
1..1ημοσθέvης έρωτηθείς, 
τί αvθρωπος έχει όμοιον Θεψ, 
εφη· τό εύεργετειv καί άληθεύειv. 

Σωκράτης έρωτηθείς, 
τί αριστόv έστι τώv μαθημάτων, 
εφη· τό άπομαθειv τά κακά. 

Ά vάχαρσις ό Σκύθης φιλόσοφος έρωτηθείς, 
τί έστι πολέμων τοις άvθρώποις, 
εφη· αυτοί ο�τοι έχθρεύοvται έαυτούς. 
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ό Δημήτριος Γαλανός, τοϋ όnοίου ή εύγενής μορφή κοσμεί 

τήν αϊθουσαν της Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, έγεν
νήθη είς τάς 'Αθήνας τό 1760, δευτερότοκος υίός τοϋ Παντολέ

οντος Γαλανού. Τά nρώτα γράμματα, μέχρις ήλικίας 14 έτών, 

έδιδάχθη είς 'Αθήνας άnό τόν Σχολάρχην Ίω. Μnενιζέλον. Κατό

πιν έnηγε είς τό Μεσολόγγι, όnου έμαθήτευσεν είς τόν Πανα

γιώτην Παλαμόν, καί έκείθεν είς Πάτμον, όnου διέμεινεν έnί 

έξαετίαν, διδασκόμενος τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν άnό τόν Δα

νιήλ. 

Εις τήν Πάτμον έλαβε nρόσκλησιν άnό τόν θείον του Γ ρηγό
ριον, Μητροnολίτην Καισαρείας, nρωτόθρονον της έν Κων/nόλει 

'Ιερός Συνόδου, διά νά μεταβή είς Κωνσταντινούnολιν, όnου ό 

θείος του, έκτιμών όχι μόνον τήν μόρφωσίν του άλλά καί τό όψο

γον ήθος του, τοϋ έnρότεινε νά γίνη κληρικός καί νά άκολουθή

ση τό έnίζηλον, κατά τήν έnοχήν έκείνην, ίερατικόν στάδιον. 
Άλλ' ό νεαρός Δημήτριος άnέρριψε τήν nρότασιν τοϋ θείου του 

Μητροπολίτου καί είς ήλικίαν 26 έτών έφυγε διά τήν Καλκούταν 

τών 'Ινδιών, όnου κατέλαβε θέσιν οίκοδιδασκάλου είς τήν nλου-
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Δημήτpιος Γαλανός 

ό 'Αθηναίος 

σίαν οίκογένειαν τού έξ Άνδριανουπόλεως 'Έλληνος έμπόρου 

Κωνστ. Πανταζή. Έκεί, παραλλήλως προς τήν έργασίαν του, συ

νέχισε τάς σπουδάς του, μελετών 'Αγγλικά, Σανσκριτικά, καί άλ

λος άνατολικάς γλώσσας, ώς καί άνατολικήν φιλοσοφίαν. Τοιου

τοτρόπως γρήγορα άπέκτησε τήν φήμην μεγάλου σοφού, όχι μό

νον μεταξύ τών συμπατριωτών του καί τών πατέρων τής μονής 

τού Σινά, άλλά καί μεταξύ τών 'Άγγλων, καθώς καί μεταξύ τών 'Ιν

δών Βαχμάνων. 

Ό Δημ. Γαλανός, έξασφαλίσας άπό τήν έργασίαν του επαρκή 

τά μέσα λιτού βίου, έγκατέλειψε τήν Καλκούταν καί έγκατεστά

θη είς τήν ίεράν πόλιν τών 'Ινδιών, τό Μπενάρες, τό σημερινόν 

Βαρανάσι. (Ή πόλις Μπενάρες, δι' άποφάσεως τής 'Ινδικής Κυ

βερνήσεως, έλαβε έκ νέου τό άρχαίον 'Ινδικόν όνομά της, μετο

νομασθείσα είς «Βαρανάσι», έπ' εύκαιρίς� τού έορτασμού τών 

2.500 έτών άπό τής κατά παράδοσιν είσόδου τού Γκαουτάμα 
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Βούδδα είς τήν κατάστασιν τής Νιρβάνα). Έκεί ό Δημ. Γαλανός 

tμαθήτευσε πλησίον τών Βραχμάνων, οί όποίοι τόν tμύησαν είς 

τήν Ίνδικήν σοφίαν. 

Συνήθως όναγράφεται ότι ό Δημ. Γαλανός έγινε Βραχμάν. 

Αύτό βεβαίως είναι λάθος, διότι Βραχμάν κανείς δέν μπορεί νά 

γίνη, όλλά μόνον νά γεννηθή. Βραχμάνες είναι ή όνωτέρα τάξις, 

ή ίερατική, όπό τάς 4 τάξεις είς τάς όποίας είναι φυλετικώς διη

ρημένοι οί 'Ινδοί. Ό Δημ. Γαλανός, ό 'Αθηναίος, έγινε, όχι Βραχ

μάν, όλλά δεκτός μεταξύ τών Βραχμάνων οί όποίοι tξετίμησαν 

τό όμεμπτον ήθος του, τόν ένθεον ζήλον του διά τήν μελέτην, 

τήν όφοσίωσίν του είς τήν θείαν tπιστήμην, ώστε τόν κατέστη

σαν κοινωνόν τής μυστικής σοφίας των. 
Έζησε μαζί τους 40 χρόνια, θεωρούμενος άνήρ «θείος καί 

σοφώτατος». Συγχρόνως διετήρει tπαφήν δι' άλληλογραφίας μέ 

τούς Σιναίτας μοναχούς, ώς δεικνύει ή πρός τόν άνεψιόν του 

Παντολέοντα γνωστή έπιστολή του. Καί δέν έλησμόνησε τήν Πα

τρίδα, είς τήν όποίαν έμελέτα, άλλά δέν έπέnρωτο νά tπανέλθη. 

Άπέθανεν ήσύχως είς Μπενάρες, είς ήλικίαν 72 έτών, τήν 3ην 

Μαίου 1833. Τό σώμα του έτάφη είς τό Άγγλικόν νεκροταφείον, 

είς δέ τόν τάφον του έγράφη ύπό φίλου του Βραχμάνος έπί

γραμμα, είς τό όποίον άποκαλείται «Πλάτων τού αίώνος». Άπό 

τήν περιουσίαν του τό ημισυ όφήκε διά διαθήκης είς τόν άνεψιόν 

του Παντολέοντα Γαλανόν, τό δέ έτερον ημισυ, μαζί μέ τά βιβλία 

του καί τά χειρόγραφά του, είς τήν «κυριωτέραν Άκαδημίαν 
'Αθηνών», θεωρηθείσης ώς τοιαύτης τού Πανεπιστημίου 'Αθη

νών, είς τήν αϊθουσαν τής Συγκλήτου τού όποίου είναι όνηρτημέ

νη ή γνωστή προσωπογραφία, μέ ένδυμα ίνδικόν, τού Δημητρίου 

Γαλανού, τού 'Αθηναίου, τού όγνού φιλοσόφου καί σοφού Ίνδο
λόγου. 

Ό Δημ. Γαλανός κατά τό διάστημα τών 40 τελευταίων έτών 

τής ζωής του, κατά τό όποίον διέμεινε μεταξύ τών Βραχμάνων, 

μετέφρασεν άπό τά Σανσκριτικά είς τήν έλληνικήν γλώσσαν, είς 

ύπερκαθαρεύουσαν, σχεδόν άρχαίαν, όλόκληρον σειράν σημα

ντικών έργων τής 'Ινδικής φιλολογίας καί φιλοσοφίας. Έκ τών 

έργων αύτών, μέ τήν έπιμέλειαν τού Γεωργίου Κ. Τυπάλδου, 

Έφόρου τής Δημοσίου καί Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, έπι
στασίQ Γ. Άποστολίδου, Κοσμητού· Βιβλιοφύλακος, έξεδόθησαν 

άπό τού 1845 μέχρι τού 1853 έπτά βιβλία, τά μέν δύο πρώτα δα

πάνη 'Ιωάννου Δούμα, τά δέ ύπόλοιπα πέντε δαπάνη τού Έπιμε

λητού τής έκδόσεως Γεωργίου Τυπάλδου. Τά βιβλία ταύτα, δυ

σεύρετα σήμερον, είναι τά έξής: 
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1845. Πρόδρομος (Συλλογή γνωμικών καί ήθικών διδαγμάτων 
διαφόρων ποιητών). 

1847. Βαλαβαράτα, ή συντομή τής Μαχαβαράτας, ύπό τού 'Αμά
ρα ή Άμαρασάνδρα, μαθητού τού σοφού Ζηναδάτα. 

1848. Γιτά, ή θεσπέσιον μέλος (ύπό τού σοφού Βεάσα). 

1850. Ραγγού-Βάνσα ή γενεαλογία τού Ραγγού (ύπό Καλλιδά

σα). 
1851. ΊτιχασασαμουτσαΤα, τουτέστιν 'Αρχαιολογίας Συλλογή, ή 

περί διαλόγων καί μύθων έκ Μαχαβαράτα, τού φιλοσόφου 

Βεάσα. 
1851. Χιτοπαδάσσα ή Πάνστα Τάντρα (πεντάτευχος) ύπό τού 

σοφού Βισνουσαρμόνος καί Ψιττακού Μυθολογίαι νυκτε

ριναί, μετά τής ύπό Συμεώνος Μαγίστρου τού Σήθ μετα

φράσεως τής πεντατεύχου, ύπό τόν τίτλον «Στεφανίτης 

καί Ίχνηλάτης». 
1853. Δουργό. 

Τά βιβλία ταύτα προλογίζονται διά μακρών ύπό τού Έπιμελη
τού τής έκδόσεως Γεωργίου Τυπάλδου (καί όχι ύπό τού μετα

φραστού Δημητρίου Γαλανού, όπως έσφαλμένως, μερικοί άνα
φέρουν). Μόνον αί ύπό τό κείμενον έπεξηγηματικαί σημειώσεις 

άνήκουν είς τόν Δημ. Γαλανόν, αί όποίαι μός δίδουν πολλάς καί 
πολυτίμους πληροφορίας περί τής ίνδικής φιλολογίας καί φιλο

σοφίας, περί τής Βραχμανικής Μυθολογίας καί θρησκείας. 

Πλήν τών ώς άνωτέρω έκδοθέντων έργων, τά λοιπά χειρό
γραφα τού Δημ. Γαλανού (λεξικά, ώς καί μετάφρασις τής «Βαγά

θα-Πουράνα») παραμένουν άνέκδοτα έν τή Έθνική Βιβλιοθήκη, 

περιμένοντα καλυτέρους διά τά Γράμματα χρόνους. 

Ώς έκ τής έξαντλήσεως τών έκδοθέντων βιβλίων, ϊσως καί 

ώς έκ τής άρχαϊκής των γλώσσης, τό έργον τού Δημ. Γαλανού 
δέν είναι εύρύτερον γνωστόν. "Όλοι βεβαίως γνωρίζομεν ότι ό 

Δημ. Γαλανός, ό 'Αθηναίος, μετέφρασεν άπό τά Σανσκριτικά ή τά 

Ίνδικά (άπό τού «Βραχμανικού» άναγράφουν αί έκδόσεις Γεωργ. 
Τυπάλδου) μίαν σειράν έργων Ίνδικής φιλολογίας καί θεοσο

φίας. (Τόν όρον «θεοσοφία» μεταχειρίζεται ό Γεώργ. Τυπάλδος 

είς τούς προλόγους του, τέταρτον αίώνος πρό τής ίδρύσεως τής 
θεοσοφικής Έταιρίας ύπό τής Η.Ρ. Blavatsky, όπως έπίσης τόν 

μετεχειρίζετο κατά τήν ίδίαν έnοχήν καί ό Θεόφιλος Καίρης). 

Μερικοί συγχίζουν τά μεταφρασμένα ύπό τού Γαλανού έργα μέ 
τάς Βέδας, αί όποίαι βεβαίως είναι κατά πολύ άρχαιότεραι τού

των. Άλλά ποίον είναι τό περιεχόμενον τών έργων τά όποία με

τέφρασεν ό Γαλανός, όλίγοι τό γνωρίζουν. Έξαίρεσιν άποτελεί ή 



1 2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

Γιτά, τής όποίας μεταφάσεις άφθονούν είς πολλάς γλώσσας. 

159 

Τό περιεχόμενον τών έν λόγύ;) έργων θά έκθέσωμεv συνοπτι

κώς έv τοίς έπομέvοις. 

Πρόδρομος 

Λογίζεται ώς είσαγωγή είς τάς άλλος έκδόσεις τώv μεταφρά

σεων τού Δημ. Γαλανού καί περιέχει συλλογήv άπό γνωμικά καί 

ήθικά διδάγματα διαφόρων ποιητών καί συγγραφέων. Τό βιβλίον 

άποτελείται άπό 5 μέρη. 

ο·) Βατριχαρή Βασιλέως, ήθολογίαι, γvωμολογίαι καί άλλη-

γορίαι. 

β") Τού ίδίου, ύποθήκαι ή περί ματαιότητος τώv τού κόσμου. 

γ' ) Πολιτικά, οίκονομικά καί ήθικά, έκ διαφόρων ποιητών. 

δ') Σύνοψις γνωμικών καί ήθικώv τού ήθολόγου καί φιλοσό

φου Σουvακέα. 

ε·) Ζαγαvvάθα Παvδιταράζα, όλληγορικά, παραδειγματικά 

καί όμοιωματικά. 

Παραθέτομεv μίαν έπιλογήv έξ αύτώv, διατηρούvτες τήν 

γλώσσαν τού Δημ. Γαλανού. 

- Εύχερώς μέν πείθεται ό άπλούς καί όμαθής· εύχερέστερον

δέ ό εύμαθής καί πολυμαθής τόν δ' όλιγομαθή καί δοκησίσο

φον, ούδ' αύτός 6 πάνσοφος Βραχμάς καταπείσαι δύναται. 

- Οί μέν μικρόφρονες διαφοράν λογίζονται τού οίκείου καί

τού άλλοτρίου· οί δέ μεγαλόφρονες πόντος τούς έv γη ώς οί

κείους λογίζονται. 

- Ή μέv ζωή βραχυτελής έστιν, ώς τό μέγα κύμα· ή δ' άγλαία

τής νεότητος διαμένει έv όλίγαις ήμέραις ό δέ πλούτος άστα

τος, ώς ή διάνοια· αί δ' ήδοvαί πρόσκαιροι, ώς αί άστραπαί έv 

ώρςι τών όμβρων· άλλά καί ή περίπτυξις ώραίωv γυναικών όλιγο

χρόνιος έσπ προσκολλήσατε οίιν τόv voύv τη nρός τόν θεόν θε

ωρίςι, ϊvα διαπλεύσητε όσφαλώς τό φοβερόv πέλαγος, τούτον 

τόv κόσμον. 

- Ήδείαι είσιv αί άκτίνες τής σελήνης ήδείά έστιv ή τών

σπουδαίων άνδρώv όμιλία· ήδείαί είσιv αί έv τοίς ποιήμασιv άφη

γήσεις ήδύ έστι τό πρόσωπον τής γυναικός, τό περιρρεόμεvον 

δάκρυσιv έκ θυμού πλαστού· πάντα έστίν ήδέα- ούδέv όμως είσί 

ταύτα, όταν ό vούς vοήση τήν ματαιότητα αύτών. 

- Οίιτινος ή γυνή καθαρά εστιv, έπιδέξιος, εύπαθής, ήδέα

βρώματα κατασκευάζουσα, ταπειvοφρονούσα, καί οίκουρούσα, 

οίιτος έστιν εύδαίμωv. 
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- Τόν μέν πλούτον φύλαττε είς άπαλλαγήν τού συμβάντος
κακού· τήν δέ γυναίκα διαφύλαξαν δι' έγκαταλείψεως τού πλού
του· σεαυτόν δέ διαφύλαξαν δι' έγκαταλείψεως καί πλούτου καί 
γυναικός όμού. 

- Καί ό μανθάνων, _καί ό διδάσκων, καί όσοι φιλόλογοι, οίιτοι
πάντες ού λέγονται σοφοί, άλλά σχολαστικοί· όστις δέ ποιεί τά 
όπερ μανθάνει καί διδάσκει, οίιτος λέγεται σοφός. 

- 'Όστις τούς άγαθοποιούντας άγαθοποιεί, τούτφ όποίς� άρε
·τή, η έπαινος; όστις δέ τούς κακοποιούντας άγαθοποιεί, οίιτος
άγαθός ύπό τών άγαθών καλείται.

- 'Εκείνος βλέπει όρθώς, ός βλέπει τήν μέν άλλοτρίαν γυναί
κα, ώς μητέρα, τό δ' άλλότριον χρήμα, ώς βώλον, τούς δέ λοι
πούς άνθρώπους, ώς έαυτόν.

- Τό μέν σώμα έστι πρόσκαιρον, ό δέ πλούτος έφήμερος, ό
δέ θάνατος άεί πλησίον· άρετήν άρα κτάσθω ό άνθρωπος.

- Οϋτε ή μήτηρ, οϋτε ό πατήρ, οϋτε ό άδελφός, οϋτε ό υίός η
ή θυγάτηρ, η οί οίκείοι, συμπορεύονται τώ θανόντι, άλλά μόνα τά
άγαθά έργα.

- Τίνονς έστί μήτηρ; τίνος πατήρ; τίνος υίός; τίνος γυνή; έν
άλλοις καί άλλοις γενήσεσιν άλλοι καί άλλοι έσονται.

- 'Έξω τού ώρισμένου χρόνου ού θνήσκει ό άνθρωπος έν nο
λέμφ φρικτώ καν μυρία βέλη έλθωσι κατ' αύτού· έλθόντος δέ
τού χρόνου, καί έν μάχη μεθ' ένός nαιδαρίου άnόλλυται.

- Καί άnοθανόντος τού άνθρώnου είκών μένει έν γή καί
μνήμη τά έξής τό σύγγραμμα, ό συνέγραψεν· ή λίμνη καί τό
φρέαρ, ά έnοίησε· τά δένδρα, δ έφύτευσε, καί ό άγαθός υίός, όν
έγέννησε.

- Άnόφευγε τήν άμέλειαν, τήν φιλίαν κακού άνθρώnου, τήν
ψευδολογίαν, τήν ζωοκτονίαv, τήν κυβείαν, τήν οίνοnοσίαν, καί
τήν άλλοτρίαν γυναίκα.

- Ούκ έστιν άλλο μαραντικόν τού σώματος, ώς ή μέριμνα,
ούδ' άλλο θρεnτικόν, ώς ή μήτηρ, ούδ' άλλο εύφραντικόν, ώς ή
γυνή, ούδ' άλλο κοσμητικόν, ώς ή μάθησις.

- Καί ό γέρων καί nολιός τήν τρίχα συλλεγέτω μάθησιν· ού
γάρ τιμάται τοσούτον ό πολύπλουτος, όσον ό πολυμαθής.

- Τί όφελος έξ έκείνης τής μαθήσεως, ή ούκ άnοβλέπει είς
τό ίλαρόν, είς τό δίκαιον, καί είς τό άτάραχον τού ναός ή γάρ μά
θησις άνευ άρετής, όμοία έστί τή τού κόρακος άνάρθρφ καί άσή
μφ φωνή.

- Παρά μέν τοίς nυρολάτραις Βραχμάσιν ό Θεός έστιν έν τQ
άσβέστφ nυρί, παρά δέ τοίς εϋφροσιν έν τή καρδίς�, παρά δέ τοίς
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άφροσιv έv τή είκόvι, παρά δέ τοίς θεόφροσι καί θεολόγοις έv 
παvτί τόn<�> καί πράγματι. 

- Ούκ έστιv όμοία ή σοφία καί ή βασιλεία· ό μέv γάρ βασιλεύς
έv τή ίδίςι χώρςι μόνον τιμάται καί δοξάζεται, ό δέ σοφός παντα

χού. 

Βαλαβαράτα η συντομή τής Μαχαβαράτα 

Ό έκδότης Γεώργ. Τυπάλδος είς τά προλεγόμενα της Βαλα
βαράτα άποδεικvύει διά μακρών ότι ή μετάφρασις τού Δημ. Γα
λανού, είναι ή πρώτη ή όποία έγέvετο είς Εύρωπαϊκήv γλώσσαν. 
'Ακόμη καί ή ϋπαρξις τής Βαλαβαράτα, τού σημαντικού τούτου 

βιβλίου τής Σανσκριτικής φιλολογίας, διά πρώτην φοράν έγέvε
το γνωστή ύπό τής Εύρωπαϊκής 'Επιστήμης έκ τής έκδόσεως 
κατά τό 1845 τού «Προδρόμου» τού Γαλανού. Διότι έvώ ή Μαχα
βαράτα (μεγάλη Βαράτα) ήτο γνωστή ώς μέγα Ίvδικόv έπος, ή 
Βαλαβαράτα (μικρή Βαράτα) ήτο έvτελώς άγνωστη είς τούς Εύ
ρωπαίους φιλολόγους τής έποχής έκείvης, άκόμη καί είς τούς 
είδικούς Ίvδολόγους. 

'Όπως ή 'Ελληνική φιλολογία έχει τά μεγαλόπνοα έθvικά ποι
ήματά της, τήv 'Ιλιάδα καί τήv Όδύσσειαv, έτσι καί ή Σανσκριτική 
φιλολογία έχει τά άρχαιότατα έπη της, τήv Ραμαϊάvα (48.000 
στίχοι) καί τήv Μαχαβαράτα (200.000 στίχοι). Τού γιγαντιαίου 
τούτου έργου έπιτομή ή άπάvθισμα είναι ή Βαλαβαράτα, συvτα
χθείσα πιθανώς κατά τόv Α' π.Χ. αίώvα, ύπό τού 'Αμάρα ή Άμα

ρασάvδρα, μαθητού τού σοφού Ζηvαδάτα, έργον αύθύπαρκτοv, 
τού όποίου τήv γνώσιν όφείλομεv είς τόv Δημ. Γαλαvόv. 

Τό θέμα τής Μαχαβαράτα, καί συνεπώς καί τής Βαλαβαράτα, 
είναι ό πόλεμος (άλλωστε, πόλεμος σημαίνει ή λέξις βαράτα) 

δύο βασιλικών συγγενικών οίκογεvειώv, τώv Παvδοϊδώv καί τώv 
Καουραβώv (καί όχι μιός ήλιογεvούς καί μιός σεληvογεvούς οί
κογεvείας, όπως γράφουν μερικοί). Ό πόλεμος αύτός τοποθε
τείται είς τόv 15ov π.Χ. αίώvα καί συμβολίζει τήv aiωviav πάλην 
τού καλού καί τού κακού, μέ τελικήv vίκηv τώv άγαθώv κατά τώv 
πονηρών καί άδίκωv. Τό ίδιον θέμα έχει καί ή Ραμαϊάvα, άφηγου
μέvη τήv vίκηv τού Ράμα κατά τού Ραβάvα, άρχηγού τώv πονη
ρών πνευμάτων. Ποιητής τής Μαχαβαράτα θεωρείται ό σοφός 
Βεάσα, όπως τής Ραμαϊάvα ό Βαλμίκη. Δέv άποκλείεται, όμως, 

vά άποτελούv ή Μαχαβαράτα καί ή Ραμαϊάvα συλλογάς 
δημώδους ποιήσεως διαφόρων ποιητών καί έποχώv, όπως πιθα
vο ογείται καί διά τά 'Ομηρικά έπη. 



162 ΙΛΙΣΟΣ 1992 

Νά δώση κανείς άκριβή περίληψιν τής Βαλαβαράτα, τού θαυ

μασίου τούτου 'Ινδικού έπους, τό όποίον, έάν δέν έχη τούς 

200.000 στίχους τής Μαχαβαράτα, δέν παύει νά είναι λίαν έκτε

ταμένον, άποτελεί ματαίαν προσπάθειαν. 'Όπως είς τά 'Ομηρικά 

έπη, έτσι καί είς τήν Βαλαβαράτα, μέ όλιγωτέραν βεβαίως ποιη

τικήν όμορφιά, ή άφήγησις μεταφέρεται άπό τάς πράξεις τών 

άνθρώπων, είς τάς πράξεις τών θεών, άναπτύσσεται είς ποιητι

κός είκόνας καί είς έρωτικάς περιγραφάς, είς φιλοσοφικός σκέ

ψεις, είς γενεαλογίας θεών καί ήρώων, είς θαυματουργός έπεμ

βάσεις όσίων Βραχμάνων καί διαφόρων δαιμόνων. Θά δώσωμεν 

μόνον μίαν σύντομον περίληψιν τής πάλης Πανδοϊδών καί Καου

ραβών, ή όποία κατέληξεν είς τήν γνωστήν μάχην τής Κουρουξέ

τρα. 
'Αποθανών βασιλεύς είχε δύο υίούς. Τόν Πανδού, ό όποίος 

έγέννησε 5 υίούς (Πανδοίδαι) καί τόν τυφλόν Δρυταράστρα, 

όστις έγέννησεν 100 υίούς (Καουραβαί). Ό Πανδού άπέθανε καί 
τόν διεδέχθη ό τυφλός άδελφός του. Οί βασιλόπαιδες όλοι άνε

τράφησαν μαζί, άλλά οί Πανδοίδαι (Ίουδιστίρα 6 δίκαιος, Βήμα ό 

άνδρείος, Άρζούνα ό πολεμιστής, Νακούλα ό ώραίος, Σαχαδέβα 

ό σοφός), ύπερείχον είς άρετάς καί πολεμικήν τέχνην. Τούτο 

έγέννησε τόν φθόνον είς τούς Καουραβούς, οί όποίοι κατώρθω

σαν νά έξορίσουν τούς Πανδοίδας. Ό Άρζούνα, ό πολεμιστής, 

έκπροσωπών τούς Πανδοίδας, έλαβε μέρος είς άγώνισμα τόξου, 

μέ έπαθλον τήν βασιλοπούλαν Δραουπαδή, ένίκησε καί τήν 

ένυμφεύθησαν συγχρόνως καί οί πέντε άδελφοί, άποκτήσαντες 

έξ αύτής πέντε υίούς, έκαστος άπό έναν. Οί Καουραβαί, μή έλπί

ζοντες νά νικήσουν είς πόλεμον τούς Πανδοίδας, έκάλεσαν τόν 

άρχηγόν τους Ίουδιστίρα είς δολερόν παίγνιον μέ κύβους καί 

τού έκέρδισαν όλον τόν πλούτον καί άκολούθως τήν βασιλείαν, 
ύπεχρεώθησαν δέ οί Πανδοίδαι νά διαμείνουν έπί 1 2 έτη έξόρι

στοι είς τήν έρημον. 'Εκεί έδιδάχθησαν άπό τούς έρημίτας 

όσίους, τούς «Γιόγκι» όπως έμάθαμε σήμερα νά τούς λέμε, τήν 

γνώσιν τών όντων καί ένίκησαν δαίμονας καί θεούς μέ όπλα τά 

όποία έλαβεν ό Άριζούνα άπό τόν θεόν τού πυρός. Μετά τήν πά

rοδον τών 1 2 έτών τής έξορίας έξετάζεται είς συμβούλιον τών 

Πανδοϊδών τό πρόβλημα πολέμου η είρήνης. Ό άρχηγός τών 

Πανδοϊδών δέν άγαπό τόν πόλεμον, καί μάλιστα έναντίον συγγε

νών. Ό Κρισνό (όγδόη ένσάρκωσις τού Βισνού) έξαίρει τήν άν

δρείαν, όταν συμβαδίζει μέ τήν δικαιοσύνην, καί προτείνει τήν 

συνδιαλλαγήν, προσφερόμενος νά μεταβή ό ίδιος ώς πρεσβευ
τής είρήνης. 'Αλλά ό άρχηγός τών Καουραβών είναι άμετάπει-
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στος είς τό μίσος κατά τών Πανδοϊδών. "Ετσι ό πόλεμος καθίστα

ται όναπόφευκτος. Οί δύο στρατοί συναντώνται είς τός όχθος 

τής λίμνης Κουρουξέτρα. Ή μάχη διήρκεσε 18 ήμέρας καί περι

γράφεται λεπτομερώς, όπως είς τήν Ίλιόδα, μέ τός έκατέρωθεν 

όπωλείας καί διακυμάνσεις τού όγώνος, είς τόν όποίον πρωτα

γωνιστεί ό ανδοίδης Άρζούνα, ώς άλλος 'Αχιλλεύς, καί λαμβά

νουν μέρος δαίμονες κατέχοντες ύπερφυσικός δυνάμεις. Χαρα

κτηριστικόν είναι ότι έξαπελύθησαν έκατέρωθεν ύπερφυσικά 

μυστικό όπλα, προκαλέσαντα λάμψιν μυρίων ήλίων, τά όποία 

πρόκειται νά έπιφέρουν τρομακτικός καταστροφάς. Τότε όμως 

έπεμβαίνουν οί όσιοι Βραχμάνες καί όναγκάζουν τούς κυρίους 

τών ύπερφυσικών βλημάτων νά τά όνακαλέσουν, ώστε νά μή κα

ταστροφή ό κόσμος. Τέλος ένίκησαν οί Πανδοίδαι, φονευθέντος 

είς μονομαχίαν τού όρχηγού τών Καουραβών Δουριοδάνα. Ό 

όρχηγός τών Πανδοϊδών, λυπούμενος διά τόν θάνατον τόσων 

βασιλέων καί γενναίων πολεμιστών, άποφασίζει νά όποσυρθή είς 

τήν έρημον, όλλά τόν άποτρέπουν όλοι καί τόν πείθουν νά άνα

λάβη τήν βασιλείαν, διά τήν άσκησιν τής όποίας τού δίδουν σο

φάς συμβουλάς. 'Επακολουθεί άφήγησις τού θανάτου διαφόρων 

ήρώων καί ή άνάβασίς των είς τόν ούρανόν. 

Έγκαταλείποντες τήν Βαλαβαράτα, θά προτάξωμεν τήν Ραγ

γού-Βάνσα, τής Γιτά. 

Ραγγοϋ - Βάνσα η 'Επιτομή τής Ραμαϊάνα 

'Όπως ή Βαλαβαράτα θεωρείται έπιτομή τής Μαχαβαράτα, 

έτσι καί ή Ραγγού-Βάνσα, μολονότι αύθύπαρκτος, θεωρείται έπι

τομή τής Ραμαϊάνα τού Βαλμίκη. Ποιητής της φέρεται ό Καλιδά

σα, όστις έζησε τόν τελευταίον π.Χ. αίώνα καί έγραψεν έπικά 

ποιήματα καί τραγωδίας. 

