένα όν, τό όποίον ζή πλήρως· τοϋτο θά άπο

κτήση όχι άπλώς τό καλόν, άλλά τό "Υπέρτατον Καλόν». 
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Ούδείς όμιλεί τήν γλώσσαν αύτήν σήμερον. Δέν εϊμεθα σα

φείς δι' ό,τι άφορά τό καλόν, τό 'Υπέρτατον Καλόν. Κατά τήν

σημερινήν έποχήν, τούλάχιστον έν 'Αμερική, έχομεν μίαν άμείλι

κτον συνεχή κατήχησιν διά τοϋ ραδιοφώνου, τής τηλεοράσεως, 

τοϋ τύπου καί τοϋ κινηματογράφου, περί τοϋ τί είναι έπιδίωξις 

τής εύτυχίας. Αί ίδέαι τών φιλοσοφόων ότι ή εύτυχία είναι θέμα 

τής ψυχής, τοϋ άθανάτου πνεύματος, έπεσκιάσθησαν ύπό τής 

νεωτέρας έκδοχής περί εύτυχίας. 

Οί σημερινοί αύθεντικοί έμπορικοί διαφημισταί μάς άναγγέ

λουν καθημερινώς τί πρέπει νά τρώγωμεν καί τί νά πίνωμεν διά 

νά εϊμεθα εύτυχείς, τί νά σκεπτώμεθα, τί νά έλπίζωμεν καί τί νά 

προσπαθοϋμεν νά κάμωμεν καί πρό παντός τί νά φοβούμεθα 

κατά τήν άνυπόμονον άναζήτησιν τής εύτυχίας. 'Όλα αύτά λέγο

νται κατά τρόπον προκαλοϋντα αίσθησιν. 
Μέ έντόνους δελεαστικός φράσεις ή διαφήμισις μάς παρακι

νεί νά συνδυάσωμεν η.χ. τό άπαλόν δέρμα, τούς λευκούς όδό

ντας, τήν στιλπνήν κόμην, μέ τήν κατάστασιν τής εύτυχίας μας, 

δηλαδή νά συνδυάσωμεν τήν καλήν ζωήν μέ τά ύλικά άγαθά, μέ 
τάς παροδικός καταστάσεις καί άπολαύσεις, αί όποίαι άναπο

φεύκτως χάνονται, ή δέ άπόκτησις αύτών συνεπάγεται αύξουσαν 

εντασιν καί δυσαρμονίαν, έκτός όν μόνοι μας καταβάλλωμεν 

προσπάθειαν νά τά άντισταθμίσωμεν. 

'Ασφαλώς, αύτοί οί ρήτορες τής εύτυχίας προσφέρουν, είς 
τήν άνθρωπότητα ζακχαρόπηκτα καταπότια είς μίαν έποχήν ή 
όποία χρειάζεται σαφεστέρας γνώσεις καί βαθυτέραν προσαρ

μογήν πρός τήν βασικήν φύσιν τοϋ άνθρώπου, ένα προσανατολι
σμόν πρός τήν διεύθυνσιν τής πραγματικότητος καί έκ τής 
όποίας έκβάλλουν αί έξυγιαντικαί, ζωτικοί δυνάμεις. Ό άνθρω
πος εύρίσκεται είς κατάστασιν πολέμου μέ τήν βασικήν φύσιν. 
Καί τοϋτο κατά μίαν έποχήν κατά τήν όποίαν διαλυτικοί δυνάμεις 
άκωλύτως έπιδροϋν έπ' αύτοϋ, έκτός όν άπομονωθή διά νά 
έρευνήση τά μυστήρια, τό θαϋμα καί τήν ώραιότητα τής άθανά
του ψυχής του. 

Είναι τόσα πολλά πού δέν έννοοϋνται άπό τήν καθόλου πεί
ραν μας, τόσον όλίγα τά γνωστά περί τής έσωτέρας δυνάμεώς 
μας, τοϋ άναnοφεύκτου θορύβου τής θεότητος έντός ήμών, 
ώστε καμμία διαφήμισις δέν τά άναφέρει ποτέ. Αί σκέψεις, αί 
όποίαι μάς έρχονται έξ έμπνεύσεως, διαπλάσσονται κατά τοιού
τον τρόπον, ώστε νά άτενίζωμεν τήν φύσιν ώς στρόβιλον τυφλών 
δυνάμεων έν μέσω τών όποίων εϊμεθα όλοι άνίκανοι ώς άτομα. 
Πόσον χρειαζόμεθα τήν διαβεβαίωσιν τοϋ ποιητοϋ, τοϋ μυστικι
στοϋ καί τοϋ φιλοσόφου, οί όnοίοι άντιλαμβάνονται τήν άθάνα-
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τον φύσιν, ή όποία συνεχώς διαμορφώνει καλλιτέρας φυλάς καί 
καλύπτει παντός είδους σφάλματα, ψιθυρίζουσα: «Δέν πειράζει, 
αϋριον θά φορέσετε νέον πρόσωπον». 

Είναι ή άγαθοεργός φύσις, ή όποία βοηθεί τήν προαγωγήv 
μιας άγωνιζομένης ζωής πρός άπόκτησιν τής τελειότητας. Μό
νον είς τούς όφθαλμούς τής ψυχής είναι όραταί αί τοιαύται προ
οπτικοί. Είς άλλην πρακτικωτέραν έποχήν, ένας φιλόσοφος είχε 
τό θάρρος νά διακηρύξη τήν έξης όλήθειαν: «Μόνον ή ψυχή βλέ
πει καί άποκαλύπτει τήν άλήθειαν». Άδυνατούμεν νά διακρίνω
μεν καθαρό ή νά όρίσωμεν τήν πραγματικήν εύτυχίαν μέχρις 
ότου έξηγήσωμεν τήν όλην φύσιν τού άνθρώπου είς τό φώς κάθε 

είδους γνώσεως. Καί έπείγει νά κάμωμεν τούτο, διότι ή άνθρω
πότης χρειάζεται νά άποκτήση νέους σκοπούς μέ νέαν έννοιαν. 

Έδώ δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τήν ύψίστην σημασίαν 
τής νέας ίδέας τού 20ού αίώνος, ότι ή ζωή προβάλλc-:ι έσωθεν. 
Τά σημερινό παγκόσμια προβλήματα θά λυθούν μόνον ύπό έλευ

θέρων άτόμων στρεφομένων πρός τήν ψυχήν, ύποβαλλόμενα 
είς άλλαγήν έσωθεν διά τής δυνάμεως τής λανθανούσης θεότη
τας συντονιζομένης μέ τό άθάνατον έσώτερον Είναι μας διά μέ
σου τής δημιουργικής όποδοχής τής έξωτερικής ζωής. Ό τρό
πος αύτός τής αύτομεταβολής τού άτόμου ύποδεικνύει τόν τρό
πον τής μεταβολής καί τών έθνών. Τά έθνη είναι όμάδες άτόμων 
μέ κοινά συμφέροντα. 'Όταν μέ τά συμφέροντα αύτά άπειλούνται 
τά έθνη, στρέφονται φυσικά πρός τήν βίαν καί τόν πόλεμον. Ό 

πόλεμος είναι μία συλλογική άδιαλλαξία, ένα μαχητικόν πνεύμα, 
τό όποίον καθιστό άδύνατον τήν έπικοινωνίαv τών έθνών. 

Ό πόλεμος είναι τό προαιώνιον σύστημα όταν αί φυλαί έσχη
μάτιζον τό πρώτα έθνη καί τά έθνη ήμύνοντο έναντίον έχθρών. 
'Αλλά σήμερον πόλεμος σημαίνει έξαφάνισιν τού άνθρωπίνου 
γένους. Τά έθνη καί ή άνθρωπότης δύνανται νά έπιζήσουν κατ' 
άλλον τρόπον. Είναι έπιτακτική ή άνάγκη σήμερον όπως θέσω
μεν είς ένέργειαν τός άρχάς τής ένότητος πόση θυσίς:ι. Πρέπει 
νά γίνη μεγαλυτέρα προσπάθεια μεταξύ όλων τών έθνών διά τήν 
κατανόησιν τής σημασίας έκάστου έθνους, τής συνεισφοράς αύ
τού είς τό πνευματικόν καί μορφωτικόν πρόβλημα τής άπελευ

θερώσεως κάθε άτόμου. Άπό τήν άποψιν ταύτην δυνάμεθα νά 

ίδωμεν ότι τά έθνη έχουν άvάγκην όλλήλων. Ή όδελφοσύνη τών 

έθνών είναι τόσον όναγκαία όσον καί ή όδελφοσύνη τών άνθρώ

πων. 'Έκαστον έθνος δίδει τήν μορφωτικήν συνεισφοράν του είς 

τό προέχον πρόβλημα τής έλευθερίας καί εύτυχίας κάθε όνθρώ

που. 'Έκαστον όποτελεί μέρος τού παγκοσμίου σχεδίου έπεξερ

γαζόμενος τόν κυκλικόν προορισμόν τής άπελευθερώσεως 
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όλων τών λαών καί τής ένώσεως τών 'Εθνών είς μίαν έλευθέραν 

Παγκόσμιον Τάξιν. Τά έθνη χρειάζονται άλληλα. 
'Υπάρχει τάσις πρός ένωσιν είς τόν κόσμον, όπως βλέπετε 

τήν ϊδρυσιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 81 έθνη συνησπίσθησαν είς 
είδικευμένας ένεργείας ϊνα καταρτίσουν ένα διεθνή κώδικα, νά 

ίδρύσουν τά άνθρώπινα δίκαια δι' όλους νά παράσχουν τήν τεχνι
κήν βοήθειαν όπου είναι τούτο δυνατόν καί πολλάς άλλας ύπη
ρεσίας, δημιουργούντα μίαν νέαν έλπίδα διά τό μέλλον. Έν τού
τοις χρειάζεται κάτι πού δέν ύπάρχει άκόμη έκεί. Χρειάζεται μία 
εύρεία παγκόσμιος πίστις, μία πνευματική προσέγγισις μεταξύ 
άλλήλων. Παραμελούμεν τάς πνευματικός βάσεις έπικινδύνως. 
Τά σημερινά διδάγματα μάς προστάζουν νά δημιουργήσωμεν 

πνευματικός βάσεις διά τήν παγκόσμιον τάξιν. Τούτο άπαιτεί πα
γκόσμιον γνώσιν ή όποία θά είναι πραγματοποιήσιμος μέ τήν 
βοήθειαν τής νέας ίδέας τού 20ού αίώνος, ότι ή ζωή άναβλύζει 

έσωθεν, καί μέ τήν μεγαλυτέραν έπιδίωξιν τών σημαντικών δι
δαγμάτων καί τής μορφωτικής κληρονομίας έκάστου έθνους. 

Αύτό έπί 80 έτη πράττει ή Θεοσοφική 'Εταιρία. Ή Θεοσοφία 

δέν είναι άνακάλυψις λατρείας, δέν είναι θρησκεία, δέν είναι 
συλλογή μύθων. Είναι νέα άνακοίνωσις τής Άρχαίας Σοφίας τής 
Άνθρωπότητος, ή όποία άπεκτήθη καί πάλιν διά ν' άντιμετωπι
σθούν τά προβλήματα τής σήμερον είς τόν κόσμον. 

Ή έπανάστασις τήν όποίαν θά έξήγειρεν ή Θεοσοφία είς τόν 
κόσμον είναι ή έπανάστασις τής άρμονίας, ή έπανάστασις τής 
άγάπης, ό συντονισμός τού πνεύματος τής ψυχής καί τού σώμα
τος είς τό άτομον διά τής έλευθερίας τής δράσεως καί διά τής 
δημιουργικής έκτιμήσεως καί ένεργείας ή όποία είναι εύεργετι
κή, άλτρουϊστική, άβλαβής. 'Επειδή έγεννήθη είς τό βαθύτατον 
κέντρον τού αίωνίου έαυτού θά έπιφέρη τάς μεταβολάς, αί
όποίαι χρειάζονται τόσον είς τά άτομα όσον καί είς τήν χώραν
των. Λέγεται, ότι άπό μίαν τοιαύτην ένέργειαν, γεννηθείσαν είς
τό βαθύ έκείνο κέντρον, άνατέλλει ό ηλιος τής σοφίας. Καί όταν
άποκτάται ή σοφία, τό άτομον κινείται εύκόλως πρός άπόκτησιν
τής ύπερτάτης είρήνης. 

Ή Θεοσοφία έπομένως είναι ή ήχώ ή όποία είναι παγκοσμία
είς τούς έσωτερικούς κόσμους καί ψάλλει τήν είρήνην είς κάθε
σφαίραν τής ύπάρξεώς μας. 'Εξωτερικώς ή Θ.Ε. θά φέρη τήν εί
ρήνην είς όλην τήν άνθρωπότητα. Ή Θεοσοφία ένθαρρύνει πα
νταχού τά άτομα νά δημιουργήσουν μίαν εύεργετικήν αύτοεπα
νάστασιν τής θελήσεως διά τής άγάπης, τής σκέψεως, διά τής
συμπαθείας, είναι ή όδός τής ένότητος, ή όδός τής άρμονίας, ή
άπλή όδός πρός τήν έπιβίωσιν τής άνθρωπότητος.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΗ 

- Ή όνθρωπίνη έλευθερία δέν έχει όρια, παρά έκείνα τά

όnοία άπαιτεί ή άρμονική συμβίωσις τών άνθρώπων καί ή όμαδι
κή πρόοδος. 

Ξερίζωσε όπό μέσα σου κάθε φόβον, κόψε κάθε δεσμόν μέ τό 
παρελθόν σου, γκρέμισε κάθε δεσποτείαν πού κρατά τήν σκέψιν 
σου κοιμισμένην. 

Πάν ό,τι κατέχει ό άνθρωπος πέραν τών άναγκών του, είναι κατα
κράτησις έκ τών όσων δικαιούνται νά έχουν είς τήν διάθεσίν των 
οί λοιποί άνθρωποι διά τήν πλήρωσιν τών άναγκών του. 

Κάθε τυραννία, κάθε δεσποτεία στηρίζεται έπί τής άδικίας, τής 
όποίας σύντροφος άχώριστος είναι ό φόβος καί ή δειλία πού έμ
φωλεύουν είς τήν ψυχήν τών άδικου μένων. 

Ή βία καί ή παρανομία ούδέποτε έβοήθησαν τήν πρόοδον καί 
τήν εύημερίαν τής άνθρωπότητος. 

Κάθε άνθρωπος έκδηλώνει ό,τι έχει μέσα του καί ό,τι τοϋ έπι
τρέπει ή ίκανότητά του. Νά θυμώνουμε ή νά άγανακτοϋμε όταν 
βλέπουμε τούς άλλους νά πλανώνται, νά λένε ψέμματα ή νά 
άσχημονοϋν, είναι μιά μεγάλη άνοησία. Δέν πρέπει νά έχουμε 
τήν όξίωση νά αίσθάνωνται καί νά σκέπτωνται όλοι οί άλλοι όπως 
σκεπτόμαστε έμείς. 

"Όταν κάθε άνθρωπος διδαχθή καί πιστέψη ότι είναι πολίτης τοϋ 
Σύμπαντος καί ότι τοϋτο στηρίζεται σέ νόμους άπό τούς όποίους 
ό θεμελιώδης καί βασικός είναι ή παγκόσμια άρμονία, τήν όποία 
έμείς όνομάζουμε άγάπη, τότε καί μόνο κάθε άνθρωπος θά μπο
ρέση vά αίτιολογήση γιατί πρέπει νά άγαπά καί όχι νά μισή, γιατί 
πρέπει νά βοηθή καί όχι νά φονεύη τόν όμοιό του. 

Ή άκρεωφαγική δίαιτα είναι τό άσφαλές γνώρισμα τοϋ έξελιγμέ
vου άνθρώπου, όταν μάλιστα αύτή τηρείται αύστηρά λόγφ άν

θρωnιστικών άρχών, πού ύπαγορεύουν νά σεβώμαστε τή ζωή σέ 
όλη τήν κλίμακα τής έκδηλώσεώς της. 

Τά στοιχεία τοϋ νεροϋ, τοϋ άέρα καί τών άκτίνων τοϋ ήλίου είναι 

έκείνα πού άποκαθαίρουν, άναγεννοϋν καί ένισχύουν τόν άνθρώ

πινον όργανισμόν. 
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Ό 'Ορφεύς καί ό Πυθαγόρας, οί δύο αύτοί γίγαντες τού πνεύμα

τος, άνύψωσαν τή μυσταγωγία σέ σύστημα λυτρωτικό τών ψυχών

τής γής. Τά ώριμα αύτά παιδιά τής γής είναι οί θεμελιωτές όλης

τής μυστηριακής τέχνης καί πάσης έλληνικής φιλοσοφίας. 

Ή προβολή τού Έγώ καί ή προσπάθεια έπικρατήσεως είναι τά 

άπομεινάρια τών άγώνων γιά έπιβίωση μέσα σ' ένα περιβάλλον

πού γιά νά έπιζήση ή ψυχική όντότης έπρεπε νά παλαίση μέ 

ύπέρτερες καί άλογες δυνάμεις τής φύσεως. 

Ή έσωτερική γαλήνη είναι τό ϋπατο άγαθό γιά τόν άνθρωπο. 

Έάν θέλης νά σέ άγαπούν, δώσε σύ πρώτος άγάπη, άγάπη καθο

λική. 'Αγάπα τό πάν καί τό πάν θά σέ περιβάλη μέ στοργή καί 

άγάπη. 

Ή μεγαλύτερη ντροπή γιά μιά κοινωνία είναι νά ύπάρχουν στούς 

κόλπους της φτωχοί, πεινασμένοι καί άμαθείς. 

Μόνον ό έλεύθερος τόν νούν, ό άγνός τήν καρδίαν, ό έχων έπί
γνωσιν τών δικαιωμάτων του έπί τής Ζωής καί τής Προόδου, ό 
τολμηρός, δύναται ν' άποκτήση τήν καθαρά Γνώσι καί νά δοκιμά
ση τίς χαρές τίς άνείπωτες μιάς ύπερτέρας τού άνθρώπου κατα
στάσεως. 

Μείνε ηρεμος, μείνε συνεπής σ' ό,τι πιστεύεις σάν άλήθεια καί 
δίκαια. Μή λυγίσης. Νά είσαι ύπερήφανος. "Έλπιζε καί μέ θάρρος 
άντιμετώπιζε κάθε άντιξοότητα. Γιατί όλα περνούν σ' αύτό τόν 
κόσμο. 

Κανείς δέν μπορεί νά άντικρύση καί νά συλλάβη τήν άλήθεια, 
έάν δέν έχει άγνό νού καί καθαρή καρδιά. Πρέπει νά προηγηθή ό 
έξαγνισμός γιά νά ζητήση ό άνθρωπος νά κατακτήση τή Γνώση. 

Τήν ύπερτάτη θεία Ούσία τήν έχουμε μέσα μας καί αύτή είναι 
πού μάς ένώνει μέ τό Πάν καί μάς βοηθεί νά γνωρίσουμε τό 
"Άπειρο, γιατί αύτή πλάθει κάθε μορφή καί κάθε συνείδηση. 

Ή φωνή τής συνειδήσεως είναι ό ύπέρτατος Κριτής γιά κάθε άν
θρωπο. Ή φωνή τής συνειδήσεως είναι ή φωνή τής Φύσεως. Εί
ναι ό άντίλαλος τής φωνής τού θεού. 