Ή Ραγγού-Βάνσα, άποτελουμένη άπό 19 ραψωδίας, περι
γράφει τήν γενεαλογίαν 29 βασιλέων, έκ τών όποίων 4 πρόγονοι 

καί 24 άπόγονοι τού Ρόμα, πέριξ τού όποίου περιστρέφεται ή 

όλη διήγησις. Ό βασιλεύς Ράμα είναι ή 7η ένσάρκωσις τού θεού 

Βισνού. Ένεσαρκώθη τή παρακλήσει τών άλλων κατωτέρων 

θεών, διά νά καταπολεμήση τόν Ραβάνα, άρχηγόν τών πονηρών 

πνευμάτων (Ρασκάσα}, συλληφθείς έν γαστρί τής βασιλίσσης 

μητρός του κατά τρόπον ύπερφυσικόν. Ό Ράμα άπό νεαρός ήλι

κίας καταβάλλει γίγαντας καί δαίμονας, βοηθούμενος ύπό τών 

όσίων Βραχμάνων, λαμβάνει δέ σύζυγον τήν γηγενή (γεννηθεί

σαν άπό τή γή) Σιτά. Ό πατήρ του βασιλεύς Δασσαράτα μελετά 
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νά τοϋ παραδώση τήν βασιλείαν, άποσυρόμενος ό ϊδιος είς τήν 
έρημον, άλλά δεσμευθείς ύπό όρκου νά έκτελέση έπιθυμίαν 
μιάς τών συζύγων του, άναγκάζεται νά έξορίση διά 14 έτη τόν 
Ράμα, ό όποιος δέχεται εύχαρίστως τήν έξορίαν, διά νά μή γίνη ό 
πατήρ του έπίορκος. Ό Δασσαράτά άπό τήν λύπην του άποθνή
σει, ένθυμούμενος τούς λόγους τοϋ άσκητοϋ, τοϋ όποίου, κυνη
γών κατά τήν νεότητά του είς τό δάσος, έτόξευσε κατά λάθος 
καί έφόνευσε τόν υίόν. Ή ίστορία είναι πολύ συγκινητική καί 
ίστορείται διά μακρών είς τήν Ραμαϊάνα. Τό νέο παιδί έπήγαινε 
νά φέρη νερό ατούς διψασμένους τυφλούς έρημίτας γονείς του, 
όταν έτοξεύθη καί άπέθανε. Οί γονείς έκλαυσαν μέ συγκινητικά 
λόγια τό μοναδικό στήριγμά τους, καί τότε ό τυφλός άσκητής 
είπε στόν πατέρα τοϋ Ράμα: «Καί σύ σέ γεροντική ήλικία, θά λά
βης θάνατον έκ λύπης υίοϋ». 

Ό Ράμα είς τήν έρημον άποκρούει τόν έρωτα τής άδελφής 
τοϋ Ραβάνα, παραμένων πιστός είς τήν σύζυγόν του Σιτά, καί κα
ταβάλλει τούς έναντίον του κινηθέντας δαίμονας. Τότε ό Ραβά
να, μεταμορφώσας φίλον του δαίμονα είς χρυσήν έλαφον, άρπά
ζει τήν Σιτά. Ό Ράμα έκστρατεύει έναντίον του βοηθούμενος 
ύπό τών πιθήκων, καί μετά μακράς μάχας τόν φονεύει είς μονο
μαχίαν, ή όποία διήρκεσε 3 ή μέρας, άποκόψας μέ 1 Ο πυροειδείς 
ρομφαίας τάς 1 Ο κεφαλάς τοϋ Ραβάνα. Άπελευθερώσας τήν 
Σιτά τήν έπαναφέρει άμωμον, έπί άρματος φερομένου διά τοϋ 
αίθέρος καί όδηγουμένου διά τής διανοίας τοϋ Ράμα. Λήξαντος 
δέ τοϋ χρόνου τής έξορίας του, άναλαμβάνει τήν βασιλείαν άπό 
τόν άδελφόν του Βαράτα όσης τήν ήσκησεν ώς έπίτροπός του, 
χωρίς νά τήν έπιβουλευθή. Ή εύδαιμονία τοϋ νικητοϋ Ράμα σu
μπληροϋται διά τής έγκυμοσύνης τής συζύγου του Σιτά. 'Αλλά 
πρίν καταστή πατήρ, λαμβάνει τήν σκληρήν άπόφασιν νά τήν 
έξορίση είς τήν έρημον, διότι, αν καί άμωμος, είχε δυσφημισθή, 
έκ τοϋ λόγου ότι κατά τήν άρπαγήν της διέμεινεν είς τόν οίκον 
τοϋ Ραβάνα. 

Ή Σιτά έγκαρτερεί, περιθάλπεται είς τήν έρημον πατρικώς 
άπό τόν άσκητήν Βαλμίκη καί γεννά διδύμους υίούς, είς τούς 
όποίους ό Βαλμίκη έδίδαξε τάς Βέδας καί τήν Ραμαϊάνα. Ψάλλο
ντες τήν Ραμαϊάνα οί μικροί βασιλόπαιδες έρημίται συγκινούν 
τόν Ράμα, ό όποίος προσφέρει τήν βασιλείαν είς τόν διδάσκαλόν 
του Βαλμίκη. Οίιτος όμως τήν άποκρούει καί ζητά άπό τόν Ράμα 
νά άποκαταστήση τήν Σιτά. Ό Ράμα θέλει άντικειμενικήν άπό
δειξιν τής άθωότητάς της, τήν όποίαν ή Σιτά δίδει διά τοϋ θανά
του της κατερχομένη είς τήν μητέρα της Γήν. 
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Ή ποιητική αύτή άφήγησις τών περιπετειών τού Ράμα διακο
σμείται μέ πολλά ένδιαφέροντα έπεισόδια. 

"Η Γιτά, ή Μπαγκαμπάντ-Γκιτά, είναι ένα όπό τά ύψιπετέστε

ρα βιβλία τής παγκοσμίου φιλολογίας. "Αποτελεί τήν ίεράν βί

βλον τών Ίνδουϊστών, ή μάλλον τό Εύαγγέλιόν τους, έάν θελή

σωμεν νά παραλληλίσωμεν πρός τήν Πολ. Διαθήκην τάς Βέδας, 

τών όποίων ή Γιτά θεωρείται έπιτομή. 'Ορθώς ό Γεώργ. Τυπάλ

δος (καί όχι ό Δημ. Γαλανός, όπως μερικοί άναφέρουν) τήν έπο

νομάζει «θεσπέσιον Μέλος». '"Αλλοι τήν μεταφράζουν «Τό άσμα 

τού Δεδοξασμένου, ή τού Κυρίου, ή τού Εύλογημένου» ή «Τό 

θεϊκό τραγούδι». 

"Υπάρχουν πλείστοι μεταφράσεις τής Μπαγκαμπάντ-Γκιτά, 

άλλά είναι ζήτημα κατά πόσον άποδίδουν τό άκριβές κείμενον. 

"Η πρώτη 'Αγγλική έκδοσις έγένετο τό 1785. Ό Δημ. Γαλανός, 

είς τό τέλος τού χειρογράφου τής μεταφράσεώς του σημειώνει: 

« Έδιδάχθην ταύτην τήν Γιτάν παρά τού Κανδαρδάσα, τη 1 2η τού 

Νοεμβρίου κατά τό ςιωβ· έτος (1802), έν Κασσή τή πόλει τών 

Βραχμάνων». Ώς έκ τούτου ή μετάφρασίς του θεωρείται ώς μία 

έκ τών μάλλον αύθεντικών. Ό έκδότης Γ. Τυπάλδος γράφει: «·ο 

άοίδιμος Γαλανός, έννοών καλώς τήν άρχαίαν Σανσκριτικήν 

γλώσσαν, γνωρίζων έπίσης τά φιλοσοφικά συστήματα καί τάς θε

οσοφικάς δοξασίας τών 'Ινδών, καί ών μεμυημένος είς τά μυστή

ρια καί τάς άγιαστείας αύτών, έδιδάχθη, όπερ έστί έμελέτησε καί 

μετ' έπιστασίας έξήγησε ... ». Χαρακτηρίζει δέ τήν Γιτά ώς «θεο

σοφικόν διάλογον μεταξύ τού Κρισνά (8ης ένσαρκώσεως τού 

Βισνού) καί τού Άρζούνα (υίού τού Πανδού), περιέχοντα έν συ

νόψει τήν φιλοσοφίαν καί μυστηριώδη θεολογίαν τών άρχαίων 

'Ινδών». 
Ή Άννυ Μπέζαντ, μεταφράσασα καί αύτή τήν Γιτά, γράφει 

είς τόν πρόλογον τής έκδόσεως, ότι τό δίδαγμα τού βιβλίου είναι 

ότι ό πνευματικός άνθρωπος δέν είναι άπαραίτητον νά γίνη άνα

χωρητής διά νά έπιτύχη τήν ένωσίν του μέ τήν θείον Ζωήν. Ή 

ένωσις αϋτη δύναται νά πραγματοποιηθή καί μέσα είς τήν τύρ

βην τού κοινωνικού βίου, άφού τά έμπόδια διά τήν ένωσιν δέν 

εύρίσκονται έκτός ήμών, άλλα εύρίσκονται έν ήμίν. Είναι όμως 

άπαραίτητον νά σιγήσουν τά πάθη, νά κυριαρχηθούν αί αίσθή

σεις, νά σταματήση ή έλξις καί ή άποστροφή τών καταστάσεων 

καί τών προσώπων, νά καταστή ό άνθρωπος άπαθής καί άδιάφο

ρος διά τούς καρπούς τών πράξεών του, καί τότε δύναται νά έπι

τευχθή ή έναρμόνισίς του μέ τόν παλμόν τής θείας Ζωής καί ή 

ένωσις μέ τό θείον. 
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Ή Γιτά θεωρείται ώς ενα έπεισόδιον τής Μαχαβαράτα καί 
άποδίδεται είς τόν σοφόν Βραχμάνο Βεάσα. 'Ίσως όμως καί νά 
έγράφη πολύ μεταγενεστέρως, πιθανώς κατά τούς περί τήν γέν
νησιν τού 'Ιησού αίώνας, περιέχει δέ τήν πεμπτουσίαν τής Βραχ

μανικής διδασκαλίας. 
Ποίον τό πλαίσιον τής. Γιτά; Πρίν άρχίση ή γνωστή μας άπό τήν 

Βαλαβαράτα μάχη τής Κουρουξέτρα, ό πολεμιστής Άρζούνα, 
βλέπων τούς είς τά δύο στρατόπεδα συγγενείς καί φίλους, καί 
άναλογιζόμενος τά κακά τά όποία θά πάθουν έκ τής μάχης, κα
ταλαμβάνεται ύπό άθυμίας καί άρνείται νά πολεμήση. Τότε ό 
Κρισνά, πού είναι ό άρματηλάτης του, τού όμιλεί περί τής έπιτε

λέσεως τού καθήκοντος, περί τής άθανασίας τής ψυχής καί περί 
τής ούσίας τού θείου. Τού έξηγεί ότι ό σκοπός ·τής ζωής είναι ή 
άπολύτρωσις τού άνθρώπου, ητις έπιτυγχάνεται διά τής άσκήσε
ως τής πρακτικής άρετής, ή όποία γεννά τήν άπάθειαν καί όταν 
άσκείται χωρίς ό άνθρωπος νά άποβλέπη είς τόν καρπόν τών έρ
γων του, όδηγεί πρός τήν θ ε ω ρ ί α  ν τού θείου καί είς ε ν ω -
σ ι ν nρός αύτό. Μόνον έτσι τερματίζονται αί μετενσαρκώσεις 
τής άνθρωnίνης ψυχής είς διάφορα σώματα. 

Άλλ' άραγε, ή μάχη τής Κουρουξέτρα είναι μόνον ή μάχη με
ταξύ Πανδοϊδών καί Καουραβών, ιϊ μήπως είναι ό καθημερινός 
συνειδησιακός άγών, ό διεξαγόμενος είς τό έσωτερικόν κάθε 
άνθρώπου μεταξύ τών άγαθών καί τών κακών τάσεών του; 

'Ομιλούντες διά τήν Γιτά, δέν είναι δυνατόν νά μή μεταφέρω
μεν-κατά άκριβή μετάφρασιν άπό τό κείμενον τού Δημ. Γαλανού 
-τά θαυμάσια λόγια τού Κρισνά πρός τόν Άρζούνα, τά άναφερό
μενα είς τήν άθανασίαν τής ψυχής (κεφ. Β' παράγρ. 11-30).

«Έσύ λυπάσαι γιά δσα δtν είναι άξια λύπης, καί λtς σοφά 

λόγια. Άλλ' οί σοφοί ούδtποτε λυπούνται, ούτε γιά κείνους 

πού πεθαίνουν, ούτε γιά κείνους πού ζούν. 

Έγώ, tσύ, καί όλοι αύτοί tδώ οί βασιλείς καί ήγεμόνες 

λαών, δtν ύπήρξε καιρός που δtν ύπήρχαμε, ούτε θά ύπάρξη 

καιρός πού δtν θά ύπάρχουμε. 'Όλοι καί πάντοτε ύπήρχαμε καί 

πάντοτε θά ύπάρχουμε. 

'Όπως ή .ψυχή παραμένει ή ίδια στό σώμα τού άνθρώπου καί 

κατά τήν παιδική ήλικία καί κατά τή νεότητα καί κατά τά γερα

τειά, έτσι καί μετά τό θάνατο άλλο σώμα παίρνει. 'Ώστε ό σο

φός δtν ταράσσεται ούτε μt τή γέννηση, ούτε μt τήν κατα

στροφή τού σώματος. 

'Όσα προξενούν στίς αίσθήσεις άλλοτε ζέστη κι' άλλοτε 

κρύο, άλλοτε χαρά κι άλλοτε λύπη, έρχονται καί παρέρχονται. 
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Γι' αύτό εiναι πρόσκαιρα. Νά tγκαρτερής σ' αύτά. 'Όποιος άπ' 

αύτά δtν καταπονείται, όλλά μένει ό ίδιος καί στά καλά καί στά 

κακά καί όδιάφορος, αύτός είναι άξιος τής όθανασίας. 

Στά μάταια δtν ύπάρχει όλήθεια καί στήν όλήθεια δtν 

ύπάρχει ματαιότης. Τό ψέμα δtν γίνεται όλήθεια καί τό όνύ

παρκτο δtν γίνεται ύπαρκτό. Έτσι λένε γι' αύτά tκείνοι πού τά 

γνωρίζουν. 

·εκείνο πού ζωογονεί τό κάθε τί, μάθε πώς δt φθείρεται, κι'

αύτό τό άφθαρτο κανείς δtν μπορεί νά τό καταστρtψη. Μονά

χα τά σώματα καταστρέφονται καί μόνον αύτά μπορούν νά πε

θάνουν. "Αλλά ή ψυχή είναι αίώνια, άφθαρτη, άπειρη, όκατάλυ

τη, όπεριόριστη. 

"Όποιος νομίζει πώς ή ψυχή μπορεί νά καταστρtψη η νά κα

ταστραφή, τίποτε δt γνωρίζει. Γιατί ή ψυχή οϋτε καταστρέφει, 

οϋτε καταστρέφεται. 

"Η ψυχή δtν γεννιέται, ούτε πεθαίνει, οϋτε μεταβάλλεται, 

γιατί είναι άπλαστη. "Αγέννητη, αίώνια, όμετάβλητη, άναρχη, 

όναλλοίωτη, δtν καταστρέφεται όταν τό σώμα πεθαίνει. 

Γιατί όπως ό άνθρωπος πετάει τά παλιά του ροϋχα γιά νά 

φορtση άλλα καινούργια, .έτσι καί ή ψυχή tγκαταλείπει τά πα

λιά σώματα, γιά νά πάρη άλλα νεώτερα. 

Τήν ψυχή τό σπαθί δtν τήν κόβει, ή φωτιά δtν τήν καίει, τό 

νερό δtν τήν ύγραίνει, ό όtρας δtν τήν ξεραίνει. 

Άφοϋ, λοιπόν, ξέρεις πώς ή ψυχή είναι άπρόσβλητη, άμετά

βλητη, άναρχη, άόρατη, άφθαρτη, δtν πρέπει νά λυπάσαι. 

'Αλλά καί άν άκόμη είχες τήν ίδtα πώς ή ψυχή γεννιέται καί 

πεθαίνει, πάλι καί τότε δtν θάπρεπε νά λυπάσαι. 

Γιατί έκείνου πού γεννιέται, είναι βέβαιος ό θάνατος, κα

θώς κι' tκείνου πού πεθαίνει ή γέννηση. 'Ώστε δέν πρέπει νά 

λυπάσαι γιά κάτι πού είναι άναπόφευκτο. 

Τά σώματα πού προέρχονται όπό τήν ϋλη, πάλι στήν ϋλη 

διαλύονται, όρατά μονάχα όνάμεσα στή γέννηση καί στό θάνα

το. Πώς, λοιπόν, μπορείς νά θρηνής γι' αύτά; 

Τήν ίδtα τής ψυχής άλλος τή δέχεται μ' άπορία, κι' άλλος μt 

θαυμασμό. Άλλος έκπλήσσεται πού άκούει γι' αύτήν, κι' άλλος, 

όκούγοντας τίποτα δt νοιώθει. 

Αύτή ή ψυχή, πού δέν μπορεί νά καταστραφη καί είναι αίώ

νια, ύπάρχει σέ όλα τά σώματα. Δέν μπορείς, λοιπόν, νά λυπά

σαι γιά τό θάνατο τών σωμάτων.» 
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Αύτά έδίδαξεν ό Κρισνά ατόν Άρζούνα. 

Έπίσης θά άναφέρωμεν τήν περί ένανθρωπήσεως τοϋ θείου 

διδασκαλίαν τοϋ Κρισνά (κεφ. Δ' παράγρ. 5-1 Ο): 

«Πολλές γεννήσεις καί σένα καί μένα tχουν γίνει, τίς 

όποίες tγώ όλες γνωρίζω, όχι όμως καί σύ. 

Γιατί dν καί είμαι άγtννητος, άμετάβλητος καί κύριος τών 

όντων, παίρνοντας μt τή θέλησή μου ύλική μορφή, γίνομαι άν

θρωπος. 

'Όταν λιγοστεύει ή δικαιοσύνη καί περισσεύει ή άνομία, 

τότε tγώ tνσαρκώνομαι. 

Γίνομαι άνθρωπος σt κάθε αίώνα, γιά νά προστατεύω τούς 

άγαθοίις, νά tξολοθρεύω τούς κακούς, καί νά σώζω τό νόμο. 

'Όποιος πραγματικά γνωρίζει τή θεία μου γέννηση καί τα 

θεία μου έργα, αύτός, όταν tγκαταλείψη τό σώμα, δέν ξανα
γεννιέται, άλλά μαζί μου tνώνεται. 

Γιατί όσοι είναι άπαλλαγμtνοι άπό tπιθυμία, φόβο καί θυμό, 

όσοι tμtνα σκέπτονται καί tλπίζουν σt μένα, όσοι μt τή γνώση 

καθαρίζονται καί μt τήν tγκράτεια, αύτοί είσtρχονται στήν ού

σία μου». 

θά άναφέρωμεν άκόμη μίαν περικοπήν, άπό τήν όποίαν έν

δέχεται νά ηντλησε τήν έμπνευσίv του ό R. Kipling, ό όποίος έζη

σεv είς τάς 'Ινδίας, διά τό θαυμάσιον ποίημά του «lf you can ... » 

(κεφ. ΙΒ' παράγρ. 13-19). 

«'Όποιος είναι εύγενικός καί πρόθυμος πρός όλα τά έμψυχα 

όντα, εύσπλαχνικός καί ταπεινός, καί δέν έχει ύπερηφάνεια, καί 

μένει ό ίδιος σέ άτυχία καί σέ δυστυχία, καί ύπομονετικός. 

'Όποιος είναι πάντοτε εύχάριστος, νηφάλιος, κύριος τοϋ έαυτοϋ 

του καί μέ πεποίθηση σέ μένα, άφοσιωμένος σέ μένα στήν καρδιά 

καί στό νοϋ, καί μέ λατρεύει, αύτός είναι ό άγαπημένος μου. 

Έκείνος πού δέν ταράσσει τόν κόσμο καί ούτε ταράσσεται 

άπό τόν κόσμο, πού είναι άπαλλαγμένος άπό ήδονή, φθόνο, 

φόβο καί ταραχή τοϋ νοϋ, αύτός είναι ό άγαπημένος μου. 

'Όποιος δέν έχει έρωτα καί είναι καθαρός, πρόθυμος, άδιά

φορος καί χωρίς λύπες, όποιος καταφρονεί τά πράγματα τοϋ κό

σμου καί έμένα σέβεται, αύτός είναι ό άγαπημένος μου. 

'Όποιος είναι ό ίδιος σέ έχθρό καί σέ φίλο, σέ τιμές καί σέ 

καταφρόνια, στό κρύο καί στή ζέστη, σέ χαρά καί σέ λύπη, καί σέ 

τίποτα δέν είναι προσκολλημένος, όποιος μένει ό ίδιος σέ έπαι

νο καί σέ κατηγορία, σιωπά καί είναι εύχάριστος στόν καθένα, 

άνέστιος καί μέ σταθερό φρόνημα, καί μένα λατρεύει, αύτός εί

ναι σέ μένα άγαπημένος». 
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Ίτιχασα - σαμουτσαΤα, τουτέστιν 'Αρχαιολογίας Συλλογή η 

περί διαλόγων καί μύθων 

Τό βιβλίον τοϋτο, μέ τόν τριπηχυαίον τίτλον, είναι πλήρες σο

φίας όλλό καί εύχόριστον είς τήν όνάγνωσιν. 'Αποτελεί έκλογήν 

χαριεστάτων μύθων καί διαλόγων ήθικοϋ περιεχομένου, είλημμέ

νων έκ τής Μαχαβαράτα, ή όποία -όπως ήδη όναφέραμεν- άποτε

λείται όπό 200.000 στίχους, όποδιδομέγη είς τόν σοφόν Βεάσα. 

Ό συγγραφεύς ή έρανιστής τής Ίτιχασα - σαμουτσαϊΌ, άπο

τελουμένης όπό 3.333 στίχους, είναι άγνωστος. Είς τό προοίμιόν 

του έξαίρει τήν σοφίαν τής Μαχαβαράτα, ή όποία έρμηνεύει καί 

ύποκαθιστό πλήρως τάς Βέδας, καθώς καί τοϋ ποιητοϋ της Βεά

σα, συμβουλεύοντας τήν άποφυγήν τοϋ κακοϋ καί τήν έπιδίωξιν 

τοϋ όγαθοϋ, άπό τό στόμα τοϋ όποίου ρέει ό άγαθός λόγος, ώς 

μέλι γλυκύν έκ τοϋ άνθους λωτοϋ. Καί ένθυμοίιμεθα τό Όμηρι

κόν «τοϋ καί άπό γλώσσης μέλιτος γλυκύεν ρέει αύδή». 

Ό άγνωστος συγγραφeύς τής Ίτιχασα - σαμουτσαϊΌ όνομά

ζει τό ίδιον αύτοϋ έργον «άνάξιον ποίημα», ένώ διά τήν Μαχαβα

ράτα διερωτάται ποία θά ήτο ή κατάστασις τοϋ κόσμου, τυφλοϋ 

έξ άγνοίας καί σκότους, έάν δέν ύπήρχον αύτά τά τρία, ή Μαχα

βαράτα, ό 'Ήλιος καί ή Σελήνη; 

Ή Ίτιχασα - σαμουτσαία άποτελείται άπό 33 αύτοτελή κεφά

λαια, ή μάλλον άπό 32, διότι τό 31 ον δέν προέρχεται άπό τήν 

Μαχαβαράτα, περιέχον τόν μϋθον τής άγελάδος Βαχουλά, ή 

όποία έπεσεν είς όνυχας λέοντος καί κλαίουσα τόν παρεκάλεσε 

νά τήν άφήση νά άποχαιρετίση τόν μόσχον της, ύποσχομένη ότι 

θά έπανέλθη διά νά καταβροχθισθή. Ό λέων, πειθόμενος είς 

τούς όρκους της τήν άφήνει νά φύγη. Ή Βαχουλά θηλάζει διά 

τελευταίον φοράν τόν μόσχον, τοϋ δίδει συγκινητικός συμβου

λάς, άποχαιρετά τή μητέρα καί τάς φίλος της άγελάδας, αί 

όποίαι ματαίως προσπαθούν νά τήν άποτρέψουν άπό τοϋ νά 

τηρήση τήν ύπόσχεσίν της, τούς έμπιστεύεται τόν μόσχον της, 

έπικαλουμένη έπ' αύτόν τήν προστασίαν τών θεών όλων, καί 

άπέρχεται είς τόν λέοντα, διά νά μή παραβή τόν δοθέντα όρκον. 

Ό λέων συγκινείται, μετανοεί διά τάς ζωοκτονίας του καί άφήνει 

τήν Βαχουλά νά έπιστρέψη είς τόν προσφιλή μόσχον της. 

Άναφέρομεν τούς τίτλους μερικών έκ τών κεφαλαίων τοϋ βι

βλίου: Περί παραμυθίας, περί πεπρωμένου, περί έγκρατείας, 

περί φιλοξενίας, περί άπαλλαγής τών τοϋ κόσμου δεινών, περί 

άρετής, περί ματαιότητας τών τοϋ κόσμου, περί οίκήσεως μετ' 

άγαθών άνδρών, περί άποχής κρεωφαγίας κλπ. 
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Τό βιβλίον παρέχει ήθικά διδάγματα προσφερόμενα υπο 

μορφήν μύθων, ώς τής άγελάδος Βαχουλά, παραινέσεις καί άπο
φθέγματα, ώς τά περιεχόμενα είς τόν Πρόδρομον, καί άποβλέ

πει είς τήν άποφυγήν τού κακού, είς τήν άσκησιν τής άρετής καί 
είς τήν λύτρωσιν τού θεόφρονος άνθρώπου έκ τών πραγμάτων 
τού ματαίου κόσμου. 

Μεταφέρομεν ώς δείγμα μερικός περικοπάς είς πρόχειρον 

μετάφρασιν: 
- Δtν άρμόζει σt dνθρωπον θνητόν νά λtγη: 'Όχι σήμερον,

άλλ'ά αϋριον. Χωρίς dλλο θά tλθη μία αϋριον κατά τήν όποίαν 
tκείνος δtν θά ύπάρχη. Ό σώφρων άς κόμη σήμερον tκείνα τά 
όποία tπρόκειτο νά γίνουν αϋριον. Ό θάνατος δtν περιμένει, 
είτε τό έργον τοϋ άνθρώπου tτελtσθη, είτε δtν tτελtσθη. 

- 'Όστις δtν ψέγει τά tλαττώματα τών άλλων, άλλ' tπαινεί

τάς άρετάς των, αύτός πορεύεται είς τόν άτελεύτητον ούρα
νόν. 

- Καθώς ή μέλισσα συλλέγει τό μέλι tκ πολλών καί διαφό
ρων άνθtων, έτσι καί φρόνιμος άνθρωπος συλλέγει τό tξαίρε
τον καί τό άριστον tκ πολλών σπουδαίων άνδρών καί βιβλίων. 

Έπί πλέον θά άναφέρωμεν ένα μόνον μύθον τού βιβλίου, 

(διότι τής άγελάδος Βαχουλά είναι παρείσακτος) καί τούτον πε
ριληπτικώς ϊνα έξ όνυχος διαγνώσωμεν τόν λέοντα. 

Κάποιο δηλητηριώδες φίδι έδάγκασε ένα παιδί καί τό άφησε 
νεκρό. 'Ένας θηρευτής έπιασε τό φίδι καί τό έφερε στή μητέρα 
τού παιδιού, προθυμοποιηθείς νά τό σκοτώση, γιά τό κακό πού 
έκαμε. 

Άλλ' ή μητέρα τού παιδιού είπε στό θηρευτή ν' άφήση έλεύ

θερο τό φίδι, γιατί ό θάνατός του δέν πρόκειται νά έπαναφέρη 
στή ζωή τό παιδί της. Τό φίδι -λέγει- δέν είναι παρά τό όργανον 

τής είμαρμένης καί δέν πρέπει κανείς νά κάνη κακό άντί κακού, 
άλλά μόνον καλό. 

Ό θηρευτής όμως έπιμένει ότι πρέπει νά σκοτώση τό φίδι. 
Τότε τό φίδι τού λέει ότι δέν πταίει αύτό, διότι έξετέλει προστα
γήν τού Θανάτου. 

'Έρχεται ό Θάνατος καί λέγει ότι δέν πταίει ούτε αύτός, άλλά 
ό χρόνος, διότι τά πάντα, κινητά καί άκίνητα, είς τόν ούρανόν η 
τήν γήν, ύπόκεινται είς τόν Χρόνος, ό όποίος είναι άναρχος καί 
άτελεύτητος καί πρωταίτιος τού παντός. 

Τότε έρχεται ό Χρόνος καί λέγει: Ούτε έγώ, ούτε ό Θάνατος, 
ούτε τό φίδι, εϊμεθα αίτιοι τού θανάτου τού παιδιού. Άλλά τά πε

πραγμένα έργα του. Καί πάντες εϊμεθα ύπεξούσιοι είς τό πε-
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πραγμένον έργον. Συνεπώς, αιτία τού θανάτου τού παιδιού είναι 
τό ίδιο τό παιδί, μέ τά έργα τού προηγουμένου βίου του. Τά άπο
τελέσματα τών καλών η κακών έργων ούδείς δύναται νά μετα
τρέψη. 

Τοιούτον τό περιεχόμενον τής Ίτιχασα-σαμουτσαία. 

Χιτοπαδόσσα καί Ψιττακού Μυθολογίαι νυκτεριναί, ετι δέ Στε

φανίτης καί 'Ιχνηλάτης 

Ή Χιτοπαδάσσα άποτελείται άπό 5 βιβλία καί περιέχει ήθικο

πολιτικούς μύθους, πλουτισμένους μέ πολλά φιλοσοφικά άπο

φθέγματα, ύπενθυμίζοντας είς ώρισμένα σημεία τούς Αίσω

πείους. 

Συγγραφεύς της άναφέρεται ό Βισνουσαρμάν, ζήσας τόν Ε' 

μ.Χ. αίώνα. Πιθανώτερον όμως είναι δτι άποτελεί συλλογήν πα

λαιοτέρων μύθων, τούς όποίους άποδίδουν είς τόν σοφόν Πιδ

πάϊκα, δστις έζησε 300 έτη π.Χ. 

Έκ τών μύθων τούτων, τούς όποίους κατά τόν 6ον μ.Χ. αίώνα 

μετέφερεν ό βασιλεύς Χοσρόης είς τήν Περσίαν καί οί όποίοι 

άκολούθως διεδόθησαν, ύπό διαφόρους τίτλους, μετονομασίας 

καί παραλλαγάς, είς όλην τήν Άσίαν, ηντλησαν αί Άραβες καί 

διεμόρφωσαν τήν Χαλιμά καί τάς όλλας άραβικάς διηγήσεις. 

Ήντλησεν άκόμη καί ό Βοκκάκιος είς τήν Δεκαήμερον. 

Προγενεστέρα κατά 700 έτη τής μεταφράσεως τού Δημ. Γα

λανού είναι ή μετάφρασις τού έξ 'Αντιοχείας ίατρού, φιλοσόφου 

καί άξιωματούχου είς τό Βυζάντιον, Συμεώνος τού Σήθ, ό όποίος 

ηκμασεν έπί βασιλείας Άνδρονίκου, Μιχ. Δούκα, Νικηφόρου καί 

'Αλεξίου Κομνηνού, γνωστή ύπό τόν τίτλον «Στεφανίτης καί 

'Ιχνηλάτης». Ή μετάφρασις τού Σήθ, έστερημένη πολλών φιλο

σοφικών άποφθεγμάτων, άλλά πλουτισμένη μέ διαφόρους προ

σθήκας, άρχαιοελληνικάς καί χριστιανικός, μετεφράσθη άργό

τερον είς τήν Λατινικήν, έκδοθείσα τό 1679 είς Βερολίνον. 

'Ετέρα έκδοσις έγένετο είς τήν Έλληνικήν έν Βιέννη κατά τό 

1783, ύπό τόν τίτλον «Μυθολογικόν, ήθικόν, πολιτικόν τού Πιλ

πάϊδος Ίνδού φιλοσόφου, μεταφρασθέν έκ τής Γαλλικής». 

'Ώστε βλέπομεν, μίαν εύρυτάτην διάδοσιν, μέ διαφόρους τί

τλους καί πολλάς παραλλαγάς. Ό Δημ. Γαλανός, μάς έπαναφέ

ρει είς τό Σανσκριτικόν πρωτότυπον τής Χιτοπαδάσσα, έκ τού 

όποίου όμως μετέφρασε μόνον τό Α' βιβλίον, τό δέ ύπόλοιπον έξ 

'Ινδικού χειρογράφου, μή προφθάσας νά συμπληρωση τό όλον 

κείμενον, έργασθείς μόνον έπί τών τριών πρώτων βιβλίων. 'Ως έκ 
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τούτου ό Γ. Τυπάλδος έξέδωσεν όμού μέ τό μεταφρασθέν ύπό 

τού Γαλανού μέρος καί τήν κατά 7 αίώνας άρχαιοτέραν μετά

φρασιν τού Συμεώνος μαγίστρου τού Σήθ, ύπό τόν τίτλον «Στε

φανίτης καί 'Ιχνηλάτης» διαιρουμένην είς 15 κεφάλαια, τά όποία 

ό Σήθ όνομάζει «τμήματα». Έκ τής παραβολής τών δύο κειμένων 

βλέπομεν τάς πολλάς παραλλαγάς. 