Ή γνώσις τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου γαλβανίζει τήν ψυχή 
καί ή τόλμη όπλίζει μέ δύναμι τόν δούλο καί τόν κάνει ίκανό γιά ν' 
άνατρέπη άσφαλώς τούς σάπιους θρόνους κάθε βίας καί τυραν
νίας. 
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Τότε μόνον ύπάρχει πραγματική έλευθερία, όταν τίς σχέσεις 

μιας κοινωνίας άνθρώπων τίς κανονίζει ή δικαιοσύνη, πού παρέ
χει οίκονομική έπάρκεια καί όλα τά μέσα τής προόδου σέ όλους. 

Τά λυτρωτικά φτερά τής άνθρώπινης ψυχής τά δίδουν μόνον ή 

άδούλωτη σκέψη καί ή χειραφετημένη συνείδηση. 

Ό άνθρωπος είναι μία όντότης πνευματική, ενα ένσυνείδητο Έγ, 
πού άνέδειξαν οί ούσίες τής φύσεως καί κατεργάστηκαν οί θειό

τερες δυνάμεις της. 

Ό άνθρωπος πρέπει νά εχη πλήρη συνείδηση τών δικαιωμάτων 

του καί όφείλει νά τά διεκδική μέ όλες του τίς δυνάμεις. 

Βιβλ. «ΜΗΤΙΣ,. Κ.Μ. 

'Όταν άνεβαίνετε σ' ένα ψηλό βουνό καί είναι στό δρόμο σήματα, 

στέκεσθε στά σήματα καί τά λατρεύετε, ή προχωρείτε καί τ' άφήνετε 

πίσω; Σκεφθήτε βαθειά αύτό τό ζήτημα. 'Επικοινωνήστε θεληματικά 

μέ τήν καρδιά σας καί θό κερδίσετε έτσι νοημοσύνη. Δέν ύπάρχει 

νοημοσύνη στή λατρεία προσώπων. Οί tπιγραφές πού λατρεύετε δέν 

έχουν νόημα. 

Κρισναμοϋρτι 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΕΛ. ΠΑΝΝΙΔΗ 

Ό κόσμος είναι κάτι πολύ πιό σοφό, κάτι πολύ πιό βαθύ άπ' ό,τι 
συνήθως φανταζόμαστε, είναι ένας συνδυασμός τάξης άνώτε
ρης, πού ή διάνοιά μας πιθανότατα δέν είναι καμωμένη γιά νά τόν 
χωρέσει ποτέ. 

Ή Έπιστήμη μέ δίδαξε πώς ή Γή δέν είναι τό κέντρο τού κόσμου, 
πώς ό άνθρωπος δέν είναι ό τελικός σκοπός τής δημιουργίας, 
καί πώς ή Δύναμη πού κυβερνά τόν κόσμο δέν είναι ένα πλάσμα 
άνθρωπόμορφο, όπως τόν φανταζόμουνα, πού έπεμβαίνει προ
σωπικώς στά πράματα τού κόσμου καί κανονίζει τίς μικροδου
λειές τών άνθρώπων. 

'Όσο προσπαθώ νά είσδύσω στό μυστικό τής Δημιουργίας, τόσο 
καταλαβαίνω πώς είμαι μακριά άηό τήν ούσία του, τόσο πείθου
μαι πώς είναι δυσανάλογο μέ τή διανοητική μου δύναμη. 

Ή λογική δέν μπορεί νά είναι μόνο μέσα στό κρανίο μου καί ή 
άπειρη Δημιουργία πού μέ γέννησε νά μήν έχει λογική. Ό κό
σμος έχει αίτία καί σκοπό, η κάλλιο γενικότερα ύπάρχει στόν κό
σμο κάποια ά v ώ τ ε  ρ η λ ο γ ι κ ή , γιατί φαντάζουμαι πώς καί ή 
έννοια τής αίτίας καί τού σκοπού πού έχουμε στό μυαλό μας θά 
είναι κάτι πιό στενό άπ' τήν πραγματικότητα, κάτι πολύ μερικό, 
πολύ άνθρωπομορφικό, μπροστά σ' έκεiνη τήν άνώτερη λογική 
τής πλάσης. 

ΠΑΡΙ ΧΑ ΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

Έκείνος πού θέλει είλικρινά νά γνωρίση τή ζωή, τήν 'Αλήθεια, 
· πρέπει νά μπορέση νά τήν άντικρύση μέ καινούργια μάτια. Πρέ
πει νά καταλάβη ότι είναι ένας σκλάβος τού παρελθόντος, σκλά
βος τού περιβάλλοντος, σκλάβος τού έαυτού του, καί νά ποθήση
είλικρινά νά έλευθερωθή. Πρέπει νά άτενίση τή ζωή όχι σάν κάτι
γνωστό, μά σάν ένα μυστήριο πού πρέπει νά έξερευνήση.

Ή 'Αλήθεια δέν είναι μιά θεωρία, δέν είναι ένα σύστημα, δέν εί
ναι ένα πρόβλημα πού μπορούμε νά τό λύσουμε μόνο μέ συλλο
γισμούς. Ή 'Αλήθεια είναι μία άνακάλυψις. Είναι έδώ τριγύρω
μας, κρυμμένη μέσα στή ζωή. Πρέπει νά τήν άνακαλύψουμε
ζώντας την.
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Ό νοϋς μας πρέπει νάναι πάντα άνοικτός κ' έτοιμος νά δεχθή 

κάτι καινούργιο, άκόμη κ' έκεί πού νομίζουμε ότι ύπάρχει πιά 

πλήρης κατανόησις έκ μέρους μας. 

Οί άτομικές μας έπιθυμίες, κάθε τι πού πηγάζει άπό τή βασική 

μας τάση τής αύτοϊκανοποιήσεως, άπό τήν ίδέα ένός ξεχωριστού 
«έγώ», είναι μία άντίστασις στήν αίώνια κίνηση τής Ζωής, καί 
έπομένως μία σύγκρουσις πρός αύτήν τή διαρκή ροή. 

βιβλ. «ΜΗΤΙΣ» Κ.Μ.
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ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

1. Η ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ.

2. Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΩ ΚΑΘΗΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

3. ΟΡΘΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ. (ΗΛΙΟΥ-ΣΕ

ΛΗΝΗΣ)
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ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 

Πολλές είναι οί συζητήσεις περί άοράτ,ου Κόσμου. 
Πολλές οί άντιφάσεις καί οί έκδοχές, ώς καί ποικίλα τά πι

στεύω τόσον διά τήν ϋπαρξιν όσον καί τήν όγνοιαν τού άοράτου 
Κόσμου. 

'Επειδή πιστεύω ότι τό θέμα τούτο είναι πολύ ένδιαφέρον γιά 
πολλούς άνθρώπους, ίδίως-είς τούς άσχολουμένους μέ τόν έσω
τερισμόν, ός μού έπιτραπή νά παραθέσω κατωτέρω συνοπτικήν 
άνάλυσιν τήν όποίαν άντλώ άπό τήν έγκυκλοπαιδείαν τού άειμνή
στου Π. Γράβιγγερ. 

'Ένας άπό τούς κυριωτέρους σκοπούς τού άποκρυφισμού εί
ναι ή μελέτη τού Άο/)άτου Κόσμου. 

Κατ' άρχήν νά άναλύσωμεν τήν λέξιν άόρατον. 
'Ένα πράγμα είναι άόρατον όταν δέν ύποπίπτει είς τήν συνήθη 

όρασιν τού άνθρώπου, δέν έπεται όμως ότι δέν ύπάρχει, καί σάν 
παράδειγμα ός πάρωμε τό όξυγόνο τό όποίον είναι άόρατον, μέ 
σχετικήν όμως έπεξεργασία δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν τήν 
ϋπαρξίν του. 

Καί ώρισμένες άκτίνες είναι άόρατες, έάν όμως τοποθετή
σωμεν ένδιαμέσως κατάλληλο διάφραγμα, είδικής ούσίας, άμέ
σως καταδεικνύεται ή ϋπαρξις αύτών. Άπό αύτό τό σημείο λοι
πόν άρχίζει ό άόρατος Κόσμος τού 'Αποκρυφισμού. "Ας δούμε 
τώρα τί έννοούμεν (Κόσμον). 

Κόσμος σημαίνει κατάστασις ύλική μάλλον παρά χώρος. "Ας 
πάρουμε σάν παράδειγμα τά όνειρα πού βλέπουμε στόν ϋπνο 
μας. Αί διάφοροι παραστάσεις δέν λαμβάνουν χώραν σέ ένα κα
θωρισμένο σημείο τού χώρου άλλά σέ μιά κατάστασι λεπτοτέρας 
ύφής άπό τού όρατού ·περιβάλλοντος καί είναι ή κατάστασις τού 
χώρου έκείνου τήν όποίαν οί άποκρυφισταί όνομάζουν άστρικόν 
πεδίον. 

Αί καταστάσεις τού όρατού σύμπαντος δέν έχουν ίδανικήν ή 
ύποθετικήν ύπόστασιν όπως καί ή αίθερική είς τήν όποίαν έκδη
λούνται οί άκτίνες RONTGEN, ύπό ώρισμένες όμως συνθήκες 
δύναται νά προσδιορισθή ή πραγματική των ϋπαρξις. Ή έν λόγω 
ϋπαρξις έχει έξαιρετικήν σημασίαν, δεδομένου ότι πολλοί θρη
σκείαι διακηρύσσουν ότι ύπάρχει άόρατος Κόσμος όπως τό Κα
θαρτήριον, ή ό Παράδεισος, άλλά κάπου μακράν τού δικού μας 
περιβάλλοντος καί ότι αύτός ό · Αόρατος Κόσμος είναι άπροσπέ-
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λαστος γιά τόν ένσαρκωμένον άνθρωπο. Ό άποκρυφισμός όμως

καί ό Leadbeater βεβαιούν δτι ό άόρατος Κόσμος ύπάρχει καί

βρίσκεται πολύ κοντά μας, όπου βρισκόμεθα κάθε στιγμήν καί

έάν παραμένη άόρατος είς ήμός, τούτο συμβαίνη διότι οί περισ

σότεροι τών άνθρώπων δέν έχουν καταλλήλως άναπτύξει τά αί

σθητήριά των διά νά τόν άντιληφθούν. 
Γιά όσους όμως έχουν έπιτύχει τήν έξέλιξίν των γι' αύτούς 

οϋτε άόρατος οϋτε άγνωστος είναι. 
Ό 'Αόρατος Κόσμος βρίσκεται κρυμμένος άπό τούς περισ

σοτέρους άνθρώπους διότι τά λεπτά καί ύψηλά αίσθητήριά των 

βρίσκονται ναρκωμένα. 
Οί περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται άπέναντι τών ύπεραι

σθητών κόσμων άκριβώς όπως εύρίσκονται οί τυφλοί άπέναντι 

τού όρατού κόσμου, οί όποίοι δέν μπορούν νά δούν τό φώς πού 

τούς περιβάλλει. 
'Όλοι οί άνθρωποι μέ καταλλήλους άσκήσεις καί μέ άνωτέρα 

ήθική άγωγή, δύνανται νά άποκτήσουν τά αίσθητήρια, τά όποία 

θά τούς έπιτρέψουν νά άντιληφθούν τούς άόρατους κόσμους, οί 
όποίοι μάλιστα βρίσκονται πολύ πλησίον αύτών. 'Όλοι γνωρίζουν 
ότι ή ϋλη παρουσιάζεται μέ διαφόρους καταστάσεις, ή όποία δύ
ναται νά άλλάξη μορφή μέ τήν βοήθεια φυσικής δυνάμεως κυ
ρίως μέ πίεσι η μέ θερμοκρασία. Π.χ. ό άέρας μέ μεγάλη πίεσι 
καί χαμηλή θερμοκρασία μεταβάλλεται σέ ύγρά κατάστασι μέ 
μεγαλλιτέραν δέ ψύξιν καί πίεσιν καί μέ άπότομη έκτόνωση τού 
ύγρού, μετατρέπεται σέ στερεά κατάστασι. 

Τό νερό σέ χαμηλή θερμοκρασία γίνεται πάγος καί ύψηλή 
έξαερώνεται. 'Υπάρχει όμως καί μιά άλλη κατάστασις στήν όποία 
όλα τά σώματα δύνανται νά άνυψωθούν, αύτή είναι ή αίθερική 
κατάστασις ή πρώτη βαθμίς τού μεταφυσικού άοράτου Κόσμου. 
Ή αίθερική κατάστασις είναι κατά κάποιον τρόπο συνέχεια τής 
έκλεπτυνθείσης ύλικής ούσίας τήν όποίαν όλοι γνωρίζομεν. 
'Όπως ή ύγρά κατάστασις είναι μία βαθμίς έκλεπτυνθείσης στε
ρεός καταστάσεως, η ή άέριος τής ύγρός, έτσι καί ή αίθερική 
άποτελεί άνωτέραν βαθμίδα έκλεπτυνθείσης άερίου καταστάσε
ως. 'Όπως στόν όρατόν κόσμο ύπάρχουν στερεές, ύγρές καί άέ
ριες ούσίες, έτσι ύπάρχουν καί ούσίαι αί όποίαι παρουσιάζονται 
ύπό τήν αίθερικήν αύτήν_μορφήν, αί όποίαι διά καταλλήλου μέ
σου δύνανται νά μετατραπούν είς άέριον καί μετά είς στερεόν 
κατάστασιν. 'Ακόμη καί σώματα ύγρά η άέρια νά μετατραπούν 
διαδοχικώς είς αίθερικήν ούσίαν. 

Αύτή είναι ή πρώτη διαβάθμισις τού άοράτου Κόσμου ή όποία 
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καλείται αίθερικόν πεδίον. Πρέπει όμως νά όναφέρωμεν ότι είς 
τόν Άόρατον Κόσμον βρίσκονται αίτίαι καί δυνάμεις τών όποίων 
οί έκδηλώσεις ύπόρχουν στόν όρατό Κόσμο. Π.χ. βλέπομεν τά 
ήλεκτρικά φώτα η μεταδίδωμε φωνή η μουσική μέ τόν άσύρματο 
σέ μεγάλες άποστάσεις, ό μυστηριώδης όμως παράγων ό όποίος 
προκαλεί πάντα ταύτα παραμένει άόρατος καί 'ίσως όγνωστος, 
όκόμη καί ή διαμόρφωσις τοϋ σώματος τοϋ άνθρώπου όφείλεται 

είς τήν έπήρειαν τοϋ 'Αοράτου Κόσμου. 

Έξ όλων τών όνωτέρω είναι εϋκολον νά συμπεράνωμεν ότι ό 
'Αόρατος Κόσμος είναι πλησίον μας καί μδς περιβάλλει παντα

χόθεν. 

Κ. Γ ρηγοριάδης 
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Ο «ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ» 

ΣΤΑΥΡΟΥΒΑΣΑΡΔΑΝΗ

Σκεφτήκατε καμιά φορά τί έννοούμε μέ τή λέξη «Διδάσκα

λος» ; Βεβαίως στήν κοινή άποψη, Διδάσκαλος είναι έκείνος πού

μάς ... «διδάσκει». 
Μάς διδάσκει, τί είναι καλό, τί είναι κακό, - Τί πρέπει νά κά

νωμε καί τί δέν πρέπει νά μήν κάνωμε, γιά νά εϊμεθα ΕΝΑΡΕΤΟΙ

και ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΣ. 
Ώστόσο ένας άπό τούς Μεγάλους Μύστες τής Άνατολής ό

ΜΟΡΥ Α, παραδείγματος χάριν στό βιβλίο του «ΦΩΤΙΣΗ» , (βιβλίο

δεύτερο) θά μάς πεί τά έξής: θά σέ ρωτήσουν: «ποιός σού έδω

σε τή διδασκαλία;» Ν' άπαντήσεις «Ο ΜΑΧΑΤΜΑ (Δάσκα

λος) τής Άνατολής» . θά σέ ρωτήσουν: «Πού κατοικεί;» Ν' άπα

ντήσεις: Τό κατοικητήριο τού Διδασκάλου όχι μόνο δέν μπορεί

νά γίνει γνωστό, μά οϋτε καί νά προφερθεί. Ή έρώτησή σου, δεί

χνει πόσο μακρυά είσαι άπό τήν κατανόηση τής ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Άκόμη καί μέ τά άνθρώπινα μέτρα, πρέπει νά συνειδητοποιήσεις

πόσο λανθασμένη είναι ή έρώτησή σου.» θά σέ ρωτήσουν: «πότε

μπορώ νά φανώ χρήσιμος; » Ν' άπαντήσεις: «"Απ' αύτή τή στιγμή

ώς τήν Αίωνιότητα». θά σέ ρωτήσουν: Πότε νά προετοιμασθώ γιά

μόχθο; » Ν' άπαντήσεις: «Μή χάνεις οϋτε στιγμή. » θά σέ

ρωτήσουν: «Καί πότε θάρθει τό Κάλεσμα; » Ν' άπαντήσεις: «Νά

έπαγρυπνάς ϊνα είσαι ξυπνητός, «"Έξυπνος,, άκόμη καί όταν κοι

μάσαι» . θά σέ ρωτήσουν: «Πώς νά έργασθώ, ϊσα μέ αύτή τήν

ώρα;» Ν' άπαντήσεις: «Βελτιώνοντας τήν ποιότητα τής προσπά

θειάς σου.» 

Βλέπουμε λοιπόν πώς οί Μύστες τής Άνατολής, έκτός άπό

τή διδασκαλία τους περί Καλού καί Κακού, περί Έλευθερίας καί

Χρηστοπηθείας, μάς διδάσκουν καί περί άλλων τινών πραγμά

των. Μάς προτρέπουν δηλαδή, νά κάνωμε καί κάτι άλλο .. Νά

ρωτούμε τόν ΕΑΥΤΟΝ μας, καί νά άπαντούμε έμείς οί ϊδιοι στόν

ΕΑΥΤΟ μας. Αύτό τό σύστημα -νομίζω- (πού όνομάζεται μυητι

κό-έσωτεριστικό) είναι πολύ χρήσιμο γιά τούς άνθρώπους, γιά 

νά μπορέσουμε νά «φωτιστούμε» έξ ίδίων, δηλαδή μόνοι μας. 

"Ένας άπό τούς νεώτερους Μύστες τής Άνατολής πού έχει 

«βιώσει» έντός του αύτή τήν άρχαία Άνατολική Σοφία ό ΚΡΙΣΝΑ

ΜQΥΡΤΙ, θά μάς πεί, στίς 3 Αύγούστου τού 1926 στήν όμιλία 

του, στήν κατασκήνωση τού "Όμμεν στήν Όλλανδία ... δέν θέλω 

νά συμφωνείτε μαζί μου, δέν θέλω νά μέ άκολουθείτε. 
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θέλω μόνο νά «βιώνετε», νά νοιώθετε βαθειά μέσα σας τί 
λέω. Αύτό είναι τό σπουδαίο. Γιατί ή τυφλή Πίστη δέν θά σάς όλ
λάξει, μόνο θά σάς μπερδέψει, όφοϋ δέν θέλετε νά νοιώσετε τά 
πράγματα, έτσι καθώς είναι ... θέλετε νά έχετε νέους θεούς, όντί 
γιά παληούς, νέες «θρησκείες» όντί γιά τίς παληές. 'Όμως αύτά 
είναι δίχως όξία. 