Αί δέ «Ψιττακού Νυκτερινοί Μυθολογίαι» είναι εύτράπελος 

διήγησις , όπως γράφει έν άρχή τό βιβλίον, «είς ήδείαν διατριβήν 

τών νοημόνων άνθρώπων», μέ κύριον θέμα τήν συζυγικήν άπι

στίαν καί τάς πονηρίας τών γυναικών. 

Ό έμπορος Μαδάνα φεύγει είς μακρόν ταξίδιον καί ή σύζυγός 

του Πραββαβατή μένει μόνη καί άπαρηγόρητη. Τήν πλησιάζουν δό

λιοι γυναίκες καί τής προτείνουν νά παρηγορηθιj μέ άλλους άν

δρας, άπολαμβάνουσα τού καρπού τής έφημέρου νεότητος. Ή 

Πραββαβατή πείθεται νά παραβιj τήν συζυγικήν πίστιν καί έτοιμά

ζεται νά πάη είς διασκέδασιν. Άλλά στό σπίτι ύπάρχει μία κίσσα καί 

ένας ψιττακός. Ή κίσσα τής λέει «Μήν πάς. Είναι άνάρμοστο». Ή 

κυρία όργίζεται καί θέλει νά σκοτώση τήν κίσσαν, ή όποία πετάει 

καί φεύγει. Τότε ό ψιττακός, φοβούμενος μήπως πάθη τά ϊδια, δεί

χνεται πονηρότερος. «Ναί, τής λέγει, νά πάς, δέν είναι άξοπρεπές 

γιά μιά τίμια γυναίκα, άλλά έστω. Άρκεί νά ξέρης νά τά καταφέρης. 

Νά έχης τήν έτοιμότητα νά άντιμετωπίζης τά άπροσδόκητα. Νά ξε

φύγης, όπως ή Μασοπαβασινή». Ή κυρία ζητάει νά μάθη τί είναι 

αύτή ή ίστορία, ό Ψιττακός τήν διηγείται, ή ώρα περνάει καί ή 

Πραββαβατή κοιμάται φρόνιμα στό σπίτι. 

Τήν άλλη βραδυά τά ϊδια. Ή κυρία έτοιμάζεται νά βγή «γευ

σομένη ήδονής άνδρός άλλοτρίου». Ό ψιττακός τής λέγει: «Νά 

πάς, άρκεί νά ξέρης νά τά καταφέρης όπως ή Ίασσοδεβή». Ή 

Πραββαβατή ζητάει νά μάθη καί αύτήν τήν ίστορία, κι' έτσι περ

νάει καί ή 2η νύκτα. Τό ϊδιο γίνεται καί τίς έπόμενες νύκτες, καί ό 

Ψιττακός διηγείται άλλεπάλληλες ίστορίες συζυγικής άπιστίας 

καί διάφορες άλλες, μέχρι τής έπιστροφής τού έμπόρου, όστις 

εύρίσκει τήν γυναίκα του πιστήν, τουλάχιστον σωματικώς. 

Τ ό χειρόγραφον τού Γαλανού ίστορεί 60 μόνον νύκτας καί στα

ματά είς τήν 61 ην. 'Υπολογίζονται ότι λείπουν 12 ιϊ 13 νύκτες. 

Βλέπετε ότι είναι τό 'ίδιον σύστημα τής Χαλιμά. Μέ ένδιαφέ

ρουσες διηγήσεις άναβάλλεται έκεί ή θανάτωσις τής όδαλίσκης, 

έδώ ή έκτέλεσις τής συζυγικής άπιστίας. Καί ό άναγνώστης πα

ρακολουθεί τάς διηγήσεις. 

Θά παραθέσωμεν μερικός έξ αύτών. 

Ή σύζυγος ένός έμπόρου, όνόματι Λαξμή, ώδηγήθη άπό ϋπο-
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nτον φίλην είς ϋnοnτον οίκίαν, διά νά συναντήση έραστήν. Άλλ' 

ό έραστής δέν φαίνεται, καί ή Λαξμή, «οίστρουμένη τώ έρωτι», 

στέλλει τήν καλήν φίλην νά τής προσκομίσει τόν πρώτον άνδρα 

πού θά συναντήση. Ή φίλη, χωρίς νά τό ξέρη, όδηγεί τόν σύζυ

γόν της. Μόλις τόν βλέπει ή Λαξμή, τί κάνει; Τόν πιάνει άnό τά 

μαλλιά καί βάζει τίς φωνές: «'Εσύ πονηρέ καί δόλιε, μού έλεγες 

πάντα πώς μού είσαι πιστός. Τώρα σέ δοκίμασα καί σέ γνώρισα». 

Ό σύζυγος είδε κ' έπαθε νά τήν καλοnιάση καί νά δικαιολογηθή. 
Άλλη ίστορία. 

Στίς όχθες ένός ποταμού κατοικούσε ενας πλούσιος γεωρ

γός. Ή γυναίκα του, που ήταν άκόλαστη, περνούσε μέ βάρκα τή 

νύκτα τό ποτάμι καί πήγαινε στήν άnέναντι όχθη, όπου δίπλα ατό 
Ναό τού θεού Σίβα τήν περίμενε ό έραστής της. Τό μαθαίνει ό 

σύζυγος, καί ενα βράδυ nαραφυλάει στήν άnέναντι όχθη, γιά νά 

βεβαιωθή. Ή γυναίκα του τόν βλέπει καί άντί νά nάη ατόν έρα

στή, γεμίζει μιά στάμνα νερό άnό τό ποτάμι καί λούει τό άγαλμα 

τού θεού, έnικαλουμένη τήν προστασία του γιά τόν σύζυγόν της. 

Καί ό καϊμένος ό σύζυγος, σάν βρεγμένη γάτα γυρίζει ατό σπίτι 

του, βέβαιος ότι έσυκοφάντησαν τή γυναίκα του. 

Τρίτη ίστορία. 

Ή Σριδεβή άnατούσε άσύστολα τόν άνδρα της, καί άνακαλυ
φθείσα άnό τόν nεθερόν της, ό όnοίος όμως δέν πρόφτασε νά 

ίδή τό πρόσωπον τού έραστού, διαμαρτύρεται ότι συκοφαντείται 

καί ότι θά άnοδείξη πανηγυρικώς τήν άθωότητά της. 'Υπήρχε 
στήν πόλι άγαλμα θεού, κάτω άnό τά πόδια τού όnοίου δέν έnέ

τρεnε ό θεός νά nεράση όποιος έλεγε ψέματα. Ή Σριδεβή συ

νεννοείται μέ τόν έραστή της καί ένώ τήν άλλη ήμέρα, λουσμένη 
καί φέρουσα άνθη καί λιβανον, έnλησίαζε είς τόν Ναόν, όρμά ό 

έραστής, προσποιούμενος τόν τρελλόν, καί τήν έναγκαλίζεται 
δημοσίςι. 

Ό κόσμος τόν διώχνει, ή Σριδεβή δυσανασχετεί, λούεται έκ 
νέου διά νά καθαρισθή άnό τόν έναγκαλισμόν τού τρελλού, καί 

έnανερχομένη είς τόν Ναόν, προσεύχεται: «ΤΩ θεέ, έάν μέ ήγγι
σε άλλος κανείς, έκτός άnό αύτόν τόν τρελλόν, νά μή άξιωθώ νά 

περάσω κάτω άnό τά πόδια σου». 

θά nροσθέσωμεν καί μίαν τετάρτην ίστορίαν, κατάλληλον καί 

δι' άνηλίκους. 
Μιά γυναίκα μέ δυό μικρά παιδιά, βαδίζουσα ατό δάσος, συ

ναντά μιά τίγρι. Ή γυναίκα, χωρίς νά τά χάση λέει ατά παιδιά: «Νά 
πού μαλλώνατε καί θέλατε νά φάτε άnό μιά τίγρι τό καθένα. Μοι
ρασθήτε τώρα αύτήν έδώ, καί ϋστερα βρίσκουμε καί καμμιάν 
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άλλη». Τήν άκούει ή τίγρις, νομίζει δτι βρίσκεται μπροστά στή 

Βεαγραμαρή (δαίμονα πού τρώει τίς τίγρεις), καί τό βάζει στά 

πόδια. Φεύγουσα συναντά ένα τσακάλι. Τό τσακάλι τήν κοροϊ

δεύει καί τής λέει: «"Αμα πής τό όνομά μου δέν σέ τρώει». Ή τί

γρις τότε τού ζητάει νά μείνη μαζί της. Συναντούν έκ νέου τήν 

γυναίκα, ή όποία καί πάλι δέν τά χάνει. Προχωρεί θυμωμένη 

πρός τό τσακάλι καί τού λέγει: «Πονηρό τσακάλι είπες πρίν ότι 

θά μού φέρης τρείς τίγρεις, καί τώρα μού φέρνεις μόνον μιά;» Τ' 

άκούει ή τίγρις, καί όπου φύγει-φύγει. 

Δουργά 

Τό τελευταίον τούτο έκδοθέν βιβλίον τών "Ινδικών τού Γαλα

νού είναι σύντομον καί ύμνεί τήν θεάν Μαχαμαία ή Δουργά, ητις 

προσωποποιεί τήν άρχέγονον ϋλην, έκ τής όποίας έγεννήθησαν 

θεοί καί άνθρωποι. Περιγράφει τούς άγώνας τής θεάς πρός 

τούς Γίγαντας καί Τιτάνας, οί όποίοι κατόπιν έκατονταετούς πο

λέμου, είχον νικήσει καί ύποκαταστήσει τούς θεούς, συντριβέ

ντες τελικώς ύπό τής πολεμικής θεάς Δουργά, ήτις ένθυμίζει 

τήν Παλλάδα . Αθηνά. 

Ό Γεώργ. Τυπάλδος άναφέρει τό βιβλίον Δουργά ώς έπιτο

μήν τής Μαρκανδα"ϊα - Πουράνα, έπους άποτελουμένου άπό 

100.000 στίχους. Τούτο όμως είναι άμφίβολον καί μάλλον πρό

κειται, όχι περί έπιτομής, άλλά περί έπεισοδίου τής Μαρκανδαία 

ή περί αύθυπάρκτου έργου καί μάλιστα άρχαιοτέρου τής Μαρ

κανδαία - Πουράνα, άρχαιοτέρου άκόμη καί τής Μαχαβαράτα καί 

Ραμαϊάνα. Ό ποιητής τής Δουργά είναι άγνωστος. 

Ή άφήγησις τού βιβλίου έχει ώς έξης: Ό βασιλεύς Σουράτα, 

νικηθείς καί έξορισθείς, συναντάται μέ τόν Βαϊσσέα Σαμμάδη, 

τόν όποίον έχουν διώξει άπό τήν οίκίαν του ή σύζυγός του καί τά 

τέκνα του. Συνομιλούν καί διαπιστώνουν ότι, μολονότι έχουν 

ύποστή τόσα δεινά, έξακολουθούν νά άγαπούν τούς οίκείους των 

καί νά ένδιαφέρωνται γιά τά έγκόσμια. Ό όσιος Βασσίστα τούς 

έξηγεί ότι όπως τά πετεινά, πεινασμένα τά ϊδια, τοποθετούν μέ 

τό ράμφος τήν τροφήν είς τό στόμα τών νεοσσών, έτσι καί οί άν

θρωποι αίσθάνονται φυσικήν φιλοστοργίαν πρός τά τέκνα των. Ή 

θεά Μαχαμαία ή Δουργά είναι ή αίτία τού ώκεανού τής άγνοίας 

τών άνθρώπων, οί όποίοι παρασύρονται είς τήν δίνην τών προ

σπαθειών διά τά έγκόσμια. Ή ίδία όμως θεά είναι η καί ή αίτία 

τής άπολυτρώσεως τών άνθρώπων άπό τήν ματαίαν προσπάθειαν 

διά τά έγκόσμια. 
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Ό όσιος όνομόζει τήν θεόν Δουργά «nροαιώνιον ύnερτέραν 

σοφίαν αίτίαν τής λυτρώσεως καί τών δεσμών τοϋ κόσμου, κυ

ρίαν τών κυρίων τοϋ παντός» καί διηγείται έκτενώς τούς όγώνας 

της έναντίον τών γιγάντων καί τών τιτάνων, τούς όnοίους κατανι

κά καί έξολοθρεύει, ύμνουμένη ύnό τών άλλων θεών. 

Οί θεοί λέγουν ότι ή Δουργά εΤναι «τροφός καί όλλέτειρα τοϋ 

παντός, μεγάλη δύναμις τών θεών όρχαία καί άπειρος καί όναλ

λοίωτος ϋλη, θεία καί ύnερτότη σοφία, αίτία τής όθανασίας». 

Ψάλλουν έν χορψ «Προσκύνησις τή με όλη καί όγαθή θες�· 

προσκύνησις όεί τη άγλαά Ύλη». 

Ό βασιλεύς καί ό Βαϊσσέα όnοφασίζουν νό γίνουν όσκηταί 

καί νό λατρεύουν τήν θεόν, ή όnοία τελικώς παρουσιάζεται είς 

αύτούς καί τούς έρωτςι τί έnιθυμοϋν νό τούς χαρίση. Ό βασιλεύς 

ζητεί όνάκτησιν τής βασιλείας του, έnί πλέον νά είναι όσφαλής 

βασιλεύς καί κατά τήν προσεχή ένσάρκωσίν του. Ό Βαϊσσέα 

ζητεί νά άnοκτήση τήν γνώσιν τών όντων, ή όnοία άnομακρύνει 

κάθε ύnερηφάνειαν καί κάθε προσπάθειαν διά τόν μάταιον κό

σμον, παρέχουσα τήν άθανασίαν. Ή θεά πραγματοποιεί τάς έπι

θυμίας άμφοτέρων. 

Τοιαύτη καί ή Δουργά. 

Έnεξετάθημεν ίσως ύnέρ τό δέον, όλλά ό όγκος τών βιβλίων 

είναι μεγάλος. Τό έργον τοϋ Δημ. Γαλανού τεράστιον· ούχί άδί

κως έπωνομάσθη «Πλάτων τοϋ αίώνος». Τό όνομά του, τό όnοίον 

πιστοποιεί τιμήν είς τήν 'Ελλάδα, έγένετο παγκοσμίως γνωστό. 

Τοιουτοτρόπως έnαληθεύεται έκείνο τό όnοίον άναγράφεται 

είς τόν «Πρόδρομον». "·ο μέν βασιλεύς έν τη ίδίQ χώρςι μόνον τι

μάται καί δοξάζεται, ό δέ σοφός πανταχού». 

Άν ιαθέτης γνώσι, άφησε αί τούς άλλους σ' αύτή ν' άνά

ψουν τό κεράκι τους. 

Margaret Fuller 
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Τόθάρρος 

στά κείμενα τών μεγάλων θρησκειών 

Ούδεμία θρησκεία άνωτέρα τής Άληθείας-αύτό τό έμβλημα 
τής θεοσοφικής 'Εταιρίας, ύπό τήν έννοιαν ότι ούδεμία θρη

σκεία δύναται νά άποκλείση τάς άλλος, ώς έκφράσεις καί φο
ρείς τής 'Αληθείας, πάσαι δέ αί θρησκείαι, λαμβανομένων ύπ' 

όψιν τών διαφόρων συντελεστών χρόνου καί τόπου, μεταδίδουν 
άκτίνας τής 'Αληθείας καί έν πολλοίς ταυτόσημον ήθικήν διδα

σκαλίαν, έπιβεβαιοϋται έκ τής συγκριτικής έξετάσεως τών 'Ιε

ρών βιβλίων. 
Είς τό παρόν άπάνθισμα τό όποίον έρχεται ώς συνέχεια 

προηγουμένων συναφών έργασιών(*), έκτίθενται αί διδασκαλίαι 
τών μεγάλων θρησκειών έπί τοϋ θέματος τοϋ θ ά ρ ρ ο υ ς . 

ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ 

Ό σοφός άνθρωπος δέν φοβείται. Γνωρίζει τήν δύναμίν του 
καί δέν φοβείται. Έξ άλλου, γνωρίζει τήν άδυναμίαν του καί δέν 
έπιχειρεί τό άδύνατον. 

Σχετικώς, ή Δ α  μ α  π ά δ α  (όδός 'Αρετής), άναγνωρισθείσα 

τό έτος 240 π.Χ. ύπό συμβουλίου συσταθέντος άπό τόν μέγαν 
Ίνδόν μονάρχην 'Ασόκα, ώς γνησία συλλογή ρηθέντων άπό τόν 

Βούδαν, άναφέρει είς τόν στίχον 258: 
«Δέν φανερώνει σοφόν ή πολυλογία. Σοφός είναι ό συγχω

ρών, ό φιλόφρων, ό άτρομος». 

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ 

Ή συνειδητοποίησις τοϋ ότι ό θεός είναι τό πάν καί τό πάν εί
ναι θεός, δίδει θάρρος είς τόν άνθρωπον. Δέν θά κλονισθή. 

Αύτό είναι τό άπόσταγμα τών Ο ύ π α ν ι σ ά ν τ , τών 'Ιερών 

Βιβλίων τών 'Ινδών, χρονολογουμένων άπό τής 6ης-8ης π.Χ. 
έκατονταετηρίδος. Είς τήν Ούπανισάντ Β ρ ι χ ά ν τ Ά ρ α  ν υ ά -

κ α (4.4.15) άναφέρεται: 
« Έάν ό άνθρωπος σαφώς άντιλαμβάνεται ότι ό 'Εαυτός είναι 

θεός καί ότι είναι καί θά καταστή ό κύριος τών πάντων (δηλ. ότι 

(') ΙΛΙΣΟΣ 1956 (ο. 33), 1960 (ο. 257). 
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ό άνθρωπος μετέχει τής θείας ούσίας καί θά έπιστρέψη είς τήν 
πηγήν του) τότε θά παύση πλέον νά είναι έμφοβος». 

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ 

·· σο θαρραλέος, διότι ό θεός δέν θά ο' έγκαταλείψη. Ό
θεός είναι είς τό πλευρόν τών δικαίων. Δίδει είς τούς άνθρώ
πους δύναμιν όταν έπιστή ή στιγμή χρησιμοποιήσεως αύτής. 
Σχετικώς: 

«'Ανδρίζου καί ίσχυε, μή φοβού, μηδέ δειλιάσης, μηδέ πτοη
θής άπό προσώπου αύτών, διότι Κύριος ό θεός σου, αύτός είναι 
ό πορευόμενος μετά σού· δέν θέλει σέ άφήσει ούδέ θέλει σέ 
έγκαταλείψει». (Δεύτερον. ΛΑ' 6). 

«Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; 
Κύριος ύπερασnιστής τής ζωής μου· άπό τίνος δειλιάσω; Άνδρί
ζου καί κραταιούσθω ή καρδία σου» (Ψαλμοί ΚΖ 1, 14). 

«Παίς μου εί, έξελεξάμην σε καί δτε έγκατέλιπόν σε· μή φο
βού, μετά σού γάρ είμί· έλαιώ, έγώ γάρ είμί ό θεός σου ό ένισχύ
σας σε ... Ό κρατών τήν δεξιάν σου, ό λέγων σοι· μή φοβού» (Ήσ. 

ΜΑ' 9). 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Ό έχων άρχάς άνθρωπος είναι θαρραλέος. Γνωρίζει τό δί
καιον καί μάχεται ύπέρ αύτού άντί πάσης θυσίας. Είς τό πλευρόν 
του είναι ό θεός. Έκ τής γνώσεως τούτης άντλεί θάρρος. 

Ή Λ ο ύ ν Γ ι  ο ύ (συλλογή άναλέκτων τού Κομφουκίου, γρα
φέντων περίπου 50 έτη μετά τόν θάνατον τού Διδασκάλου) άνα
φέρει: 

2.24.1-2: Ό Κύριος είπεν, "·ο βλέπων τό όρθόν καί μή πράτ
των αύτό, ύπολείπεται θάρρους». 

14.5: Ό Κύριος είπεν, «·ο ένάρετος θά βεβαιούται δτι ή όμι
λία του είναι ά ψ ο γ ο ς , ένQ δέν είναι πάντοτε ένάρετοι οί κα
λώς όμιλούντες. Οί έχοντες άρχάς άνθρωποι δέον νά είναι τολ
μηροί, άλλά πάντες οί τολμηροί δέν είναι πάντοτε άνθρωποι άρ
χών». 

ΜΩΑΜΕθΑΝΙΣΜΟΣ 

Κατά τό Κοράνιον, ό θεός όδηγεί τούς καλούς. 'Επομένως 
δέν πρέπει νά έχουν φόβον. Αύτός θά τούς έξαγάγη άπό τάς 
τρα είας άτραπούς τής ζωής. Γίνεται λόγος περί θάρρους είς 
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δύο «σουρά» (κεφάλαια) τού ίερού βιβλίου τών μουσουλμάνων: 

2.36: Εϊnομεν, «έλθετε πάντες καί όσοι άκολουθήσουν τήν 

όδήγησίν μου, αύτοί δέν θά έχουν φόβον, ούδέ θλίψιν». 

2.106: 'Όσοι μετ' αύταnαρνήσεως στρέψουν τό πρόσωπον 

nρός τήν κατεύθυνσιν τού θεού, πράττοντες τό όρθόν, θά έχουν 

έν KupίC!) τήν άνταμοιβήν. Φόβος δέν θά έλθη nρός αύτούς, οϋτε 

καί θλίψις. 

2.264: 'Όσοι δαπανούν τόν nλούτον των διά τήν ύnόθεσιν τού 

θεού, χωρίς καί νά θλίβωνται διά τούτο, θά έχουν έν KupiC!) τήν 

άνταμοιβήν των. Φόβος δέν θά έnέλθη έn' αύτούς, οϋτε καί θά 

περιπέσουν είς θλίψιν». 

7.33: 'Ώ τέκνα τού 'Αδάμ! θά έλθουν nρός ύμάς 'Απόστολοι 

άνά μέσον ύμών, nοιούντες πρός σάς τά σημεία μου. Καί όσοι έν 

φόβC!) θεού πράττουν τό καλόν, δέν θέλουν έμnέσει είς φόβον, 

ούδέ είς θλίψιν. 

ΣΙΚΙΣΜΟΣ 

Ή μικρά αύτή είς Ίνδίαν θρησκεία (μέ περίπου 4 έκατομμύ

ρια πιστών) ίδρύθη ύnό τού Νανάκ, ζήσαντος μεταξύ 1469-1538 

μ.Χ. καί έnιχειρήσαντος νά συνδυάση Ίνδουϊσμόν καί Μουσουλ

μανισμόν. Είς τήν συλλογήν ϋμνων Ρ α χ ί ρ α ς  , συντεθέντων 

άnό διαφόρους Γκουρού καί ψαλλομένων τό δειλινόν, άναφέρο

νται: 

«'Ώ ψυχή μου, ϊνα τί έκλονίσθης, άφού ό θεός έχει τήν έnιμέ

λειάν σου; Αύτός έτοnοθέτησε τροφήν έμπροσθεν τών έντόμων 

τά όnοία έnλασεν είς βράχους καί λίθους. 

Ούδείς δύναται νά στηριχθή είς μητέρα, πατέρα, φίλους, τέ

κνα η συζύγους. Ό θεός προμηθεύει είς πάντα τήν έnιούσιον 

τροφήν. Διατί, ώ 'Άνθρωπε, νά φοβείσαι; Τό πουλί πέταξε έκατο

ντάδες μίλια μακρυά, άφήνοντας πίσω του τά μικρά του. Ποιός τά 

έθρεψε; Ποιός τούς έδωσε ψιχουλάκια; Τό σκέφθηκες; Ό θεός 

κρατά στήν παλάμη τού χεριού Του όλους τούς θησαυρούς καί 

τίς 18 άνώτερες φυσικές δυνάμεις ... » 

ΤΑΟΪΣΜΟΣ 

Ή άρχαιότερη άnό τίς Κινεζικές θρησκείες, ίδρυθείσα άnό 
τόν φιλόσοφον Λάο-Τσέ, κατά τόν 6ον n.X. αίώνα, ό όnοίος συ

νέλεξε πολλά άρχαιότερα άnοφθέγματα, άρχικά ήταν μόνον ένα 

σύστημα ήθικής διδασκαλίας. Άντικείμενόν της ήταν τό Τ α  ό, ή 

θεία Όδός. 
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Ό φιλόσοφος άνθρωπος, διδάσκει ό Ταοϊσμός, δέν έπηρεά
ζεται άπό έπαινον η ψόγον. Γνωρίζει τήν άλήθειαν καί δέν φο
βείται, όδιαφόρως τού τί τού συμβαίνει σ' αύτόν τόν κόσμο. 

«'Ο άνθρωπος, τού όποίου ή σοφία είναι έπαρκής πρός άρμο
νικήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντός του, είς τινα θέσιν, δέν θά 
έvτείνη τήν προσπάθειάv του ύπό τόv έπαιvοv έvός όλοκλήρου 
κόσμου, ούτε θά καμφθή έάv άντιμετωπίση τήν καταδίκηv έvός 
όλοκλήρου κόσμου. Μένει άδιάφορος μεταξύ τού έσωτερικού 

(κρίσεως έαυτού) καί τού έξωτερικού (κρίσεως τώv άΜων). Μέ
νει έξ ίσου μακράν καί της δόξης καί τής δυσμεvείας. Ό Τέλειος 
δέν σκέπτεται τό έγώ, ό Πνευματικός ούτε τήv τιμήν, ό Σοφός 
οϋτε τήν φήμην». Τό μέγα Ταό δέv δέχεται έξύμvησιv. Ή μεγάλη 
Συζήτησις δέv χρειάζεται λέξεις. Ή μεγάλη Εύμένεια δέv θέλει 
έπίδειξιν. Ή μεγάλη 'Ανιδιοτέλεια δέv δέχεται προβολήν. Τό μέγα 

θάρρος δέv συναντάται είς τήv ίσχυρογvώμονα γενναιότητα». 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Μή φοβηθήτε άπό τών άποκτειvόvτωv τό σώμα, τήν δέ ψυχήν 
μή δυναμένων άποκτείναι· φοβήθητε δέ μάλλον τόv δυνάμενον 
καί ψυχήν καί σώμα άπολέσαι έv γεέvη· ούχί δύο στρουθία άσσα
ρίου(*) πωλείται; καί εν έξ αύτώv ού πεσείται έπί τήv Γην άνευ 
τού Πατρός ύμών. 'Υμών δέ καί αί τρίχες τής κεφαλής πόσοι 
ήριθμημέναι είσί. Μή συν φοβηθήτε. (Ματθ. 10:28-31 ). 

Λέγω δέ ύμίν τοίς φίλοις μου· μή φοβηθήτε άπό τών άποκτει

vόντων τό σώμα, καί μετά ταύτα μή έχόντωv περισσότερόν τι ποι
ήσαι, ύποδείξω δέ ύμίv τίvα φοβηθήτε· φοβήθητε τόν μετά τό 
άποκτείvαι έχοντα έξουσίαv έμβαλείv είς τήν γένεαν· vai, λέγω 
ύμίv, τούτον φοβήθητε· ούχί πέντε στρουθία πωλείται άσσαρίωv 
δύο; καί εν έξ αύτών ούκ έστιv έπιλελησμέvοv έvώπιοv τού 
Θεού· άλλά καί αί τρίχες τής κεφαλής ύμών πόσοι ήρίθμηνται· μή 
συν φοβείσθε ... (Λουκ. 1 2:4-7). 

Είρήνην άφίημι ύμίν, είρήνηv τήν έμήν δίδωμι ύμίν· ού καθώς 
ό κόσμος δίδωσιv, έγώ δίδωμι ύμίv μή ταρασσέσθω ύμώv ή καρ
δία, μηδέ δει ιάτω. (Ίω. 14:27). 

Τό λοιπόν, άδελφοί μου, έvδυναμούσθε έν Κυρίcρ καί έν τC!) 
κράτει τής ίο ύος αύτού. (Έφεσ. 6:1 Ο). 

(") αλκούν νόμισμα τών Ρωμαίων. αρχικώς βάρους μιός λίτρας. ύnοδιαιρούμε

νον είς δώδεκα ούγγίας. έχον έ τυnον την μορφήν βοός ή ταύρου. προδήλως είς 

άνάμνησιν τής έnοχής, αθ' ην τά ζώα είχον άνταλλακτικήν άξίαν. Δέκα άσσάρια 

ίσούντο nρός έν άργυρούν δηναριον. 
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Ού γάρ έδωκεν ήμϊν ό θεός πνεύμα δειλίας, άλλά δυνάμεως, 

καί άγάπης καί σωφρονισμού. (Β. Τιμοθ. 1 :7). 

'Ώστε θαρρούντες ήμάς λέγειν· Κύριος έμοί βοηθός, καί ού 

φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι άνθρωπος; (Έβρ. 13:6). 

Έν τούτ� τετελείωται ή άγάπη μεθ' ήμών, ϊνα παρρησίαν 

έχωμεν έν τή ήμέρς� τής κρίσεως, ότι καθώς έκεϊνός έστι καί 

ήμεϊς έσμέν έν τc;::> κόσμ� τούτψ φόβος ούκ έστιν έν τή άγάπη, 

άλλ' ή τελείς� άγάπη έξω βάλλει τόν φόβον, ότι ό φόβος κόλασιν 

έχει· ό δέ φοβούμενος ού τετελείωται έν τή άγάnη. (Α' Ίω. 

4:17-18). 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗθΕΙΑΣ 

(Άπό τόν Έπίκτητο) 

Κάθε συνήθεια καί κάθε ίκαvότητα διατηρείται καί αύξάvεται μέ 

κατάλληλα εργα. Π.χ. άv θέλης vά διαβάζης καλά, vά άσκήσαι στήv 

άvάγvωση· άv θέλης vά γράφης καλά, vά άσκήσαι ατό γράψιμο. 

Ά v έπί τριάντα συνεχείς ή μέρες δέ διαβάσης άλλά κάvης κάτι 

άλλο, θά δής τί θά γίvη. Τό ίδιο κι άv πέσης ατό κρεβάτι δέκα μέρες 

καί σηκωθής καί δοκιμάσης vά περπατήσης κάπως περισσότερο, θά 

δής πώς τά πόδια σου θά παραλύουν. Γενικά, λοιπόν, άv θέλης vά 

κάvης κάτι καλά, πάρε τή συνήθεια vά τό κάvης. Ά v δέ θέλης vά 

κάvης κάτι, μήv τό κάvης. Άλλά κάvε κάτι άλλο άvτί γι' αύτό. 

Τό ίδιο ίσχύει καί γιά τίς ψυχικές καταστάσεις. Άv π.χ. όργι

σθής, vά ξέρης πώς δέv επαθες μόvο αύτό τό κακό άλλά δτι μεγά

λωσες καί τή συνήθεια αύτήv καί είναι σάv vά εριξες φρύγανα ατή 

φωτιά. 

'Επειδή οί πράξεις δημιουργούν συνήθειες καί ίκαvότητες έκεί 

πού δέv ύπήρχαv προηγουμένως είτε, άv ύπήρχαv, τίς δυναμώνουν 

καί τίς ίσχυροποιοϋv. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ 

"Αν δουλέψετε τό μάρμαρο, θά χαθή: άν δουλέψετε τό χαλ

κό, ό καιρός θά σβήση τό έργο σας- κι άν χτίσετε ναούς, μιά μέρα 

αύτοί οί ναοί θά γίνουν σκόνη. 'Αλλά άν έργασθήτε πάνω στίς 

άθάνατες ψυχές τών νέων, άν τούς ποτίσετε μέ πνεύμα, άν τούς 

δώσετε ένα σωστό φόβο τού θεού καί τούς κάνετε νά άγαπούν 

τούς συνανθρώπους των, σκαλίζετε πάνω σ' αύτές τίς πλάκες 

κάτι πού θά διατηρηθή στήν αίωνιότητα. 