Είναι έμπόδια. Είναι δεκανίκια. 'Εξαρτάτε τίς Σκέψεις καί τή 
«πίστη» σας άπό κάποιον όλλο. Τόν «ΦΩΤΙΣΜΟ» σας όπό κά
ποιον όλλο ... 'Εγώ δμως σάς λέγω, δτι όλα αύτά είναι περιττά. 
Πρέπει νά τ' άπορρίψετε καί νά ζητήσετε μέσα στόν ΕΑΥΤΟ σας 
τή «ΦΩΤΙΣΗ» ... 

Δέν σάς θυμίζει λιγάκι αύτό τό ... «έν ύμίν έστί ή Βασιλεία τών 
Ούρανών ... » τόν Ίησοϋ; (ϊδε βιβλίο μου «ΣΚΕΨΕΙΣ» - Κεφ. περί 
'Ελευθερίας» - Καί τόν «ΕΠΙΛΟΓΟ» του) 

'Ιδού λοιπόν ότι ή σωστή «διδασκαλία», δέν άφορά μόνον τίς 
γνώσεις πού μάς μαθαίνουνε στά Σχολεία καί στά Πανεπιστήμια 
μόνο. Είναι βέβαια χρησιμότατη ή βασική αύτή «Παιδεία» τοϋ άν

θρώπου. Ή έπιστημονική ας ποϋμε, προετοιμασία του. Ή έπιστη
μονική ύποδομή του αν θέλετε. Νομίζω δμως δτι πιό χρήσιμη καί 
πιό άπαραίτητη γιά τήν «όνάπτυξή» μας, είναι ή «'Εσωτερική» 
Καλλιέργεια τοϋ Έαυτοϋ μας. Καί αύτό φαίνεται πώς δέν γίνεται 
στήν ταραγμένη έποχή μας. 

'Έχουμε ξεχάσει νά έρευνήσωμε τόν 'Εσωτερικό 'Εαυτό μας, 
καί περιμένουμε νά τό κάνει κάποιος ... άλλος! 

'Ίσως ό ... Γκοντώ τοϋ Σάμουελ Μπέκετ! Ό Γκοντώ τοϋ Σά
μουελ Μπέκετ δμως δέν ήρθε, δπως μάς λέει τό έργο, ούτε θόρ

θει μέ κάποια «Κυβέρνηση» η μέ κάποιον «ισμόν» αν θέλετε. Για
τί δέν ύπάρχει έξω άπό μάς εύρίσκεται έντός μας κι άδικα τόν 

περιμένουμε νόρθει άπ' έξω ... Έν ύμίν έστί ή Βασιλεία τών Ού
ρανών ... (τό ξαναλέμε) είπε ό Πρίγκηπας τών Μυστών. 'Οφείλου
με λοιπόν νά βρούμε έναν «δάσκαλο», νά μάς «διδάσκει». 

Προσωπικά, νομίζω ότι πρέπει νά τόν «άνακαλύψουμε» στόν 

έαυτό μας. Γιατί μόνον έτσι θά μάθουμε νά κάνουμε καλές Σκέ

ψεις. Καί ύστερα νά μάς μάθει νά κάνωμε, «Καλές Πράξεις». 

Γιατί τότε θά μπορέσουμε νά φτάσουμε στήν 'Ομορφιά (τό Κάλ

λος) τής 'Αγάπης. Μέ τήν ΤΑΞΗ πού θά μάς διδάξει ό δικός μας 

«Διδάσκαλος». θά έπρότεινα λοιπόν (τό ξαναλέω) νά ζητήσωμε 

αύτήν τήν Διδασκαλία έντός μας ... 

Κατερχόμενοι είς τό βάθος τής Συνειδήσεώς μας καί έναρ

μονίζοντες τόν ΕΑ ΥΤΟΝ μας πρός τον Παγκόσμιον Ρυθμόν .. 

(Τήν Φύση, η τόν θεόν άν θέλετε). Πού είναι καί πιό κοντά μας 
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καί πού είναι ό Μόνος πού θά μπορούσε νά μάς προσφέρει ένα 

ΣΧΕΔΙΟ («ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ») γιά νά γίνωμε Καλλίτερης «Ποιότητος». 

νά φτάσωμε στό Νύμπελβιρβ τής «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ». 

"Ας προσευχηθούμε λοιπόν στόν ΕΑ ΥΤΟΝ μας νά μάς κάνει 

« 'Ελεύθερους καί Χρηστοήθεις» ίκανούς νά άγαπήσωμε άλλή

λους. Γιατί άν δέν γίνουμε έλεύθεροι, καί παραμείνουμε «δού

λοι» «Κάποιου» άλλου, δέν θά μπορέσουμε νά άγαπήσουμε ό 

ένας τόν άλλον. - "Αν λοιπόν ό ΕΑ ΥΤΟΣ μας δεχθεί τήν προσευ
χή μας, μπορεί νά μήν δεχθεί καί ό Πατήρ ήμών ό έν τοίς Ούρα

νοίς! Καί τότε μπορεί νά γνωρίσουμε τήν «'Επί Γής Είρήνην καί 
έν άνθρώποις Εύδοκίαν ... Νομίζω δέν άρκεί νά «πιστεύουμε» 
στόν θεό. Είναι άνάγκη νά κάνουμε καί τόν θεό νά «πιστέψει» σέ 
μάς τούς άνθρώπους ... (καί νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστο, 
δέν τό έχουμε κάνει). Άλλοιώς οϋτε ΕΙΡΗΝΗ, οϋτε ΕΥ ΔΟΚΙΑ, 
μπορούμε νά άποχτήσουμε. 'Απλώς άερολογούντες περί ώραίων 
«ίδεολογιών», άβαθείς, άμαθείς καί άνεύθυνοι, κατασπαράσομε 
τήν εύτυχία μας πάνω στόν όμορφο γαλάζιο μικρό πλανήτη μας ... 
Έν ύμίν έστί ή Βασιλεία τών Ούρανών ... (τό έπαναλαμβάνουμε 
πάλι) είπε ό «Κύριος», στήν γλώσσαν τής 'Αγίας Γραφής. Πού 
όλοι βεβαίως τήν ξέρουμε. 'Ολίγοι όμως τήν ,,Ερευνούμε», καί 
προπαντός, σέ όλων τών είδών τίς «'Έρευνές μας» τής 'Ανατο
λής ή τής Δύσης, άς μήν ΦΑΝΑ ΤΙΖΟΜΑΣΤΕ - Ποτέ, κανείς «φα
νατισμένος» δέν μπορεί νά όδηγηθεί στήν 'Ομορφιά τής 'Αγά
πης, πρός τόν συνάνθρωπό του - 'Επειδή ή ΑΓ ΑΠΗ είναι πιό 
πέρα άπό τήν σημερινή έπιστημονική ... «προοδευτική» τεχνολο
γία μας. Είναι ή Ύπερ-Έπιστήμη τής Καρδιάς μας νομίζω. 

ΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 
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ΜΩΑΜΕΘ 

GEORGES REYER ( «Miroir de Ι' Histoire») 

'Ισλάμ θά nή ύnοταγή. Ύnοταγή, έννοείται, στή θέληση τού 
θεού. Μουσουλμάνος (ή λέξις έχει τήν ίδια ρίζα), είναι ό ύnοτε
ταγμένος. Προσεύχεται nέντε φορές τήν ήμέρα, δηλαδή άνανε
ώνει τήν ύnοταγή του, στραμμένος nρός τήν Μέκκα, τήν θρη
σκευτική του πρωτεύουσα, άγγίζοντας μέ τό μέτωnό του τή γή. 

Οί Μουσουλμάνοι άνήκουν σέ 30 έθνη καί είκοσι φυλές, μι
λούν έκατό διαλέκτους, άλλά άnευθύνουν τήν ίδια nροσευχή, 
στόν ίδιο θεό καί στήν ίδια γλώσσα, τήν άραβική. 

Τό 'Ισλάμ είναι ή νεώτερη έξ άnοκαλύψεως θρησκεία, άλλά, 
έnί nλέον, είναι μία κοινωνική καί nνευματική κοινότης, άκόμη 
μία πολιτική όργάνωσις. 

Ξεκίνησε nρίν άnό 13 αίώνες. Είναι γιά τήν 'Ανατολή ό,τι ό 
Χριστιανισμός γιά τή Δύση. Τό 'Ισλαμικό κράτος έφθασε κάnοτε 
νά έκτείνεται άnό τίς 'Ινδίες ώς τήν Ίσnανία καί άnό τή Ρωσία ώς 
τήν 'Ινδονησία. Γιά νά τό διασχίση κανείς στή ράχη τής καμήλας 
ηθελε.18 μήνες. Τά καραβάνια τού 'Ισλάμ nού διέσχιζαν τό ημισυ 
τού γνωστού κόσμου μετέφεραν στή Δύση τά μετάξια καί τά μπα
χαρικά τής 'Ανατολής, τά άρώματα τής 'Αραβίας καί τίς έσάρnες 
τού Κασμίρ, άλλά καί τίς μαθηματικές πραγματείες τής 'Ινδίας, 
τίς έσωτερικές διδασκαλίες τής Περσίας καί τίς nρώτες μετα
φράσεις τού Πλάτωνος καί τού 'Αριστοτέλους, nροnαρασκευά
ζοντας τήν 'Αναγέννηση. 

Οί σnουδασταί τής Δύσεως, ώφειλαν νά μάθουν τά 'Αραβικά 
-τή γλώσσα τών μορφωμένων τού Μεσαιώνος- γιά νά διαβάσουν
τό 'Εγχειρίδιο τού Ίnnοκράτους, ένα άnό τά έξη βιβλία nού διέ
θετε ή 'Ιατρική Σχολή τού Μομnελιέ.

Τό μυθικό αύτό κράτος, μέ τίς nρωτεύουσες τών «Χιλίων καί 
μιός νυκτών» - τή Βαγδάτη μέ τίς 27.000 τζαμιά καί τά τρία έκα
τομμύρια τών κατοίκων, τό Κάϊρο μέ τά χρυσό nαλάτια τού Χα
ρούν-έλ-Ρασίδ καί τή βιβλιοθήκη τών 1.500.000 τόμων, τήν 
Κορδούη μέ τό φημισμένο της nανεnιστήμιο, όnου καί ένας nά
nας προσήλθε φοιτητής - αύτό τό κράτος, αύτός ό nολιτισμός, 
nρό τού όnοίου έγονάτισε ό κόσμος καί nού άνοιξε μιά νέα έnο
χή στήν ίστορία τής άνθρωnότητος, τό 1 ον έτον τής 'Εγίρας (τής 
μετοικεσίας τού Μωάμεθα άnό τή Μέκκα στή Μεδίνα, στίς 20 
Σεπτεμβρίου τού 622), τό κράτος αύτό, βγήκε μέσ' άnό ένα βι
βλιαράκι, γιά τό όnοίον ξέρει όλόκληρος ό κόσμος, έστω καί 
χωρίς νά τό έχη διαβάσει: τό Κ ο p ά ν ι ο . 
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Έκείνος πού τό ύπηγόρευσε - γιατί δέν ηξερε νά γράφη, 
οϋτε νά διαβάζη - ήταν ένας καμηλιέρης, έδω καί χίλια τριακόσια 
χρόνια, στήν άγρια έρημο τής 'Αραβίας, πού λεγόταν: Μωχάμετ 
'Ίμπν 'Αλλάχ 'Ίμπν έλ Μουταλίμπ ϊμπν Χασίμ έλ Κορεϊσίτ. Σέ συ
ντομία: Μωάμεθ. 

ΤΗταν ένας βεδου'ϊνος. Ή καρδιά του έκαιγε σάν τήν άμμο τής 
έρήμου τής 'Αραβίας, έκεί δπου ό θεός έκτύπησε κάθε φορά 
πού ηθελε κάποιον προφήτη. Ή Μέκκα, δπου γεννήθηκε τό έτος 
571, άπέχει μονάχα δέκα ήμέρες καραβανιού άπό τό δρος Σινά, 
δπου ό Μωϋσής έδέχθη τίς Δέλτους τού Νόμου, καί δώδεκα 
ήμέρες άπό τή Ναζαρέτ δπου ό 'Ιησούς έφερε στόν κόσμο τό 
Εύαγγέλιο. 'Αλλά έν4'> τό Σινά είναι βουνό, καί ή 'Ιερουσαλήμ 
σχεδόν πεδιάδα, ή Μέκκα είναι ένας καυτός βράχος, ένα άπει
ρον φλεγόμενης άμμου, είναι ή έρημος. 

*** 

Ό 'Αβραάμ, άναζητώντας τή γη τής έπαγγελίας, έσταμάτη
σεν έ κ ε ί , άφήνοντας τόν γιό του 'Ισμαήλ πάνω σέ μιά πέτρα. 
'Από τόν 'Ισμαήλ γεννήθηκε ή φυλή των 'Αράβων. Άπό τήν πέ
τρα, τό 'Ισλάμ. 'Όταν ό 'Αβραάμ άφησε τόν γιό του πάνω στήν πέ
τρα -άφιερώνοντάς τον στόν Μοναδικό θεό - ή πέτρα ήταν 
άσπρη. Δύο χιλιάδες έτη άργότερα, δταν τήν είδε ό Μωάμεθ, 
ήταν κατάμαυρη: Άπό τά κρίματα των άνθρώπων, είπε. 

Οί βεδουΤνοι, έχοντας ξεχάσει τόν θεό τού 'Αβραάμ, τήν εί
χαν κάμει βωμό τού ναού τους καί πάνω σ' έκείνον τόν κύβο 
(Καάμπα), έθυσίαζαν καμήλες, βώδια -καί παιδιά- στούς 360 
θεούς τού βαρβαρικού πανθέου τους. ΤΗταν έξη αίωνες μετά τόν 
Γολγοθά μακρυά άπό τούς ύψηλούς πολιτισμούς τής Αίγύπτου 
καί τής Περσίας, δταν μετά τήν νύχτα έκείνη τού θανάτου τού 
'Ιησού, ή κατάρρευση τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας καί τά σχί
σματα τής 'Ανατολικής Έκκλησίας άφηναν τούς λαούς νά ξανα
πέσουν στόν παγανισμό. 

Σ' έκείνον τόν άγριο κόσμο, κινητόν δπως ή άμμος, έκτεινό
μενον άπό τήν Έρυθρά θάλασσα ώς τόν Περσικό κόλπο, ή ίδέα 
τού έγκλήματος ήταν άνύπαρκτη. Τά κορίτσια ήσαν αίτία φροντί
δων καί οί περισσότεροι γονείς, άπλούστατα, τά έθαβαν ζωντανά 
μετά τή γέννησή τους. 

Γύρω άπό τήν Καάμπα χτίσθηκε μιά πόλις, ή Μέκκα, καί έγινε 
ή ίερή πόλις των είδωλολατρων. 'Από κάθε σημείον τής έρήμου, 
άπό τήν Αϊγυπτο ώς τήν Περσία καί άπό τήν Ύεμένη ώς τήν 'Ιου
δαία, έφθαναν οί νομάδες σ' έκείνο τό σταυροδρόμι τού μετα
ξιού καί τού λιβανιού, καί μιά φορά τό χρόνο συναντωντο τά κα-
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ραβάνια στό μεγάλο πανηγύρι. Ή πόλις μετεβάλλετο γιά τρείς 
μήνες σ' ένα καραβάν-σεράϊ, όπου κυκλοφορούσαν δέκα χιλιά

δες καμήλες, ίσάριθμοι καμηλιέρηδες καί έμποροι, καί, λένε, 

πλέον άπό έκατό χιλιάδες προσκυνηταί, χωρίς νά λογαριάσωμε 

τούς μάγους, έξορκιστές, άκροβάτες καί τίς έταίρες πού προ

σείλκυαν κι' αύτές, όπως τό έμπόριο καί τά εϊδωλα, ζωηρότατο 

ένδιαφέρον καί προκαλούσαν ποιητικούς άγώνες πρός τιμήν 

τους, γιατί όλοι οί είδωλολάτραι έχουν φλέβα ποιητική. Ή Μέκ

κα, ίερή πόλις τού παγανισμού καί πρωτεύουσα τής άκολασίας, 

ζή πλούσια άπό τίς θεότητες καί τά χαρτοπαίγνια, πού έκμεταλ
λεύονται τά τράστ τών μεγάλων οίκογενειών. 

Ό Μωάμεθ άνήκει σέ μία όπό τίς ίσχυρότερες αύτές οίκογέ

νειες, τών Κορεϊσιτών, καί έχει τό μονοπώλιο τού όγιασμένου νε
ρού τού πηγαδιού Ζέμ-Ζέμ. Είναι πλούσιος. 

Σέ ήλικία έξη έτών είχε όρφανέψει καί τήν προστασία του 

είχε όναλάβει ένας άnό τούς θείους του, ό Άμπού Ταλίμπ, άπό 

Ρύσπλαχνία. Άλλά σέ ήλικία 25 έτών έκαμε πλούσιο γάμο. Νυμ

φεύθηκε τήν Χαντιτζά, μιά χήρα πού άπό τόν πρώτο της άντρα 

είχε κληρονομήσει ένα άπό τά μεγαλύτερα καραβάνια τής Μέκ
κας. 'Έτσι έγινε ένας άπό τούς πλουσιώτερους καραβανιέρηδες 
τής 'Αραβίας. Σέ ήλικία 40 έτών είναι καλός σύζυγος καί καλός 

πατέρας (μέ όκτώ κορίτσια καί τέσσαρα όγόρια, άλλά τά δεύτερα 

αύτά πέθαναν σέ νεαρή ήλικία}, είναι μέλος τού τοπικού συμβου-

Σχέδιο τού 18ου αίώνα γιά τόν τάφο τού Μωάμεθ οτή Μεδίνα. 
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λίου, μέ άρκετή άποταμιευμένη περιουσία, σεβόμενος τίς παρα
δόσεις καί τά συμφέροντα τής κοινότητος, καί θυσιάζει στά εϊ
δωλα, όπως καί οί δικοί του. Τότε, όμως, έρχεται τό «ξύπνημα». 

Άπό μικρός έβλεπε όνειρα καί όράματα. Συχνά πήγαινε μο

νάχος του στήν έρημο καί καθόταν κάτω άπό μιά τζιτζιφιά, όπου 
τού είχε συμβή κάτι περίεργο. θά ήταν πέντε χρονών. Φύλαγε τά 
πρόβατα τής παραμάνας του, όταν τού φάνηκε ότι άνοιξε ό ού

ρανός καί ξεπετάχθηκε ένα πουλί όλο φωτιά. Τρό.μαξε καί λιπο
θύμησε. 'Όταν συνήλθε διηγήθηκε ότι έκείνο τό «φλεγόμενο 
πράγμα» τού άνοιξε τό στήθος μέ μιά σπαθιά «καί τού είχε πλύνει 
τήν καρδιά». Άπό τότε, κάθε φορά πού πήγαινε στήν έρημο, πα
ραμόνευε μήπως ξανασυναντήση «τό πουλί έκείνο». Μιά ήμέρα 

κατά τήν πλευρά τού Σινά ό θείος του καί ό μικρός Μωάμεθ 
πήγαν στή σκήτη ένός μοναχικού άνθρώπου πού τόν έλεγαν 
Μπαχίρα καί ήταν χριστιανός. Τού διηγήθηκε τήν ίστορία του -θά 
ήταν 14 έτών- καί ό Μπαχίρα τού είπε ότι «άσφαλώς θά ήταν άγ

γελος, μπορεί ό άρχάγγελος Γαβριήλ». Καί τού μίλησε γιά τόν 
'Ιησού. Ή ίστορία τού άνθρώπου αύτού τού έκαμε έντύπωση καί 
κάθε φορά πού θά συναντούσε έναν μοναχό, τόν ρωτούσε αν 
ξέρη «τήν ίστορία τού άνθρώπου έκείνου άπό τή Ναζαρέτ». Νυμ
φευμένος πιά, γνώρισε ένα τυφλό, τόν Ούαράκα, ό όποίος ήταν 
άρχικά είδωλολάτρης, έπειτα 'Ιουδαίος καί είχε μεταστροφή 
στόν Χριστιανισμό. Αύτός τού έμαθε πολλά. Καί ό πλούσιος ίδιο
κτήτης καραβανιού έξακολουθούσε μέν νά χύνη αίμα στά εϊδωλα 
καί νά κερδίζη πολλά χρήματα άπό τούς προσκυνητάς τών είδώ

λων, άλλά ένοιu-θε μέσα του κάποια δίψα γιά κάτι άλλο. Σιγά-σι
γά ξέκοβε άπό τίς παλαιές του συνήθειες καί πήγαινε στήν έρη
μο, όπου έμενε μονάχος, μέσα σέ μιά σπηλιά, τρεφόμενος μέ 
χουρμάδες καί κατσικίσιο γάλα, έπί ήμέρες καί έβδομάδες, πε
ριμένοντας κι' αύτός δέν ηξερε τί. 

Ξαφνικά, «τό κάτι» αύτό ήρθε. ΤΗταν ήλιοβασίλεμα, όταν ό ού
ρανός ήταν πρασινωπός καί ό άνεμος τής έρήμου έσήκωνε νέφη 

άμμου θολά. Καθώς έβγαινε άπό τό σπήλαιο, είδε έκείνο «τό 
φλεγόμενο πράγμα» πού τόν χτύπησε καί τόν έρριξε χάμω. 'Όταν 
άνοιξε τά μάτια του, ό ούρανός ήταν γεμάτος άστρα. Τί τού είχε 

συμβή; Σάν νά τόν είχε χτυπήσει κατακέφαλα μιά πύρινη μπάλλα. 
'Ένα πΛάσμα φτερωτό τόν έσφιγγε στό λαιμό καί τόν ταρακούνα

γε. «Συλλάβισε!» τού φώναξε, ένώ τού έκυμάτιζε μπροστά στά 
μάτια του κάτι σάν σημαία μέ πύρινα γράμματα. 

Τυφλωμένος καί μισοπνιγμένος, έτραύλισε: 

-Δέν ξέρω!
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Ό άλλος τόν διέταξε δύο φορές: 
-Συλλάβισε!

- Τί νά συλλαβίσω;

123 

Τότε ένιωσε κάθε γράμμα όπό τή σημαία νά γίνεται σάν ξίφος
καί νά βυθίζεται στό στήθος του, ένώ ό 'Άλλος έπανελάμβανε: 

- 'Εξάγγειλε! (Στήν άραβική τό «έξαγγέλω)) είναι τό 'ίδιο μέ τό
«συλλαβίζω))). 

- 'Εξάγγειλε, έξ όνόματος τοϋ Κυρίου σου όστις έπλασε τόν

άνθρωπο, ότι είναι ό χορηγός παντός άγαθοϋ, ότι έδίδαξε στόν 
άνθρωπο ό,τι δέν έγνώριζε. 'Εξάγγειλε! 

Τρομαγμένος, «τό έβαλε στά πόδια)) καί πήγαινε πρός τό σπί
τι του. Πίσω του άκουσε μιά φωνή: 

- Μωάμεθ, είσαι όπεσταλμένος τοϋ θεοϋ. 'Εγώ είμαι ό άρ
χάγγελος Γαβριήλ. 

'Εκείνη τή νύχτα τής άποκαλύψεως, τή νύχτα Καδίρ, τήν 'Άγια 

Νύχτα τοϋ 'Ισλάμ, έπί 1 300 χρόνια τήν τιμούν οί Μουσουλμάνοι 

μέ αύστηρή νηστεία τοϋ Ραμαζανιοϋ καί μέ προσευχές. Είχε άρ

χίσει μιά μεγάλη περιπέτεια. 'Ένας κεραυνός είχε πέσει πάνω 

στόν Μωάμεθ καί ή όναμμένη έκείνη ψυχή θά έλαμπάδιαζε τόν 

μισό κόσμο. 
Στήν άρχή ό Μωάμεθ πιστεύει ότι έπεσε θϋμα τών δαιμόνων 

τής άμμου, ότι τόν κυρίευσαν τά «τζίνια)) . Άλλά ή γυναίκα του, ή 

Χαντιτζά καί ό φίλος του Ούαράκα τοϋ λένε πώς ό θεός τοϋ είχε 

στείλει τόν άρχάγγελο Γαβριήλ. 'Επί τρία χρόνια δέν μιλάει, 
τρώει καί κοιμάται έλάχιστα, όκόμη σκέφτεται ν' αύτοκτονήση. 

Καί, φυσικά, άποφεύγει τήν έρημο, μονάχος. Άλλά ένα βράδυ 

πήγε, καίγοντας άπό πυρετό. 'Έπεσε στήν άμμο καί σκέπασε τό 
πρόσωπό του μέ τόν μανδύα του. Ξαφνικά, κάτι φάνηκε πάλι 

μπροστά του μέ πάταγο καί φωτιά. 
- "Ε, σύ, πού κρύβεσαι, σήκω καί μίλα! Τά εύεργετήματα τοϋ

Κυρίου όφείλεις νά τά έξαγγείλεις! 'Εξάγγειλε! 

Σηκώνεται όρθιος. 'Ενώπιον τοϋ θεοϋ. Σάν μιά φλόγα. Ή 

άγωνία καί ή όμφιβολία σαρώνεται. Ξ έ ρ ε  ι ότι είναι Προφήτης. 

Στό χέρι του βλέπει τό πύρινο ξίφος τοϋ άρχαγγέλου. 
Ή άποστολή του; Τήν ξέρει. θά φέρη τό σκάνδαλο. Στήν οί

κογένειά του πρώτα, στήν πόλη έπειτα. Νά γκρεμίση τά εϊδωλα 

πού άπ' αύτά ή Μέκκα πλουτίζει, όλλό καί ό ϊδιος. Ό πόλεμος. Ό 

ίερός πόλεμος. Έν όνόματι τοϋ θεοϋ, μέ τό ξίφος καί τή φωτιά! 

Κοντά του μένουν ή γυναίκα του ή Χαντιτζά, ό θετός γιός του 

Ζεϊδ, ό έξάδελφός του Άλή, ό φίλος του 'Αμπού Μπεκήρ, καί ό 

'Οσμάν, άντρας τής πρωτότοκης κόρης του. Αύτοί οί πέντε -οί 

πρώτοι τοϋ 'Ισλάμ- είναι uαθnταί του. 
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Στήν πλατεία τής Καάμπα, όπου τά πλήθη συνωθούνται γιά τίς 

θυσίες στά εϊδωλα, ό Μωάμεθ ύψώνει τή φωνή του, γιά πρώτη 

φορά: 
- 'Ένας είναι ό Θεός! 'Ένας είναι ό Θεός καί έγώ, ό Μωάμεθ,

ό προφήτης του! 

- Πάει, τρελλάθηκε! είπαν. Ντελίριο τόν έπιασε.
- "Αν είσαι προφήτης, κάνε ένα θαύμα!
- Καί πού σάς μιλάω γιά τέτοια θέματα, έγώ ό άγράμματος,

δέν είναι θαύμα; 
- Τί μάς λές! Αύτά πού λές είναι άπό τήν Παληά καί τήν Καινή

Διαθήκη, σού τα έμαθαν έκείνα τά σκυλιά οί έβραίοι καί οί χρι
στιανοί γιά νά φέρουν άναρχία καί καταστροφή στήν πόλη μας! 

Μερικοί προσκυνηταί τόν προσέχουν. Καί άπομακρύνονται 
άπό τή λατρεία τών είδώλων. Περισσότερο έξαγριώνονται οί 

προύχοντες. Νά τελειώνουν μ' αύτόν τόν στασιαστή! :Αλλά δέν 
μπορούν νά τόν σκοτώσουν. Ό νόμος της έρήμου άπαγορεύει 
τόν φόνο ένός άνθρώπου τής φυλής. Οί Κορεϊσίτες ρίχνονται σ' 
έκείνους πού τόν άκούνε: φτωχούς, ζητιάνους καί σκλάβους, τό 

ϊδιο άκροατήριο πού είχε καί ό 'Ιησούς, πρίν έξη αίώνες. Βαλτοί 
άπό τούς προύχοντες, τή στιγμή πού κηρύττει, τόν φτύνουν κα
τάμουτρα. 'Όταν προσεύχεται άπόμερα, τού πετάνε στό πρόβατο 
προβατίσιες πατσές. Τά κηρύγματά του είναι όμοια μέ τά χρι
στιανικά, μόνο πού δέν παραδέχεται τήν θεότητα τού 'Ιησού. 
Προβάλλεται ώς Προφήτης, ώς ό τελευταίος τών προφητών. 
'Επαναλαμβάνει στόν άνθρωπο δσα είχαν πή οί προκάτοχοί του 
άπό τόν 'Αβραάμ ώς τόν 'Ιησού: 

- Νά είσθε δίκαιοι. Φοβείσθε τόν Θεό. Άναλογίζεσθε τήν

'Ημέρα τής Κρίσεως. 
Τόν βρίζουν, τόν λιθοβολούν. Μαχαιρώνουν τούς όπαδούς 

του. Τούς ξαπλώνουν στήν όμμο γυμνούς, μέ ξέσκεπο κεφάλι καί 
πλακώνουν τό κορμί τους μ' έναν όγκόλιθο. Τούς άφήνουν έκεί 
ώσπου νά πεθάνουν άπό δίψα καί νά έλθουν τά σκυλιά νά ροκα

νίσουν τά κόκκαλά τους. Είναι οί πρώτοι μάρτυρες τού 'Ισλάμ. 
'Ένα όνομα έχει φτάσει έως τήν έποχή μας. Τόν έλεγαν Μπιλάλ 
καί ήταν νέγρος. Μέ τόν όγκόλιθο νά τού συντρίβη τό στήθος, μέ 
τή δίψα νά τόν πνίγη, έπανελάμβανε ή μέρα καί νύχτα! 

- 'Ένας είναι ό Θεός! 'Ένας είναι ό Θεός!

Ό Μωάμεθ έξαγόρασε τόν έτοιμοθάνατο σκλάβο άπό τόν
άφέντη του καί τόν περιποιήθηκε. Τόν έθεράπευσε. Καί ό άν

θρωπος έκείνος έγινε ό πρώτος μουεζίνης. Μέχρι τέλους τής 
ζωής του έπανελάμβανε, πέντε φορές τήν ήμέρα, τό κήρυγμα 
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τής μονοθείας καί καλούσε τούς πιστούς στήν προσευχή. 

Οί διωγμοί καί τά βασανιστήρια πολλαπλασιάσθηκαν. Τό 620 

( «'Έτος τοϋ Πένθους») χάνει τήν πιστή σύντροφο καί πρώτη του 

όπαδό, τήν Χαντιτζά. Στήν άπελπισία του, βλέπει τό πρώτο όρα

μα: Βλέπει τόν έαυτό του καβάλα στή Μποράκ, τήν άσπρη φορά

δα του, νά διασχίζη τήν έρημο καί άπό τήν 'Ιερουσαλήμ νά φθάνη 
ώς τό θρόνο τοϋ Θεοϋ. 'Εκεί δέχεται τήν πρώτη άπό τίς πρώτες 

έντολές τοϋ 'Ισλάμ: τήν έντολή τής προσευχής πέντε φορές τήν 

ήμέρα, μέ τό πρόσωπο στραμμένο πρός τήν άγία Πόλη, πού δέν 

ήταν τότε ή Μέκκα, άλλά ή «πόλις τοϋ Θεοϋ τοϋ 'Αβραάμ», ή 'Ιε

ρουσαλήμ. 

Οί Κορεϊσίτες άποφασίζουν νά τόν δολοφονήσουν, έξ αίτίας 

τών βιαιοτήτων πού προκαλεί ή νέα θρησκεία. Μόλις ξεφεύγει 
καί πηγαίνει στή θαίφ, τόν διώχνουν καί άπό έκεί καί ζητάει κα
ταφύγιο στή Γιατρίμπ, 400 χιλιόμετρα άπό τή Μέκκα. �Ηταν ή 

25η Σεπτεμβρίου 622 καί γίνεται ή πρώτη ήμέρα τοϋ πρώτου 
έτους τοϋ 'Ισλάμ, είς άνάμνησιν τής «μετοικεσίας» τοϋ Μωάμεθ. 

Ή Γιατρίμπ μετονομάζεται άργότερα σέ Μεδίνα όλ Ναμπί = ή πό

λις τοϋ Προφήτου. Ή ήμέρα έκείνη είναι ή 'Εγίρα ('Έξοδος). Εί
ναι ή άρχή μιάς νέας έποχής, Τής έποχής τοϋ Τζιχάντ = τοϋ ίε

ροϋ πολέμου. 'Εχθρός είναι ό είδωλολάτρης. 'Εναντίον του ό 

Μωάμεθ γυμνώνει τό ξίφος καί ύψώνει τήν πράσινη σημαία τοϋ 

πολέμου. Ξεκινάει μέ 300 άντάρτες. Τούς ύπόσχεται τή νίκη η 

τήν άγιωσύνη τών θυμάτων, τήν αίώνια ζωή δίπλα στόν Θεό ... 

Ό παράδεισος, πού τούς περιγράφει, είναι ένα άτέλειωτο συ
γκρότημα κήπων, όπου κυλοϋνε ποτάμια καί κυκλοφοροϋνε ούρί 

μέ μεγάλα μάτια καί φρέσκα σώματα, πρόθυμα νά ξαπλώσουν 

μαζί τους κάτω άπό τίς φοινικιές. 'Όσο γιά τούς δειλούς, τούς 

περιμένει ή κόλασις, όπου φυσάει διαρκώς άνεμοθύελλα καί τό 

νερό τών πηγαδιών κοχλάζει. 
Ό άγώνας του είναι άγνός. Δέν ζητάει νά κατακτήση πόλεις, 

άλλά ψυχές. 'Εκδηλώνεται κατά τής λεηλασίας, άλλά πολλοί έμ

φανιζόμενοι ώς όπαδοί του μονάχα γι' αύτήν ένδιαφέρονται. Γυ

ρίζοντας άπό κάθε άποστολή, τούς λέει: 

- Γυρίσαμε άπό τό Τζιχάντ: τόν μικρό ίερό πόλεμο κατά τών

άπίστων. Τώρα άρχίζει ό Τζιχάντ Άκμπούρ: ό μεγάλος ίερός πό

λεμος έναντίον τοϋ έαυτοϋ μας. 
'Έπειτα άπό εϊκοσι χρόνια άγώνων, μέ τή δράκα τών πολεμι

στών του (δέν ηθελε μισθοφόρους, άλλά μάρτυρες) έχει ξεκα

θαρίσει τήν 'Αραβία άπό τήν είδωλολατρεία καί μεταβάλλει τήν 

Μέκκα σέ ίερή πόλη τοϋ 'Ισλάμ. 
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Στή Μεδίνα, όπως καί στή Μέκκα, οί προύχοντες συγκροτούν 
ένα κόμμα (τών μουναφικών = ύποκριτών) γιά νά τόν πολεμή

σουν. Μέ διπλωματικότητα τούς άντιμετωπίζει καί συντάσσει 
έναν πολιτικοθρησκευτικό χάρτη γιά τήν διοίκηση τού τόπου καί 
τήν συμπεριφορά τών πολιτών. Είναι τό Κοράνιο. 

Τόν καταπολεμούν καί οί 'Εβραίοι, μήν άναγνωρίζοντάς τον 
ώς Προφήτη. Καταργεί,τήν 'Ιερουσαλήμ ώς ίερή πόλη τών Μου

σουλμάνων καί έπιβάλλεται νά γίνεται ή πεντάκις της ήμέρας 
προσευχή μέ τό πρόσωπο στραμμένο πρός τήν Μέκκα. Άπάλ

λάσσεται τελείως άπό τόν 'Ιουδαϊσμό καί διαμορφώνει τή χωρι
στή θρησκεία. Ή Μέκκα θά «έλευθερωθή» μέ πόλεμο δέκα 

έτών, μέ σφαγή καί λεηλασία. Ό ϊδιος 6 Μωάμεθ, καβάλα στήν 
καμήλα του, πολεμάει μέ τό σπαθί στό χέρι. Είναι ό Τζιχάντ, ό ίε

ρός πόλεμος. Πόλεμος άδιάλλακτος, δίχως έλεος. 
Άλλά όσο άγριος είναι ατόν πόλεμο, τόσο τρυφερός δείχνε

ται στήν είρήνη. Διδάσκει: Ό καλός Μουσουλμάνος άποφεύγει 

τά άπηγορευμένα άπό τόν θεό. Καλύτερος είναι αύτός πού συμ
φιλιώνεται πρώτος. 'Αληθινός μουσουλμάνος είναι έκείνος, πού 
κανένας δέν έχει νά παραπονεθη γιά τό χέρι του ιϊ τή γλώσσα 
του. 

'Εγκατέλειψε τά πλούτη του καί ζή ταπεινά. 'Αντλεί νερό άπό 
τό πηγάδι. Φοράει εύτελη ένδύματα. Μιλάει ατόν λαό άναμιγνύ

οντας χωρία τής Βίβλου, τών Εύαγγελίων καί τών άρχαίων φιλο
σόφων. 'Ένα βράδυ είπε: 

- Νά έργάζεσθε γι' αύτόν τόν κόσμο σάv νά μείνετε σ' αύτόν
άθάνατοι, καί γιά τόν άλλον, σάν νά πεθαίνατε αϋριο. 

θαρρεί κανείς πώς άκούει τόν Σενέκα. 

Πέθανε σέ ήλικία 61 έτών, στίς 8 'Ιουνίου 632, 13η ήμέρα τού 
μηνός Ραμπί τού 9ου έτους τής 'Εγίρας. 

Τό βιβλίο πού άφησε, τό Κοράνιο, είναι ή βάσις τού 'Ισλαμι

σμού. "Άλ Κοράν θά πή άπαγγελία η άναγνωστικό. Ή άνάγνωσις 
στίχων τού Κορανίου σημαίνει προσευχή, ένωση μέ τόν θεό. 

Τό Κοράνιο δέν είναι μόνον κείμενο θρησκευτικό, ή Βίβλος 

τού μουσουλμανισμού. Είναι καί κώδιξ άστικός καί ποινικός, πού 

ρυθμίζει μέχρι λεπτομερειών τή ζωή τού άτόμου καί τής κοινό

τητος. θρησκεία καί καθημερινή ζωή, πίστη καί πολιτική είναι 
άρρηκτα δεμένες σ' αύτό τό βιβλίο μέ τά 114 σουράτ (κεφάλαια) 

καί 6.236 άγιας (στίχους) μέ σύνολο 77.629 λέξεων= τού λόγου 
τού θεού. 