WEBSTER 
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ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΡΙΖΟΥ 

Τό 1967 ήτο έτος παγκο

σμίου πανηγυρισμού τών 

Έλευθεροτεκτόνων διότι κατ' 

αύτό συμπληρώθηκαν 250 έτη 

άπό τής ίδρύσεως τής Μεγά

λης Στοάς τής 'Αγγλίας. Ή 

έπίσημος χρονολογία ίδρύσε

ως τής πρώτης αύτής Μεγά

λης Στοάς, μητρός τού παγκο

σμίου Τάγματος, είναι η 24η 

'Ιουνίου 1 71 7. 'Εκείνη τήν 

βραδυά συνήλθον όμού καί 

έλαβον τήν ίστορικήν των άπό

φασιν, είς τό ζυθοπωλείον τής 

«Χήνας καί τής 'Εσχάρας» τέσ

σαρες στοαί: Ή συνήθως λει

τουργούσα είς τό ζυθοπωλείον 

αύτό, κείμενον είς τήν αύλήν 

τού ναού τού 'Αγίου Παύλου, 

καί αί λειτουργούσαι είς τό ζυ

θοπωλείον «τού Στέμματος» 

είς τήν Πάρκερ στρητ κοντά 

είς τό Ντρούρυ Λαίην, είς τήν 

ταβέρνα «τής Μηλιάς» είς τήν 

Τσαρλς στρητ παρά τό Κόβεντ 

Γκάρντε καί είς τήν ταβέρνα 

«τών Σταφυλιών καί τής Κανά

τας» είς τήν Τσάνελ Ρόου 

παρά τό Ούεστμίνστερ. 

Το τιριον τής τοβερνος •τής Μη ιός» 

-σωζομε ον και οημερον- όπου το 1 71 7 
ε ηφθη η πρωτη άπόφοοις περι iδρύοεως 

τής Μεγολης Στοάς τής Αγγ ιος. 
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Άπό τού προηγουμένου αίώνος, τού 17ου, φαίνεται ότι έλει
τούργουν είς τήν Άγγλίαν συμβολικοί Τεκτονικοί στοαί. Καί ή 
μέν έκφρασις «έλεύθερος τέκτων» άπαντάται άπό τού 14ου αίώ
νος, ύπό τήν έννοιαν τής έλευθέρας κινήσεως τού φέροντος τόν 

τίτλον τούτον άπό περιφερείας είς περιφέρειαν καί άπό έπικρα
τείας είς έπικράτειαν, ώς καί τής άπολαύσεως ώρισμένων προ
νομίων τής άνωτέρας κλάσεως έπαγγελματιών τεκτόνων, ητοι 
τών έπεξεργαζομένων τούς «έλευθέρους λίθους» (τοιχοποιίας), 
έν άντιδιαστολή πρός τούς κοινούς τέκτονας έργάτας- άλλά άπό 
τού 1 6ου αίώνος είναι έν χρήσει ή έκφρασις «έ ν ε ρ γ ό ς τέ
κτων» καί «μ ή έ ν ε ρ γ ό ς τέκτων» πρός διάκρισιν όχι έπαγ
γελματιών τεκτόνων έν ένεργείςι καί μή, άλλά έπαγγελματιών καί 
συμβολικών τεκτόνων. Τό άρχαιότερον αύθεντικόν τεκμήριον 
περί συμμετοχής μή έπαγγελματίου, «μή ένεργού» ώς μέλους 
τεκτονικής στοάς, είναι τό πρακτικόν τής 8ης 'Ιουνίου 1600 τής 
τεκτονικής συντεχνίας τού 'Εδιμβούργου, είς τήν συνεδρίασιν 
τής όποίας παρίσταται ό Τζών Μπόσουελ, λόρδος τού 'Ώκινλεκ. 
Ή συνήθεια αύτή, τής συμμετοχής προσωπικοτήτων είς τάς συ
ντεχνίας ή στοάς τών έπαγγελματιών τεκτόνων, ώς έκ τής ύψη
λής θέσεως τών όργανώ_σεων έκείνων είς τήν κοινωνίαν, ητο 
άσφαλώς παλαιοτέρα, έξηκολούθησε δέ νά έφαρμόζεται καί 
βραδύτερον, όπότε τά τεκμήρια άφθονούν. Σύν τώ χρόν�. αί συ
ντεχνίαι τών έλευθέρων τεκτόνων, αί όποίαι άναφέρονται ήδη 

άπό τού 9ου καί τού 1 Οου αίώνος, έχρησιμοποίουν δέ άλληγο
ρίας καί σύμβολα, κυρίως διά τήν διατήρησιν τών τεχνικών 
γνώσεων ένός κλειστού κύκλου, άλλά καί αί όποίαι, λόγ� τής 
άνεγέρσεως καθεδρικών ναών καί άλλων πνευματικού περιεχο
μένου οίκοδομών, συνεδύαζον τήν οίκοδομικήν τέχνην μέ τήν 
ήθικήν έξαρσιν, έξειλίχθησαν, ώς έκ τής συμμετοχής τών «μή 
ένεργών» τεκτόνων, είς όργανώσεις συμβολικός, είς τάς όποίας 
έnεδιώκετο ή συμβολική άνοικοδόμησις ναών τής άρετής. Οϋτω, 
στοαί τεκτονικοί τελείως συμβολικοί άρχίζουν ν' άναφαίνωνται 
περί τά μέσα τού 17ου αίώνος, ένώ δέν έχουν άκόμη τελείως 
άποχωρισθή οί «έλεύθεροι τέκτονες» έκ τών «μή ένεργών», ώς 
προκύπτει καί άπό πρακτικόν τής στοάς τού παρεκκλησίου τής 
Παναγίας είς Έδιμβούργον, κατά τό όποίον, τήν 30ήν ΜαϊΌυ 
1640, έμυήθη ώς μέλος τής στοάς τών έπαγγελματιών τεκτόνων 
ό στρατηγός τού πυροβολικού Χάμιλτον. Είναι ή περίοδος, καθ' 
ην συντελείται ή διαμόρφωσις τών έπαγγελματικών στοών είς 
συμβολικός. Συγκεκριμένα στοιχεία δέν ύnάρχουν. Είκάζεται, 
πάντως, ότι πρέπει νά έλειτούργουν έντελώς συμβολικοί στοαί 
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τρέχοντος τοϋ 17ου αίώνος, διότι είς τό πρακτικόν περί ίδρύσε

ως τής Μεγάλης Στοάς όναφέρεται ότι ή όnόφασις τών τεσσά

ρων όρχαίων στοών ύπηγορεύθη έκ τοϋ τερματισμού τής 

«'Ανταρσίας», νοουμένης τής όποκαταστάσεως όμαλότητος είς 

τήν χώραν, είναι δέ γνωστόν ότι τό 1 71 5 έση μειώθη έξέγερσις 
τών Τόρυδων πρός έγκατάστασιν είς τόν θρόνον όπογόνου τών 

Στούαρτ, όντί τοϋ όπό τοϋ έτους 1714, ένθρονισθέντος Γ εωρ

γίου τοϋ Α', έκ τής δυναστείας τοϋ Άννοβέρου. 'Οπωσδήποτε, ή 

μία έκ τών τεσσάρων όρχαίων στοών, αί όποίαι 'ίδρυσαν τήν Με

γάλην Στοάν τής Ά γλίας, ή καί «Στοά τής 'Αρχαιότητος» καλου

μένη, συνεδριάζουσα δέ είς τό ζυθοπωλείον «τής Χήνας καί τής 

'Εσχάρας» καί άναφερομένη ώς λειτουργούσα «άπό μή έ ν θ u -
μ ο u μ έ ν η ς συστάσεως», ήτο, κατά πάσαν πιθανότητα, έξελι

κτική μορφή όρ αίας έnαγγελματικής τεκτονικής στοάς. Δέν 

έξηγείται διαφοροτρόπως ό τίτλος της καί ό περί καταγωγής 

ίσχuρισμός, δοθέντος ότι, ώς προκύπτει έκ χαραχθέντος πίνα

κας τοϋ έτους 1729, άναφέρεται τό 1691 ώς έτος συστάσεως 

τής ύπ' άριθ. 1 στοάς τούτης. 'Επειδή όμως ή χρησιμοποιηθείσα 

σφύρα κατά τήν σuμβολικήν θεμελίωσιν τοϋ Άγίοu Παύλου έδό

θη άπό τόν βασιλέα Κάρο ον Β' είς τόν διάσημον άρχιτέκτονα 

Το ζυθοπωλείο •τής Χηνος οί τής Εσχο

paς .. , όπου tγι ε ή πονηγupική σuνε pίο

σις πpος ί puσι τής εγολης Στοάς τής 

Α γ ιος 
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Χριστόφορον Ρέν καί ουτος τήν παρέδωσεν ώς κειμήλιον είς τήν 

λειτουργούσαν, κατά τήν αύλήν τού μέλλοντος ν' άνεγερθή κα

θεδρικού ναού, στοάν «τής 'Αρχαιότητος», δύναται νά συναχθή 

ότι αϋτη έλειτούργει τότε ώς στοά έπαγγελματική, περιλαμβά

νουσα καί τέκτονας συμβολικούς. 
Ποίοι ήσαν αί πρώτοι τέσσαρες στοαί, είς τήν άπόφασιν τών 

όποίων όφείλεται ή έναρξις τού ίστορικώς αύθεντικού καί όργα

νωτικώς συγκεκροτημένοι Τεκτονισμού; 

Έκ τών γενομένων μέχρι προσφάτως έρευνών, αί «τέσσαρες 

άρχαίαι», ώς άποκαλούνται, στοαί ήσαν: 
1. Ή Στοά τής 'Αρχαιότητος ύπ. άριθ. 1, συνεδριάζουσα συνή

θως είς τό ζυθοπωλείον «τής Χήνας καί τής 'Εσχάρας» είς τήν 

αύλήν τού Άγ. Παύλου. Έκ τών τεσσάρων άρχαίων στοών ήτο 
παραδεδεγμένη ώς ή άρχαιοτέρα καί τής έδόθη ό άριθμός 1. κα
τόπιν όμως τού σχίσματος καί τής δημιουργίας δύο Μεγάλων 

Στοών, προκειμένου νά συσταθή ή έκτοτε ύπάρχουσα «'Ηνωμένη 

Μεγάλη Στοά τής 'Αγγλίας», τό 1813, άπεφασίσθη νά διεξαχθή 

κλήρωσις μεταξύ τών δύο άρχαιοτέρων στοών τών Μεγάλων 

Στοών, εύνοήσασα τήν έτέραν, όπότε ή Στοά τής 'Αρχαιότητος 
ήρκέσθη είς τόν άριθ. 2, τόν όποίον καί έξακολουθεί νά φέρη, 

διότι εΤναι πάντοτε έν ένεργείςι. 
2. Κατά σειράν άρχαιότητος δευτέρα ήτο ή στοά, ή συνεδριά

ζουσα είς τό ζυθοπωλείον «τού Στέμματος», άλλά ό τίτλος της 
δέν διεσώθη, ούτε ή ίδία εύρίσκεται έν ένεργείςι άπό μακρών 

έτών. Είς τόν χαραχθέντα πίνακα τών τεσσάρων στοών διά τήν 

ϊδρυσιν τής Μεγάλης Στοάς άνεφέροντο μόνον οί τόποι έργα

σιών, όχι δέ καί οί τίτλοι. 
3. Ή είς τήν ταβέρναν «τής Μηλιάς» συνεδριάζουσα στοά ήτο

ή φέρουσα τόν τίτλον τής «Γενναιότητας» («Fortitude and old 

Cumberland» ). Καί αύτή λειτουργεί πάντοτε, φέρουσα ηδη τόν 

άριθ. 12. 

4. Ή στοά τού «Βασιλικού οϊκου Σόμερσετ» (Royal Somerset
House and inνeryess») συνεδριάζουσα είς τήν ταβέρναν «τών 

Σταφυλιών» («κυριολεκτικώς τών τσαμπιών σταφυλιού) καί τής 

Κανάτας». 'Έφερε, κατά τήν άρχαίαν άρίθμησιν, τόν άριθ. 4, τόν 
όποίον καί έξακολουθεί νά φέρη, διότι είναι έν ένεργείςι είς τήν 

περιοχήν Λονδίνου. 
Έσυνηθίζετο, τήν έποχήν έκείνην, νά συνεδριάζουν αί τεκτο

νικοί στοαί είς «δημόσια κέντρα», όπως ήσαν ταβέρναι καί ζυθο
πωλεία, άποσυρόμεναι είς ίδιαίτερον δωμάτιον, μέ τήν κατάλλη

λον διακόσμησιν. 'Αλλά καί σήμερον δέν εΤναι άσυνήθιστον νά 
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συνέρχωνται τεκτονικοί στοαί είς έστιατόρια καί ξενοδοχεία, πού 
διαθέτουν τάς άπαιτουμένας εύκολίας, ώς προκύπτει έκ τών κα
ταχωρουμένων είς τεκτονικά περιοδικά άγγελιών. 

Έκ τών τόπων έργασιών τών τεσσάρων άρχαίων στοών, όλοι 

έχουν έξαφανισθή ύπό τά πλήγματα τής σκαπάνης λόγφ οίκοδο

μικών έξελίξεων πλήν τής ταβέρνας «τής Μηλιάς», τής όποίας τό 

κτίριον έξηκριβώθη ότι ύφίσταται. Ή έξακρίβωσις έγένετο μόλις 

πέρυσι, όταν άνεκαλύφθη άπό παλαιούς χάρτας τού Λονδίνου 

ποία ήτο ή θέσις τής παλαιάς όδού Καρόλου τού Α' . Είς τό πρα

κτικόν ίδρύσεως τής Μεγάλης Στοάς άνεφέρετο ότι ή Ταβέρνα 

τής Μηλιάς έκειτο είς τήν Τσάρλς στρήτ, Κόβεντ Γκάρντεν. Ή 
θέσις της όνεζητείτο, λανθασμένως, είς τάς όδούς Καρόλου έξω 

τού Ντρούρυ Λαίην καί έξω τού Λόνγκ Αϊηκρ, ητοι είς τήν όλως 

όντίθετον περιοχήν τού Κόβεντ Γκάρντεν. Δέν είχε ληφθεί ύπ' 
όψιν ότι ή όρχαία Τσάρλς στρήτ, κατασκευασθείσα τό 1637, με

τωνομάσθη τό 1844 είς όδόν 'Άππερ Ούέλινγκτον καί ηδη όνο

μάζεται άπλώς Ούέλινκτον στρήτ. Διεπιστώθη ότι ή Ταβέρνα τής 

Μηλιάς ήτο είς τό κτίριον άρ. 28. Ήτο ένα τετραώροφον κτίριον 

-άλλά καί ε ί ν α  ι άκόμη, διότι σώζεται - διαχωρισμένον είς έπτά

κατοικίας. Ή ταβέρνα (σήμερον είναι ένα μαγαζάκι, τό όποίον
βγαίνει καί είς τόν πίσω δρόμον, είς τόν άριθ. 11 τής Τάβιστοκ

στρήτ) κατελάμβανε τό ίσόγειον, τό όποίον ητο χωρισμένον είς

αϊθουσαν διά τούς θαμώνας καί είς τό μαγειρείον, μέ τήν άποθή

κην οϊνων καί άναψυκτικών. Διέθετεν έπίσης ένα δωμάτιον είς
τόν πρώτον όροφον, όπου συνεδρίαζεν ή στοά «τής Γενναιότη

τος».

Κατά σύμπτωσιν, ή ταβέρνα τής Μηλιάς ητο έκείνη, είς τήν 
όποίαν έλήφθη ή πρώτη ά π ό φ α σ ι ς τών τεσσάρων στοών νά 

ίδρύσουν Μεγάλην Στοάν. Είς τό καπηλείον «τής Χήνας καί τής 

'Εσχάρας» έπραγματοποιήθη ή πανηγυρική συνεδρίασις τών 

τεσσάρων στοών, κατά τήν όποίαν συνεστήθη έπισήμως ή Μεγά
λη Στοά τής 'Αγγλίας καί έξελέγη ό πρώτος Μέγας Διδάσκαλος, 

τήν 24ην 'Ιουνίου 1717, άλλά ή άρχική άπόφασις, ληφθείσα άπό 
τού προηγουμένου έτους, είς τήν ταβέρνα τής Μηλιάς, ώριζεν 
ώς τόπον τής γενικής συνελεύσεως τό καπηλείον «τής Χήνας 
καί τής 'Εσχάρας», τιμής ένεκεν πρός τήν έκεί συνεδριάζουσαν 

άρχαιοτάτην όλων στοάν ύπ' άριθ. 1. 

Πότε άκριβώς έγινεν ή κοινή συνεδρίασις είς τήν ταβέρνα 

«τής Μηλιάς» δέν είναι γνωστόν. Ά αφέρεται ότι κατά τήν διάρ

κειαν τής άνωμάλου καταστάσεως (συνεπείςι τής άνταρσίας τών 

όπαδών τών Στούαρτ) εί ον άνασταλή αί έργασίαι τών στοών, 
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ητοι κατά τό 1715. 'Επομένως, εύθύς άμέσως ήτο αίσθητή, ή 

άνάγκη όχι μόνον τής έπαναλήψεως τών τεκτονικών έργασιών, 

άλλά καί τού συντονισμού των. "Όπως άναφέρει τό σχετικόν μέ 

τήν ϊδρυσιν Μεγάλης Στοάς άφήγημα τού 1738 (είς τήν β" έκδο

σιν τών Συνταγμάτων τού "Άντερσον), αί τέσσαρες στοαί συνη

ντήθησαν όμού «ϊνα παγιώσουν, ύπό ενα Μέγαν Διδάσκαλον, ενα 

κέντρον 'Ενώσεως καί Άρμονίας». 

Οϋτω, αί τέσσαρες στοαί, καθώς καί τινες παλαιοί Άδελφοί 

-όπως άναφέρει τό κείμενον τής άφηγήσεως- «συνηντήθησαν

είς τήν Μ η λ ι ά ν καί θέσαντες έπί τής έδρας τόν γ η ρ α ι ό -

τ ε  ρ ο  ν Διδάσκαλον Τέκτονα, συνεκρότησαν οίιτοι προσωρινήν

Μ ε γ ά λ η ν Σ τ ο ά ν καί εύθύς άμέσως άνεβίωσαν τήν άνά τρί

μηνον συνεδρίασιν τών άξιωματικών τών Στοών (Μεγάλην Στοάν)

καί άπεφάσισαν όπως συγκληθή έ τ η σ ί α σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς καί
πανήγυρις, τότε δέ έκλέξουν μεταξύ αύτών Μ ·έ γ α ν  Δ ι δ ά -
σ κ α λ ο ν , εως ότου δυνηθούν ν' άποκτήσουν τήν τιμήν τής άνα
δείξεως Ε ύ γ ε  ν ο ύ ς Ά δ ε  λ φ ο ύ είς τήν ήγεσίαν αύτού».

Τό Τάγμα τότε κατέλεγε μεταξύ τών μελών του άτομα τής μέ
σης άστικής τάξεως, έμπόρους, βιοτέχνας καί δημοσίους ύπαλ
λήλους, μή δυναμένους ν' άσκήσουν εύρυτέραν έπιρροήν είς 
τήν δημοσίαν ζωήν. Διά τούτο, χάριν τής κοινωνικής άκτινοβο
λίας τού Τάγματος, έπεζητείτο ή άνάθεσις τής ήγεσίας είς ε ύ -
γ ε ν  ή τινα, όστις ηθελε μυηθεί. Καί τούτο έπετεύχθη τό 1721, 
όταν άνεδείχθη Μέγας Διδάσκαλος (τέταρτος είς τήν σειράν) ό 
δούξ 'Ιωάννης τού Μόνταγκιου, όπότε, πράγματι, ώς προσεδοκά
το, ό Τεκτονισμός άνυψώθη δι' ένός άλματος είς τήν κοινωνικήν 
ύπόληψιν. Άλλά, τό 1717 ό πρώτος Μέγας Διδάσκαλος, έκλε
γείς είς τήν συνέλευσιν τής 24ης 'Ιουνίου 1 717, ητο ό άγνώστου 
προσωπικότητος καί έπαγγέλματος Κύριος "Άντονυ Σάγιερ, άνα
φερόμενος άπλώς ώς «τζέντλεμαν», άν καί τήν έποχήν έκείνην 
οί τίτλοι άνταπεκρίνοντο είς τά πράγματα, άρα πρέπει νά ήτο κά
ποιας κοινωνικής θέσεως καί περιουσίας, τήν όποίαν, λόγ{J() τών 
τότε άσταθών συνθηκών, πρέπει ν' άπώλεσε, μέχρι τού σημείου 

νά ζητήση, κατά τό 1730, έμμισθον θέσιν ώς στεγαστής έτέρας 

στοάς, θεράπων κατ' ούσίαν. 
Ή έκλογή τού 'Άντονυ Σάγιερ έγένετο έκ πίνακας ύποψη

φίων, προταθέντων ύπό τού-πρεσβυτέρου τήν ήλικίαν, δι' άνατά
σεως τών χειρών, πρό τού έπισήμου δείπνου, άμέσως δέ έγένε
το ή έγκατάστασις είς τά καθήκοντά του καί τού άπεδόθησαν αί 
δέουσαι τιμαί. 

'Όταν αί τέσσαρες άρχαίαι στοαί τού Λονδίνου προέβαινον 
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ΑΝΤΟΝΥ ΣΑΓΙΕΡ 

Πρώτος Μεγας Διδάσκαλος τής Μεγάλης 

Στοάς τής 'Αγγλίας. 

είς τήv ϊδρυσιv τής πρώτης έv τώ κόσμφ Μεγάλης Στοάς, άσφα

λώς, δέv συvησθάvοvτο τό μέγεθος τής ίστορικής χειρονομίας 

των, έκ τής όnοίας άvεnτύχθη ό Έλευθεροτεκτοvισμός είς όλον 

τόv κόσμον. 

Σήμερον, ή ίστορική χρονολογία τής 24ης 'Ιουνίου 1717 άnο

καλείται «μεσημβρία τού έτους, ήμέρα τού φωτός καί τώv ρό

δων». Καί ό μέv πρώτος χαρακτηρισμός δυνατόν vά προέρχεται 

έκ τής συμπτώσεως τής ήμέρας μέ τό θερινόν ήλιοστάσιοv. 

Πράγματι, κατά τήv ήμέρα τής vοτιωτέρας άnοκλίσεως τού ήλίου 

άnό τού 'Ισημερινού (21 'Ιουνίου), μέ τήv ύψίστηv άκμήv τού 

φωτός, άρχίζει ή κάμψις αύτού. Καί είναι γνωστόν δτι τά ήλιο

στάσια άnετέλουv άρχαιόθεv σταδιοδείκτας συμβολικών έκδη

λώσεωv είς τά Μυστήρια, αί όnοίαι έnεβίωσαv είς τάς μετέπειτα 

μυστηριακός όργαvώσεις, άλλά καί nρό αύτώv έτιμώvτο άnό όρ

γαvώσεις άρχιτεκτόvωv. Ώς nρός τόv χαρακτηρισμόv τής «ήμέ

ρας τού φωτός καί τώv ρόδων», προφανώς, είναι καθαρώς συμ

βολικός, άnοτειvόμεvος είς τήv σημασίαv τής άφετηρίας τού συ

γκεκροτημέvου Τεκτονισμού. 

Ίσως, δέv έξελέγη τυχαίως ή ήμέρα τής 24ης 'Ιουνίου, έορτή 

τού άγίου Ίωάvvου τού Βαnτιστού, διά τήv έnίσημοv συγκρότησιv 

τού Τεκτονισμού. Κατά τόv Όσκαρ Βίρθ, οί άρχιτέκτοvες τού 

Μεσαιώvος, έορτάζοvτες τά ήλιοστάσια, κατά τάς άρχαίας παγα

νιστικός παραδόσεις, καί θέλοvτες vά μείνουν πιστοί είς αύτάς, 
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άλλά καί νά μή άντιφάσκουν πρός τά χριστιανικά έθιμα ( δοθέ

ντος, άλλως τε, ότι καί έθιμα τών ήλιοστασίων έξεχριστιανίσθη

σαν, ώς αί καθαρτήριοι πυραί τού άγίου 'Ιωάννου) έξέλεξαν ώς 

πάτρωνας αύτών τόν δγιον Ίωάννην τόν Βαπτιστήν καί τόν δγιον 

Ίωάννην τόν Πρόδρομον, τών όποίων αί έορταί συμπίπτουν πρός 

τάς ήλιοστασιακάς έορτάς (διά δέ τήν άκρίβειαν καθωρίσθησαν 

ϊνα συμπίπτωσι, πρός ύποκατάστασιν καί λήθην τών παλαιών 

έορτών - φαινόμενον σύνηθες καί πολλαχού άνιχνευόμενον). 

Οϋτως άπό τού 17ου αίώνος άναφέρονται οί έπαγγελματίαι τέ

κτονες ώς «άνδρες τού άγίου 'Ιωάννου», μέ άποτέλεσμα καί ό 

συμβολικός Τεκτονισμός ν' άποκτήση όργότερον τό προσωνύ

μιον τού «Ίωαννιτικού». 

Κατά τήν άρχικήν άπόφασιν τών τεσσάρων στοών», έδει νά 

άναβιώση τό έθιμον τών τριμηνιαίων συνεστιάσεων τών άξιωματι

κών τών στοών (Μεγάλης Στοάς), άλλά μόνον μετά πολλά έτη 

έπετεύχθη τούτο. Κατά τά πρώτα έτη, μετά τήν σύστασιν τής Με

γάλης Στοάς (1718, 1719 καί 1720), έπραγματοποιούντο μόνον 

έτήσια συμπόσια κατά τήν έορτήν τού άγίου 'Ιωάννου, όπως συ

νηθίζεται καί σήμερον, παγκοσμίως, διά τόν διπλούν έορτασμόν: 

τής ήμέρας τού θερινού ήλιοστασίου καί τής έορτής τού Βαπτι

στού 'Ιωάννου, πάτρωνος τών Έλευθεροτεκτόνων. 

'Εφέτος, ό έορτασμός θά προσλάβη παγκοσμίως ίδιαιτέραν 

λαμπρότητα λόγω τής συμπληρώσεως 250 έτών άπό τή ίδρύσε

ως τής πρώτης Μεγάλης Στοάς. 'Όλως ίδιαιτέρως, ή 'Ηνωμένη 

Μεγάλη Στοά τής 'Αγγλίας έτοιμάζει σειράν έορταστικών έκδη

λώσεων. Μεταξύ τών άλλων, θά κοπή άναμνηστικόν μετάλλιον, 

τό όποίον θ' άπονεμηθή είς τάς στοάς, αί όποίαι θά καλύψουν 

, πλήρως τεθησόμενον όριον είς τήν συγκέντρωσιν είσφορών 

ύπέρ είδικού «Κεφαλαίου 'Αγαθοεργίας» διά τά 250 έτη τούΤε

κτονισμού. Ή άγαθοεργία ητο πάντοτε συνδεδεμένη μέ τάς φι

λοσοφικός έργασίας τού Τεκτονισμού. 

'Ήδη άποσκοπείται, κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας, 

όπως θεσπισθή σειρά ύποτροφιών, τιθεμένων είς τήν διάθεσιν 

τού Βασιλικού Κολλεγίου τών Χειρουργών τής 'Αγγλίας, διά τήν 

ένίσχυσιν τών έπιστημονικών έρευνών τής χειρουργικής, πρός 

τελικήν άνακούφισιν τού άνθρωπίνου πόνου καί μάλλον άποτε

λεσματική καταπολέμησιν τών σοβαρών νοσημάτων. Ό Μέγας 

Διδάσκαλος τής 'Αγγλίας, είς σχετικήν άνακοίνωσίν του, λέγει 

ότι είς ένδειξιν εύχαριστιών πρός τόν Μέγαν 'Αρχιτέκτονα τού 

Σύμπαντος διά τήν έπί διόμιση αίώνας διατήρησιν καί άνάπτυξιν 

τού Έλευθεροτεκτονισμού, ίδρύεται τό είδικόν Κεφάλαιον Άγα-
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θοεργίας, τό όποίον μέλλει ν' άποβή έπ' ώφελεία όλοκλήρου τής 

άνθρωπότητος. 