Τό δόγμα τού 'Ισλαμισμού συνοψίζεται στή διακήρυξη ότι: 

«ένας είναι ό θεός καί προφήτης Αύτού 6 Μωάμεθ». καί πέντε οί 
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στύλοι πού τόν στηρίζουν: 1. Ή όναγνώριση Θεού καί Προφήτου. 

2. Ή πεντάκις τής ήμέρας προσευχή μέ στροφή πρός τή Μέκκα.
3. Ή νηστεία ατόν μήνα τού Ραμαζανιού. 4. Ή ύποχρεωτική άγα
θοεργία. 5. Τό προσκύνημα ατή Μέκκα.

Μόνον ό πρώτος κανόνας είναι ύποχρεωτικός. ·Όποιος προ
φέρη δύο φορές τή διακήρυξη, γίνεται μουσουλμάνος. Γιά τούς 
όλλους κανόνες, ύπάρχει χαλαρότης. "Αν δέν κόμης τήν προ
σευχή, μετανόησε. 'Άν δέν μπορής νά νηστέψης, κάμε μιά εί
σφορά. ·Άv δέν μπορής νά βοηθήσης τόν όδελφό σου, πές του 
έναν καλό λόγο. "Αν είσαι τόσο φτωχός, πού δέν μπορείς νά κό
μης τό προσκύνημα, κάμε προσευχή γιά τούς προσκυνητάς. 

Τό Ίσλάμ δέν έχει κλήρο. Ό ίμάμης, πού διευθύνει ατό τζαμί 

τήν προσευχή, δέν έχει ίερατικό λειτούργημα. Οί μεγάλοι ούλε
μάδες - οί όληθινοί κύριοι τού Ίσλάμ - είναι κοινωνιολόγοι καί 

πολιτικοί, όσο καί θεολόγοι. 

«Σ' όλα τά πράγματα, κάμε τό καλύτερο πού μπορείς». Μέ 

αύτή τήν άπλότητα καί τήν εύλυγισία, ή νέα θρησκεία διαδίδεται 
ταχύτατα. Σέ λιγώτερο άπό εϊκοσι χρόνια μετά τόν θάνατο τού 

Μωάμεθ, ό όποίος δέν όφησε όρρενα κληρονόμο, οί διάδοχοί 

του, οί χαλίφες 'Αμπού Μπεκήρ, Όμάρ καί 'Οσμάν κατέκτησαν 

τή Συρία, τό Ίράκ, τήν Παλαιστίνη, τήν Αίγυπτο καί άργότερα τήν 

Περσία ύπέρ τού Ίσλάμ. 'Έτσι, συγκροτήθηκε μιά μεγάλη αύτο
κρατορία, ή όποία γνώρισε τόν χρυσό αίώνα της άπό τόν 9ο ώς 

τόν 11 ο αίώνα. 

Χριστιανισμός καί Ίσλαμισμός άμφισβήτησαν τήν κυριαρχία 

τού κόσμου. Ό Ίσλαμισμός έχρησίμευσε ώς ένδιάμεσον κράτος 
γιά τήν διάσωση τών όριστουργημάτων τής άρχαίας Έλλάδος καί 

Ρώμης, πού έφερε τήν 'Αναγέννηση. 'Αλλά ή Ίσλαμική κυριαρχία 

ατό σύνολό της άπέτυχε, έξ αίτίας τής έγκαταλείψεως τών άρ
χών τού Μωάμεθ άπό τούς διαδόχους του. Δέν ήσαν άπόστολοι 

καί μάρτυρες, άλλά μισθοφόροι. Καί έπί πλέον, διχάσθηκαν. Ό 

Σ χ ι  ϊ σ μ ό ς (άραβικά: σιά=χωρισμός, χωριστός άπεσχισμένος}, 

μιά αϊρεση τών μή δεχομένων ώς νομίμους διαδόχους τού Μωά
μεθ τόν 'Αμπού Μπεκήρ, τόν 'Ομάρ καί τόν 'Οσμάν, άλλά άκο

λουθούντων τόν γαμβρό του Άλή, έξακολουθεί καί σήμερα νά 

διχάζη τούς μουσουλμάνους (στήν Περσία ίδιαιτέρως). 
Σήμερα, ή άραβική αύτοκρατορία δέν ύπάρχει πιά, άλλά τό 

'Ισλάμ έπιζή καί δέν έχει άπελπισθή νά όνειρεύεται τήν έκ νέου 

ένωση τών άραβικών κρατών. 
Ό παναραβισμός η πανισλαμισμός στρέφεται κατά τού «χρι

στιανικού ίμπεριαλισμού» καί μιλάει γιά έναν άκόμη «ίερό πόλε-



. 
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μο». Καί όμως, έβραίοι καί χριστιανοί, ώς λαοί τής Βίβλου, δέv θά 
έπρεπε vά θεωρούνται έχθροί, διότι, κατά τό Κοράνιο, έχθρός 
είναι ό έχθρός τού θεού. 

Πρός τό παρόν, οί Ίσλαμισταί θέλουν πόλεμο κατά τώv μου
σουλμάνων έκείvωv, πού καταπιέζουν «τούς άδελφούς μου
σουλμάνους» - όπως π.χ. στήv Περσία . 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

θά δούμε μερικές άπό τίς άπόψεις τού Πλάτωνος, σχετικά 
μέ τήν άνατροφή καί τήν παιδεία, πού περιέχονται στούς ιιΝό
μους» του. 

Οί άπόψεις τού Πλάτωνος, δέν είναι ιιάpχαϊες», δηλαδή ξεπε
ρασμένες, διότι οί άπόψεις τών σοφών έχουν διαρκή νεότητα, 
άνήκουν στό αίώνιο παρόν. "Εχομε, λοιπόν, πολλά πάντοτε νά δι
δαχθούμε άπό τόν Πλάτωνα. 

Είναι γνωστός ό μύθος, κατά τόν όποϊο μιά μητέρα έζήτ'ησε 
άπό τόν Πλάτωνα. -κατ' άλλους άπό τόν Πυθαγόρα- νά τή συμ
βουλεύσει πώς νά άναθρέψη τό παιδί της. Ό σοφός τήν έρώτη
σε τί ήλικία είχε τό παιδί. Ή μητέρα άποκρίθηκε: "Μόλις έσαρά
ντισε». ιιΤώρα πιά είναι πολύ άργά», είπε ό σοφός. 

Ή άνατροφή -λένε σήμερα οί παιδαγωγοί- άρχίζει μέ τή γέν
νηση τού παιδιού. Ό Πλάτων άνέτρεχε καί στά πρίν άπό τή γέν
νηση. 

'Αλλά ας δούμε καλύτερα τά σχετικά άποσπάσματα άπό τούς 
«Νόμους»: 

Κεφ. Στ' .: Οί νεόνυμφοι πρέπει νά σκέπτωνται πώς νά παρου
σιάσουν στήν πόλη όσο τό δυνατόν ώραιότερα καί καλύτερα παι
διά. 

Κεφ. Στ' : Δέν πρέπει ή τεκνοποιία νά γίνεται μέ σώματα με
θυσμένα. Οί γονείς καί στό άλλο διάστημα τού βίου, άλλά πρό 
πάντων στό διάστημα τής τεκνοποιίας, πρέπει ν' άποφεύγουν τά 
νοσηρά καί τά άδικα, διότι αύτά άποτυπώνονται στίς ψυχές καί 
στά σώματα τών παιδιών πού θά γεννηθούν. 

Κεφ. z· .: 'Όσες περιμένουν παιδί δέν πρέπει νά δοκιμάζουν 
πολλές καί μανιώδεις ήδονές, οϋτε λύπες, άλλά νά τιμούν τήν ίλα
ρότητα καί τή μειλιχιότητα, σ' όλο τό διάστημα τής έγκυμοσύνης .. 

Κεφ. Στ' .: Ό άνθρωπος είναι ημερος. "Αν πάρη σωστή έκπαί
δευση γίνεται συνήθως θειότατο καί ήμερώτατο άπό όλα τά ζώα. 
"Αν όμως δέν άνατραφή καλά, τότε γίνεται τό άγριώτερο άπ' όσα 
τρέφει ή γή. Γι' αύτό δέν πρέπει ό νομοθέτης ν' άφήση νά κατα
ντήση πάρεργο ή άνατροφή τών παιδιών. 
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Κεφ. Α' .: 'Όσοι έκπαιδεύονται σωστά γίνονται άγαθοί καί 
έπομένως τήν παιδεία δέν πρέπει ποτέ νά τήν περιφρονούμε, 
διότι έρχεται πρώτη άπ' όλα τά άγαθά ατούς καλύτερους άνθρώ
πους. 

Κεφ. Β' .: Ή πρώτη αίσθηση τών παιδιών είναι ή ήδονή καί ή 

λύπη. Μ' αύτές είσχωρούν στήν ψυχή ή άρετή καί ή κακία. Ή 
φρόνηση όμως καί οί άληθινές γνώσεις είναι εύτύχημα αν άπο
κτηθούν καί ατή γεροντική ήλικία. 

Κεφ. z· .: Τό παιδί άπ' όλα τά θηρία είναι τό πιό δυσκολομετα
χείριστο. Διότι όσο δέν έχει όναπτύξει λογική, είναι τό πιό έπικίν

δυνο καί άτίθασο όπ' όλα τά ζώα. Γι' αύτό πρέπει νά τό δεσμεύ

σωμε καί νά τό τιμωρούμε καταλλήλως. 

Κεφ. Β' .: Ή πρώτη έκπαίδευση πραγματοποιείται μέ τίς Μού

σες καί μέ τόν 'Απόλλωνα. 'Όποιος είναι καλά έκπαιδευμένος θά 
είναι ίκανός νά τραγουδάη καλά τραγούδια καί νά χορεύη κα
λούς χορούς. 

Κεφ. z· .: Πρέπει καί τά κορίτσια νά γυμνάζωνται σέ όλα όσα 
καί τ' άγόρια. Καί δέν έχω κανένα δισταγμό οϋτε γιά τήν ίππευτι

κή, οϋτε γιά τή γυμναστική, ότι τάχα ατούς άνδρες άρμόζουν καί 
στίς γυναίκες δέν άρμόζουν. 

Κεφ. Α' .: Σάν κυριώτερο στήν παιδεία, είναι ή σωστή άνατρο
φή, ή όποία πρό πάντων θά όδηγήση τήν ψυχή ν' άγαπήση τό 
άληθινό. 

Κεφ. Α' .: Παιδεία είναι έκείνη πού όδηγεί στήν όρετή. 'Εκεί

νη πού άποβλέπει σέ χρήματα η πολιτική δύναμη ιϊ καμμιά άλλη 
σοφία, χωρίς νού καί δικαιοσύνη, είνια βάναυση καί όνελεύθερη 
καί όνάξια νά όνομάζεται παιδεία. 

Κεφ. Α' .: 'Αγαθοί είναι όσοι είναι ίκανοί νά έξουσιάζουν τόν 

έαυτό τους, κακοί όσοι δέν είναι ίκανοί. 

Κεφ. Α' .: Νά νικάη κανείς τόν έαυτό του είναι άπ' όλες τίς νί

κες ή πρώτη καί ή καλύτερη, τό νό νικιέται όμως όπό τόν ίδιο τόν 
έαυτό του είναι όπ' όλα τό άσχημότερο καί χειρότερο. 

Κεφ. Γ' .: 'Όπου δέν συγκατοικεί ό πλούτος μέ τή φτώχεια, 
έκεί όναπτύσσονται τά πιό εύγενικά ηθη. 

Κεφ. Ε' .: 'Ολόκληρο τό χρυσάφι πού είναι έπάνω καί κάτω 
όπό τή γή, δέν έχει όξία ίση μέ τήν όρετή. 
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Κεφ. Ε .. : Οί γεροντότεροι πρέπει νά ντρέπωνται τούς νέους 

καί περισσότερο όπ' όλους νά προσέχουν μήπως κανείς όπό 
τούς νέους τούς ίδή η τούς όκούση νά κάνουν η νά λέγουν κάτι 

αίσχρό, διότι όπου είναι όναίσχυντοι οί γέροντες, είναι λογικό 

έκεί καί οί νέοι νά είναι όναιδέστατοι. ·Όσα θά έλεγε κανείς σέ 
όλλον σάν συμβουλές, αύτά νά έκτελή ό ϊδιος σέ όλη του τή ζωή. 

Κεφ. Ε' .: Οϋτε τόν έαυτό του, οϋτε τό δικά του πρέπει νά 
ύπεραγαπά όποιος θέλει νά γίνη μεγάλος καί θαυμαστός, όλλά 

τά δίκαια, εϊτε όπό αύτόν τόν ϊδιον έκτελούνται, εϊτε άπό κανέναν 

όλλον, περισσότερο. 

Κεφ. Ε .. : Δέν είναι οί βαθύπλουτοι όγαθοί. Καί όφού δέν είναι 

όγαθοl, δέν είναι οϋτε εύτυχισμένοι. 

Κεφ. ε .: Τρία είναι όσα έπιδιώκει ό όνθρωπος. Άπ' αύτά τό 

τελευταίο πρέπει νά είναι ή φροντίδα γιά τά χρήματα. Προηγείται 
ή φροντίδα γιά τό σώμα. Καί πρώτη είναι ή φροντίδα γιά τήν 

ψυχή. 

Κεφ. e· .: Ό πλούτος ύπάρχει χάριν τού σώματος καί τό σώμα 

χάριν τής ψυχής. 

Κεφ. e· .: Είναι όνάγκη οί άνθρωποι νά θέτουν νόμους καί νά 

ζούν σύμφωνα μέ νόμους, άλλοιώς δέν διαφέρουν όπό τά όγρια 
θηρία. 

Κεφ. e· .: Ή πολιτική, πού είναι όληθινή τέχνη, δέν πρέπει νά 
σκέπτεται τό άτομικό συμφέρον, άλλά τό κοινό, διότι τό κοινό 

ένώνει, ένώ τό άτομικό διασπά τίς πόλεις. Καί στήν πόλη καί ατό 
ότομο συμφέρει περισσότερο νά θεσπισθή τό κοινό συμφέρον, 

παρά τό άτομικό. 

Κεφ. e· .: Άπό τήν έπιστήμη οϋτε ό νόμος, οϋτε ή τάξις είναι 
όνώτεροι, οϋτε έπιτρέπεται ό νούς νά γίνη ύπήκοος η δούλος 
κανενός, όλλά όλα νά τά έξουσιάζη, όν είναι όληθινά έλεύθερος 

καί λειτουργή σύμφωνα μέ τή φύση. 

Κεφ. e· .: Ό καθένας ός σέβεται τόν γεροντότερό του, ατά 

έργα καί ατά λόγια. 

Κεφ. ι· .: Ή ψυχή γεννήθηκε πρίν άπό τό σώμα. Τό σώμα δεύ
τερο καί μεταγενέστερο καί έξουσιάζεται άπό τήν κυρίαρχη 
ψυχή. 

Κεφ. ιβ· .: Ή ψυχή έχει άπόλυτη ύπεροχή έπάνω ατό σώμα. 
Τό σώμα παρακολουθεί καθένα όπό μάς σάν σκιά καί σωστά λέ-
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γεται γιά κείνους πού πεθαίνουν ότι είναι είδωλα τά σώματα τών 
νεκρών, ένώ ό άληθινός έαυτός μας είναι πραγματικά άθάνατος 
καί όνομάζεται ψυχή καί λογοδοτεί γιά τήν έπίγεια ζωή μετά θά
νατον. 

Κεφ. ι· .: 'Όσο περνάει ό καιρός, θά σέ κάνη ν' άλλάξης πολ
λές άπό τίς σημερινές σου δοξασίες καί νά παραδέχεσαι τά άντί
θετα. Περίμενε, λοιπόν, νά γίνης τότε κριτής τών σπουδαιοτέρων 
ζητημάτων. Καί τό σπουδαιότερο άπ' όλα είναι αύτό πού σύ τώρα 
δέν τό θεωρείς τίποτα, δηλαδή, άφού σκεφθής σωστά γιά τούς 
θεούς, νά ζήσης καλά ή ασχημα. 

Αύτά γράφει ό Πλάτων στούς «Νόμους» καί άξίζουν νά τά 
προσέξωμε. Στό προσεχές τεύχος τού «'Ιλισού» θά συνεχίσωμε 
μέ άποσπάσματα άπό τήν «Πολιτεία». 
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Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Σέ κάθε όνθρωπο ύπάρχουν σέ λανθάνουσα κατάσταση δυ
νάμεις καί ίκανότητες διά τών όποίων μπορεί νά λάβη συνειδητή 
έπίγνωση τών άνωτέρων κόσμων. 

Οί Μυσταγωγοί, οί Γνωστικοί καί οί θεόσοφοι έχουν μιλήσει 
γιά ένα κόσμο ψυχών καί περί πνευματικού κόσμου, οί όποίοι γι' 

αύτούς είναι τόσο πραγματικοί, δσο καί τά ύλοβαρή πράγματα, 

πού έλέγχουν οί 5 αίσθήσεις μας. Αύτοί οί κόσμοι έλέγχονται μέ 
τά αίσθητήρια όργανα καί δυνάμεις-ίκανότητες τής ψυχής, όταν 
ένεργοποιηθούν καί πάψουν νά άδρανούν γιά κάθε ψυχή, καί τήν 

άνάλογη έσωτερική παιδεία. 

Πρός τούτο θά χρησιμοποιήσω τή μέθοδο τού R. ST AINER ό 
όποίος γεννήθηκε τό 1861 στήν Αύστρία καί τίς προσωπικές του 

έμπειρίες. Σέ ήλικία 15 έτών γνωρίστηκε μέ έναν σοφό βοτανο
λόγο, ό όποίος έγνώριζε τίς μυστικές ίδιότητες τών φυτών, δπως 
οί άρχαίοι Μυσταγωγοί. Είχε τό χάρισμα νά διορό τό έσωτερικό 

ρευστό, τήν αίθερική δύναμη, τού φυτών καί νά τά χρησιμοποιεί, 
άναλόγως κατά περίπτωση, πρός άπαλλαγή τών άνθρώπων, άπό 
κάθε άσθένεια. Ό STAINER είχε έπιστημονική κατάρτιση τών 
θετικών φυσικών έπιστημών καί φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου 

τής Βιέννης. Μέ τή θ.Ε. συνδέθηκε τό 1902 στήν όποία έργά
σθηκε ώς μεμυημένος στά έσωτερικά Ρ+μυστήρια. 

Κατά τόν R. St. ή 'Εσωτερική ή άπόκρυφη έπιστήμη, άφορά 

τήν έρευνα τού κρυμένου τού άοράτου κόσμου. Τά όργανα έρεύ
νης τού άοράτου κόσμου είναι άνάλογα μέ αύτόν καί κάθε όν
θρωπος τό κατέχει σέ λανθάνουσα, δπως είπαμε κατάσταση, 
άνεκδήλωτα. Αύτά τά όργανα μέ κάποια ίδιαίτερη άσκηση καί 
βουλητική προσπάθεια, μπορούν νά άναπτυχθούν, νά άφυπνι
σθούν, όπως καί τά αίσθητήρια όργανα τού όργανισμού. 

Τά όργανα τής πνευματικής όράσεως, άφυπνίζονται κατά 
τρόπον φυσικό, πού μπορεί νά παραβληθεί, πρός τήν άποσύνθε

ση τού νερού σέ όξυγόνο καί ύδρογόνο. 'Όταν τούτο πραγματο
ποιηθή, ό όνθρωπος γίνεται διορατικός καί τά άποτελέσματα τής 

• 'Ομιλίες στή θ.Ε. έτους 1990. Τό θέμα θά όλοκληρωθεί σέ 8 δημο

σιεύσεις. 



134 ΙΛΙΣΟΣ 1992 

διοράσεώς του, είναι τόσο όληθινά, όσο τά διά τών συνήθων φυ
σικών του όργάνων λαμβανόμενα καί έλεγχόμενα. 

'Όπως τά φυσικά, έτσι καί τά άπόκρυφα γεγονότα, έλέγχο
νται. Έξ έπόψεως λογικής καί γνωσιολογικής, καί γιά τόν άπο
κρυφιστή τίποτα δέν θεωρείται σημαντικότερο άπό τήν έπιστη
μονική έξέλιξη, τή στερεά θεμελιωμένη λογική, τόν έρωτα πρός 
τήν άλήθεια. Ψύχραιμος λογισμός, έλεύθερος άπό κάθε προκα
τάληψη καί κυρίως προφύλαξη όπό πρόωρες γενικοποιήσεις καί 
φαντασιώσεις. Ή άπόκρυφη η έσωτερική έπιστήμη τής Βασιλι
κής Τέχνης, μπορεί νά μάς έγγυηθή, περισσότερο άπό κάθε 
άλλη φυσική έπιστήμη, έναντίον τού στοιχείου τής φαντασίας. 

Πρός άνάπτυξη τών έξαιρετικών ίκανοτήτων, τής ψύχραιμης 
καί κριτικής λογικής καί τής δυσκολίας τών έρευνών, ό άποκρυ
φιστής, πρέπει νά περάσει άπό δοκιμασίες έπίπονες καί πάντοτε 
δύσκολες, διά τών όποίων άποκτά τά άναγκαία όπλα, έναντίον 
τής άπάτης καί τής ψευδαισθήσεως καί τούτο διότι, ή έσωτερική 
επιστήμη τής Β.Τ., βασίζεται έπί τής φυσικής καί πνευματικής 
νομοτέλειας, πού είναι καί ή Γνώση τής Άλήθειας. 

· Εξ όσων εϊπαμε, κάθε άνθρώπινη όντότητα, μπορεί ν' άναπτύ
ξει τίς έσωτερικές της ίκανότητες καί όφείλει νά πράξει τούτο, 
διότι πρέπει νά γίνει κύριος τών ίκανοτήτων της, τών δυνάμεων 
έκείνων, οί όποίες παρέμειναν μέχρι σήμερα άγνωστες. 'Εκείνος 
πού έμποδίζεται, πρέπει νά έπιμένει σταθερά πρός αύτή τήν κα
τεύθυνση καί νά άναζητά τή μέθοδο, όπό κάθε καλόπιστο καί μυ
σταγωγημένο διδάσκαλο. Ό θεόσοφος, άντλεί τίς γνώσεις του, 
άπό τόν άποκρυφιστή η έσωτεριστή, όπως τό άναγνωστικό κοινό, 
τό όποίο χωρίς άτομικές έπιστημονικές έρευνες, δημιουργεί μία 
ίδέα μέσω τών όμιλιών καί τών δημοσιεύσεων τού τύπου. Άπό 
συλλογισμού σέ συλλογισμό, άπό άναλογίες σέ άναλογία, όδη
γείται άπό τό γνωστό πρός τό άγνωστο πρός τήν άποκάλυψη τού 
έαυτού του, πρός τή γνώση τού έαυτού του, τό «Γνώθει σ' αύτόν» 
καί τό ΕΙ τών Δελφών ... 

Οί έργασίες μας φέτος θά περιλαμβάνουν ύποδείξεις, σέ 
σχέση μέ τήν έξέλιξη τής άνθρώπινης ψυχής καί άπευθύνονται 
στά πρόσωπα έκείνα, τά όποία έχουν τήν προδιάθεση καί τήν ψυ
χική ώριμότητα, έλκονται άπό τόν έσωτερισμό καί έρωτούν: 
« Άπό πού πηγάζει ή γνώση τών άνθρώπων έκείνων, οί όποίοι 
διατείνονται, δτι προσάγουν κάποια λύση στά πλέον δυσεπίλητα 
προβλήματα τής ύπάρξεως;» Έδώ μπορούμε νά όπαντήσουμε: 
Ό 'Εσωτερισμός παρέχει αύτές τίς λύσεις. 'Όποιος έπιθυμεί νά 
γνωρίσει, τά φαινόμενα τά όποία τόν ένδιέφεραν, πρέπει νά άνυ-
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ψωθεί στό πεδίο τής άνώτερης γνώσεως. Πρέπει νά διατρέξει 

τήν όδό τήν όnοία ή έσωτερική φιλοσοφία τής Β.Τ. διδάσκει καί 

τήν όnοία προσπαθούμε νά περιγράψουμε, νά γνωρίσουμε καί νά 

διατρέξουμε, γιά τήν άνεύρεση τών φαινομένων αύτών. 

Προηγουμένως όμως, είναι άναγκαία «Η ΚΑΘΑΡΣΗ» καί ή 
άnαλλαγή τών προλήψεων, προκαταλήψεων καί κακιών, οί 

όnοίες έμφωλεύουν σέ κάθε άνθρωπο καί κατατυρανούν κάθε 

ψυχή. Τότε μόνον θά όδηγηθεί κάθε άνθρωπος άnό τού σκότους 

nρός τό ΦΩΣ τό 'Αληθινό, πού φωτίζει κάθε ώριμη ψυχή, τό 

ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 
'Υπάρχουν άκόμη καί όλλα μέσα, άnοδεικτικά τής άξίας τών 

άnόκρυφων-έσωτερικών διδαγμάτων, γιά τά άτομα τά όnοία θέ

λουν νά άκολουθήσουν τήν άτραnό πού όδηγεί nρός τούς άνω

τέρους κόσμους τών πνευματικών βαθμίδων. 

'Όλοι, δέν μπορούν νά γίνουν άμέσως διορατικοί, χωρίς άnο

τοξίνωση, προδιάθεση καί κυρίως καθαρή ψυχή. Πρέπει νά 

προηγηθεί ή έρευνα έnί τών άνωτέρων κόσμων, γιά νά δημιουρ
γηθεί μέ τή γνώση, ή συνείδηση τών άνωτέρων κόσμων. Ή όδός 

ή όnοία, όδηγεί στό άnοτέλεσμα αύτό, διαγράφεται σαφώς στά 
έσωτερικά κείμενα, ώστε κάθε έξελιγμένη ψυχή, χωρίς νά θέσει 

σέ έφαρμογή όλες τίς προϋποθέσεις, νά φωτισθεί, νά άφυnνι

σθεί καί νά άnοκτήσει, πραγματική έμnιστοσύνη, nρός τά λεγό
μενα έκείνων, οί όnοίοι τήν πέρασαν, τήν γνωρίζουν καί τήν ύnο

δεικνύουν. 

Ή άnόφαση, άnό μέρους τού μαθητού, νά άφιερωθεί στήν 

έκτέλεση τών ύnοδεικνυομένων, πρέπει νά τόν άnασχολήσει 
πολύ σοβαρά καί όχι έρασιτεχνικά. Ό δρόμος τής ύnεραισθητής 
γνώσεως, όδηγεί σέ είδικές δοκιμασίες, άnέναντι τών όnοίων, 

είναι μεγάλης σπουδαιότητας, νά προσέξουμε καί νά προσπαθή

σουμε όπως άnοφεύγουμε τίς άnάτες, τίς φαντασιώσεις καί τίς 

παρεξηγήσεις. 
Μία άnό αύτές, είναι έκείνη ή όnοία παρατηρείται, όταν μετα

τίθεται τό πεδίο δράσεως τής ψυχής μέ τίς μεθόδους τίς όnοίες 

ό άληθινός άnοκρυφισμός ύnοδεικνύει, κατά τήν όnοία ό καθέ

νας άντιλαμβάνεται, κατά τήν άντίληψή του, τά πράγματα καί 

φθάνει κάποτε μέ τίς προλήψεις, στή χρησιμοποίηση μέσων, τά 
όnοία nάσει θυσία πρέπει νά άnοφεύγονται, ώς άρνητικά. 

Έάν συνεχισθή μιά τέτοια κατάσταση, διά τού περιεχομένου 

τών έσωτερικών έκδηλώσεων τής ψυχής, ύnάρχει κίνδυνος κα

θόδου, κάτω τού έnιnέδου τής συνήθους ένσυνείδητης ένέρ
γειας καί νά νομίζουν ότι έχουν άντικειμενικές έκδηλώσεις 
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όντων, τά όnοία δέν ύnόκεηιται στά συνηθισμένα αίσθητήρια όρ

γανα. 
Αύτά τά πειράματα, είναι έκείνα τά όnοία προέρχονται άnό έnι

nόλαιους πειραματιστές καί μεσάζοντες, τών πνευματιστικών συνε
δριάσεων, μέ άποτέλεσμα, τά άnοτελέσματα, άντί νά προέρχονται 
έκ τών ύnεραισθητών κόσμων, τών φωτεινών, πηγάζουν, έκ τών 

ύnαισθητών η σκοτεινών, δηλαδή άnό ενα έπίnεδο άνεξέλεγκτο, 
κατώτερο τής συνήθους εύαισθησίας τών όργάνων μας. 

'Όπως στή συνέχεια θά δούμε, διά τού πραγματικού έσωτερι

σμού, προτείνονται μέθοδοι, άnόλυτης κυριαρχίας τής άνώτερης 

όντότητας τού άνθρώπου, έnί τού όργανισμού του, οϋτως ώστε 
τά πάντα νά έnιτελούνται ένσυνειδήτως. Άντιθέτως, τά φαινόμε
να τών φαντασιοnλήκτων, όραματιστών καί μεσαζόντων, όδη

γούν τ.όν άνθρωπο, νά πέση κυριολεκτικά καί όλοκληρωτικά ύnό 
τήν κυριαρχία τού σώματός του, τής άρνήσεως. 

Γιά τήν άnόκτηση, τής γνώσεως καί συνειδήσεως, τού ύnε
ραισθητού άνωτέρου κόσμου, ή ψυχή πρέπει ν' άκολουθήση πο

ρεία έξέλιξης πρός τό φώς καί κατά άντίθετη διεύθυνση, αύτής 

τών όνειροπόλων, φαντασιοnλήκτων καί μεσαζόντων πού είναι 
τό σκότος. Αύτός είναι καί ό ίδιαίτερος λόγος τής ύnάρξεως τών 

έσωτερικών μυητικών συστημάτων, τά όnοία σέ χρόνους άρ
χαίους, βοηθούσαν χωρίς κινδύνους, τίς ψυχές τής Γής μέ φωτι

σμένη τή διάνοιά τους, νά όδηγηθούν πρός τό φώς καί νά μετα
μορφώνονται, προκειμένου νά γίνουν κατάλληλες, γιά μιά πο

ρεία, στήν πνευματική τους έξέλιξη, μέ άνάλογο φωτεινό όργα

νισμό. 
Μ' αύτόν τόν όργανισμό, θά συνεχίσουν τήν άθάνατη καί 

άτέρμονα πορεία τους, στίς πνευματικές βαθμίδες, πού όδηγούν 
στόν πνευματικό 'Όλυμπο. 

Δέν πρέπει όμως ποτέ νά λησμονούμε, ότι κάθε έπιστήμη 
προέρχεται άνωθεν, «έκ τού πατρός τών φώτων καί ή μέθοδος 
τής έσωτερικής έnιστήμης, διδάσκεται διά τής Β. Τέχνης, μόνον 

στίς ώριμες ψυχές τής Γής. 
Γιά τό λόγο αύτό, ή ψυχή καί μόνη ή ψυχή τού άνθρώnου, εί

ναι ίκανή, νά άnοκαλύψη τό μέσο μέ τό όnοίο θά άνοίξουν τά χεί
λη τών μεμυημένων, έάν έκδηλώσει μέσα της, έσωτερικές ίκα

νότητες, τότε καί μόνον καί οί θησαυροί τής σοφίας θά τής δο
θούν. Πρό παντός άλλου, ή ψυχή πρέπει νά έnιδείξει ίδιαίτερη 

προδιάθεση, τήν όnοία ό έσωτερισμός άnοκαλεί, ότραπό τού σε
βασμού καί τής άγάnης, άπέναντι τής Άλήθειας καί τής Γνώσε
ως, άnοτελεί δέ άnαραίτητο συμπλήρωμα γιά κείνον ό όnοίος 
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έnιθυμεί νά γίνει όnαδός καί λάτρης τής άnόκρυφης έσωτερικής 

σοφίας. 
Ύnάρχει όμως ενα σημείο, τό όnοίο όλοι μας nρέnει νά λά

βωμε ύn' όψει: ότι ό όνθρωnος ό όnοίος άφίνεται νά βυθισθεί 

στό ρεύμα τής σημερινής μας νοοτροπίας, συναντά μεγάλες δυ
σκολίες όταν πρόκειται νά φθάσει στή γνώση τών άνωτέρων κό
σμων, έάν δέν άnοφασίσει νά ύnοβληθεί σέ ένεργητική άγωγή. 

Έλnίζω, κατά τό διάστημα αύτό, νά μέ βοηθήσετε μέ τήν παρου
σία σας σέ μιά συνεργασία μεθοδική, προκειμένου νά γνωρίσου
με, nώς άnοκτάται ή συνείδηση τών άνωτέρων κόσμων καί nοιά 

είναι ή μέθοδος τού έσωτερισμού, nού τήν άφυnνίζει. Μή λησμο
νούμε: Κάθε γνώση τήν όnοία άναζητούμε μόνο γιά έμnλουτισμό 
τών nροσωnικών μας γνώσεων μάς άnομακρύνει άnό τό σωστό 
δρόμο· άλλά κάθε γνώση άναζητουμένη nρός έnίτευξη τρόπου 
έξυnηρέτησης τής παγκόσμιας έξελίξεως μάς φέρνει ενα βήμα 
nρός τά έμnρός. Κάθε ίδέα ή όnοία δέν καθίσταται ίδεαλιστική, 
φονεύει μία δύναμη τής ψυχής μας· κάθε ίδέα καθιστάμενη ίδε
αλιστική, άναγεννά μιά ζωτική δύναμη. 

(Συνεχίζεται) 



138 1992 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ 

Τ οϋ Πλάτωνα Δρακούλη 
'Ανθολόγηση ένός άξιόλογου πνευματικού έργου 

ΧΑΡΑΛ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ 

Ό Πλάτων Δρακούλης γεννήθηκε στήν 'Ιθάκη (1858-1932). 
Σπούδασε νομικά στήν 'Αθήνα καί ένδιαφέρθηκε γιά τά κοινωνι
κά ζητήματα. 'Ίδρυσε τό περιοδικόν «'Άρδην» κοινωνικού περιε
χομένου. 'Εξέδωσε σέ πολλές έκδόσεις τό βιβλίο « 'Εγχειρίδιο 
τού έργάτου». 'Υποστήριξε τήν άκρεοφαγία, τίς άγροπόλεις καί 

τρόπους πρός καλλιτέρευση τού βίου. Μετέβη στήν 'Αγγλία καί 

έκτιμήθηκε πολύ. Κατέλαβε θέση καθηγητού τών 'Ελληνικών 

στό Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης μέχρι τό 1899, πού παραιτή
θηκε γιά νά έπιστρέψει στήν 'Αθήνα. 'Εξέδωσε τό περιοδικό 

«·Έρευνα» φιλοσοφικού περιεχομένου, τό όποίον έξελίχθηκε σέ 

έβδομαδιαίο. Τό 191 Ο έξελέγη βουλευτής 'Αθηνών καί συγχρό
νως Κεφαλληνίας. Δημιούργησε κίνηση γιά τήν 'ίδρυση άγροπό
λεων καί μετείχε σέ διεθνή συνέδρια γιά τό θέμα αύτό ώς άντι

πρόσωπος τής 'Ελλάδος. Άλλα έργα του: Τό πρόβλημα τής στέ
γης, 'Υγιεινή καί Ήθική, 'Ελληνική γλώσσα καί φιλολογία, Ή άξία 
καί ή ζωτικότης τού Χριστιανισμού, 'Εγκληματικότης καί άνθρω

nισμός, 'Αποκατάσταση τής γυναικός, Αί νέαι άντιλήψεις, πολ

λές μεταφράσεις καί τή μελέτη Στοιχεία Βιονομίας πού άνθολο

γούμε. 
Ή διάνοια έχει δύναμιν έλκτικήν καί άναλόγως τής διαθέσε

ως είς τήν όποίαν εύρίσκεται, άντλεί καί φέρει είς ήμός πράγμα
τα καλά ή κακά, ώφέλιμα ή έπιζήμια, εύάρεστα ή δυσάρεστα. Δύ
νασαι νά ρυθμίσης τήν διάνοιά σου κατά τοιούτον τρόπον ώστε, 
έάν μονίμως τήν διατηρής οϋτω νά σού φέρει ... δύναμιν, ύγείαν, 

όλβιότητα. Ή άπαιτουμένη πρός τούτο διανοητική κατάστασις 

συνίσταται είς διηνεκή γαληνιότητα, ήσυχίαν, μεθοδικότητα 
βίου, άποφασιστικότητα, αύτοπερισυλλογήν καί νοεράν έπιδίω

ξιν σκοπού τινός άποβλέποντος είς διαρκές καλόν σού καί τών 

άλλων ... Τό κακόν οίουδήποτε εϊδους, πρέπει τις νά τό σκέπτεται 
καί νά τό έξετάζη τόσον μόνον, όσον άπαιτείται διά νά τό άρη, η 

νά τό μετριάση ... Τήν άσθένειάν σου, η τήν λύπην τήν όποίαν σού 

έπροξένησέ τις, θέλεις νά άπομακρύνης άπό τόν νούν σου, όσον 
τό δυνατόν γρηγορώτερα καί όχι νά πολλαπλασιάζης τό κακόν δι' 

άδιακόπου σκέψεως έπ' αύτού, δι' έπανειλημμένης άναμνήσεως 
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αύτού καί διά περιγραφής αύτού είς άλλους όσάκις σού δοθεί 

εύκαιρία .. Ή έλκτική δύναμις τής διανοίας σου έλαττούται, όταν 

μετέχεις τών μικροερίδων καί μικροπροκαταλήψεων τού άνθρώ

που περί όλλήλων ... "Όσω όλιγώτερον λαμβάνεις ύπό σημείωσιν 

τάς ταπεινάς σκέψεις τών άλλων, τόσω όλιγώτερον μολύνεσαι 
όπό αύτάς, όσω περισσότερον λαμβάνεις ύπό σημείωσιν τά καλά 
των χαρακτηριστικά καί όπομακρύνεις πάσαν σκιάν κακοβου

λίας, φθόνου η όντιζηλίας, τόσω περισσότερον είσαι όσφαλής 
κατά τών έφόδων τού κακού. Φεύγε όσω δύνασαι μακράν όπό 

όνθρώπους όπέλπιδας, άβούλους καί όσκόπους, άν θέλης νά 
διατηρής τήν έλκτικήν δύναμιν τής διανοίας σου είς τό άρτιον ... 
Έάν έξ όνάγκης περιέλθης είς συνάφειαν μετ' αύτών, άποφασί
σθητι έκ τών προτέρων καί ύποσχέθητι όριστικώς είς τόν έαυτόν 

σου ότι δέν θ' άπορροφήσης τι έκ τών διαλογισμών των ... 