Έν τ4°) μεταξύ ήρχισε κίνησις πρός συλλογήν τών άπαιτουμέ

νων χρημάτων διά τήν διατήρησιν τού κτιρίου είς τό όποίον έστε

γάζετο ή ίστορική Ταβέρνα τής Μηλιάς, είς τήν όποίαν, τό 

πρώτον, συνήλθον αί τέσσαρες άρχαίαι στοαί τού Λονδίνου καί 

έλαβον τήν άπόφασιν διά τήν ϊδρυσιν τής Μεγάλης Στοάς. 'Εάν ή 

κίνησις εύοδωθή, τό κτίριον τής ίστορικής ταβέρνας θά μετατα

πή είς παγκόσμιν Τεκτονικόν μουσείον. 'Εάν έκ τών τεσσάρων 

άρχαίων σ οών έπιζούν σήμερον μόνο αί τρείς, έκ τών κέντρων, 

τά όποία τάς έφιλοξενούσαν δέν σώζεται παρά μόνον « Ή 

Μηλιά», είς τήν όποίαν είργάζετο τακτικώς ή «Στοά τής Γενναιό

τητος». Αύτή, καί αί άλλοι δύο έπιζώσαι άρχαίαι στοαί, έκλήθη

σαν ν' άναλάβουν τήν πρωτοβουλiαν τής διασώσεως τού ίστορι

κού διά τόν Τεκτονισμόν κτιρίου, χωρίς καθυστέρησιν, προτού τά 

σύγχρονα μηχανήματα κατεδαφίσεως έξαφανίσουν αύτό τό λί

κνον τού συγχρόνου Τεκτονισμού. 
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ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑ 

ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ 

Έπιτίμου Διευθυντού Έθν. Βιβλιοθήκης 

Ή ίστορία δέν έπαναλαμβάνεται. Είς τήν ίστορίαν δέν έχομεν 
όμοιότητας. Άλλ' άπαντώμεν άναλογίας. Καί τούτο, όπως έπίσης 
τό ότι ό άνθρωπος έχει μέν ύπόστρωμα τόν λαβύρινθον τών όρ

μών καί τών όρμεμφύτων καί τών συναισθημάτων, άλλ' είναι φο
ρεύς καί τού «Λόγου» -τής κυρίας τούτης είδοποιού διαφοράς 

τού άνθρώπου άπό τόν ύπόλοιπον έμβιον κόσμον- μάς όδηγούν, 

ώς καί ή μέχρι τούδε έκ τού άνθρωπίνου βίου μακρά έμπειρία, 
είς τό συμπέρασμα, ότι ή ίστορία διδάσκει μόνον όσους θέλουν 
νά διδαχθούν. Καί ό πολιτικός -όχι βεβαίως ό συνήθης τύπος τού 
πολιτευομένου-, ό πολιτικός ό άξιος τού όνόματος, όπως καί ό 
άξιος πνευματικός ταγός, δύναται νά κηρύξη πρός τόν λαόν: 

«Γνωρίζω άπό πού έρχεσαι, γνωρίζω άρα πού πηγαίνεις». Λαός 
χωρίς ίστορίαν, χωρίς μάλιστα γονιμοποιουμένην είς διδάγματα 
ίστορίαν, είναι λαός χωρίς πυξίδα. Ή χώρα μας δέν άνήκει εύτυ
χώς είς τήν κατηγορίαν αύτήν, καί, άκριβώς, πρέπει νά τρέμωμεν 

μήπως γίνη κάποτε τούτο δι' έλλειψιν ήγητόρων συμμέτρων 

πρός τήν έλληνικήν ίστορικήν παράδοσιν. Άν ύπάρχη είς τόν κό

σμον ίστορία ζάπλουτος είς θεωρητικήν καί πρακτικήν διδαχήν 
καί είς θαυμαστά παραδείγματα είναι άναμφισβητήτως ή περίλα
μπρος πεντακισχιλιετής σειρά ή έξελισσομένη άπό τού παλαιο
τάτου Μίνωος καί τών παμπαλαίων ίερέων τής σεπτής Δωδώνης 
μέχρι τών προσφάτων ήμερών, μέχρι τής άντιμετωπίσεως τών 

τριών αύτοκρατοριών καί τής συμμετοχής μας είς τό έπος τής 
Μεγαλονήσου τής Ρήγαινας καί είς τόν άγώνα τής Κορέας, -όχι 
ώς μισθοφόρων (όπως είς τήν παραζάλην τής πικρίας κινδυνεύ

Όμεν νά παραστήσωμεν ήμάς αύτούς), άλλ' ώς άγωνιστών τής 
« Έλληνικής Έλευθερίας», όπως πρώτος ώνόμασεν ό 'Ηρόδοτος 
τό έλληνικής προελεύσεως σύνθετον ίδεώδες τής έθνικής καί 

πολιτικής έλευθερίας. «�Ω!! ή Έλλάς -γράφει έπιφανής καί φι
λέλλην παλαιός Γάλλος άρχαιολόγος- δέν έχει βεβαίως μετα
νοήσει γράψασα τήν μεγάλην της έποποιίαν καί μοχθήσασα είς 

έξεύρεσιν τού τελευταίου όρθρου πίστεως τής τέχνης έκείνης, ή 
όποία έξασφαλίζει περιφανή θέσιν είς τόν κόσμον ... Μετά τό έν 

νώ έχειν καί έν έργ� κατέχειν, μετά δηλαδή τήν θεωρητικήν καί 
πρακτικήν μάθησιν, έδίδαξαν οί 'Έλληνες καί τούς άλλους νά με
τέχουν τής διδασκαλίας τούτης». 
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Τάς θεμελιώδεις έμπνεύσεις της ή 'Ελλάς, πλήν τών μεγά

λων ποιητών καί καλλιτεχνών της, όφείλει καί είς τούς ίστορι

κούς της, τούς γόητας τούτους καί μεγαλοφυείς έπιστήμονας 

και nατριώτας, - καί όφείλει είς αύτούς, κατ' ίσον πρός τούς άλ

λους μεγάλους nαιδευτάς της, τό πλέον άξιοθαύμαστον μέσον 

τής πνευματικής καί ήθικής διαnλάσεώς της καί τής θέσεως τής 

άσυζητήτως δεσnοζούσης είς τήν παγκόσμιον ίστορίαν. Καί ό 

'Όμηρος, ίστορικός κατ' ίδιον τρόπον καί πρώτος κήρυξ τής ήθι

κής, έθνικής καί πολιτικής ένότητος τών 'Ελλήνων, καί ό 'Ηρό

δοτος καί ό Θουκυδίδης καί ό Πλούταρχος καί οί μαθηταί καί οί 

διάδοχοί των έσφυρηλάτησαν τό έλληνικόν κλέος καί τήν όλην 

έλληνικήν ψυχήν. Χάρις είς αύτούς, καί κατά μέγιστον μέρος, τό 

έλληνικόν ίδεώδες ώρίσθη, έκωδικοnοιήθη καί έτελειώθη καί 

προσηρμόσθη πλήρως nρός τήν άνθρωπίνην πνευματικήν όνά

nτυξιν. Καί άnέβη ή ίστορία τών 'Ελλήνων τό παγκυσμιον μέσον 

τής παιδείας καί διαπλάσεως τών όνθρώπων. Καί είς τά ταπεινό

τερα σχολεία τής ύφηλίου, είς οίανδήποτε τής γης γωνίαν, άγνω

στον είς τόν Ήρόδοτον καί τόν Θουκυδίδην, είναι γνώριμα τά 

όνόματα τού 'Αχιλλέως, τού Σόλωνος, τού Θεμιστοκλέους, τού 

'Αλεξάνδρου καί έφεραν μέχρι τών άnωτάτων όρίων τού πλανή

του τήν μεγάλην δόξαν τής μικράς 'Ελλάδος. 

Ή έλληνική ίστορία ώς σύνολον παρουσιάζει είς τά βλέμματα 

τού πολιτισμένου κόσμου λαόν nρονομιούχον, άγωνιζόμενον 

όλονέν νά κατακτήση τό πλήρες καί τό τέλειον διά τής διαρκούς 

έπιμελείας τών ήθικών, πνευματικών καί ύλικών παραγόντων, διά 

τής έντατικής προσηλώσεως είς τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων 

τού άνθρώnου, διά τής προσπελάσεως είς τό «γνώθι σαυτόν», είς 

τό «μέτρον άριστον», είς τό «μηδέν άγαν», είς τό «άρχειν τε καί 

άρχεσθαι μετά δίκης». 

Άλλ' άς ίδωμεν όλίγα άπό τά διδάγματα -τά πολλά- όσα συ

νάγονται έκ τής έλληνικής ίστορίας. Ή είκών λόγου χάριν ή γρα

φομένη είς τό βάθος χιλιάδων έτών ώς άνάγλυφον έμμονον, κυ

ριαρχούν διαρκώς είς τό κέντρον παρεπομένων καί εύμεταβλή

των ίστορικών σκηνών, είναι παράστασις άδιακόπου πάλης δύο 

κόσμων, οί όnοίοι συγκρούονται έπί nεντήκοντα αίώνας, συνυπο

λογιζομένων καί τών άγώνων τών Κρητών πρός τήν Φοινίκην καί 

τήν άλλην Άνατολήν καί τών άγώνων τών έπίσης nρός τήν Άσίαν 

άnό παλαιοτάτου καιρού συγκρουσθέντων Κυπρίων. 

Ό είς κόσμος Dίναι κολοσσός είς σώμα βαρύ καί εύπαγές, ό άλ

λος, μικρός, νευρώδης άθλητής, ζωηρός καί εύλύγιστος. Ό 

πρώτος όνομάζεται 'Ασία, ό δεύτερος Εύρώπη, δηλαδή ή χώρα τήν 
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όποίαν οί 'Έλληνες έθέσπισαν ώς λίκνον των. Καί όταν έξετάζωμεν 
τήν άπωτάτην παράδοσιν όχι μόνον τής έλληνικής ίστορίας, άλλά 

καί πέραν αύτης, μέχρι καί τών μυθικών χρόνων, βλέπομεν ότι ή 
σχέσις τών δύο τούτων στοιχείων λαμβάνει τόν τύπον τής τόσον είς 

τό άγωνιστικόν πνεύμα τών 'Ελλήνων προσφιλούς έκείνης άντιθέ

σεως, τού «άγώνος». Καί λέγει ό 'Ισοκράτης: «'Από δύο μέρη, άπο

τελούντα τήν γήν, πού περιβάλλει ό ούράνιος θόλος, καί λεγόμενα 

τό μέν 'Ασία, τό δέ Εύρώπη, ό Βάρβαρος έλαβε τό εν, ώς έάν ήθελε 
νά μοιρασθή τόν κόσμον μέ τόν Δία.» 

Τά δύο ταύτα όνόματα Εύρώπη και 'Ασία, ύπενθυμίζουν δύο 
τόσον άντιθέτους κόσμους, ώστε ούδείς συμβιβασμός νά είναι 
δυνατός μεταξύ των, - είναι προωρισμένοι είς αίώνιον καί συνεχή 
άνταγωνισμόν: Τό έδαφος, ή φυλή, ό πολιτικός καί κοινωνικός 
όργανισμός, ή νοοτροπία, ή όλη ψυχική σύνθεσίς των, -εύρίσκο
νται είς τούς άντίποδας. Ή όσιατική χώρα, άμα τήν βλέπεις άπό 
τήν 'Ελλάδα, φαίνεται ώς άνυπολόγιστος έκτασις. Οί τόσον εύ

μετάλλευτοι καί άνεξάντλητοι θησαυροί της, ό χρυσός τών ποτα
μών της, οί πολύτιμοι λίθοι της, ό σίτος, οί καρποί, τά ποίμνια, οί 
ϊπποι, τά κτηνοτροφικά της είδη, καθιστούν τήν γήν αύτήν γήν 
έπαγγελίας. 

Πρωτογενής μήτηρ ή 'Ασία παράγει ζC!)ωδώς καί άδιαλείπτως τά 
άπειράριθμα καί άτακτα στίφη της. 'Ομοιάζει τήν μαστοφόρον, τήν 
μεγάλην θεάν τής 'Εφέσου, πού άντιπροσωπεύει τήν αίωνίαν καρ
ποφορίαν. Καί ό άνθρωπος ό αύξανόμενος είς τάς έρημικάς της 
έκτάσεις, παραμένει άγέλη άξεστος καί πρωτόγονος καί όδηγείται 
μόνον άπό τό όμαδικόν όρμέμφυτον, είς τό όποίον όχι κάν ή έννοια 
τής προσωπικότητος --αύτή όνεκαλύφθη καί άπεκαλύφθη είς τήν 
'Ελλάδα- άλλ' άπλώς αύτή αϋτη ή άδρομερής έννοια τού άτόμου 
χάνεται πρό τής άριθμητικής ύπεροχής. 

Ή κατά τό ημισυ ζC!)ώδης αϋτη άνθρωπότης παραμένει ύπό
δουλος είς τήν γήν. Δέν ένεργεί διά τού λόγου. 'Άκριτος καί 
ύπέρμετρος, προχωρεί δι' ώθητικών έξάρσεων. Καί συνδυάζει 
τήν βαρείαν φυσιολατρικήν ήδυπάθειαν πρός τήν μυστικιστικήν 
λατρείαν τού 'Ηλίου ώς κυρίου τού Παντός. Αί άγριοι κλίσεις της 
θεοποιούν τήν βάρβαρον δύναμιν. Ή 'Ασία είναι ή χώρα τής άπο
λύτου μαγείας, τού άρχεγόνου φανατισμού, τών όργιαστικών τε
λετών όσοι διεγείρουν τήν λατρείαν τής γονιμότητας. 

Είς τήν Άσίαν έχομεν ύποτυπώδη κοινωνικόν βίον. Κοινωνία 
όχλαγωγική, κράμα άδιοργανώτων καί άνομοίων φύλων, πού γο
νυπετούν έξαλλα πρό τού άλαζόνος δεσπότου, τού «παμβασιλέ
ως» όπως θά τόν όνομάση ό 'Αριστοτέλης. Καμμία έννοια «πα-
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τρίδος», βaσιζομένης έπί τού σεβασμού κaί τού πρός τόν 

πλησίον καθήκοντος. Ή άφοσίωσις τού σκύλου πρός τόν δεσnό

την, ή στοιχειώδης aύτή μορφή «νομιμότητος,,, ίδού τό «πaτριω
τικόν» συναίσθημα τών 'Ασσυρίων λ.χ. ή τών Περσών: έπέκτaσις 

τού πατριαρχικού βίου. Ή ίερaρχίa τής άριστοκρaτίaς άνέρχετaι 

βαθμηδόν μέχρι τού naντοδυνάμου δεσnότου, τής έπιγείου τού

της θεότητας, ή όnοίa διαθέτει τήν ζωήν κaί διανέμει κατά βού

λησιν τήν εύτυχίaν κaί τής όnοίaς ή έν navτi άπολυτaρχίa δέν 

γνωρίζει άλλον χaλινόν παρά τόν κόρον. Ό πaμβaσιλεύς - τού 

όποίου έξέλιξις ύπήρξεν ό σουλτάνος - διά νά έχη τήν πίστιν τών 

εύγενών, τούς τρέφει, όσάκις φυσικά δέν τούς φονεύει. "Η όκνη

ρίa των έχει άνάγκην ποικιλίας κaί τής πολυτελίaς ό πόθος τρέ

πεται πρός συνεχή λaφυρaγωγίaν. Έκ τούτου κυρίως ή μανία 

τών κατακτήσεων, χωρίς τάς όποίaς ή ήγεμονίa - ή aύτοκρaτο

ρίa όπως θά έλέγομεν σήμερον - θά κaτέρρεεν, άφού δέν ητο 

δυνατόν νά στηριχθή είς τήν έργaσίaν κaί τήν μεθοδικήν έκμε

τάλλευσιν. 

Οί ποιμενικοί κaί νομαδικοί λαοί- κaί τοιαύτα είναι τά πλείστα 

τών άσιaτικών φύλων - είναι κυρίως λαοί άρπaκτικοί. 'Ανίκανοι 

νά προβούν είς λελογισμένην έκμετάλλευσιν τής χώρας των, 

άκολουθούν μίαν κaί μόν'ην μέθοδον, τήν ληστείaν κaί τήν άπο

γύμνωσιν. 'Όταν λάβουν άπό τήν λείaν των ό,τι aϋτη δύναται νά 

προσφέρη, έπιπίπτουν κατ' άλλης κaί άφίνουν όπίσω τήν έξά

ντλησιν κaί τήν έρήμωσιν. Κaί είς τούτο κατ' έξοχήν συντελεί κaί 

τό πλέγμα μειονεξίας πού άρχει είς τήν ψυχήν των. Ίδού ό «κα

τακτητικός aύτός καί άνευ οίκτου χείμαρρος», όπως ώνόμασε τά 

άσιατικά φύλα ό Γεώργιος Κλεμανσώ, ό μέγας έκείνος καί έλλο

τρaφείς πρωθυπουργός τής Γαλλίας. 

'Ιδού λοιπόν ή "Ασία, ή αίωνία 'Ασία, όπως τήν διέγνωσεν ό Αί

σχύλος, μέ τήν προσωπίδα τού κολοσσικού μεγαλείου, πού καλύ

πτει τήν άδυναμίαν της καί τό άδιοργάνωτον, τήν άνικανότητα καί 

τήν διαφθοράν της. "Από τήν Σεμίραμιν μέχρι τών ήμερών μας, 

σπασμοί χιλιάδων έτών δέν ώθησαν πρός τό καλύτερον τήν παρά

ξενον ψυχήν της, τaλaντευομένην μεταξύ ήδονής καί σφαγής. Καί 

έλεγεν, έπικαίρως παλαιός πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ό 

Τάφτ, πνευματικόν τέκνον τής 'Ελλάδος: «'Επισήμως δέν είμεθa 

είς έμπόλεμον κατάστασιν πρός τήν Όθωμανικήν aύτοκρατορίαν, 

άλλ' είμεθα αίωνίως έμπόλεμοι πρός τόν ·οeωμανισμόν», χαρακτη

ρίζων οϋτω τήν άσιατικήν νοοτροπίαν, όπως έγνώρισεν αύτήν ή Δύ

σις είς τάς άτελευτήτους συγκρούσεις. 

Οί πρόγονοί μας δέν έγνώριζον βεβαίως τόν όρον τούτον, 
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άλλ' έγνώριζον άριστα τό πράγμα καί ώριζον τούτο μέ τήν λέξιν 
βαρβαρισμός, ήτοι τήν έλλειψιν παντός πολιτιστικού περιεχομέ
νου. Διά τούς 'Έληνας ή γνωστή είς αύτούς 'Ασία συνεκέντρ'ωνεν 
ό,τι έκείνοι άπηχθάνοντο. Διό καί ήσαν ήθικώς είς διηνεκή έμπό
λεμον κατάστασιν πρός τήν άσιατικήν βαρβαρότητα. Ή πτωχή, 
λιτή καί φίλεργος μικρά Έλλάς, ήσθάνετο βεβαίως έκπληξιν 
άνάμεικτον πρός πόθον άπέναντι τής άπεράντου, τής γονίμου 
όσον καί φοβερός καί έπιδεικτικής 'Ασίας. Είς τό βάθος ή πε
τρώδης Έλλάς έζήλευε - καί ητο άνθρώπινον - τούς θησαυρούς 
καί τήν εύμάρειαν τής μαστοφόρου 'Ηπείρου μέ τήν φαινομενι
κήν δύναμιν, ίκανήν νά κατακτήση τόν κόσμον όλόκληρον. Διέ
κρινεν όμως άμέσως τό άργιλλώδες τού κολοσσού τούτου ή όρ
θοφροσύνη καί ή κριτική λεπτότης τών 'Ελλήνων, άπόρροια τής 
ίδιοφυίας τής φυλής καί τής μεμετρημένης, διαυγούς καί περι-. 
γεγραμμένης έλληνικής άτμοσφαίρας. 

Καί έν πρώτοις ή Έλλάς έδυσπίστει πάντοτε πρός τό μεγα
λείον τό ύπεράνθρωπον τών θνητών, τό όποίον έπεσκίαζε τού<; 
θεούς της. Έάν καί αύτοί οί θεοί τών 'Ελλήνων, καί αύτός άκόμη 
ό Ζεύς, ύπετάσσοντο είς τόν νόμον τού σύμπαντος πού έξεπρο
σώπει ή μυστηριώδης έκείνη ύπερθεότης, ή 'Ανάγκη, - ητο πολύ 
φυσικόν οί 'Έλληνες νά θεωρούν «ϋβριν» τήν σύγχυσιν τών άν
θρώπων πρός τό θείον καί τήν ύπέρβασιν τών όρίων εύλαβείας 
καί δέους έναντι τού όνωτάτου όντος. 'Όπως έπίσης θρησκευτι
κού χαρακτήρος καί πλήρης εύλαβείας ητο ή διάθεσις τού 'Έλ
ληνος έναντι τής πολιτείας τήν όποίαν προσωποποιεί ό άπρόσω
πος Νόμος, ίσχύων καί διά τόν άνώτατον καί διά τόν κατώτατον, 
«νούς άνευ όρέξεως», όπως ώρισεν αύτόν ό 'Αριστοτέλης, «άπά
ντων βασιλεύς» όπως είπεν ό Σόλων καί έπειτα ό Πίνδαρος. Καί 
ή άπόλυτος ύποταγή τού 'Έλληνος είς τήν πολιτείαν είναι ή πει
θαρχία είς τήν έτυμολογικήν σημασίαν τής λέξεως, - δέν είναι ή 
στέρησις τής άτομικής έλευθερίας. Δέν ύποτάσσεται είς τήν αύ
θαιρεσίαν τούτου ή έκείνου τού δεσπότου - όπως συμβαίνει είς 
τάς βαρβάρους περιοχάς, - άλλ' ύποτάσσεται είς τό έννομον πο
λίτευμα, τό όποίον πιστεύει ώς ίδικόν του, διότι είναι τό όποτέλε
σμα μακρός καί έπιπόνου διεργασίας τής λελογισμένης βουλή
σεως τού συνόλου τών πολιτών, γνωστών καί άγνώστων, άλλ' οϋτως 
ή άλλως άνδρών ύπευθύνων, πολιτών, όχι δούλων «ύπηκόων». 

Είς ϊήν Άσίαν τά πάντα είναι δούλα. Ή φαινομενική ένότης 
τής διοικήσεως κρατεί διά τού σιδήρου είς ύποταγήν τά όνόμοια. 
Πολιτική συνοχή δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη. Πρόκειται περί 
«μηχανικής ένώσεως», ή σύνθεσις, ή «συνάφεια» είναι άνύπαρ-
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κτος. Διότι ό πολυποίκιλος διοικητικός μηχανισμός στερείται 
έλατηρίου - εΤναι μάλλον όγκος πρωτογενής, κινούμενος ώθητι
κώς πρός έκπλήρωσιν έγωϊστικών σκοπών, στερούμενος ριζικώς 
ήθικής καί λογικής τάξεως. 

Ή Έλλάς έχρησιμοποίησεν όλην τήν δύναμιν τού πνεύματός 
της είς τήν θέσιν καί τήν λύσιν τών πολιτικών καί κοινωνικών 
προβλημάτων, είς τήν δυνατήν βελτίωσιν τών άνθρωπίνων όρων, 
είς τήν εϋρεσιν τού τελειοτέρου πολιτεύματος. Γεννηθείσα ή 
Έλλάς έν μέσ4> χάους πολιτικού καί πολιτιστικού, έν μέσ4> μεγά
λων καί μικρών δεσποτειών, έπέτυχε χάρις κατ' έξοχήν είς τούς 
πολιτικούς, τούς στρατηγούς, τούς νομοθέτας, τούς σοφούς της 
-όπό τού παλαιοτότου Μίνωος μέχρι τού Άρότου - τήν πραγμα
τοποίησιν τού κατά τό δυνατόν πληρεστέρου πολιτεύματος, τού
εύαρμοστοτέρου, είς τό δύο πρωταγωνιστούντα φύλα: τής συ
νταγματικής βασιλείας τής Σπάρτης καί τής δημοκρατικής πολι
τείας τών Άθηνών.

Καί είναι φανερόν, ότι έθνος τοιαύτης τελειότητας καί τόσης 
έμπιστοσύνης είς τόν Λόγον ήτο όναπόφευκτον νό όποστρέφε
ται κατάστασιν πραγμάτων όλως όντίθετον: Ήγουν τήν όνωτάτην 
δύναμιν τού όνευθύνου άρχοντος, πού όπαιτεί όπό τούς ύπηκό
ους του τήν παθητικήν ύποταγήν ποιμνίου. Καί τού πολίτου ή 
ύπερηφόνεια καί τής 'Ελλάδος όλης ή πνευματικότης έπανεστό
τουν κατά τής έπικρατήσεως τοιούτων δουλικών δεσμών. Διέ
βλεπαν οί "Έλληνες είς τούτο καί ϋβριν κατά τού όνθρωπίνου 
πνεύματος καί κίνδυνον, - τόν μέγιστον τών κινδύνων. 

Είς λαμπρόν σελίδα τού «Πανηγυρικού» του ό Ίσοκρότης 
όνακεφαλαιώνει τάς σκέψεις τής φιλελευθέρας 'Ελλάδος έπί 
τού θέματος: «Είναι όδύνατον -λέγει- άνθρωποι πού όνετράφη
σαν καί έκυβερνήθησαν όπως οί Πέρσαι νά έχουν ποτέ όρετήν 
οίανδήποτε, ίδίως έκείνην διό τής όποίας ύψώνονται τά τρόπαια 
τής νίκης είς τών μαχών τό πεδία. Πώς είναι δυνατόν νά δημιουρ
γήση ή πολιτεία των μεγάλον στρατηγόν ή γενναίον στρατιώτην; 
Ό λαός των είναι μάζα συγκεχυμένη χωρίς συνείδησιν τών κιν
δύνων, χωρίς πολεμικόν μένος, πλασμένη νά είναι μάλλον δούλη 
τών δούλων μας. Οί μεγιστάνές των ούδέποτε έγνώρισαν τήν 
ίσότητα, ούτε τήν όλληλεγγύην καί τό καθήκον τού πολίτου. 
Άλαζόνες πρός τούς μέν, έρποντες πρό τών δέ, - ό,τι δηλαδή 
έξευτελιστικώτερον ύπάρχει - ίδού ό χαύνός των βίος». Καί συ

νεχίζει: « Ή άφθονία έκνευρίζει τά σώματά των καί ή δεσποτεία 

ταπεινώνει καί τρομοκρατεί τάς ψυχός. Είς γραμμάς πρό τών 
άνακτόρων κυλύονται μέ τήν βαθυτέραν δουλοφροσύνην καί γο-
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νυπετούν καί χαιρετίζουν ένα θνητόν ώς έάν ήτο θεός καί θέ

τουν τοιουτοτρόπως χαμηλότερα τούς θεούς άπό τούς άνθρώ

πους». 
'Ιδού αί κρίσεις μεμετρημένου καί πεφωτισμένου συντηρητι

κού δημοκρατικού - άπηχήσεις τής μεσωτέρας έλληνικής κοι

νής γνώμης - ό όποίος έκτείνεται έπί τό έγκωμιαστικώτερον καί 
είς τήν άθηναϊκήν φιλανθρωπίαν καί φιλελευθερίαν: «Οί πρόγο

νοί μας - λέγει ό 'Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος - έπολέμησαν 
έπιμόνως άλλοτε διά τήν έλευθερίαν τής ίδιαιτέρας πατρίδος 
των, άλλοτε χάριν τής έλευθερίας τών άλλων. Εϊλκυον τάς πό

λεις μέ τάς άγαθάς των πράξεις .. ». 

Καί συμπληρώνει ό 'Ισοκράτης άναφερόμενος είς τήν νομι
μότητα καί τήν ήθικότητα τών σχέσεων τών 'Αθηναίων πρός άλ

λος πολιτείας: «οί λόγοι των ήσαν άσφαλέστεροι άπό τάς γρα
πτός συμφωνίας. Είς τήν έκτέλεσιν τών συναπτομένων συνθη

κών έπίστευον ώς είς άνάγκην. Ή γενναιότης μέ τήν όποίαν βοη

θού μεν τούς άδυνάτους, καί πρός βλάβην άκόμη τού ίδίου συμ

φέροντος, φαίνεται είς ήμάς προτιμοτέρα άπό συνεταιρισμόν 
πρός ίσχυρούς έπωφελή άλλ' άνήθικον». Καί έρχεται ό 'Ισοκρά
της είς τήν πανελλήνιον πολιτικήν ένότητα, τής όποίας ητο 
ύπέρμαχος: 

«"Εβλεπον -λέγει- οί 'Αθηναίοι είς τήν Έλλάδα τήν κοινήν 

πατρίδα. Έβοήθουν τούς 'Έλληνας καί δέν τούς ϋβριζον ποτέ ... 
Οί 'Έλληνες δέν ήμπορούν νά είναι έν ένότητι άν μή στηρίζωνται 

έπί τών αύτών φίλων έναντίον τών αύτών έχθρών». Καί διεκηρύσ
σοντο ταύτα τ(i) 380 πρό Χριστού! 

Είς τά όμματα τών Έλλήνων οί βάρβαροι ήσαν καταθλιπτική 
άπλώς δύναμις. Ό 'Αθηναίος φρονεί ότι δέν πρέπει νά προστρέ

ξη είς τήν βίαν πρίν έξαντλήση τήν πειθώ. Ή άλήθεια δέν άπο
δεικνύεται διά τής βίας. Μόνον ό λόγος έχει τήν δύναμιν τού με

ταπείθειν. Διό καί ή διαλεκτική ύπήρξεν άνέκαθεν ή προσφιλής 
παιδευτική, ρητορική καί φιλοσοφική καί καθόλου πνευματική 
ένασχόλησις τών Έλλήνων, τεκμήριον ύψίστου πολιτισμού καί 
άνθρωπιστικής παιδείας. Καί πράγματι χάρις είς τήν άνάγκην αύ
τήν τής συνεχούς άσκήσεως τού πνεύματος είς δλας τάς έκφάν

σεις τού βίου δέν έγνώρισε ποτέ ή Έλλάς τόν μαρασμόν τών 
άπαθών καί μή διανοουμένων φύλων. Καί όταν έχασε τήν άλλη 
ύπεροχήν, είς τήν ύπεροχήν τού Λόγου ή Έλλάς είιρε τό φίλτρον 
τής άγηράτου νεότητος. 

Τοιαύται ήσαν αί ένδιάθετοι κλίσεις τών Έλλήνων, τάς όποίας 
διεμόρφωσεν έπί τό ίσχυρότερον τό περιγεγραμμένον γεωφυσι-
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κόv περιβάλλον καί ή άσκησις ή διηνεκής. Καί είς τάς κλίσεις 
τούτος ύnήρχε τό στοιχείον τής άναλλοιώτου πρός τήv Άσίαv 
άvτιnαθείας τών Έλλήvων, ή όποία προκειμένου περί τών 
Μήδων, ητο σφοδροτέρα, έvώ έμετριάζετο πρός τήv εύλαβή καί 
φίλεργον Αϊγυπτοv καί τήv έμπορικήv καί βιοτεχvικήv Φοιvίκηv. 
Καί συμnερασματικώς: Ή άποστροφή τών Έλλήvωv πρός τόν 
άσιατικόν κόσμον ηύξάνετο πάντοτε κατά λόγον τής άvαnτυσσο
μέvης αύτοnεποιθήσεώς των καί προόδου. 

Άν, τώρα, εξετάσωμεv τάς φάσεις τής nροαιωνίου συγκρού
σεως Έλλήνων καί Άσίας, θά άvαζητήσωμεν τούς προδρόμους 
της είς τό ήμίφως τής προϊστορικής μυθικής περιόδου. Καίτοι δέ 
τά συvαγόμενα έκ τών χρόνων τούτων είναι έnιστημοvικώς 
άκρως έnικίvδυνα, όμως nλησιάζομεv πιθανώς τήν άλήθειαv όν 
εϊnωμεν, δτι ύnήρξεν έργον άσιατικόν ή πρώτη ώθησις πού προ
εκάλεσε τήν πλημμυρίδα καί τήν όμnωτιv τών συγκρούσεων 
Άσίας καί Έλλάδος. Ή άvάμνησις τώv ξένων τούτων μέ τήv άλα
ζόνα nολυτέλειαv, οί όnοίοι καί έδέσnοσαν έnί μακρότερον η 
όλιγώτερον χρόνον έδώ καί έκεί είς τήν κυρίως Έλλάδα, δέv 
άφήκεv άναμνήσεις καλός είς τούς αύτόχθονας λαούς. Καί συ
νέβη τό, άληθιvά, παράδοξον τούτο: Τό ίθαγεvές πνεύμα, θέλοv 
τρόπον vά έκδικηθή τούς έnιδρομείς, έnλασεv η άνέπλασε διά 
τάς οίκογεvείας τών έξωθεν έλθόντωv όλους έκείvους τούς μύ
θους πού άnοδίδουν είς αύτάς είδος όλεθρίας είμαρμένης άδι
κιών καί δυστυχημάτων, τά όnοία έnί αίώvας έnλήρουv τό δρα
ματολόγιον τώv τραγικών καί ένέσnειρον τόv τρόμοv είς τούς 
άvθρώnους μέ τό κολοσσιαίον καί κληροvομικόv έγκλημα. θά 
έλεγες ότι είς τούτο έvυπάρχει ή πρώτη λαϊκή έκδήλωσις τού 
τρόμου τής έλληνικής ψυχής όταν τό πρώτον συναντάται πρός 
τόv άσιατικόν βομβαρδισμόν. Καί έχει ό τρόμος αύτός κάτι όνά
λογον πρός τόν τρόμον τού «έθνικού» κράματος Γαλατών καί 
Ρωμαίων κατά τήν πρώτην έnαφήv του πρός τόν γερμανικόv 
βαρβαρισμόv, τρόμον σύμμεικτον μέ άnοστροφήν, όπως βλέnο
μεv είς τάς άφηγήσεις περί τών ώμοτήτων τής Μεροβιγγείου 
φραγκικής δυναστείας. 