Περί τών σκοπών καί προθέσεων καί σχεδίων σου μή όμίλει 
ποτέ είς κανένα, είμή είς πρόσωπον περί τής φιλίας τού όποίου 
έχεις πλήρη βεβαιότητα, τήν φιλίαν τού όποίου έχεις πολλάκις 
δοκιμάσει καί τό όποίον δέν σέ φθονεί, άλλά είλικρινώς έπιθυμεί 
όσον καί σύ νά λάβης τό ποθούμενον. Ή τήρησις τής έχεμυθίας 
τούτης άπείρως αύξάνει τήν έλκτικήν δύναμιν τής διανοίας σου. 
"Όλοι αί μεγάλοι έπιτυχίαι έξαρτώνται άπό τής έχεμυθίας. Τό νά 
όμιλείς περί τού σκοπού σου είς έκείνους οϊτινες έν τοίς κρυ

φίοις διαλογισμοίς των έχουν άντιζηλίαν έπί τη πιθανή έπιτυχία 

σου, έλαττώνει τήν δύναμιν τής διανοίας σου, όπως έλκύση τό 
ποθούμενον. Τότε κατά γράμμα έγκαταλείπεις τόν πόθον σου ... 

"Όταν θέλης ν' άποκτήσης εν πράγμα, κάμνε τήν διάκρισιν 
μεταξύ τού θέλειν καί τού χρειάζεσθαι ... 'Όταν αίσθάνεσαι ότι ή 

χρεία είναι έπιτακτική καί έννοής νά θεραπευθή, ή έλκτική δύνα
μις τού νού σου δι' αύτήν τήν χρείαν αύξάνει, όρκεί ή στάσις τού 
νού σου άπέναντι αύτής νά είναι στάσις γαλήνης καί ύπομονής 
καί όχι άνησυχίας έπί τώ ότι ή χρεία δέν θεραπεύεται τώρα άμέ
σως. Δύο είναι αί στάσεις τής διανοίας άπέναντι χρείας τινός ... Ή 
μία λέγει: «τό όπαιτώ» έν έξάψει καί όσχημία. Δι' αύτής τής στά

σεως ούδεμία δύναμις τίθεται είς κίνησιν πρός ελξιν τού χρειώ
δους. Ή άλλη στάσις λέγει: «άπαιτώ αύτό τό πράγμα διότι είναι 
χρειώδες- διότι είναι δίκαιον νά τό άποκτήσω· διότι αίσθάνομαι 
ότι ή άπόκτησις αύτού τού πράγματος θ' αύξήση τήν ίκανότητά 
μου όπως όφελήσω τόν έαυτόν μου καί τούς άλλους». Τότε τίθε
ται είς κίνησιν μεγάλη δύναμις έλκουσα τό χρειώδες είς σέ ... 

Πηγή σθένους είναι ή όνάπαυσις τού πνεύματος καί τού 
σώματος. Έάν τό πνεύμα όναπαύεται, άναγκαίως όναnαύεται καί 
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τό σώμα. Μάθε τήν έπιστήμην τού άναπαύεσθαι. Μέρος τής έπι
στήμης τούτης συνίσταται είς τό νά άπορρίπτης μακράν τής κε
φαλής σου έπί τινα χρόνον τάς άπασχολούσας σε μερίμνας καί 
νά άποστρέφης τόν νούν σου άπό άντικείμενα άπορροφώντα 
μέγα μέρος τού χρόνου σου. Οϋτω ό νούς σου έπανακτά δυνά
μεις ... 'Έχε τήν Κυριακήν προσδιοριζομένη άποκλειστικώς ... v' 
άντλής άπό τό πνεύμα τής Φύσεως δύναμιν πνευματικήν ... 'Ίνα 
μάθης τήν τέχνην τού άναπαύεσθαι πρέπει v' άρχίσης άπό τόν 
κανόνα τού νά έγκαταλείπης πάσαν σκέψιν καί φροντίδα τής 
έβδομάδος έκάστην Κυριακήν ... Καθ' έκάστην Κυριακήν λέγε: 
«Σήμερον είμαι έν άποκλειστική έπικοινωνία μετά τού 'Απείρου 
Πνεύματος τής Άγαθότητος» ... Έκάστην Κυριακήν νά περιορί
ζεσαι είς τήν γαληνιαίαν αϊτησιν όδηγιών άπό τού 'Απείρου Πνεύ
ματος, πώς τελεσφόρως νά καταστήσης τήν Κυριακήν σου, ήμέ
ραν άληθούς άναπαύσεως καί άντλήσεως ψυχικών δυνάμεων ... 
Πήγαινε είς τήν έξοχήν καί κάθισε είς τόν ηλιον. Περιπάτει ήρέ
μα. Τήν Κυριακήν μή σπεύδης διά τίποτε ... Βαθμηδόν τό πνεύμα 
σου θά καταστή ύγιές, τόσω ύγιές ώστε νά μή ύποπίπτη πλέον 
ούτε είς κακόν, ούτε είς σφάλματα. Αί λέξεις ύγιής καί αγιος εί
ναι τής αύτής ρίζης καί τού αύτού προορισμού. 'Όταν έχης τό 
πνεύμα σου ύγιές, άγία καθίσταται καί ή ψυχή σου ... 

Μάθε v' άγαπάς τήν φύσιν. Ή έξις τού άγαπάν τήν φύσιν, είναι 
ή άληθής λατρεία πρός τόν Θεόν. Πάν ό,τι καλόν καί πολύτιμον 
έχει ή φύσις, άντανακλά καί μεταδίδεται είς τόν άγαπώντα αύ
τήν. Ό χαρακτήρ σου ούτω θά γίνη γόνιμος, ώραίος καί ίσχυρός 
όπως ή φύσις ... Έκείνος όστις ήλεκτρίζεται έκ τής θέας τών 
καλλονών τού ούρανού καί τής θάλασσας, τής καταιγίδος καί 
τών ποικίλων τοπίων, είναι μεγαλοφυής, διότι δέχεται τάς έπι
δράσεις τού μεγαλείου τής φύσεως, δέχεται δύναμιν, άλλά πρέ
πει νά ζητήση καί γνώσιν, ϊνα κόμη τήν άρίστην τής δυνάμεως 
τούτης χρήσιν πρός όφελος έαυτού καί τών άλλων ... 

Οί διαλογισμοί οϊτινες σέ άπασχολούν καθ' ην ώραν τρώγεις, 
έχουν μεγίστην έπιρροήν. 'Όταν λαμβάνης τήν τροφήν σου, άφο
μοιής είς τόν έαυτόν σου πλήν τών ύλικών στοιχείων καί πνευμα
τικά ατινα έκπορεύονται έκ τής διανοητικής διαθέσεως έν ή εύ
ρίσκεσαι. Έάν ένώ τρώγεις, διατελείς είς εύερέθιστον διάθεσιν, 
η έάν μελαγχολής, η έάν φοβήσαι, δειλιάς η άπελπίζεσαι, η έάν 
διαλογίζεσαι άδικήματα καθ' ών έχεις παράπονα, η έάν τρώγης 
έσπευσμένως καί έν άνησυχία, καθιστός άναποφεύκτως τά έπι
βλαβή ταύτα στοιχεία μέρος τής συστάσεώς σου, δηλαδή τά 
άφομοιοίς βαθμηδόν καί οϋτω γίνονται χρόνια είς τήν ψυχήν 
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σου. Ή τροφή σου γίνεται τό μεταγωγικόν μέσον τών όλεθρίων 

τούτων στοιχείων. Τό έν γαλήνη τρώγειν καί μετά διαλογισμών ή 

συνδιαλέξεων τερπνών καί ήρέμων, ύγιών καί άδρών, φέρει άνά

λογον ρεύμα είς. τήν σύστασίν σου. Τότε άφομοιοίς μετά τής 

τροφής σου καί τά στοιχεία τής ψυχικής καί διανοητικής 

ύγείας ... "Όταν ψώγης όλόκληρος ό έαυτός σου ... τό πνεύμα σου 

καί τό σώμα ... είναι σάν άνοικτή παλάμη τεταμμένη δπως δεχθεί 

δώρον τι. Κατά τάς δεκτικός ταύτας στάσεις τού πνεύματος καί 
τού σώματος, λαμβάνεις εύκολώτερον ή άλλοτε, εiτε τό καλόν, 

είτε τό κακόν έν μορφή στοχασμού ... Ούκ όλίγα στοιχεία εύερ

γετικών στοχασμών δύνανται νά έλθουν είς σέ, δταν τρώγης γα

ληνιαίως, ήρέμα, είρηνικώς, άθορυβήτως. Ούκ όλίγα στοιχεία 

έπιβλαβών στοχασμών δύνανται νά έλθουν είς σέ, δταν τρώγης 
έν βία, έριστικότητι, άνησυχία πνεύματος ... 

Έάν αί άσχολίαι σου σέ άπορροφούν τόσον ώστε νά μήν έχεις 
καιρόν νά τρώγης έν γαλήνη καί ύπομονή, άλλά τρέχεις είς αύ

τάς εύθύς άφού καταπίης τό φαγητό σου, άναποδράστως μέ τόν 

καιρόν θά πάθης. Δέν είναι καλόν σημείον δταν τίς λέγει, δτι πάν 

είδος φαγητού είναι τό αύτό, άρκεί νά τρέφη. Τό πνεύμα άπαιτεί 

πότε τό εν καί πότε τό άλλο έδεσμα καί άρωμα. Τό πνεύμα έχει 

τούς λόγους του, ίνα άπαιτεί αύτήν τήν έναλλαγήν ... "Όσο πνευ

ματικώτερος είναι τίς, τόσω κριτικώτερον έχει τόν ούρανίσκον. 

Ένθυμού λοιπόν δταν τρώγης νά έξυπηρετής τάς άπαιτήσεις τού 

πνεύματος ... Ό ούρανίσκος είναι είς τών πρακτόρων τού πνεύ

ματος. Πρόσεχε νά μήν τόν διαφθείρης. Φείδου τής εύαισθησίας 
του ... Αν διά καταχρήσεως διαστρέψης τήν τελεσφορότητά του, 

τό πνεύμα χάνει ένα τών πρακτόρων του, δηλαδή ύφίσταται βλά
βην καιρίαν. Τό εύαρέστως τρώγειν δέν ταυτίζεται μέ τήν λαι

μαργίαν. Ό λαίμαργος δέν τρώγει. Καταπίνει. Ό λαίμαργος λαμ
βάνει πολύ όλίγον όφελος έκ τής τροφής του. Είναι ώς νά θέτης 

άνθρακας καί ξύλα έν μεγάλη ποσότητα δλα διά μιάς, έντός 

έστίας ητις οϋτω δέν δύναται νά άναπτύξη πύρ ... Μέ τήν έν γαλή

νη τρωγομένην τροφήν είσκομίζεις στοιχεία ύγείας, ρώμης καί 

γαληνιότητος ... "Όταν συντρώγης μέ άνθρώπους εύθύμους, χα

ρίεντας, μηδέ άπασχολημένους ύπό έμπορικών μεριμνών, ών ή 

συνδιάλεξις δέν έχει iχνος πικρίας, ή κακοβουλίας ή δηκτικών 

σαρκασμών έναντίον άλλων, τότε έχεις πολυτιμότατα διανοητικά 
βοηθήματα όπως καθιστός τήν τροφήν σου τά μάλιστα ώφέλιμον 

είς τε τό σώμα καί είς τό πνεύμα ... Αί τροφοί όσο θαλερώτεραι 
καί νωπότεραι καί ζωντανότεροι είναι, τόσω περισσότερον σθέ
νος καί πνεύμα έχουν ... Ή μαγειρευμένη τροφή άποβάλλει τά 
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ζωντανά της στοιχεία. 'Επίσης αί τροφοί αϊτινες διατηρούνται είς 
αλας, η όξος, η έλαιον, άποβάλλουν τόν ήλεκτρισμόν των καί δέν 
τρώγεις άλλο, είμή ούσίαν γηίνην ... Πρίν κοιμηθής, έάν πεινάς, 
φάγε κάτι πολύ όλίγον, διότι όταν τό σώμα ζητεί τροφήν διαρ
κούντος τού ϋπνου τό πνεύμα κωλύεται άπό τού νά φέρη είς τό 
σώμα τά πνευματικά στοιχεία τού σθένους, ότινα θά έφερεν έάν 
τό σώμα ητο άπηλλαγμένον άπό τής πρός τροφήν όρέξεως. Τό 
μέγα έργον τού βίου·σου εΊναι νά καταστήσης τό σώμα πειθήνιον 
όργανον τού πνεύματος ... Τό δέλεαρ τής ϋλης θά χάση έπί τέ
λους τήν ίσχύν του, έάν τό άντιμετωπίζης καί λέγης πρός αύτό 
έπιμόνως: «ΕΊσαι δέλεαρ καί σέ καθυποτάσσω. Δέν είσαι ίκανόν 
νά μέ έλκύσης. Έγώ θά σέ δεσμεύω· δέν θά μέ δεσμεύης σύ ... » 

'Ίνα έχης τό θάρρος νά όμιλής έπιτακτικώς είς τό δέλεαρ τής 
ϋλης, πρέπει νά έχης άπόλυτον πίστιν είς τό 'Ύψιστον Πνεύμα ... 
Τό σώμα χρησιμοποιείται ύπό τού πνεύματος, όπως ό πρίων ύπό 
τού ξυλουργού ... 

Τό πνεύμα έργάζεται διηνεκώς καί τήν έργασίαν του άποτε
λούν οί στοχασμοί του. Πάς στοχασμός ε1ναι ούσία άκτινοβολου
μένη ύπό τού πνεύματος. ΕΊναι φανερόν ότι μετά χιλιάδας τινάς 
άκτινοβολήσεων τό πνεύμα έχει άνάγκην άναπαύσεως. 'Εντεύθεν 
ό ϋπνος. Διαρκούντος τού ϋπνου, τό πνεύμα περισυλλέγει τάς 
άκτινοβοληθείσας ίκμάδας του καί οϋτω άναζωογονηθέν λαμβά
νει αύθις κατοχήν τού σώματος καί άρχίζει έκ νέου τήν έργασίαν 
του. Τό άπαιτούμενον πράγματι διά τήν συγκέντρωσιν τών πνευ
ματικών δυνάμεων, εΊναι ή άκρα άδράνεια τού σώματος, καί όσω 
μείζων ό βαθμός τής έπιτυγχανομένης' σωματικής άδρανείας, 
τόσω έλάσσων εΊναι ό άπαιτούμενος χρόνος τής ύπνώσεως ... 

Ή γέννησις μιάς νέας ίδέας φέρει σθένος είς τό πνεύμα. 
'Όσω πλουσιώτερον είς ίδέας είναι τό πνεύμα, τόσω κραταιότε
ρα είναι τά διά τού σώματος έργα του ... Αί νέαι ίδέαι είναι νέα 
ζωή ... Καί όταν άποκτήσης νέας ίδέας, εΊναι άπόλυτος άνάγκη, 
ε1ναι νόμος τού βίου ή άνάγκη αύτή, νά έκφράσης αύτάς καί τότε 
γίνεσαι εύδαιμονέστερος καί ίσχυρότερος· άλλά άν παρέλειψες 
νά έκφράσης αύτάς, άπεκλείσθης τών άκτινοβολήσεων αύτών 
καί ή ζωή σου μειούται. Μόνον ό δίδων δώρα, λςιμβάνει δώρα. 

Ό στοχασμός σου ε1ναι ή άληθής δύναμίς σου καί ε1ναι δύνα
μις αύξάνουσα διά τής άσκήσεως. Ή διάνοια όχι μόνον έλκύει 
στοχασμούς, άλλά καί έξαποστέλλει: .. Έξαπέστειλες στοχασμόν 
άποθαρρύνσεως καί άνισχυρότητος; θά εύρεθής όσον οϋπω έν 
μέσω στοιχείων άποθαρρύνσεως καί άνισχυρότητος, άρα σύ πα
ρεσκεύασες τό ναυάγιό σου. Έξαπέστειλλες στοχασμόν αύτο-
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πεποιθήσεως καί αίσιοδοξίας; θά ϊδης δ' όσον οϋπω τούς σκο
πούς σου έξυπηρετουμένους ύπό στοιχείων αύτοπεποιθήσεως
καί αίσιοδοξίας, όρο σύ διά τοϋ ποιοϋ τών στοχασμών σου συνε
τέλεσες τήν έπιτυχίαν τών σκοπών σου. Δέν άμφιβάλλω ότι έξα
ποστέλλονται έναντίον σου στοχασμοί δυσμενείας. Ό μόνος 
τρόπος νά άμυνθής καί ματαιώσης τήν έπιρροήν των είναι νά 
άντεξαποστέλλης στοχασμούς φιλίας. Ή στοργή είναι στοιχείον 
ίσχυρότερον τής έχθρότητος καί έπομένως ό φίλιος στοχασμός 
σου έκτροχιάζει τόν πρός σέ έξαποστελλόμενον δυσμενή στο
χασμόν καί τόν παρεκτρέπει τής έναντίον σου φοράς του. 'Όσω 
δίκαια παράπονα καί όν εχης έναντίον οίουδήποτε, μή τον κηρύ
ξης έχθρόν σου. Είναι λίαν έπικίνδυνον τό τοιούτον. Νοερώς 
κήρυξέ τον φίλον σου. "Αν τόν κηρύξης έχθρό σου, θά έλκύσης 
πρός τόν έαυτόν σου ρεύματα έχθρότητος άπό παντοίας γωνίας 
τοϋ Σύμπαντος. "Αν τόν κηρύξης φίλο.ν σου, τό σθένος σου πολ
λαπλασιάζεται. Πάσα έρις καί δυσαρέσκεια είναι δίνη έξαπο
στέλλουσα κύματα καταστρεπτικού αίθέρος. Πάσα άρμονική καί 
άλληλευμενής όμήγυρις είναι δίνη έξαποστέλλουσα κύματα εύ
εργετικοϋ αίθέρος ... 

Καθ' ην ώραν έκτελείς τί, όσοδήποτε μικρόν πράγμα, είναι 
έπάναγκες νά συγκεντρώνης όλόκληρον τόν νοϋν σου έπ' αύτοϋ 
τοϋ έκτελουμένου. Είναι μέγα σφάλμα νά στέλλη τίς τόν νοϋν 
του μακράν τής έκτελουμένης πράξεως. Διά τής έξεως τούτης 
περιέχεται τίς βαθμηδόν είς άτονίαν διανοητικήν τοιαύτην ώστε 
νά μή κατορθώνη νά συγκρατήση τήν προσοχήν του είς τό έκτε
λούμενον έργον. Διασκορπίζεται οϋτως ή πολύτιμος ζωτικότης 
τής διανοίας είς τά πολυπληθή σημεία είς ό φυγαδεύεται ή προ
σοχή. Είναι όπως νά εχη τίς εν έκατομμύριον δραχμών διεσπαρ
μένον είς δεκάλεπτα άνά πάντα τόν κόσμον. Διασπορά τοιαύτη 
τής ένεργείας τοϋ νοϋ, όγει είς παραφροσύνη. Ή μέριμνα περί 
τής αϋριον είναι σπατάλη στοχασμού καί έλαττώνει τήν έλκτικήν 
δύναμιν τής διανοίας ... Τό μεριμνάν περί τής αϋριον καί θησαυρi
ζειν διά τό μέλλον έκ φόβου πτωχείας, έχει καταστρεπτικά άπο
τελέσματα. Διαλογίζου αίσια καί θά ελκης αϊσια ... Έκ τής ποιότη
τος τών στοχασμών μας έξαρτάται ό βαθμός τής όλβιότητος 
ήμών. Αί σχέσεις ός συνάπτομεν έχουν έπιρροήν έπί τής ποιότη
τος τών στοχαqμών μας. Έάν συγχρωτίζεσαι μέ άνθρώπους ών 
οί διαλογισμοί είναι πονηροί ή ζοφεροί, ή διάνοιά σου άπορροφά 
έξ' αύτών καί ή ποιότης τών σκέψεών σου καταβιβάζεται. Είσαι 
προσωπικότης ύπερτέρας άξίας όταν ένθυμήσαι νά τηρής τούς 
διαλογισμούς σου άγνούς, φαιδρούς, θαρραλέους καί πάς όμιλ-
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λος είς όν είσέρχεσαι άγάλλεται άπ' ένστίκτου έκ τής παρου
σίας, έστω καί άν δέν όμιλής. Άφοπλίζεις καί τόν δυσμενέστατα 
πρός σέ διακείμενον, όταν νοερώς άρνήσαι νά θεωρής οίονδή
ποτε ώς δυσμενώς πρός σέ διακείμενον. Τό εύμενές τών στοχα
σμών σου συντρίβει πάσαν δυσμένειαν 1:<αί έλκει πρός σε κύματα 
εύμενείας κραταιούντα σέ σωματικώς καί ήθικώς ... 

Ή ποιότης τού στοχασμού είναι καλή η κακή, άναλόγως τών 
συναισθημάτων καί παθών μας. Ό φόβος ένεργεί ώς δηλητήριον 
έπί τού στοχασμού. Ό φόβος είναι δουλεία ... Ό φόβος άκρωτη
ριάζει τό πνεύμα καί έκθέτει τόν όργανισμόν είς νόσους ... Ή 
κλείς τής φυσιολογικής ύγείας είναι ή άφοβία ... Ό φόβος περί 
τής γνώμης τών άλλων ώς πρός τάς πράξεις σου καί έκφράσεις 
σου σέ καθιστά δούλον ... Ό γράφων φοβείται νά δημοσιεύση 
μίαν άλήθειαν. Ό όμιλών φοβείται νά λαλήση παρρησία ... Ζήτει 
γαληνιαίως άφοβίαν. Τό γαληνιαίως αίτείν άφοβίαν, θά έλκύση 
περί σέ άφοβα πνεύματα καί θά άπορροφήσης έκ τού στοχa .. 
ομού των. Πάν χάρισμα πνευματικόν έπιτυγχάνεται διά τής γαλη
νιαίας αίτήσεως, έπομένως καί ή άφοβία, διότι είναι πνευματικόν 
χάρισμα ... 

Λειτουργία τής διανοίας σπουδαιοτάτη είναι ή διαίσθησις, 
ητις είναι ίδιότης περισσότερον τής γυναικείας φύσεως. Ή διαί
σθησις τής άνδρικής διανοίας είναι πολύ άμυδροτέρα. Ή γυναι
κεία διάνοια κέκτηται χαρακτηριστικήν τινά ίδιότητα νά όρά τάς 
πραγματικότητας τού άοράτου κόσμου. Ή άνδρική διάνοια κέ
κτηται χαρακτηριστικήν τινά ίδιότητα νά δρά έπί τών πραγματι
κοτήτων τού όρατού κόσμου ... Ή γυναικεία διάνοια άντλεί άπό 
τήν Ύπερτάτην Σοφίαν σθένος μετά μεγαλυτέρας τελεσφορό
τητος, διά τούτο καί βαστάζει τάς θλίψεις καρτερικώτερον η ό 
άνήρ καί νοσηλεύει άσθενείς άποτελεσματικότερον ... Ή ύπερ
τάτη Σοφία δρά έπί τών άνθρωπίνων διά τής γυναικείας καρδίας, 
ητις είναι όργανον λεπτότερον τού άρρενος νού καί δύναμις 
ίσχυροτέρα ... Ό νόμος αύτός δέν συνεπάγεται ύπεροχήν τής γυ
ναικός ... 'Όπως ό άνήρ έξαρτάται έκ τής γυναικός όσον άφορά 
τήν πνευματικήν δύναμιν, οϋτω ή γυνή έξαρτάται έκ τού άνδρός 
όσον άφορά βάσιν ένεργείας. Έξουσία τού ένός έπί τού άλλου 
είναι τι παράλογον καί έκτρωματικόν ... 'Όταν οί σύζυγοι συνα
ντώνται, πρέπει νά συναντώνται όχι μόνον σωματικώς, άλλά καί 
πνευματικώς ... 'Όταν κατανοηθή ό νόμος οίιτος τής έναλλαγής 
μεταξύ θήλεος καί άρρενος πνεύματος, οί έν γάμω βιούντες θά 
άνέλθουν είς μέγα ϋψος πνευματικής καί ψυχικής ύγείας, κάλ
λους καί συνέσεως ... Αύτή ή έναλλαγή είναι ή άγάπη καί άγάπη 
κυριολεκτικώς σημαίνει ζωήν. Ή έλλειψις τής άγάπης άγει είς 
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θάνατον. Δέν δύναται νά δράση, ούτε νά ζήση κόσμος γυναικών,
όνευ τής κινητηρίου δυνάμεως τού άρρενος στοιχείου καί δέν
δύναται νά δράση, ούτε νά ζήση κόσμος άνδρών άνευ τής ζωτι
κότητας ην χορηγεί τό θήλυ στοιχείον ... Ή σύμπραξις τού θήλε
ος όφθαλμού μετά τής όρρενος χειρός, άρκεί νά συνδιασθούν
άρμοδίως, είναι ό άληθινός γάμος καί έκ τού γάμου τούτου 
πηγάζει ή πραγμάτωσις τών ύψίστων ίδανικών ... Ή Μάρθα έσφα
λε τυρβάζουσα περί τά οίκιακά ύπέρ τό δέον. Αί οίκιακαί μέρι
μναι όμβλύνουν τό θήλυ πνεύμα καί έπισκιόζουν τήν διαίσθησιν. 
Ό άνήρ όσης άνέχεται τούτο, ζημιεί έαυτόν διό τόν όπλούστα
τον λόγον ότι άνέχεται τήν βλόβην τής πυξίδος του ... Έν όληθινώ 
γάμω συμβιεί ζεύγος όταν άμφότεροι άναγνωρίζουν τόν νόμον 
τούτον ... ότι ή γυνή όντλεί έκ τού άοράτου ζώσας ίδέας (άρκεί νά 
είναι άφίλαυτος, ένάρετος καί άνθρωπιστική) καί ό όνήρ μετα
βάλλει αύτάς είς άθάνατα έργα ... 
Σημείωση: 

'Αντιγράφω όλίγα άποσπάσματα μελέτης τού Πλάτωνα Δρα
κούλη μέ τίτλο: «Σύστημα Αύτοθεραπείας,, καί πού περιέχεται 
στό 'ίδιο βιβλίο του: 

Ό λόγος τής άληθείας είναι μέγας ίατρός ό λυτρώνων τήν 
ψυχήν άπό τόν φόβον, άπό την δυσφορίαν, άπό τήν θλίψιν, άπό 
τήν άτυχίαν. Ό πραγματικός άνθρωπος είναι θείος καί δύναται 
νό συνεργάζετα μετά τού θείου, μετά τής ύπερτάτης δηλονότι 
έκείνης δυνάμεως η τις ζωογονεί τό πάντα. Παρούσης τής δυνά
·μεως τούτης πανταχού, ούτε νόσος, ούτε φόβος, ούτε άμαρτία,
Όύτε δυστμχία ύπάρχει. Ή ρίζα παντός κακού, πάσης δυστυχίας,
είναι ό φόβος. Ό έξ οιόασδήποτε αίτίας πάσχων άρκεί νά στρέ
ψη τόν νούν του κατά τού φόβου καί νά εϊπη τό έξης ήμέρα, έμ
φαντικώς καί πεποιθότως: Ή δύναμις τού θείου μέ περιβάλλει
καί μέ ,πληροί γαλήνης. Φόβος δέν είσχωρεί είς τήν ψυχήν μου,
ούτε δύναται νά έχη ύπόστασιν οίανδήποτε, έφ' όσον κατανοώ
ότι συνδέομαι άδιαρήκτως μετά τής δυνάμεως τού θείου ... Ή
άγάπη τού θείου είναι τό μέγα τονωτικόν τού νευρικού μου συ
στήματος. Ούδεμία μνησικακία ή παράπονον διαταράσσει τήν
λειτουργίαν τού όργανισμού μου, άφού κακόν ή βλάβη δέν έχει
ύπόστασιν παρούσης τής θείας δυνάμεως πανταχού ... Γαλήνη
άφατος μέ περιβάλλει καί είρήνη είσδύει είς τά έγκατα τής ψυ
χής μου. Ό ήρεμος ϋπνος είναι ή πρός έμέ έπαγγελία τού θείου,
όπως καί ή έγρήγορσις πρός έκτέλεσιν τής άποστολής μου έν τώ
κόσμω. 'Ανέστην έκ τής νάρκης καί τού ληθάργου, ούδεμίαν δέ
στιγμήν πολυτίμου χρόνου σπαταλώ είς νωθρότητα ... Ή ένότης
μου μέ τό θείον είναι άδιάρρηκτος καί άδιάσπαστος ... Λόγω τής
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ένότητός μου μέ τό θείον, ούδείς δύναται ν'άφαιρέση άπό τάς 
χείρας μου τό σκήπτρον τής αύτοσυγκρατήσεως ... Ούδείς μέ 

πτοεί, ούδέν μέ φοβίζει διά τόν λόγον ότι μέ ύποβαστάζουν καί 

μέ περιπτύσσουν οί αίώνιοι καί παντοδύναμοι βραχύονες της 

Θεότητας. Τό είναι μου είναι εύτελώς άπηλλαγμένον παντός 

ϊχνους δολιότητας, οίήσεως, πλεονεξίας, φθόνου, φιλυποψίας, 
ζηλοτυπίας, μνησικακίας, καθώς καί όλων τών είς τάς άτελείας 

τούτος άντιστοιχούντων νοσημάτων. 'Υγεία, χαρά, είρήνη, άσφά

λεια, δύναμις, πάντα ταύτα είναι κληρονομία μου ... Τά έγκόσμια 
δέν μέ σαγηνεύουν, ή ίδιοκτησία δέν μέ γοητεύει. Έλευθερία, 

ύγεία, γαλήνη, είναι τά κεφάλαιά μου. Σοφία καί δύναμις αί βά

σεις τής ύπάρξεώς μου ... 

'Όσοι ένδιαφέρονται νά άποκτήσουν όλόκληρο τό έργο «Στοιχεία 
Βιονομίας», μπορούν νά τηλεφωνήσουν στόν άριθμό 9334759. 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25,106 71 'Αθήνα 

Τηλ. 3620.702 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992 

2 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Ά. Τριανταφυλλόπουλος- Φιλοσοφικές 'Απόψεις 

πάνω στην Πλατωνική Πολιτεία 
3 Παρασκευή Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π. Άνογνώστου - 'Εσωτερικές Διδασκαλίες -Α

6 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζοκος- Κρισναμούρτι 
7 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποσλιώτης - 'Επιστολές Διδασκάλων 
9 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. Κοτσορδής - Ή Ψυχή κατά τούς 'Αρχαίους 

'Έλληνες Φιλοσόφους 
10 Παρασκευή Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π. Άνογνώστου - 'Εσωτερικές Διδασκαλίες - Β 
13 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλιο κοi 'Ανάλυσις έπi τών 'Ομιλιών 

Κρισναμούρτι 
14 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Κοφετζόποuλος - Άπό τiς Διδασκαλίες τοϋ 

Ποράκελοου 
16 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Κομορωτάκης - 'Απόψεις κοi σχόλιο έπi τών 

δοκιμασιών τής Μυήσεως 

17 Παρασκευή Γενική Συνέλευσις θ.Ε. 

28 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποολιώτης- 'Επιστολές Διδασκάλων 

30 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ό Νόμος τών άντιθέτων κοί ή Μέση 

όδός-Α 

ΜΑΪΟΣ 1992 
4 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζοκος - Κρισναμούρτι 

5 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποολιώτης- 'Επιστολές Διδασκάλων 

7 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Ά. Τριανταφυλλόπουλος- Ή λειτουργικότης τής 

'Ανθρώπινης Σκέψεως 

8 Παρασκευή ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡ.ΕΟΡΤΗ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

11 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλιο κοi 'Ανάλυσις έπi τών 'Ομιλιών 

Κρισναμούρτι 

12 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Κοφετζόποuλος- Άπό τiς Διδασκαλίες τοϋ 

Ποράκελοου 

14 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. Κάτοορδής - Ή ψυχή κατά τούς Χαλδαίους 

15 Παρασκευή Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π. Άνογνώοτου - 'Εσωτερικές Διδασκαλίες - Γ 

18 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζοκος - Κρισναμούρτι 

19 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποολιώτης - 'Επιστολές Διδασκάλων 

21 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Κομορωτάκης- Πρός άνοζήτηοη τοϋ Φωτός 

25 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλιο κοi 'Ανάλυσις έπi τών 'Ομιλιών 

Κρισναμούρτι 

26 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποολιώτης - Ό νόμος τοϋ καθήκοντος 

28 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ό Νόμος τών άντιθέτων καi ή Μέση 

όδός-8 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 
1 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζοκος - Κρισναμούρτι 

2 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Ποποολιώτης - Ό Νόμος τής θυσίας 

3 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Συζήτησις πάνω ατό θέμα τής Μαθητείας 
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Βουκουρεστίου 25 

1 06 71 'Αθήνα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Γεν.Γραμματεύς(Πρόεδρος) 

Πρόσθ. Γεν. Γραμ. (Αντιπρόεδρος) 

Γραμματεύς Έσωτερικοϋ 

Γραμματεύς Έξωτερικοϋ 

Ταμίας 

Έφορος Βιβλιοθήκης 

Έπιτροπή Συντακτική ΙΛΙΣΟΥ 

Έπιτροπή Συντακτική ΙΛΙΣΟΥ 

Μέλος 

ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 

ΚΑΜΑΡΩΤ ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΚΑΤΣΑΡΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΣΙΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤ ΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Παπασλιώτης Παναγιώτης 

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Αί έργασίαι τών Στοών γίνονται ώς έξής: 

1992 

Στοά ΑΠΟΛΛΩΝ (Πρόεδρος ΣΙΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Πέμπτη παρά Πέμπτη 

έκ περιτροπής μετά τής Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ 

Στοά ΑΡΤΕΜΙΣ (Πρόεδρος ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗΣ ΧΡ.) Πέμπτη παρά Πέμπτη 

έκ περιτροπής μετά τής Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 

Στοά ΑΛΚΥΩΝ (Πρόεδρος ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΠΟΛ) 'Εκάστην Δευτέραν 

Στοά ΗΛΙΟΣ (Πρόεδρος ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.) 'Εκάστην Τρίτην 

Στοά ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ (Πρόεδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝ.) 

Παρασκευή παρά Παρασκευή. 

Γιά τήν ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ πού θά έορτασθή φέτος τήν Πα

ρασκευή 8 Μαίου καί ώρα 8 μ.μ. παρακαλοϋvται τά μέλη νά φέρουν όλίγα 

άνθη είς μνήμην τής "Έλενας πετρόβνα Μπλαβάτσκυ. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΚΑΤΣΑΡΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 

είναι Βουκουρεστίου 25, α· όροφος, 

Κωδ. 106 71, είναι άνοικτά κάθε ή μέ

ρα άnό 10.30-1 , έκτός Σαββάτου καί 

Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άnοστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν ή τραnεζικήν έnιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

'Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Ή άnο

στολή μέ Τραπεζική έντολή μας δυ
σκολεύει nολύ. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ

ΔΗΜ. ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ. 

ΔΗΜ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: Ίαν. 

Φεβρ. - Μαρτ. 1992. 

- ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Ίαν. - Φεβρ. -

Μαρτ. 1992.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ

ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ το ΕΤΟΣ

1992: 2.000 Δρχ.

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

- Κωστής Κοκόροβιτς: ΠΡΟΣΘΑ
ΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ.

- Ρόης Παnαγγέλου: ΣΚΙΕΣ.

- Βασ. 1. Λαζανά: ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

- Πετρούλα Αλ. Παναγιωτίδη: ΜΑ
ΤΙΕΣ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ.

- 'Εκδόσεις Τετρακτύς: Ο ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 
Λάρισα: Ίο. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Γ. Χωριατέλλης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλου 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 
Κύnρος: θεοφ. Παναγιώτου, 
Τ.Κ. 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 

Τηλ. 474.815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

'Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

Πολυδεύκης Άντζακας 

Τιμή τεύχους: Δρχ. 400 

ΜΑΡΤ.-ΑΠΡΙΛ. 1992 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ cclΛIΣOY» Βουκουρεστίου 25 

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

Η.Ρ. Blavatsky 
Η.Ρ. Blavatsky 
Η.Ρ. Blavatsky 
An. Besant 
An. Besar1t 
C.W. Leadbeater 
Ν. Sri Ram 
Ν. Sri Ram 
lrving S. Cooper 
Vivekananda 
Eliphas Levi 

Ο εσωτερικός χαρακτήρας των Ευαγγελίων 
Τό κλειδί τής θεοσοφίας 
Ή φωνή τής σιγής 
θάνατος καί 'Υπερπέραν 
Ή έξέλιξις τής ζωής καί τής μορφής 
Ή μυστική ίστορία τοϋ Τεκτονισμού 
Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα 
Αί βαθύτεροι όψεις τής Ζωής 
Ή Μετενσάρκωσις 
Κάρμα - Γιόγκα 
Τό μέγα άπόρρητο α· μέρος 

β'μέρος 
Τό βιβλίο τών Σοφών 

Luis Claude de Saint MartinECCE HUMO 
Papus 

ΥΒ Μπερτού 
Άντ. Άνδριανοπούλου 
Άντ. Άνδριανοπούλου 
Άντ. Άνδριανοπούλου 
Ίω. Βασιλή 
Ίω. Βασιλή 
Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» 
«ΙΛΙΣΟΣ» 

«ΙΛΙΣΟΣ» 

Μετενσάρκωση 
Πραγματεία έπί τών άπόκρυφων έπιστημών 
Διδασκαλίες τών Δρυϊδών 
Άρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 
Ό άνθρωπος καί ή ζωή 
Οί Νόμοι τής Ζωής 
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 
Τά φυσικά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου 
Τόμοι χαρτόδετοι 
'Επιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκά
στη δεμένη 
'Επιλογή 1966-1970 χαρτόδετος 
'Επιλογή 1966-1970 δεμένη 

Τά έξοδα �πί άντικαταβολή έπιβαρύνουν τόν άγοραστήν. 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ 400 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 2.000. Έξωτ. Δρχ. 3.000. 
(Γιά τό έτος 1992) 
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PAPUS 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΟΣΗ 
Η ΦΥΣΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ο μεγάλος Γάλλος αποκρυφιστής κάνει 

μια εντυπωσιακή προσέγγιση στη δοξασια 

της Μετενσαρκώσεως, βασισμένος στη Δυτικη 

Εσωτερική Παράδοση, που έχει τις ριζες της 

στην Αρχαία ΑιγυnτQ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38, Τηλ. 36.30.824 
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