Είς τόν κύκλοv τούτον τώv έnιδρομώv πρός τήν Έλλάδα άvτι
τάσσεται ό άvτίστροφος κύκλος τών πρώτων είς τήν Άσίαν έλλη
vικών άnοστολώv. Καί ένσάρκωσις τής άντιδράσεως τούτης είναι 
μυθευθείσαι ίστορικαί πράξεις: Οί · Αργοvαύται, ή κάθοδος τού 
Ήρακλέους είς Λυδίαv, ό λεγόμενος Τρωικός πόλεμος. Έχει δέ 
θεμελιώδη σημασίαv δτι τό πρώτον μνημείον τής έλληvικής λο
γοτεχνίας καί, συγχρόνως τό πρώτον καί μέγιστον άριστούργημά 
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της στρέφεται περί τήν σύγκρουσιν ταύτην 'Ελλήνων καί 'Ανατο

λής. Καί είναι τό πρώτιστον έλληνικόν ποίημα άσμα θριάμβου 

κατά τής Άσίας. 
Οίαδήποτε έρμηνεία καί άν δίδεται είς τό δυσεξήγητον καί 

περιβόητον έπεισόδιον τών Τρωικών (καί δέν είναι τού παρόντος 
τό πράγμα), τούτο μόνον λέγομεν: 'Αρχική φερομένη αίτία τής 
έναντίον τής χώρας τού Πριάμου έξεγέρσεως όλοκλήρου τής 
Έλλάδος ύπήρξεν ή έκ μέρους τής Άσίας προσβολή τής έλληνι
κής τιμής, είς τήν όποίαν, μετά αίώνας, έρωτικούς θά άρμονίση 
στίχους ό 'Αριστοτέλης- έπίσης ή συναφής προσβολή τών νόμων 
τής ίεράς έλληνικής φιλοξενίας. Μέ τήν δύναμιν τών όμηρικών 
στίχων ή έγκληματική αίτιολογία τών Τρωϊκών φθάνει είς άκατα
μάχητον άλήθειαν, τήν άλήθειαν τήν ψυχολογικήν. Καί προέρχε
ται τούτο έκ τού ότι ό «μύθος» συνεφώνει πρός ένυπάρχον είς 
τήν έλληνικήν ψυχήν συναίσθημα: Τό μίσος πρός τήν βάρβαρον 
Άσίαν. 

Άλλ' ό «μύθος» έπαναλαμβανόμενος, γίνεται τό χαλύβδινον 
έλατήριον πού θέτει είς κίνησιν τήν ένέργειαν τού συνόλου. Ό 
"Όμηρος διέπλασε συγκεκριμένον, ύπό μορφήν λαϊκού δόγμα

τος, τό όρμέμφυτον όλοκλήρου τής ψυχής καί έθεσε τήν 

πρώτην άρχήν τής πανελληνίου άλληλεγγύης έναντίον τού κοι
νού άσιατικού κινδύνου. Καί, μέγας όπως ητο ποιητής, έθωράκι
σε τό ήθικόν τού λαού του διά τούς μέλλοντας άγώνας. 

Ή έξάπλωσις τών 'Ελλήνων καί πρός τήν Μικράν Άσίαν, ή πε
ρίζωσις τής περσικής χώρας μέ έλληνικόν κόσμον άπό τής Κύ
πρου μέχρ_ι τού Εύξείνου, - έχει ώς άντίδρασιν τούς Μηδικούς 
πολέμους. Ό Κύρος ό μέγας, ό όραματιζόμενος τήν παγκόσμιον 
κυριαρχίαν, άπέβλεπεν είς τήν έξουδετέρωσιν τού κυρίου πλέον 
Μεσογειακού παράγοντος, τών 'Ελλήνων. Άλλά έπήλθεν ό θά
νατος. Ό Δαρείος καί ό Ξέρξης, κατώτεροι τών σχεδίων τού Κύ
ρου, -όλιγώτερον ό πρώτος, περισσότερον ό δεύτερος - έχουν, 
όρθώς πάντως, τά βλέμματά των πρός τάς 'Αθήνας, διότι άντι
λαμβάνονται ότι κυρίως έκεί είναι ό νούς τής άντιστασιακής Εύ
ρώπης, άπό τήν όποίαν άκτινοβολούν μέχρι τής 'Ανατολής τά 
κατά τής άπολυταρχίας κηρύγματα καί τό συναφές κήρυγμα τού 
«νόμου» καί τής «δίκης». 

"Ό,τι θριαμβεύει είς τόν Μαραθώνα, είς τήν Σαλαμίνα, είς τάς 
Πλαταιάς είναι τό όλον έλληνικόν πνεύμα, έπί τού όποίου έπαν

θούν αί 'Αθήναι καί ή Σπάρτη. Καί εύχερώς ήμπορείς νά φαντα
σθής τί θά έσήμαινεν ήττα τής 'Ελλάδος: Αί 'Αθήναι -άς περιορι
σθώμεν μόνον είς αύτάς- θά παρίστανον άνάλογον φαινόμενον 
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nρός τήv nρόοδοv τής τουρκικής κυριαρχίας, θά ήσαν εδρα τυ

ραννίας, όφειμέvης είς τήv όvευ οίκτου έκμετάλλευσιv τού σα

τράnου, - τού πασά. Ή ύnέρλαμnρος λαμnάς θά έσβηvεv: Είς τά 

σκότη ότελευτήτου, πιθανώς, πολιτικής καί πολιτιστικής στασι

μότητος, ή Ρώμη θά έγίvετο ίσως καρχηδονική (θό έματαιούτο 

δηλαδή καί τό δεύτερον καί κατ' όvταvόκλασιν σκέλος τού κλασ

σικού πολιτισμού) καί κατόπιν σαρακηvή, καί τό Παρίσι πρωτεύ

ουσα Μαυριτανών ή Ταρτάρωv. 

Αί καθαρώς έδαφικαί συγκρούσεις διευθετούνται διά τού 
χρόνου, όλλ' αί συγκρούσεις τού πολιτισμού καί τώv ίδεώv δυνα

τόν vό διαρκέσουν όορίστως. Οί ήττημέvοι δέν δέχονται τόν 

έξευτελισμόv καί οί νικηταί μένουν τότε μόνον εύχαριστημένοι, 

όταν κατορθώσουν καί έκριζώσουv τήv ψυχήν τού έθνους τού 

αύθάδους - όπως έλεγεv ό Λουδοβίκος ό ΙΔ' διά τήv Όλλαvδίαv 

- τού«αύθάδους» έθνους πού έτόλμησε νά τούς όvτιμετωnίση.

Διό καί ούδέnοτε μέχρι τούδε είς τήν ίστορίαv ύnήρξε δυνατή ή

«συνύπαρξις» όvτιθέτων ίδεολογικώv κόσμων.

Καί τήν όvτίδρασιv τήv όμυvτικήv τής Σαλαμίvος καί τώv Πλα

ταιών έπρεπε κατ' άvαγκαίαν συvάρτησιν vά διαδεχθή ή γενική 

τής 'Ελλάδος άvτεnίθεσις διά τήν κατάκτησιν τής 'Ασίας μετα

φερομένου τού πολέμου έκεί, - άλλως ήτο προβληματική ή έnι

βίωσις τής 'Ελλάδος: Τούvαvτίοv, βέβαιος θά ητο ό άnοnνιγμός. 

Άλλ' έγivετο μέ βήμα σημειωτόν ή πρόσβασις τής ήθικής καί 

έθvικής έvότητος nρός τήv nολιτικήν ένότητα, - συντελσθείσαv 

τό πρώτον είς τήv χαραυγήv τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, είς τά 

Τρωικά, καί όnαραίτητον nρός όνάληψιv τοιαύτης προσπαθείας. 

Είς τήv όnοτέλεσιv ταύτηv πολιτικής έvότητος κατέτεινοv αί 

συμμαχίαι, ή Σπαρτιατική, ή 'Αθηναϊκή, ή θηβαϊκή, - nρός τήν 

nολιτικήv ταύτηv έvότητα άnέβλεψεv ό 'Αριστείδης, ό Θεμιστο

κλής, ό Περικλής, ό Καλλικρατίδας, ό 'Αγησίλαος, ό πρόδρομος 

έκείvος τού 'Αλεξάνδρου, ό Πλάτων, ό 'Ισοκράτης καί άλλοι. 

Άλλά δέν ήτο άκόμη ώριμος ή 'Ελλάς nρός διαρκή έvότητα καί 

ύnοταγήv είς μίαν nολιτείαν άnό τάς nρωτοστατούσας. 

Ή πανελλήνιος σταυροφορία, πού ϋμvησεν ό 'Ισοκράτης, μό

νον είς έλληvικόv φύλον άμέτοχοv τών έρίδων ήτο δεκτόν νά κα

ταnιστευθή. Καί πρέπει νά nροσθέσωμεν, ότι ό μέγας βασιλεύς -

όπως έλεγον οί "Έλληνες τόv Πέρσηv βασιλέα - έφήρμοσε μέ 

έnιμοvήv καί ύnομοvήv τήv nολιτικήv τής διαιρέσεως, τής διχο

νοίας, έζήτησε νά έξασθεvήση τό ήθικόν τού άvτιnάλου, έκολά

κευσε τάς άδυναμίας του, συvεδαύλισε τόv κομματισμόν μέ τό 

δηλητήριον εύρυτάτης προπαγάνδας. Δέv άγvοεί κανείς, ότι είς 
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τήν άποπλανητικήν αύτήν τέχνην τών συνειδήσεων έξέχει ό κυνι

σμός τών βαρβάρων. Καί όμως ό,τι μόνον τελικώς έπέτυχεν ό 

μέγας βασιλεύς ητο νά δώση τόν όπαιτούμενον χρόνον είς τόν 

έλληνικόν κόσμον νά όργανωθή καί έξοπλισή άκόμη καλύτερον. 

Ό 'Αλέξανδρος, έκπρόσωπος τού πνεύματος τής όλης φυ

λής -ό μέγιστος ηρως της- καταρρίπτει ίόν ήδη κλονούμενον, 

άλλ' οϋτως ή άλλως πάντοτε κολοσσόν. Τό Έλληνικόν, ήνωμέ

νον γλωσσικώς, ήθικώς, πνευματικώς, πολιτικώς, λαμβάνει τόν 

χαρακτήρα τόν παγκόσμιον, πού έπιβάλλει αύτό καθ' όλην τήν 

Άνατολήν καί τού δίδει τήν δύναμιν τής έκπλησσούσης έκείνης 

έξαπλώσεως, τής όποίας τά ίχνη εύρέθησαν καί όνευρίσκονται 

καθημερινώς είς τήν Ίνδικήν, είς τήν Κίναν, είς τήν Ίαπωνίαν καί 

είς αύτήν άκόμη τήν νήσον τής Σουμάτρας. Καί χωρίς νά λησμο

νή ότι είναι 'Έλλην, έγνώριζεν ό 'Αλέξανδρος νά προσαρμόζεται 

πρός τήν νοοτροπίαν τής 'Ανατολής, τήν όποίαν έπρεπε νά διοι
κήση. 'Άλλο ζήτημα άν οί άφελέστεροι τών συντρόφων του καί 

άλλοι 'Έλληνες δέν ήδύναντο νά τόν κατανοήσουν, άσύμμετροι 

προς τήν νέαν τροπήν τής ίστορίας. 

Μέ τήν πολιτικήν εύκαμψίαν, ή όποία σέβεται τά ήθη καί τά 

έθιμα καί τόν όλον έν γένει θρησκευτικόν βίον τής ύποταχθεί
σης φυλής, ό 'Ελληνισμός λαμβάνει μορφήν αύτοκρατορίας καί 

σχηματίζει μέ τήν άπό άρχαιοτάτων χρόνων όλονέν έξελληνιζο

μένην καί τώρα πλήρως σχεδόν έξελληνισθείσαν Άσίαν σύνολον 

πολιτιστικόν τόσον στερεόν, ώστε καί αύτή ή άγέρωχος Ρώμη 

άναγκάζεται νό ύποκλιθή. Ό 'Ελληνισμός ύποτασσόμενος πολι

τικώς μετ' άγώνας δεινούς, άντιδρά πολεμικώς σποράδην μέν, 

πλήν γενναίως, γενναιότατα καί διηνεκώς, άλλά κυρίως άντιδρά 

πνευματικώς είς τήν «λατινικήν» πνευματικήν πενίαν τού νικητού 

καί κατορθώνει νά διασώση τήν προσωπικότητά του. Καί όχι μό
νον τούτο: Διδάσκει ό 'Ελληνισμός τών Διαδόχων καί τών 'Επιγό

νων τήν πολιτικωτάτην, άλλά δημοκρατικήν μέχρι τούδε Ρώμην, 
τό «βασιλικόν» σύστημα διοικήσεως, τήν συγκεντρωτικήν διοίκη

σιν τών έπαρχιών. Καί-τούτο δέ είναι τό μάλλον άπροσδόκητον

διά τής ρωμαϊκής κατακτήσεως ό 'Ελληνισμός θά κατακτήση 

διαβρωτικώς, διά τών γραμμάτων καί τού έμπορίου, τήν Δύσιν καί 

μάλιστα τήν Γαλατίαν, είς τό έσωτερικόν, διότι τά παράλια ήσαν 

έλληνικά άπό τού όγδόου αίώνος. 

Διά τού 'Ελληνισμού τής 'Ανατολής μεταφέρεται ό άξων τού 

'Ελληνισμού πρός άνατολάς. Ή ϊδρυσις τής άνατολικής αύτο

κρατορίας, μέ πρωτεύουσαν τό Βυζάντιον, έγκαινιάζει καί έπισή
μως τήν άντασιατικήν άντίδρασιν. Αύτοκρατορία διοικητικώς έλ-
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ληνορωμαϊκή - σοφή σύνθεσις τώv διοικητικών παραδόσεων τής 
Ρώμης καί τού «βασιλικού» συστήματος τώv 'Ελληνιστικών μο
ναρχιών τής 'Ανατολής, παραχθείσα όταν οί Ρωμαίοι έγvώρισαv 
τήv Έλληνιστικήv Αϊγυπτοv καί Άσίαv- πνευματικώς καί γλωσσι
κώς έλληvική κατά βάσιν καί όλοvέv έξελληvιζομέvη. Καί ό 'Ελ
ληνισμός, μεταμορφώvωv άπό κοινού μέ τήv μεγίστηv τώv στρο
φών τής ίστορίας, τόv Χριστιαvισμόv, τήv όvατολικήv αύτοκρατο
ρίαv είς τήv Έλληvικήv Μεσαιωvικήv Χριστιαvικήv αύτοκρατο
ρίαv, λαμβάνει τήv μεγίστηv όvταπόδοσιv διά τό παρελθόν. 

Τό Βυζάντιον εύρίσκει κολοσσιαίαv κληροvομίαv, όλον τό 
πνευματικόν ταμιευτήριον πού έσώρευσε καί έπλούτισε τό πέρα
σμα τού έλληvικού χρόνου. Καί ό βυζαντινός 'Ελληνισμός δέv 
μένει ησυχος. Στρέφεται είς καλλιέργειαv τώv παλαιών τόπων, 
όσους μεγαλοφυώς έθεμελίωσεv ή έπεξηργάσθη ή 'Ελλάς, καί 
εϋρεσιv νέων. Συνάγουν μέ εύλάβειαv οί Βυζαντινοί τά λείψανα 
τού έλληvικού πνεύματος, όσχολούvται δημιουργικώς περί αύτά, 
σώζουν τήv γλώσαv, διαφυλάττουν τό μυστικόν τής ρητορικής 
καί τής διαλεκτικής καί μεταχειρίζονται τούτο είς τό κήρυγμα καί 
είς τάς θεολογικός, δικαστικός, διπλωματικός συζητήσεις. Τό 
πνεύμα τώv Βυζαντινών Έλλήvωv δέv παύει vά όξύvεται όσκού
μεvοv είς τήv όvαγκαίαv λεπτότητα πρός όvτιμετώπισιv τής βαρ
βαρικής πανουργίας. Καί καλλιεργούν κατά βάθος τάς τέχvας 
καί τάς έπιστήμας (είναι λ.χ. περίφημοι μαθηματικοί καί ίατροί), 
άvακαιvίζουv τήv μηχαvικήv καί τήv τακτικήv τού πολέμου καί 
τήv πολεμικήv τεχvολογίαv (ίδικόv των, πλήv άλλων, είναι τό 
ύγρόv πύρ) δημιουργούν νέον ρυθμόν άρχιτεκτοvικής καί διακο
σμητικής έξ έλληvιστικής άφετηρίας μετά ρωμαϊκών καί όvατο
λικώv, κυρίως περσικών, έπιδράσεωv. 

Μέ τό πνευματικόν των άπλωμα οί 'Έλληνες τού Βυζαντίου 
συνεχίζουν τήv προγοvικήv παράδοσιν καί κρατούν έπί ένδεκα 

αίώvας τήν έλληvικήv έvότητα έv μέσC\) τής όρμής τώv βορβόρων 

τής 'Ανατολής, τής Δύσεως, τού Βορρά, - διεξάγουν άγώνα κατ' 
αύτώv έπί έvός, έπί δύο, έπί τριών, όχι σπανίως, άλλά καί έπί τεσ
σάρων καί πέντε μετώπων. Πρό πολλού ή δυτική ρωμαϊκή αύτο
κρατορία είχε διαμελισθή καί κατέρρεεv ύπό τά βαρβαρικά κτυ
πήματα, έvώ ή έλληνική άvτεϊχε καί μετελαμπάδευε συνεχώς, 
καί πρό τής 'Αλώσεως καί μετ' αύτήv, τά έλληvικά φώτα. «Μού 

φαίνεται -γράφει όχι πρό πολλού ( 1 952) ό 'Ιταλός καθηγητής 

Λαβαvίvι - ότι πράγματι 'Αναγέννησις χωρίς τήv 'Ελλάδα δέv 
ύπάρχει. 'Αναγέννησις είναι άκριβώς ή έπιστροφή τού 'Αρχαίου 
μεταξύ ήμών. Οί νέοι καιροί ένηγκαλίσθησαν τήν άρχαιότητα ώς 
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nολιτισμόν πνευματικόν, ώς τέχνην καί ώς στοχασμόν - ό,τι ό 
Μεσαιών είχε λησμονήσει. Καί μήτρα τής 'Αναγεννήσεως ύnήρ
ξε τό Βυζάντιον, τό όnοίον είς τάς τελευταίας του ήμέρας έκυο
φόρησεν αύτήν διά νά τήν παραδώση, θνήσκον, είς τήν Εύρώπην. 
Διό καί ή 'Αναγέννησις δέν πρέπει νά συγχέεται πρός τά σπορα
δικά κίνητρα άνανεώσεως όσα έδρων είς τούς κόλπους τής τέ
χνης καί τού πνεύματος διαρκούντος τού Μέσου Αίώνος». 

Οί Εύρωnαίοι, μισούντες θανασίμως τό Βυζάντιον έκ θρη
σκευτικού φανατισμού λόγc,;, τού σχίσματος καί έκ πλέγματος 
μειονεξίας έπί τού στρατιωτικού, τού πνευματικού, τού οίκονομι
κού καί τού λοιπού πολιτιστικού_ πεδίου, έκήρυξαν, είς παλαιοτέ
ραν έnοχήν, τήν βυζαντινήν περίοδον ώς χρεοκοπίαν τού 'Ελλη
νισμού, ένώ ύπήρξεν ή φυσική, λελογισμένη καί θριαμβευτική 
του συνέχεια. Τό λεnτολόγον πνεύμα τών Βυζαντινών 'Ελλήνων, 
τό τόσον χλευασθέν, ύnήρξεν έν άπό τά μέσα διαρκείας τής αύ
τοκρατορίας καί ό έπίσης συκοφαντηθείς θρησκευτικός δογμα
τισμός τού Βυζαντίου ητο άναγκαίος θώραξ έν μέσc,;, είδωλολα
τρικού ή μουσουλμανικού ή αίρετικού άνθελληνικού «χριστιανι-
κού κόσμου». 

Τέλος μέ τήν nτώσιν τού Βυζαντίου πραγματοποιεί ή 'Ασία τό 
καταστρεπτικόν όνειρον τού Κύρου τού Μεγάλου, τού Δαρείου, 
τού Ξέρξου. Ή τελευταία φάσις τής άπ' αίώνων πόλης τής φανα
τικής 'Ασίας καί τής 'Ελλάδος τού Πλάτωνος καί τού Παύλου κα
ταλήγει είς τόν κατά τό φαινόμενον θρίαμβον τής 'Ανατολής καί 
είς τήν ύλικήν ύnοταγήν, όχι όμως καί τόν άφανισμόν τού 'Ελλη
νικού. Καί άναφαίνονται τότε τά λαμπρά άποτελέσματα τού καρ
τερικού Βυζαντίνου. Ή έλληνική έστία έξακολουθεί τήν έπώασιν 
ύπό τήν τέφραν της είς τά σχολεία, είς τά μοναστήρια, είς τάς 
διεσπαρμένος άνά τόν κόσμον κοινότητας, είς τά βουνά, όπου οί 
Κλέφται καί οί Άρματωλοί -«ή φρουρά τού Αύτοκράτορος (Κων
σταντίνου τού Παλαιολόγου)», όπως τούς έλεγεν ό Κολοκοτρώ
νης- συνέχιζον τήν πολεμικήν παράδοσιν τού Γένους. 

«'Η 'Ελληνική 'Ελευθερία» τού 'Ηροδότου, ή κινούσα ίδέα τών 
'Ελλήνων, ή μετασχηματισθείσα έπειτα είς τήν Βυζαντινήν 'Ιδέαν 
καί κατόπιν είς τήν Μεγάλην 'Ιδέαν τού 'Ελληνικού Έθνους -
nτερνίζει διαρκώς τό Γένος καί τό άνεγείρει. Καί όδηγεί είς τήν 
μοιραίον παλίνδρομον κίνησιν: nρός έλευθερίαν καί πρός όλο
κλήρωσιν, πρός έναγκαλισμόν τής όλης κληρονομίας. 

*** 
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ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣ. ΓΟΥΣΙΟΥ-ΠΕΛΑΣΓΟΥ 

Τί ώρα εΊvαι όδελφέ Όρειβάσιε; 
Ό Χρόνος. 
'Ένα μεγάλο σχοινί 
δεμένο στό άπειρο 
μάς τραβά· μάς ελκει 
στήv σιωπή 
στήv όvυnαρξία. 
Μάς δαμάζει 
σάv άλογα 
μέ τό μαστίγιο τοϋ χρέους. 
Ή ή μέρα λιγοστεύει, φίλε μου. 
Ό ήλιότωρ όnοθευμέvος 
μέσ' τόv αίθέρα τοϋ Διονύσου 
έχει κατεβάσει μία μεγάλη σκάλα φωτός. 
θέλω v' όvέβω έκείvη τήv μ_εγάλη σκάλα. 
Φτερουγώντας μέσα στό μεγάλο άλώvι 
καί κρατώντας στό στήθος τήv αίματωμέvη 
καρδιά μου 
θά σπείρω τό αίμα μου 
στό σύμπαν 
όvαγεvνημέvος μέ τό λουτρό τοϋ Φωτός 
τοϋ Άvικήτου 'Ηλίου. 
Χαίρε φίλε. Καί έvθυμοϋ 
ότι ΟΥ ΔΕΙΣ vεvίκηκέ με. 



204 1992 

Ποιός είναι ό πρώτος σκοπός τής 'Εκκλησίας καί τοϋ 
σχολείου; 

Ό πρώτος σκοπός τής έκκλησίας καί τού σχολείου είναι νά 
μεταπλάσουν τό άτομον σέ άνθρωπον μέ λογικήν καί ήθικήν συ
νείδησιν πού έλέγχει τό άτομον. 

Διά τούτο χρειαζόμεθα τήν συμβουλήν τής λογικής καί τής 
ήθικής συνείδησης!. 

Αύτή πρέπει νά είναι ή κύρια άποστολή τής έκκλησίας καί τής 
παιδείας· πρός τούτο χρειαζόμεθα περισσοτέραν γνώσην τής 
άνθρωπολογίας καί ψυχολογίας πρός βοήθειαν τού άνθρώπου 
πού χρειάζεται ψυχοπνευματικήν βοήθειαν. 

Ή έκκλησία ώς έντολοδόχος τού θεού πρέπει νά πλησιάσει 
τόν άνθρωπον πού χρειάζεται ψυχοπνευματική βοήθεια. Συνή
θως ή έκκλησία ξυπνάει συγκινήσεις καί τό σχολείο άνάβει τά 
φώτα τού πνεύματος. 

Καί πρέπει νά ύπάρχη συνεργασία έκκλησίας καί σχολείου 
πρός έπιτυχίαν τής άποστολής των! 

Δυστυχώς ό άνθρωπος έλάχιστα γνωρίζει διά τόν έαυτόν 
του!. 

Αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Δημοσθένης έρωτηθείς, τί άνθρωπος έχει όμοιον θεQ, έφη· 
τό εύεργετείν καί άληθεύειν. 

Σωκράτης έρωτηθείς, τί άριστόν έστι τών μαθημάτων, έφη· τό 
άπομαθείν τά κακά. 

'Ανάχαρσις ό Σκύθης φιλόσοφος έρωτηθείς, τί έστι πολέμιον 
τοίς άνθρώποις, έφη· αύτοί ούτοι έχθρεύονται έαυτούς. 
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 

'Επιλογή άπό τό μέρος τοϋ πνευματικού έργου τοϋ 
Σπύρου Νάγου πού εχει έκδοθεί 

ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ 

Τό θαυμάσιον, τό άπολύτως ώραίον, τό παρουσιάζον τόν όν
θρωπον κατ' είκόνα δράσεως πρός τόν θεόν, τόν ύπέρτατον πά
ντων τών συνειδήσεων τοϋ Σύμπαντος, είναι νά άφιερώσει τόν 
έαυτόν του ύπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος, τής κυλιομένης 
είς τήν βορβορώδη ύπόστασιν τών κοινωνιών. 

Τά μυστήρια πανταχού έζήτησαν νά έπαναφέρουν τόν όν

θρωπον είς τήν φυσικήν όδόν καί τόν άποκαταστήσουν κύριον 

τών φυσικών του δικαιωμάτων άπό τά όποία τόν άπεξένωσεν ή 

δημιουργηθείσα κακία. Ή κακία, ή όποία είναι σύγχρονος τής 

δημιουργίας τής άνθρωπίνης μορφής, πρέπει κατά τάς δόξας 

τών διαφόρων μυστηρίων νά παταχθεί διά νά άναπνεύσει τό άν
θρώπινον γένος. 

Πρέπει νά κτυπηθεί έν τC!) προσώπC!) παντός άνθρώπου, άλλά 

νά διαφυλαχθεί κατά τόν Καλιόστρο ή μορφή αύτοϋ. Τό έξαφανί

ζειν τήν μορφήν τοϋ άνθρώπου μέ τήν ύπάρχουσαν έν αύτή κα

κίαν, είναι θρίαμβος τής κακίας, έδόξαζον οί θείοι τής Έλευσί

νος ίερείς. 

Τό συμβουλεύειν είς τό άγαθόν είναι ήθική ύποχρέωσις πα

ντός όνθρώπου, άλλά τό έπιβάλλειν είς τούς άλλους νά πράτ

τουν, ό,τι ό έπιβάλλων βούλεται, τούτο είναι αύθαιρεσία κωλύου

σα τήν έλευθέρα ένέργεια τών ψυχών. 

Πλειστάκις διακρίνει (ό άνθρωπος) ότι ένα είδος τροφής τοϋ 

προκαλεί όρισμένη ψυχολογική κατάσταση καί όμως ούδέποτε 

έπιδόθηκε στό νά έρευνήσει τό ζήτημα αύτό σοβαρά. Οί τροφές 

είναι τό ούσιωδέστερο ζήτημα πού άφορά τήν ζωή τοϋ άνθρώ

που. Είναι οί κατ' έξοχήν πηγές άπό τίς όποίες μπορεί ό άνθρω

πος νά άρυσθεί τίς πολυτιμότερες δυνάμεις τής Φύσεως πρός 

τόν σκοπό τής προαγωγής τών διανοητικών του καί ψυχικών του 

δυνάμεων. Οί τροφές προκαλούν διάφορες λειτουργίες έπί τοϋ 

όνθρωπίνου όργανισμοϋ, λειτουργίες πού όντιστοιχοϋν πρός τίς 

λειτουργίες τής Φύσεως σέ βαθμό ώστε άλλοτε μέν νά τόν συν-
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δέουν πρός αύτήν, δηλαδή νά τού παρέχουν ζωή καί άλλοτε νά 
άφαιρούν άπό αύτόν ζωή. 

Αί έμπνεύσεις δέν είναι προϊόν άπορρέον άπό τόν άνθρωπον, 
άλλά διοχετεύονται αύτώ έκ τού πνευματικού κόσμου ... Ή τοιαύ
τη σύνδεσις τών δύο κόσμων άποτελεί τόν νόμον τής άλληλεγ
γύης, όστις είναι καθολικός. Έάν βλέπωμεν διαφοράν έμπνεύ
σεων, τούτο είναι άποτέλεσμα τής ούσίας τών περιπνευμάτων, 
διότι άλλα μέν έξεδήλωσαν στοιχεία τελειότερα πρός έπαφήν 
μετά τού πνευματικού κόσμου, άλλα δέ μή φθάσαντα είς τόν 
τοιούτον βαθμόν, έπικοινωνούσι μετά_ πνευμάτων όμοίων τής 
έαυτών καταστάσεως. 

Καθήκον παντός εύσυνειδήτου όντος, είναι ή άναγνώρισις 
τού νόμου τής άλληλεγγύης, όστις ύπαγορεύει τούς έτέρους νό
μους τού καθήκοντος καί δικαιώματος, όπερ έκ φύσεως δέδοται 
τώ άνθρώπ<!) ... Έν έναντίςι περιπτώει ό,τι έκείνος δέν πράττει 
πρός τούς άλλους άδυνάτους, έπιφέρει τήν άδράνειαν τών πνευ
μάτων έπ' αύτού καί στερείται πλέον τού δώρου τής γνώσεως 
πρός τό είδέναι τήν άλήθειαν. 

"Έφ' όσον δέν φιλεί ό άνθρωπος τόν όνθρωπον έν τή καθό
λου αύτού συναντήσει είς τόν άτέρμονα αύτού βίον» έφώνει ό 
θείος 'Ορφεύς, «ό 'Άδης θά καταπίνει τόν άνθρωπον καί ή ψυχή 
αύτού πλανωμένη έν τώ σκότει είς δοκιμασίαν θλίψεως καί όδύ
νης θά φέρεται». 

«·Αγαπάτε άλλήλους», έφώνει ό υίός τού φωτός τής Ίου
δαίας. 

«Τό διαχωρίζον τόν άνθρωπον τού άνθρώπου καί ύπαγορεύον 
αύτώ πάθη, είναι ή πρώτη πράξις όνταρσίας τού πνεύματος όπό 
τούς νόμους τού θεού καί τής Φύσεως» έλάλει ό Πυθαγόρας. 

"Ή μή ύπακοή είς τούς νόμους τής Φύσεως είναι όφετηρία 
τών παθών έν τή άνθρωπότητι καί δοκιμασίςι είς αύτήν τήν ψυ
χήν», έδίδασκεν 'Ερμής ό Τρισμέγιστος. 

«·Όταν δέν ύπάρχει μεταξύ τών άποτελούντων τάς κοινωνίας 
τής Γής καθολική άγάπη, κλήρος αύτών έσεται ή διηνεκής περι
πλάνησις» έλεγεν ίεροφάντης τών μυστηρίων τής Έλευσίνος. 

Ό κόσμος έχει πάθη καί τά πάθη έλκουν τόν άνθρωπο. Τέρ
πεται αύτός όταν άπολαμβάνει τιμών όπό τούς όμοίους του καί 
κολακεύεται όταν οί άλλοι κάμνουν μνείαν περί αύτών τών τιμών. 
'Όλα αύτά όμως παρέρχονται ώς σκιές καί όχι μόνον δέν όφί
νουν ούδεμία εύτυχία είς τό πνεύμα του, άλλά άντίθετα αύτό εί-
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σέρχεται είς πλήρους σκότους δοκιμασία. Ζητήσατε τήν πραγ
ματική εύτυχία τήν όποία όπολαμβάνουν οί μύσται, οί κόπους καί 
έργασία όγόγγυστα καταβάλλοντες όπως πραγματωθεί τό «κα
λόν καί άγαθόν». Οί οϋτως έργαζόμενοι έφελκύουν τήν προσο
χήν τών θεών καί αύτοί δωρούν πρός αύτούς τήν εύτυχία. 

Τό πνεύμα προχωρεί ούδαμού τερματίζει τήν έννοια τού ότο

μικοϋ του Έγώ. Διέρχεται δι' όλων τών μορφών τής Φύσεως, γί

νεται νοητικό, γίνεται θεός, συνεργάζεται μετά τών θεών καί 

προχωρεί είς κατάσταση ύπερτάτων θεών χωρίς νά όποβόλει τί

ποτα άπό τήν ότομικότητό του. Μεταμορφοϋται όκατάπαυστα είς 

τόν όπειρο χρόνο. 

Ή αίωνιότης τής Φύσεως καί τό όπειρο τής ένεργείας τής ού

σίας της έγκειται όκριβώς είς ένα όίδιο νόμο της, είς τόν νόμο τής 

μεταμορφώσεως. Ούδέν όπόλλυται διότι τό πάν μεταμορφοϋται. 

·Όταν όκοϋτε τήν λέξιν θάνατος νό έννοείτε μεταμόρφωση.

Ό άνθρωπος έφ' όσον δέν είναι δίκαιος ζεί έκτός τής Ζωής 

καί τοϋ Φωτός καί είναι τυφλός. Τό Φώς τότε μόνον φωτίζει τάς 

ψυχός, όταν αύταί διακαώς τό έπιθυμοϋν καί έφ' όσον δύνανται 

νά άγαποϋν καί είναι δίκαιοι. 

Οί μάρτυρες τών 1 6 αίώνων, οί διασώσαντες έκ τής έπιδρομής 

τών έπισήμων άρχόντων τής Χριστιανοσύνης τά μυστήρια τοϋ 'Ιω

άννου καί τούς τετιμημένους συμβολισμούς αύτών, οί όποίοι προ

καλούν τόν θαυμασμόν παντός τιμίου καί έκπολιτισμένου άνθρώ

που, παντός έχοντος συναίσθησιν τής άξιοπρεπείας αύτού, ύπήρ

ξαν ηρωες. Οί ηρωες ούτοι τών όποίων πατήρ ύπήρξεν ό 'Ιωάννης 

δέν έχουν άνάγκην ούδεμιός λατρείας. Ί1 μήτηρ των Φύσις έχει τά 

πνεύματά των περιβεβλημένα μέ τάς ένδόξους δυνάμεις της καί 

έχει πρός αύτά δώσει τόν αίώνιον νόμον τής γαλήνης, ό όποίος τά 

προφυλάσσει άπό όλος τάς καταδρομάς. 

Τό «δός τοίς έχουσιν άνάγκην τών ύπαρχόντω σου καί άκο

λούθει μαι» (τοϋ Ίησού) ... μαρτυρεί έντονώτατα, ότι όταν έχει τίς 

περισσότερα τών όσων όναγκαιοϋν διά τήν ζωήν του, όναντιρρή

τως κατακρατεί τήν ζωήν καί τήν πρόοδον τοϋ άλλου καί είναι 

εκτός φυσικού καί ήθικοϋ νόμου. Ή παραβολή τής όπής τής βε

λόνης καί τής είσόδου τοϋ πλουσίου είς τήν βασιλείαν τών Ού

ρανών, είς τήν εύτυχίαν καί τήν εύδαιμονίαν τού πνεύματος, είναι 

έξοχος καί θεία διαθήκη καί μόνον ταπεινός ψυχός δέν δύναται 

νά προσελκύσει πρός τό μεγαλείον της καί τάς ήλεκτρίσει πρός 

άφύπνισιν όπό μιός άσυνειδήτου καταστάσεως. 
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Ή κατ' ίδίαν άνάπτυξις είς τόν όνθρωπον ίδέα άτομικού συμ

φέροντος, είναι πράξις άπαρνήσεως τής Φύσεως καί ή πράξις 

αύτή είναι ή άφετηρία όλων τών δεινών τής άνθρωπότητος. Τό 

ίδιον συμφέρον τών κοινωνικών άτόμων ύπαγορεύει τόν περιορι

σμόν τής έκδηλώσεως τής άγάπης τής άνθρωπίνης ψυχής καί πε

ριοριζομένη αύτή άποπλανά τήν ψυχήν μέ νέας άντιφυσικάς ίδέας 

καί έντεύθεν πηγάζει ή πολύπλοκος έκτασις τής άνθρωπίνης ύπο

στάσεως, τής όποίας διά νά συντελεσθεί ό περιορισμός της έπί 

τής φυσικής όδού, άπαιτείται μακραίων καί όδυνηρά δοκιμασία. 

Ή πλάνη είναι νόμος ό όποίος καθοδηγεί τό όν είς τήν άλή

θειαν. ··Αν δέν έπλανώμεθα είς τό σκότος, ούδέποτε ήθέλαμε έκτι
μήσει τό έκλαμπρον φώς τής προόδου τό όποίον διασχίζει τά τελ

ματώδη σκότη τού έρέβους. Ή πλάνη είναι όδηγός πρός τήν άλή

θειαν, διότι όν αύτή δέν μάς έπότιζεν μέ πικρίας, ούδέποτε ήθέλα

μεν ζητήσει τήν γλυκυτάτην τού φωτός ήδονήν, ούδέποτε ήθέλα

μεν ζητήσει τήν όδόν ή όποία θά μάς έφερεν είς τήν έπίγνωσιν τής 

ύπάρξεώς μας καί τού σκοπού είς τόν όποίον βαίνομεν. 

«Χωρίζει, (έλεγεν ό Πύθαγόρας), τήν ψυχήν άπό τόν νούν καί 

όλόκληρον τήν ύπόστασιν άπό τήν Φύσιν, ή βρώσις σαρκών ζώων». 

Οί άνθρωποι είναι άδελφοί καί ούδέν τούς χωρίζει καί έκείνο 

τό όποίον τούς συντρίβει, διαιρεί καί έκφαυλίζει άποξενόν αύ

τούς άπό τάς έπιδαψιλεύσεις τής μητρός πάντων Φύσεως, είναι 

ό έγωισμός ό όποίος πρέπει νά παταχθεί καθ' όλος αύτού τάς 

έκδηλώσεις. 

·ερευνώντες είς τήν Φύσιν εύρίσκομεν τόν νόμον τής άγά

πης, ό όποίος έπρεπε νά λειτουργεί μεταξύ τών άνθρώπων διά 

νά είναι αύτοί εύτυχείς. Ό νόμος τής άγάπης, τόν όποίον πρό 

παντός ό 'Ιησούς ύπηγόρευσεν νά λατρεύωμεν καί τιμώμεν, είναι 
ή συνδέουσα τό άπειρον δύναμις, ή συγρατούσα αύτό έν άρμο

νία ... Αύτή ή άγάπη έπρεπε νά συνδέει κατά τόν 'Ιησού, τό άν

θρώπινον γένος, αύτή νά ύπαγορεύει τούς κοινωνικούς νόμους 

αύτού, αύτή νά δίδει τήν κατεύθυνσιν είς τάς ένεργείας του. 

'Υπάρχουν κατά τάς παραδόσεις τών 'Ελλήνων Μυστών νοη

τικά όντα ύπέρτερα τού άνθρώπου. Ταύτα δέν είναι εί μή έξ έκεί

νων τά όποία έξελίχθησαν έκ τού άνθρωπίνου κόσμου, τά ύποτά

ξαντα είς τήν θέλησιν αύτών .τάς άνθρωπίνους άδυναμίας καί τά 

άνθρώπινα πάθη ... 

Έάν ή άνθρωπίνη φύσις δέν νικήσει τά πάθη, ή σκέψις δέν θά 
δυνηθεί νά άκτινοβολήσει, οϋτε καί νά άποκτήσει ή ψυχή της πτέρυ
γας διά τών όποίων θά δυνηθεί νά είσέλθει είς άνωτέρους κόσμους. 
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Μετά τήν είσαγωγή πού κάναμε, γιά τόν τρόπο πού άποκτόται 
ή συνείδηση τών άνωτέρων κόσμων καί τά πρώτα διδάγματα, τά 
όποία περιληπτικώς έδόθησαν, πρός άνεύρεση τής άτραπού γιά 
τήν άνάπτυξη τής έσωτερικής ζωής σήμερα θά έξετάσουμε μιά 
άπό τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις, τήν όποία άποκαλούμε 
«έσωτερική γαλήνη». Ή έσωτερική έπιστήμη διδάσκει καί προ
σφέρει πρακτικούς κανόνες, τούς όποίους ή τήρηση άπό κάθε 
μαθητή, έπιτρέπει, όχι μόνον τήν έκδήλωση άλλά καί τήν έξέλιξη 
τών έσωτερικών ίκανοτήτων μας. 

Οί πρακτικοί αύτοί κανόνες δέν έχουν τίποτα τό αύθαίρετο 
καί φανταστικό, καί βασίζονται έπί γνώσεως καί πειραμάτων, 
άναγομένων στή μακρυνή άρχαιότητα. Παρουσιάζονται πάντοτε 
μέ τήν ίδια μορφή καί έχουν δοθεί άπό διδασκάλους μυσταγω
γούς, οί όποίοι έγνώριζαν τάς όδούς τής άνωτέρας γνώσεως. 
'Όλοι οί διδάσκαλοι μυσταγωγοί, οί άξιοι τού όνόματος τούτου, 
βρίσκονται σέ άπόλυτη συμφωνία, σέ ό,τι άφορά τίς ύποδείξεις 
αύτές, έστω καί όν, μερικές φορές χρησιμοποίησαν διαφορετι
κές λέξεις. 

Οί άνομοιότητες αύτές, όλως δευτερεύουσας σημασίας καί 

καθαρά φαινομενικές, τίς όποίες νομίζουν μερικοί ότι άνακαλύ

πτουν στίς διάφορες προτροπές τους, όφείλονται σέ ίδιαίτερους 

λόγους πού άφορούν τήν άντίληψη καί άφομοίωση τών μαθητών 

η άκροατών τους, άλλά καί αύτών τών ίδιων. 
Είναι άληθές ότι δέν ύπάρχουν η ύπάρχουν πολύ λίγοι διδά

σκαλοι, μυσταγωγοί τής άπόκρυφης έπιστήμης οί όποίοι, πιθα

νόν θά ηθελαν διά τών κανόνων αύτών, νά έπιτύχουν κάποια κοι

νωνική κυριαρχία έπί τών άλλων, άσκώντας πνευματική δουλεία

έπ' αύτών, γιά νά περιορίσουν έστω καί κατά τό έλάχιστον τήν 

έλεύθερη βούληση αύτών. Διότι κανένας δέν είναι περισσότερο

σέ θέση άπό τούς διδασκάλους έκείνους νά έκτιμήσει καί νά

ύπερασπισθεί τήν άνθρώπινη άνεξαρτησία. 'Οφείλουμε νά τονί

σουμε ότι ή ένωση τής όποίας άποτελούν μέρος όλοι οί μεμυη

μένοι, περιβάλλεται μέ πρόχωμα τού όποίου ή στερεότητα είναι

έξασφαλισμένη άπό ήμός. "Αν δέ ό μεμυημένος έξέλθη άπό τό
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πρόχωμα αύτό, γιά νά άναμιχθή στό δημόσιο βίο, όφείλει νά λά

βει ύπ' όψη του, τήν τήρηση τρίτου νόμου ό όποίος μπορεί νά 

διατυπωθεί ώς έξής: 

«Κυβέρνα κάθε μία άπό τίς πράξεις σου, κάθε τί άπό τούς λό

γους σου, σέ τρόπο ώστε ή έλευθέρα βούληση, όποιουδήποτε, 

νά μήν ύποστεί τόν έλάχιστο περιορισμό». Έκείνος πού έχει ύπ' 
όψιν του τά παραπάνω, πρέπει νά καταλάβει ότι ένας άληθινός 

διδάσκαλος, σέβεται τήν προσωπική διδασκαλία, τηρώντας τούς 

νόμους τούς όποίους διδάσκει. 

"Ένας άπό τούς νόμους αύτούς, μπορεί νά έκφρασθεί ώς 

άκολούθως: «Μάθε νά έξευρίσκεις στιγμές έσωτερικής γαλήνης 
καί άναπαύσεως καί θέσε αύτές σέ ένέργεια, γιά νά μάθης νά 

διακρίνεις τό άληθές άπό τού ψευδούς». 
Κατ' αύτόν τόν τρόπο μπορεί νά έκφρασθεί αύτός ό κανόνας, 

διότι κατ' άρχήν όλοι οί κανόνες καί όλα τά μαθήματα τής άπό
κρυφης έπιστήμης, έχουν δοθεί μέ τή γλώσσα τών σημείων, τών 

συμβόλων καί τών άλληγοριών. Γιά νά καταλάβη δέ κανένας, 

όλοι τους τή σπουδαιότητα καί όλη τους τήν έκταση, πρέπει κατά 

πρώτο, νά έκμάθει τή συμβολική αύτή γλώσσα, ή όποία δέν είναι 
προσιτή σέ όλους, παρά σ' έκείνους οί όποίοι έκαμαν, μέ άποφα

σιστικότητα καί σταθερότητα, τά πρώτα τους βήματα πρός τόν 

έσωτερισμό. Αύτά δέ τά βήματα άποκτούν, τήν κατά γράμμα 

τήρηση τών πρακτικών κανόνων τούς όποίους προαναφέραμε. 

Ή όδός είναι έλεύθερη γιά όλους έκείνους, χωρίς έξαίρεση, 
τούς όποίους διακαής πόθος ένδυναμώνει. Άπλός είναι ό κανό

νας τής έσωτερικής γαλήνης, όπως έπίσης καί ή τήρηση αύτού. 

· Αλλά όμως τότε μόνο όδηγεί τό τέρμα, όταν ληφθεί ύπό σοβαρά

έποψη καί έπιδειχθεί σοβαρότητα, τόσο μεγαλύτερη, όσο ή
άπλότητα αύτού είναι μεγάλη.

Έν πρώτοις, ό μελετητής όφείλει, γιά λίγες στιγμές νά 

λσημονήσει τήν καθημερινή του ζωή καί κατά τό χρονικό αύτό 

διάστημα νά άφιερωθή σέ όλως διαφορετικές ένασχολήσεις. 
Έπ' αύτού δέ, όχι μόνο. τό άντικείμενο, άλλά καί ό τρόπος τής 

δράσεώς του, πρέπει νά είναι διάφορος τών καθημερινών ένα
σχολήσεών του. 

Έδώ δέν θά πρέπει νά νομισθεί ότι ή διάθεση τών είδικών αύ
τών στιγμών, δέν πρέπει νά έχει σχέση μέ τήν καθημερινή του 

έργασία. Άντιθέτως, ό άνθρωπος πού θέλει νά έπιδοθεί στήν 
άναζήτηση τέτοιων στιγμών, θά παρατηρήσει, πολύ σύντομα, ότι 
μέ τήν άσκηση αύτή, θά τού είναι δυνατόν νά διαθέσει, άκόμη 

μεγαλύτερο μέρος άπό τήν πνευματική του ίκανότητα, γιά τήν 
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καθημερινή του tργασία καί τό προσωπικό του καθήκοντα. Πρός 
τό σκοπό, τήv άσκηση στόv tσωτερισμό είναι όρκετό καί πέντε 

λεπτό τήv ήμtρα, όρκεί vά γνωρίζουμε vό χρησιμοποιούμε 

σωστό αύτό τά λίγα λεπτά. 
Τί πρέπει όμως vά κάμει κάθε άνθρωπος προκειμένου ό χρό

νος πού θά διαθέτει vά είναι παραγωγικός καί όποτελεσματικός 

γιά τή σπουδή καί άσκηση τής έσωτερικής tπιστήμης; 
Κατά τόv χρόνον αύτόv, ό άνθρωπος πρέπει vά θέση τόv έαυ

τόv του tκτός τοϋ ρεύματος τώv συνήθων ίδεώv μέ μίαν προσπό

θειαv θεώρησης τώv πάντων όπό μιός νέας καί ύψηλότερης 
όπόψεως. Κατά τήv διάρκεια τώv στιγμών πού διατίθενται στή 
τακτική αύτή συγκέντρωση, πρέπει άκριβώς vά προσπαθούμε νά 

παρατηρούμε τό συναισθήματά μας, σάv vά μήv άφοροϋv έμός 

τούς ίδιους. Ό δόκιμος τής έσωτερικής tπιστήμης πρέπει vά 
συvηθίση vά βρίσκει τήν όvαγκαία δύναμη όπως αύτές τίς στιγ
μές θεωρεί τά προβλήματά του ώς ξένα. Πρέπει vά αύτοπαρατη
ρείται μέ τήv έσωτερική ήρεμία ή όποία χαρακτηρίζει τόv άπλό 
παρατηρητή καί vά άvαζητό όπό τόv ίδιο τόv έαυτό του τήν άπο
στροφή τοϋ σκότους καί τή άναζήτηση τοϋ φωτός, τόv άπώτερο 

έαυτό του, ό όποίος βρίσκεται σέ άδράνεια, μέχρις ότου ή προ

σπάθειά του αύτή τόv άφυπνίσει. Έάv δέv συμβεί τοϋτο οί όνώ
τερες ένέργειες πού όδηγοϋv στήv ύπέρτερη Γνώση δέv είναι 
δυνατόν vά έκδηλωθοϋv. 

Έάv δέv αίσθαvθοϋμε τό φώς αύτό τής έσωτερικής γαλήνης, 

πρέπει μέ άnόλυτη ύπομονή vά έπιμείvουμε στόv κανόνα καί 
όπωσδήποτε ή πνευματική διαύγεια θά καταυγάσει μέ πνευματι
κό φώς καί τότε νέοι όφθαλμοί διανοίγονται καί νέοι κόσμοι 
φωτεινοί παρουσιάζονται, τείνοντες χείρα βοηθείας γιά τήv έσω
τερική πνευματική μας ά οδο, μέ πρώτο σκαλοπάτι τή χώρα τώv 
γαλάζιων βουνών καί τελευταία τήv τοϋ άvεσπέρου φωτός. 

Δέv ύπάρχει κα ένας λόγος vά άλλάζει ή διαβίωσή μας, ό 

ρυθμός τής ζωής μας, πέραν αύτής τής προσπαθείας καί τής 

ήθικής μας διαβίωσης μέ όδηγούς τούς φυσικούς καί πνευματι

κούς νόμους. Όλίγον κατ' όλίγοv ή ύψηλή αύτή διαβίωση θά 

έvασκήσει έπίδραση καί μεταβολή έnί τοϋ τρόπου τής συνηθι

σμένης μας ζωής. Οί στι μές αύτές τής ήρεμίας, θά έπιδράσουv 

έπί τοϋ ύπολοίπου τής ύπάρξεως. Όλόκληρο τό είναι μας θά γί

νει ήρεμώτερο, άσφαλέστερο στίς πράξεις του καί κανένα έμπό

διο δέv θά μπορεί vά τό διαταράξει. 

Άργότερα κάποια έσωτερική πηγή δυνάμεως καί ένέργειας 

θά έκδηλώvεται σ' έκείvες τίς ίερές στιγμές τής αύτοσυγκε-
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ντρώσεως πρός τίς δυνάμεις τού φωτός καί μιά ριζική μεταβολή 
μεταμόρφωση θά διαφοροποιήσει αύτόν πού έπιμένει στή σπου
δή καί τήν άσκηση γιά τήν έσωτερική του άφύπνιση καί μέ αύτο
πεποίθηση συγκεντρώνει όλες του τίς δυνάμεις γιά νά έκτελέσει 
τό σκοπό του όσο τού είναι δυνατόν χωρίς κανένα δισταγμό. 

Κατά τόν τρόπο αύτό ύπεισέρχονται σέ κάθε άνθρωπο, δια
δοχικά κατά τή διάρκεια τής ζωής του, σκέψεις φωτεινές, άγα
θοποιές καί δυνάμεις άγνωστες μεταμορφωτικές στόν έσωτερι
κό του κόσμο, πού τού δίνουν τή δύναμη νά όδηγεί μέ άσφάλεια 
τό σκάφος του στόν ώκεανό τής ζωής, μέ κατεύθυνση τής πο
ρείας του, πρός τό άνέσπερον φώς. 

Γιά τήν κατανόηση τών άνωτέρω καί γιά νά πραγματοποιηθή 
τό μεταμορφωτικό έργο πρέπει νά γνωρίσουμε τήν άξία καί 
προϋπόθεση τής κάθαρσης καί τής ήρεμίας, τής γαλήνης έκεί
νης πού έξασφαλίζουν τό κανονικό αύτής τής έξέλιξης. 

Ό άνώτερος αύτός άνθρωπος γίνεται κύριος τού έσωτερικού 
του έγώ καί μέ κυρίαρχον αύτό καθορίζει τή συμπεριφορά τού 
έξωτερικού. Έφ' όσον ή διεύθυνση έξαρτάται άπό τόν έξω άν
θρωπο, ή ψυχή τό έσωτερικό παραμένει δούλο καί δέν έχει τή 
δύναμη νά άναπτύξει τίς ίδιαίτερες αίσθήσεις του. 'Οφείλει νά 
άναπτύξει τήν ίκανότητα νά στεγάζεται έναντίον τής άρνήσεως, 
νά μήν έπηρεάζεται άπό τόν έξωτερικό κόσμο. Τότε μόνο μπορεί 
νά γίνει όπαδός τών διδαγμάτων τού έσωτερισμού καί είναι γε
γονός ότι στήν έσωτερική άσκηση τό πάν έξαρτάται στό διαρκή 
πόθο καί άσκηση ύπερβάσεως τού ύλικού πεδίου καί άνυψώσε
ως πρός τό χώρο τών πνευματικών διδασκάλων, οί όποίοι μέ τίς 
έμπνεύσεις μας θά μάς όδηγούν πρός τά άνω σέ μιά έποπτεία 
καί συνειδητή κατανόηση τών άνωτέρων τούτων κόσμων, πού εί
ναι οί πρόγονοί μας, τού χρυσού γένους. 

Μέ τήν άφύπνιση αύτή άκούγονται έσωτερικές φωνές πού 
μάς διδάσκουν κατά τίς στιγμές τής αύτοσυγκέντρωσης καί ό 
άνθρωπος πού φθάνει σ' αύτό τό σημείο συνδιαλέγεται c':σωτερι
κώς μέ τόν πνευματικόν κόσμον, τόν όποίον έχει προσεγγίσει μέ 
ένα βήμα δικό του πρός αύτόν καί έκατόν τού πνευματικού κό
σμου πρός τόν ϊδιον. 'Ολόκληρη ή ψυχή αύτού τού άνθρώπου εί
ναι γεμάτη ήρεμία-γαλήνη καί συναρπάζεται άπό τήν κατ' 
έμπνευσιν συνεργασία του μέ τόν πνευματικόν κόσμον τού 
φωτός. 

Τότε βρίσκεται μέσα σέ κόσμους άμιγούς πνευματικότητος 
καί γεννάται μέσα του τό αϊσθημα νά άγαπά, έκείνο τό όποίο τό 
πνεύμα διαχέει έπ' αύτού. Τότε παύει νά νομίζει ότι ό κόσμος αύ-
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τός είναι λιγότερο πραγματικός όπό τόν έξωτερικό, όποκτό συ
νείδηση αύτού τού κόσμου καί πλησιάζει ή στιγμή πού οί άλή
θειες θά άποκαλύπτονται πρός αύτόν καί θά κατανοήση ότι 
ύπάρχουν θεία όντα πρίν άγνωστα, ατόν άνθρωπο αύτόν καί αί
σθητήρια όργανα πού άδρανούσαν πρίν έξασκηθούν, τά όποία 
τώρα συλλαμβάνουν τήν κατ' έμπνευση διδασκαλία αύτών τών 
όντων. 

Ό άνθρωπος αίσθάνεται άνέκφραστη εύδαιμονία καί ατόν 
έσωτερικό του κόσμο διαχέεται φώς τό όποίο πηγάζει άπό μέσα 
του καί θείες δυνάμεις καί μακάρια εύτυχία τόν κατακλύζουν, 
διανοίγοντας μπροστά του τό δρόμο πού όποκτόται ή συνείδηση 
τών άνωτέρων κόσμων, άφού έγινε έπόπτης τών κεκρυμμένων, 
τών μυστηρίων του. 

Έδώ όμως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί ό μαθητής δέν 
πρέπει νά έγκαταλείπει τόν έαυτό του σέ ύπερβολική αίσθητικο
ποίηση ή σέ φανταστικές έντυπώσεις, διότι αύτά είναι δυνατόν 
νά παρακωλύσουν τήν πορεία του πρός τήν άληθινή πνευματική 
γνώση. 

Ώς μέσον έλέγχου μπορεί νά λάβει τά κείμενα τής άρχαίας 
'Εσωτερικής 'Ελληνικής φιλοσοφίας, τούς γνωστικούς συγγρα
φείς, τούς μυστικιστές έσωτεριστές καί ίδιαίτερα θεοσοφιστικές 
διδασκαλίες. Στά κείμενα αύτά οί έρευνητές τού πνεύματος χά
ραξαν τίς έννοιες τής θείας 'Επιστήμης τής Β.Τ. τίς όποίες διά 
τών Μυστηρίων τά κατά χρόνον έμφανισθέντα άνώτερα πνεύμα
τα έnί τής Γής μετέδωσαν είς τόν κόσμο. 

Ό μεμυημένος στίς άλήθειες αύτές, διέρχεται τήν ϋnαρξή 
του μέ σταθερό βήμα, ό,τι καί νά τού συμβεί παραμένει άκλόνη
τος καί όβλαβής. Πρέπει όμως νά σημειώσουμε ότι ή ένεργητι
κότητα αύτή όδηγεί άσφαλέστερα στό σκοπό άν άσκηθεί ύπό τήν 

έπίβλεψη πεπειραμένων διδασκάλων γιά νά είναι συστηματικό 
καί καρποφόρο τό άποτέλεσμα. Ή συνεργασία μας αύτή σκοπό 
έχει νά βοηθήσει συστηματικά τήν προσπάθειά μας nρός τήν κα
τεύθυνση αύτή. 

Γνωστικοί, φιλόσοφοι, ή θρησκεία μας καί όλλες θρησκείες, 

έσωτερισταί κ.λ.π. μός μιλούν γιά τήν αίωνιότητα καί τίς μετεν

σαρκώσεις τής ψυχής καί έδώ προσπαθούμε νά κατακτήσουμε 

αύτή τή γνώση. 

Ό δρόμος μός άποκαλύφτηκε καί σέ μός έναπόκειται νά τόν 

άκολουθήσουμε χωρίς παραπλάνηση, άκολουθώντας τήν πορεία 

μας πρός τό φώς. Πρός τούτο, όπως είπαμε καί όλλοτε, όλοι 

μπορούν, άνάλογα μέ τό δικαίωμα πού έχουν καί τήν ίστορία τής 
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ψυχής τους. Οί δυνάμεις είναι μέσα μας καί ή προσπάθεια μία ή 
άφύπνιση τών αίσθητηρίων όργάvων τής ψυχής, ή έπιμονή καί ή 
ύπομονή μας στήν έφαρμογή τής μεθόδου καί τών κανόνων πού 
διδασκόμεθα στή Β.Τ. τού έσωτερισμού, άρκεί νά έκλέξωμε τόν 
όρθό τρόπο έρευνας. Ό άνθρωπος μόνον μέ τά μάτια του καί τά 
αύτιά του, μπορεί νά παρατηρήσει χρώματα, σχήματα καί ιϊχους. 
Τά μάτια όμως αύτά, τίποτα δέν θά μπορούσαν νά δούν έάν δέν 
ύπήρχε τό φώς τό όποίο καθιστό τά άντικείμενα καί τά χρώματα 
όρατά. 

Ή έσωτερική έπιστήμη τής Β.Τ. μάς γνωρίζει τήν ϋπαρξη τών 
πνευματικών τούτων όργάνων καί μός δίδει τό μέσο άναλάμψε
ως τού πνευματικού φωτός. Τό μέσον τούτο διαιρείται σέ τρείς 
βαθμίδες: 
Αη ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ή όποία έξελίσσει τά πνευματικά αίσθη

τήρια. 
Βη ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ό όποίος άνάβει τό πνευματικό φώς. 
Γη ΜΥΗΣΗ: ή όποία έπιτρέπει τήν έπικοινωνία μέ τίς άνώτερες 

πνευματικές όντότητες καί βαθμίδες. 

Αύτά θά έξετάσουμε σέ έπόμενες έργασίες μας καί τά δεδο
μένα τά όποία θά σάς δώσωμε πηγάζουν άπό έσωτερική πηγή καί 
γνώση, άνακοινώνοντας έ_κείνα τά όποία έπιτρέπεται χωρίς κιν
δύνους νά άποκαλύψουμε, στήν παρούσα συνεργασία μας, συνι
στώντας πάντοτε, τήν αύξημένη προσοχή καί έπιμονή σας, πρός 
τήν άπόκτηση τής συνείδησης άνώτερων κόσμων καί τήν ύπομο
νή σας, ή όποία έπέχει καί τήν πλέον πρωτεύουσα θέση, νά μός 
παρακολουθήσετε συστηματικώς στήν προσπάθειά μας αύτή, 
χωρίς διακοπή. 

Ή προπαρασκευή συνίσταται στήν είδική έξάσκηση τού αί
σθήματος καί τής σκέψεως. Μέ τήν άσκηση αύτή άναπτύσσονται 
στό θυμικό καί πνευματικό σώμα αίσθήσεις καί όργανα τά όποία 
άνήκουν σ' αύτά, όπως οί δυνάμεις τής φύσεως παραλαμβάνουν 
άπό τή ζώσα ϋλη τά όργανα μέ τά όποία τό φυσικό σώμα είναι 
προικισμένο. 

Ό φωτισμός πηγάζει άπό άπλούστατες αίτίες, άλλά αύτές 
πρέπει νά τεθούν σ' έφαρμογή δι' άπεριόριστης ύπομονής καί 
έπιμονής γιά νά όδηγήσουν κάθε άρχάριο μύστη στή διαίσθηση 
τού έσωτερικού του φωτός καί τήν ένεργοποίησή του στήν άνα
ζήτηση καί έρευνα τής Β.Τ. τού έσωτερισμού, στό φωτισμό τών 
όργάνων τής ψυχής γιά να έλέγχουν τά τών άνωτέρων κόσμων. 

Ή Μύηση. Ό βαθμός τής Μυήσεως άποτελεί τό άποκορύφω
μα. Χωρίς τή Μύηση ό άνθρωπος δέν μπορεί νά άποκτήση τή 
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Γνώση καί τή δύναμη τήν όποία αύτή μπορεί νά τού παράσχει, 
παρό μόνον κατόπιν πολλών μετενσαρκώσεων. 

Σέ κάθε άνθρωπο τού έπιτρέπεται νό γνωρίζει καί νά κατανο
εί όπό τά Μυστήρια έκείνα μόνον τό όποία ή έξέλιξή του τού έπι
τρέπει. Μόνο γι' αύτόν τόν λόγο ύπάρχουν διάφορα έμπόδια -

βαθμοί γιό τήν έπίγνωση τών άνωτέρων όληθειών καί δυνάμεων 
μέ σκοπό νά έξασφαλίσουν τό όκίνδυνο τής μετάδοσης αύτών 
τών μυστικών, τά όποία όποκαλύπτουν τά Μυστήρια τής Β.Τ. τού 
έσωτερισμού. 

Καί γιό νά μήν παρεξηγούμεθα, τά Μυστήρια αύτά δέν πρέπει 
νό συγχέονται μέ τό θρησκευτικό όλλό είναι μέθοδος πού όπο

καλύπτει βαθμιαίως όλήθειες καί νόμους φυσικούς καί πνευμα
τικούς πρός τούς μυούμενους σ' αύτά, χωρίς κινδύνους νό κά
μουν κακή χρήση αύτών όχι μόνον γιά τούς άλλους όλλό καί τόν 
ίδιο τόν έαυτό τους. 

Στή συνέχεια θό εϊμεθα όναλυτικότεροι όπως είπαμε καί μέ 
προσοχή, άποκαλυπτικότεροι όσο τούτο έπιτρέπεται. 
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ΤΟΣΥΜΒΟΛΟΤΟΥΛΩΤΟΥ 

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. 8/5/1992 

Ή σημερινή ήμέρα, είναι άφιερωμένη, άπό τήν ίδρύτρια τής 

θ.Ε. "Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, στό άπόκρυφο φυτό τού 

Λωτού, όπως αύτό θεωρήθηκε άνέκαθεν στήν 'Αρχαία Αίγυπτο, 

τήν 'Ελλάδα καί τίς Ίνδίες, όπου ό Βούδας είκονίζεται διαλογιζό

μενος έπί άνθους Λωτού. Ό Λωτός είναι ύδρόβιο φυτό καί ύπάρ

χουν τρείς ποικιλίες του: Λευκός, Ρόδινος καί Κυανούς, σύμβο

λο τριών πνευματικών έπιπέδων. 

Τό φυτό τού Λωτού, μέ τή ρίζα του άγγίζει τή Γή, μέ τό στέλε
χός του τό Νερό, μέ τό άνθος του τόν 'Αέρα καί τό κίτρινο, τού κί

ντρου του (τών σπερμάτων του), τό Φώς. "Ετσι έχομε μιά πλήρη 

συμβολική άπεικόνιση, τών τεσσάρων στοιχείων τής θείας Φύσε

ως ή ριζωμάτων τού 'Εμπεδοκλέους (Γή, Ύδωρ, Άήρ καί Πύρ). 

"Όπως βλέπουμε, είναι ένα σύμβολο, μέ άπόκρυφο έσωτερι

κή άξία, τής θείας Δημιουργίας καί τών στοιχείων έκείνων, πού 

συμβολίζουν τή συγκρότηση τών μορφών καί τών ψυχών, θεω

ρούμενο ώς σύμβολο καί τής μετενσαρκώσεως, καί τούτο διότι: 

Τό σπέρμα του πορεύεται έκ τού 'Αέρος πρός τό Ύδωρ, κατόπιν 

είς τήν Γήν, όπου μέ τήν έπίδραση τού θείου Πυρός, άναγεννό
ται, γιά νά διατρέξει άντίστροφη τροχιά, συνεχών έμφανίσεων 

καί μεταμορφώσεων, όπως καί κάθε ψυχή, σύμφωνα με τό θείο 

καί φυσικό νόμο τής έξελίξεως. 

'Εκδηλώνει κάθε φορά, άνώτερες φυσικές καί πνευματικές 

δυναμικότητες, μέ τή γονιμοποιό έπίδραση τού Πυρός, έπί τής 

θείας Φύσεως καί τών δημιουργημάτων της. 

Αύτός είναι καί ό λόγος πού τά άπόκρυφα έξελικτικά κέντρα 

τού άνθρώπου, τά Τσάκρας, παρουσιάζονται, μέ τή μορφή τού 

άνθους τού Λωτού καί τήν διά τής ποσότητος τών φύλλων του, 

άπεικόνιση τής ποιότητας ιϊ άξίας αύτών, άνάλογα μέ τήν ήλικία 
τής ψυχής καί τό έπίπεδο τής έξελίξεώς του. 

Στήν 'Ελλάδα, οί άρχαίοι Μυσταγωγοί καί 'Ιεροφάντες, πίστευαν 

ότι, κατά τήν έποχή αύτή, 21 'Απριλίου έως 21 Μαίου, κυριαρχούν οί 

δυνάμεις τής θεός τής Σοφίας ΑθΗΝΑΣ, τής όποίας ή μυσταγωγική 

έπιρροή, διαχέει τήν ύψηλότερη ένέργεια, τού μεταμορφωτικού 

Φωτός και κατεργάζεται μέ τό καθαρό Πύρ, τό όποίο μεταφέρει άπό 

τά όλύμπια έργαστήρια τού θεού Ήφαίστου, τό άθάνατο όργανο τής 

ψυχής, γιά νά τή βοηθήσει καί όνυψώσει, στήν τάξη τών έλευθέρων 

πνευμάτων, τά όποία έχουν δημιουργήσει τόν πνευματικό τους όργα

νισμό, πού είναι ένας όπό τούς σκοπούς, τών μυσταγωγικών σκηνωμά

των καί ό ίδιαίτερος λόγος τής ύπάρξεώς τους. 
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Άπό τό τραγούδι IV ('Ελεύθερη Μετάφραση) 

Sir EDWIN ARNOLD 

Πάνω στό μαλακό κρεβάτι μισοσηκωμένη, 
πλάϊ στόν πρίγκηπα, τό σάλι της πεσμένο, 
ίσαμε τή μέση, τό μέτωπο κρατούσε 
μέ τά δυό της χέρια ή πεντάμορφη Γιασοντάρα 
Έσκυφτε κι άχολογούσε, άφινε νά κυλούν πικρά τά δάκρυά της. 
Τρείς φορές τά χείλη της άγγιξαν τό χέρι τού Σιντάρτα. 
Βαριοστέναξε, τού λέει: 

- Ξύπνα άφέντη μου καλέ, μίλησέ μου νά ήσυχάσω.

- Τί έχεις ζωή μου; τρυφερά την έρωτά.

- Άλίμονο. Καί κοιμόμουνα τόσο εύτυχισμένη, γαλήνια, πρίγκη-

πά μου.

Τό παιδί σου πούχω μέσα στά σπλάχνα μου

τό 'νιωθα άπόψε νά σαλεύει-μέ γλυκοχάϊδευε.

·Άκουγα στήν καρδιά μου τό διπλό τής ζωής παλμό.

Άκουγα τόν Έρωτα καί τήν τέλεια Εύδαιμονία.

Μουσική, θεία, μάγο ... Μ' έσερνε άνάλαφρα στόν κόσμο τού

ϋπνου.

Αίφνης μέσ' όνειρο μέ φτάνουν

όλέθρια προμηνύματα, τρία.

Ή θύμησή τους άκόμα πλημμυρίζει τήν καρδιά μου φρίκη.

Είδα τών λιβαδιών τό βασιλιά,

έναν όλόλευκο ταύρο μέ τεράστια κέρατα.

Περήφανα περνούσε άπό τούς δρόμους.

Φορούσε ατό κούτελο διαμαντικό πανώριο,

σάν άστρο έλαμπε καί σάν τήν πέτρα κάνθι

πού τή φρουρεί άγρυπνα τό Φίδι τό Μεγάλο

καί πού τό φέγγος της στά έγκατα τής γης κάνει τά σκοτάδια

μέρα.

Άργοδιάβαινε άπ' τούς δρόμους, κατά τίς καστρόπορτες τρα

βούσε

καί κανείς δέ δύνουνταν τό βασιλιά ταύρο νά σταματήσει.

Ξάφνου μέσ' άπό τό ναό τού Ίντρα άκούστη φωνή μεγάλη:

Σταματήστε τον! Άν φύγει, θ' άφανιστεί τής πολιτείας μας ή

δόξα!

Κι' έγώ, βάλθηκα νά κλαίω,
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τό λαιμό του άγκάλιασα μέ τή δύναμή μου όλη, 

διάταξα τίς πόρτες ν' άμπαρώσουνε. 

Ό βασιλιάς ταύρος μούγκρισε. 

Άλαφροκουνώντας τό περήφανο κεφάλι, 

1992 

γκρέμισε φράχτες, έμπόδια, πέρασε μέσ' άπό τούς φρουρούς 

σωροβολιάζοντάς τους. 

Καί τώρα άκουσε τ' άλλόκοτο δεύτερο όνειρό μου: 

Τέσσερις όπτασίες όλόφωτες 

μ' άχτιδοβόλα μάτια - όμορφες θαμπωτικά, 

μοιάζανε τής γής τούς τέσσερις βασιλιάδες 

πού κατοικούνε στό βουνό Σουμερού, 

λάμπανε στόν ούρανό ψηλά μαζί κι ή συνοδεία τους όλη: 

ούράνια όντα άναρίθμητα ... 

Μετακινιούνταν σιγά, σιγά, φτάσαν μπροστά 

στης πολιτείας μας τούς τοίχους. Καί σταμάτησαν. 

Αίφνης βλέπω νά πέφτει τό χρυσό λάβαρο τού Ίντρα πού κυ

μάτιζε 

πάνω στήν πιό μεγάλη πύλη. 

Στή θέση του πρόβαλλε σημαία φωτοστεφάνωτη. 

Φεγγοβολούσαν οί δίπλες της καταπλούμιστες άμέτρητα ρου

μπίνια, 

Ξόμπλια άσύγκριτα τή στόλιζαν: λόγια κεντημένα μ' άργυρές 

κλωστές, 

λόγια καινούρια, πρώτη φορά άκουσμένα καί γνωματέματα 

σοφά. 

Φλογίζανε κι άστράφταν. 

Στά πλάσματα τής γής μιλούσαν γιά εύτυχία, δείχναν τό δρόμο 
πώς νά τή βρούν. 
Σηκώθηκε άπό τήν άνατολή τ' αύγέρι τής αύγής, 

φύσηξε άπαλά, ξεδίπλωσε τή ρουμπινοστόλιστη σημαια σ' όλο 

τό πλάτος της. 

Μπόρεσε έτσι νά τή διαβάσει ό κόσμος. 

Λουλούδια ύπέροχα, κομμένα όχι άπ' τούς μπαξέδες της πολι

τείας μας, 

δέν ξέρω άπό ποιόν τόπο, σέ σχήμα καί σέ χρώμα άγνωστα στή 

θωριά μας, 

σάν άπό θάμα πέσανε άπό τόν ούρανό βροχή. 

Είπε τότε ό πρίγκηπας: "Ω λωτέ μου άνθισμένε, 

όλα αύτά πού είδες ήτανε καλά!' 

- 'Αφέντη μου άλίμονο, συνέχισε ή πριγκίπισσα,

τ' όνειρο δέν είχε άκόμα σβύσει
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κι άκουσα λόγια φοβερά: ΤΗρθε ό καιρός! ΤΗρθε ό καιρός! 

φώναζε εvα όόρατο στόμα. 
Καί vά, τό τρίτο όνειρο: 

θέλησα vά σ' άγκαλιάσω όφέvτη μου, βλέπω 
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στό κρεβάτι μας όnάvω εvα μαξιλάρι ότσαλάκωτο καί εvα φό
ρεμά σου. 

Σύ δέv ησουvα ... Δέv ύnήρχες! 

Τίποτα δέv εΊχε μείνει όnό σένα, 

έσέvα πού είσαι τής ζωής τό φώς, βασιλιά μου, κόσμε μου! 

Κι όκόμα, τούτη τή μαργαριταρένια ζώνη σου 
πού τωρα δα κάτ' άn' τόv κόρφο μου είναι πιασμένη, 

τήv είδα κι έγινε φίδι πού μέ δάγκωσε. 

Πέσαν άnό τούς nοδαστράγαλους μου τά βραχιόλια, 

τά χρυσά μου δαχτυλίδια σπάσανε 

καί τώv μαλλιών μου τά γιασεμιά γιvήκαvε σκόνη. 

Τό νυφικό κρεβάτι μας άvαnοδογύρισε, 

σχίστηκε τό κόκκινο nουρvτάχ, κουρελιάστηκε. 

Κι άκούω άnό μακριά τόv άσπρο ταύρο vά μουγκρίζει, 

Ή όλοκέvτητη κείνη σημαία καί πάλι έκυμάτισε όρθάvοιχτη, 

κι άvτήχησε ξανά ή έφιαλτική φωνή: ΤΗρθε ό καιρός!» 

Ξύπνησα μέ τούτη τήv κραυγή. 'Ακόμα στ' αύτιά μου τήv έχω, 

τήv ψυχή μου ταράζει. 

Ώ nρίγκηnά μου, τά όνειρά μου άv δέv nρομαvτεύουvε 

τό δικό μου θάνατο γιά τό χειρότερο άn' τό θάνατό μου 

πώς έσύ θέ vά μ' έγκαταλείψεις, 

η πώς άnό μένα θά σέ πάρουνε, τί άλλο τάχα vά σημαίνουν; 

Ό Σιvτάρτα κοίταξε τή γυναίκα του πού έκλαιγε σιγαλά, 

Ή ματιά του ήταν γλυκιά σάv τό στερνό χαμόγελο τού ηλιου 

προτού βασιλέψει. Τής είπε όnαλά: 

- Καλή μου, βρές λίγη παρηγόρια, άv μπορείς μέσα στήv άγάnη
μου

γιά σένα πού τίποτε δέv τήv άλλάζει. Μένει άvαλλοίωτη.

Ίσως τά όνειρά σου vά είναι στ' άλήθεια τώv μελλούμενων

σκιές,

πιθανόν πάνω στούς θρόνους τους οί θεοί vά σειούνται
καί οί άνθρωποι vά βρίσκονται στίς παραμονές πού θά βοηθη

θούvε,

ό,τι κι άv γίνει, ό,τι κι άv συμβεί σέ σένα καί σέ μένα,

vά μή φεύγει άn' τό μυαλό σου πώς σ' άγάπησα

καί πώς πάντα θ' άγαπώ τή Γιασοvτάρα.

Ξέρεις, μέρες τώρα σκέφτομαι βασανιστικά
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έκείνον τόν άθλιο κόσμο πού είδα 

καί μέ τί μέσο θά τόν σώσω. 
Σάν έρθει ή στιγμή θά γενεί αύτό πού είναι νά γίνει! 

"Όμως, άν ή ψυχή μου θλίβεται γιά ψυχές άγνωστές μου 

1992 

κι άν γιά ξένα δεινά πονάει, άγκαλιάζει μέ τό νού όλες τίς 

ύπάρξεις, 
νά θυμάσαι πώς μέσα σέ τούτες είναι καί ή Γιασοντάρα, 

έσύ, άγαπημένη μου, ή πιό ζαχαρένια, ή πιό καλή, ή πιό κοντά 

στήν καρδιά μου. 

Μάνα τού παιδιού μου, 

πού τό κορμί σου μέ τό δικό μου ένώθηκε γίνηκε ένα, 

γιά νά γεννηθεί ή φωτεινή τούτη έλπίδα 
κάτεχέ το, ξέχειλο άπό συμπόνοια γιά τά πλάσματα, 

τό πνεύμα μου θά ταξιδεύει σέ στεριές καί θάλασσες, 
μά καί γοργόφτερη περιστέρα όλόγιομη τρυφεράδα γιά τά μι

κρά της, 

στό σπίτι πάντα θά ξαναγυρνά μέ πέταγμα χαρούμενο 

καί μέ φτερά πού θό τρεμίζουν άπό τόν πόθο νά 'ρθεί σέ σένα 

τήν ξεχωριστή, τήν τελειότερη, τήν πιό πολύτιμη, τήν καταδι
κιά μου 

Λοιπόν, ότι κι άν συμβεί άpγότερα, θυμήσου 

τόν ταύρο τόν περήφανο πού μούγκριζε, 

όμως καί τή σημαία πού μέσα στ' όνειρό σου κυμάτιζε σά φλό
γα. 
Καί άκόμη νά θυμάσαι, νά είσαί σίγουρη πώς πάντοτε σ' άγά

πησα 

καί πώς πάντα σ' άγαπώ πολύ. 

Νά μή ξεχνάς, αύτό πού ζητώ γιά όλους, 

γιά σένα πρώτα πρώτα τό ζητάω. 

Παρηγορήσου άκόμα μέ τή σκέψη 
πώς στή γή θά βασιλέψει ή είρήνη 
χάρη στό δικό μας πόνο τόν πικρό. 

Καί δέξου μέ τούτο τό φιλί μου «τά εύχαριστώ» 
πού μπορεί νά σού έκφράσει έρωτας πιστός 

καί όλη στήν εύλόγια πού μπορεί νά φανταστεί. 

Άλίμονο πολλά όσο θά τό 'θελα δέ θά 'ναι 
γιατί ή δύναμη τού έρωτα έχει όρια 

καί άπεριόριστο είναι τούτο πού νιώθω έγώ! 

Φίλα με στό στόμα κι αύτά τά λόγια πιές 

πού ή καρδιά μου σταλάζει στήν καρδιά σου, 

γιά νά ξέρεις έκείνο πού άλλος κανείς δέ θά κατέχει: 
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Τίς ψυχές όλες άπέραντα άγαπώ 
όμως έσένα άγαπώ άπό άπέραντα άκόμα παραπάνω ... 
Τώρα πριγκίπισσα, μείνε έδώ. Έγώ θά σηκωθώ. θέλω v' άγρυ
πνήσω. 

Κι ή Γιοσαντάρα δακρύβρεχτη όποκοιμήθηκε. 
Μά μές στόν ϋπνο της έστέναξε βαθιά 
γιατί ξανάκουσε κείνα τά ϊδια λόγια: 
Ήρθε ό καιρός! ΤΗρθε ό καιρός! 

(όπαγγελία 'Ιφιάνασσα Χατζηδημητρίου) 

'Ομιλία κ. Πολ. 'Άντζακα ('Εορτή Λευκού Λωτού) 

Ό άνθρωπος, μέ σκοπό τή διαφυγή άπό τίς άντιθέσεις του, έπε
νόησε ενα σωρό μορφές διαλογισμού. Οί μορφές αύτές έχουν κτι
σθεί πάνω στήν έπιθυμία, ατή θέληση καί ατή διάθεση γιά έπιτυχία 
καί περιέχουν άντιθέσεις κι' ενα άγώνα γιά νά φτάσουν «κάπου». 

Αύτή ή συνειδητή, ή θεληματική προσπάθεια ήταν πάντοτε μέσα 
ατά δρια ένός περιορισμένου νοϋ καί σ' αύτό δέν μπορεί νά ύπάρξει 
έλευθερία. Κάθε προσπάθεια διαλογισμού άποτελεί άρνηση τοϋ 
διαλογισμού. 

Ό διαλογισμός είναι τό τέλος τής σκέψης. Τότε καί μόνο τότε 

ύπάρχει μιά διαφορετική διάσταση πού είναι πέρα άπό τό χρόνο. 

Τζ. Κρισναμούρτι 
Μάρτης 1979 

Είχε βρέξει πολύ κατά τή διάρκεια τής νύχτας καί τής μέρας, 
καί κάτω στίς ρεματιές τό λασπωμένο ρεύμα χυνόταν στή θάλασ
σα, κάνοντάς την καφετιά σάν σοκολατένια. Καθώς περπάτησες 
στήν άκρογιαλιά είδες τά κύματα πού ήταν τεράστια καί πού 
έσπαζαν μέ ύπέροχες καμπύλες καί δύναμη. 

Περπάτησες άντίθετα στόν άνεμο, καί ξαφνικά αίσθάνθηκες 
πώς δέν ύπήρχε τίποτα πού νά σέ χωρίζει άπό τόν ούρανό κι 
αύτή ή άνοιχτοσύνη ήταν παράδεισος. - Τό νόσοι τόσο άνοιχτός, 
εύάλωτος - άπό τούς λόφους, τή θάλασσα καί τόν άνθρωπο - εί
ναι ή ίδια ή ούσία τού διαλογισμού. Τό νά μήν έχεις άντιστάσεις, 
τό νά μήν έχεις φραγμό, (έμπόδιο}, ένδόμυχα πρός ότιδήποτε, 
τό νά είσαι έντελώς έλεύθερος, πλήρως άπ' όλες τίς μικρές άνά
γκες τίς διαθέσεις καί τίς άπαιτήσεις μέ όλες τίς μικρές άντιφά
σεις καί τίς ύποκρισίες, είναι σάν νά περπατάς στή ζωή μέ όνοι
χτά τά χέρια. Καί αύτό τό άπόγευμα περπατώντας έκεϊ, σ' αύτή 
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τήν ύyρη αμμο, μέ τούς γλάρους γύρω σου, αίσθάνθηκες τήν 

ύπέροχη αϊσθηση άπ' τήν άνοιχτοσύνη τής έλευθερίας καί τή με
γάλη όμορφιά τής άγάπης πού δέν ήταν μέσα σου, η έξω άπό 

σένα, άλλά παντού. Δέν άναγνωρίζεις πόσο σπουδαίο είναι νά εί

σαι έλεύθερος άπό τίς εύχαριστήσεις καί τούς πόνους σου, έτσι 

ώστε ό νούς νά μπορεί νά παραμείνει μόνος του. Μονάχα ό νούς 

πού μένει μόνος του είναι άνοιχτός. 
Αίσθάνθηκες όλα αύτά ξαφνικά, σάν δυνατό άνεμο πού φύ

σηξε πάνω στή γή καί μέσα σου. 'Εκεί ησουν άπογυμνωμένος 

άπό ότιδήποτε άδειος καί γι' αύτό τέλεια άνοιχτός. Ή όμορφιά 

όλων αύτών δέν ήταν σέ λεξεις η σέ αίσθήματα άλλά έμοιαζε 
σάν νά είναι παντού γύρω σου, μέσα σου, πάνω άn' τά νερά καί 

στούς λόφους. 
ι\ύτό είναι διαλογισμός. 

(Άπό τό βιβλίο «Διαλογισμός») 
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'Ομιλία Άναστ. Τριανταφυλλόπουλου 

Σήμερα ήμερομηνία τού θανάτου τής Ε.Ρ. Blavatsky δέν θά 
άναφερθώ ατή γνωστή πολυκύμαντη ζωή της. 'Αλλά σέ όρισμέ

νες βασικές όπόψεις οί όποίες όποτελούν προϋποθέσεις διά 

πάντα θεόσοφο στήν πορεία του πρός τό φώς. 

Νομίζω όμως γιά λόγους ίστορικούς πού όφορούν τούς 'Έλ

ληνες θεοσόφους πρίν προχωρήσω στή σύντομη αύτή όμιλία 

μου νά κάνω γνωστό ότι πολύ πρό τής ίδρύσεως τής έπισήμου 

όργανώσεως μέ τή μορφή που σήμερα τήν γνωρίζουμε, ό 'Έλλην 

φιλόσοφος καί διδάσκαλος τού Γένους Θεόφιλος Καίρης 'ίδρυσε 

τό 1 833 ατό Λονδίνο τόν "'Ελληνικό σύλλογο τής θεοσοφίας» 

τήν όποίαν ό Καίρης όποκαλεί καί θεοσέβεια. Ώς θεοσοφία ό 

ΚαΤρης έννοεί τήν έπιστήμη τής φύσεως ή όποία όπορρέει έπί 

τού θεού. Ό θεός καί αύτός είναι τό ύπέρτατο φώς τό πανταχού 

παρόν καί διέπον τάς δυνάμεις τού σύμπαντος. Τό όποίο όποκα

λύπτεται σέ κάθε λογικόν όνθρωπον. 

'Όταν ό όνθρωπος γνωρίσει τί ό ίδιος είναι τότε θά δυνηθεί v' 

άνακαλύψει τούς νόμους τά στοιχεία καί τίς δυνάμεις οί όποίες 

διέπουν τόν κόσμο. θεος, κόσμος, όνθρωπος, είναι ή Τριάς πού 

συνοψίζουν τίς θεοσοφικές διδασκαλίες τού Καίρη ό όποίος 

άσχολείται μέ τήν έρευνα τής άλήθειας έπί τή βάσει τής περί «Τό 

κρίνειν καί διανοείσθαι έλευθερίας». Τίς όποίες ό ίδρυτής τής 

θεοσέβειας έθεώρει σύμφυτες πρός τήν άνθρώπινη φύση. 

Καί έπειδή αύτά περί θεοσοφίας άναφέρονται πενήντα περί

που χρόνια πρό τής έπισήμου ίδρύσεως τής παγκόσμιας αύτής 

άδελφότητος νά συμπληρώσουμε τί ενας όλλος θεόσοφος σύγ

χρονος τού Καίρη ό Κερκυραίος πολιτικός καί φιλόσοφος 'Αρ

μένης Βραίλας μδς λέει περί θεοσοφίας. Κατ' αύτόν θεοσοφία 

είναι ή διά τών νοητικών δυνάμεων μελέτη τής θείας φύσεως. 

Κανένα μέρος τής φιλοσοφίας δέν είναι πλήρες όνευ τής θεο

σοφίας. Ή έννοια τού άπείρου είναι ή ύψίστη στήν όποία μπορεί 

vά φθάσει ό όνθρωπος διά τής ψυχολογίας λογικού καί αίσθητι

κής. Ό όνθρωπος άδυνατεί μέν λόγω τής πεπερασμένης φύσε

ώς του νά φθάσει τελείως στήν άπόλυτη άλήθεια, δύναται όμως 

διά διαδοχικών καί βαθμιαίων έπιδόσεων νά έπιτύχει σχετική 

περί αύτής άντίληψη· διά τής όρθής χρήσεως τής παρατηρήσε

ως. Έτσι άπαλλάσσεται ό άνθρωπος άπό τήν άπάτη τών αίσθήσε

ων καί βοηθείται ό νούς στήν πραγμάτωση τής ήθικής καί ύγιει

νής δυνατής τελειώσεως. Στό Σύμπαν διακρίνουμε κατ' αύτόν 

τρείς διακεκριμένος ύποτάσεις τό Έγώ δηλαδή τόν άνθρωπο, 
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τόν κόσμο καί τόν θεό. 'Αναλύοντας τά παραπάνω βγάζουμε όρι

σμένα συμπεράσματα τά όποία είναι: 

Ό προηγμένος άνθρωπος δέν περιμένει τόν κοινωνικό νόμο 
νά τού ύποδείξει τά καθήκοντά του άπέναντι τού συνόλου άλλά 
δημιουργεί γέφυρα έπικοινωνίας μεταξύ τού έαυτού του καί τής 

συνειδήσεώς του. Διότι ύπεράνω πάσης άνθρωπίνης δικαιοσύ

νης καί πέρα άπό κάθε κριτική άντίληψη βασιλεύει ή ήθική ή 

όποία πηγάζει άπό τόν έσω άνθρωπο, ό όποίος έστω καί άν δέν 

έχει άντίληψη στό παρόν στάδιο συνειδητότητος είναι συνδεδε

μένος μέ τό παγκόσμιο 'Όλον. Στά βάθη τής ψυχής τού έξελι
χθέντος άνθρώπου βασιλεύει ή άλάνθαστη αύτή έπίγνωσι τού 

πρός έαυτόν καί πρός τόν πλησίον καθήκον. 'Ακόμη ή έπίγνωση 
τού προορισμού διά τόν όποίον έγεννήθη στόν κόσμο όπως όφε
ληθεί έπί τού κόσμου άλλά καί αύτός όφελήσει τόν κόσμο. 

"Αν κατορθώσουμε νά διατηρήσουμε άνευ διακοπής τόν σύνδε

σμο ό όποίος ένώνει τήν ψυχή μας μέ τό 'Άπειρο τότε μπορούμε νά 

είσχωρήσουμε στά άδυτα τού μυστηρίου τό όποίο μάς περιβάλλει 

καί θά κατανοήσουμε τόν άληθή δρόμο τής ψυχικής έξυψώσεως. 

Άπό τά βάθη τού 'Άπειρου Νού αίσθανόμεθα νά διοχετεύο
νται οί ίδέες τών μεγάλων έμπνεύσεων, τό φώς τών ύψηλών έν
νοιών τής σοφίας ένώ ή ψυχή καθισταμένη έλαφροτέρα άνέρχε

ται σέ κόσμους φωτεινότερους. 
Ή μελέτη τών ήθικών άρχών καταδεικνύει τήν όδόν· όμως ό 

άνθρωπος δέν προάγεται άν αύτός ό 'ίδιος δέν θελήσει νά καλ
λιεργήσει τά προτερήματα τής ψυχής του. Ή έλευθέρα συνείδη
ση φωτιζομένη άπό τήν έπιστήμη καί καθοδηγουμένη άπό τή λο
γική άποβαίνει ή δύναμη έκείνη πού όδηγεί στήν άντίληψη τών 
ύπερτάτων έννοιών τού κόσμου. 

Ή άληθής θρησκεία πρέπει ν' άνυψώνει τόν άνθρωπο πέραν 
τών ύλικών συμβολισμών τών στενών λατρευτικών τύπων καί τών 

δογματικών άπόψεων πρός τίς περιοχές τών άχανών έκτάσεων 
τού 'Απείρου. Αύτό όμως δέν συμβαίνει σήμερα. Μέσα στά στενά 
όρια τών τύπων καί τού δογματισμού άδικα τό άνθρώπινο πνεύμα 
προσπαθεί νά άνέλθει. 'Άδικα ή έλευθερία τής σκέψης καί ή λο

γική προσπαθούν ν' άποτινάξουν ότι οί αίώνες έχουν συσσωρεύ
σει· άποτέλεσμα σκότος, σύγχ,uσις, φανατισμός καί άλληλοσφα

γή μεταξύ όμοθρήσκων. 

Τό φώς τής άλήθειας έκαλύφθη άπό έκείνους πού ήταν έντε

ταλμένοι νά τό διαχύσουν καί άντ' αύτού σκότος έπήλθε έπί όλο
κλήρου τής άνθρωπότητος. 'Αντί οί διάφορες θρησκείες ν' άποκτή
σουν γέφυρες συμφιλιώσεως μεταξύ τών λαών· νά χρησιμοποιη-
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θοϋν ώς δρόμοι είρήνης, σύμπνοιας, κατανόησης, όγόπης καί όλ

ληλεγγύης μεταξύ τών όνθρώπων όνέπτυξαν τό ίδιοτελή συμφέρο

ντα δnου ό πλέον όσυνείδητος μπορεί νόμιμα νό έκμεταλλεύεται 
τόν όδύνατο· όνέnτυξαν τίς παρορμητικές έθνικιστικές τάσεις τών 
διαφόρων λαών μέ τό γνωστά σέ δλους μας όποτελέσματα. Δοξα
σίες μίσους καί όλληλοεξόντωσης κυριαρχοϋν έnί όλοκλήρου τοϋ 

πλανήτου· πείνα, έξαθλίωση, συμβιβασμός συνειδήσεων. 

Πρέπει δμως νά τονίσουμε δτι δλες οί θρησκείες όν καί όρισμέ

νες διαφέρουν ούσιωδώς μεταξύ τους ένέχουν μέσα τους ψήγματα 

τής αίωνίου όλήθειας τά όποία μένουν άναλλοίωτα όnό τίς πρό

σκαιρες όνθρώnινες άντιλήψεις. Καθήκον λοιπόν τοϋ κάθε άνθρώ

nου καί κατ' έnέκταση τής όνθρωnότητος όλοκλήρου εΤναι ν' ανα

καλύψει τά ψήγματα αύτά καί νά τά μετουσιώσει σέ τρόπο ζωής. 

Νέες σκέψεις nλουσιώτερα αίσθήματα άγάπης διά πάν ό,τι ή 
φύσις έδημιούργησε όπαλλαγή τών θρησκειών όnό τά δόγματα, 

τής έnιστήμης όnό τήν ύλιστικότητα είναι οί βάσεις ένός νέου 

κόσμου πού πρέπει ν' άναδυθεί όnό τά έρείπια τοϋ nαλαιοϋ καί 

νά έξαχθοϋν συμπεράσματα διά νά μή έπαναληφθοϋν τά λάθη. 

'Όσο τό άνθρώπινο nνεϋμα άναπτύσσεται τόσο περισσότερο 

κατανοεί τόν κύριο σκ9nό τής έπί γής παρουσίας του καί τόσο πε

ρισσότερο έλεύθερο καθίσταται. Καί έλευθερία είναι ό ένδόμυχος 

πόθος τοϋ άνθρώπου νά χρησιμοποιεί κατ' ίδίαν βούληση τίς πνευ

ματικές καί σωματικές δυνάμεις του διά τήν κοινή τής όνθρωnότη

τος ύπόθεση πού είναι ή προαγωγή τοϋ άνθρωnίνου γένους. 

'Ηθική δέ ή έπιστήμη ή όποία πραγματώνεται καί άναπτύσσc:ι 

τούς κανόνες τών άνθρωnίνων ένεργειών καί πράξεων. Ό άν

θρωπος ώς νομοθέτης τοϋ έαυτοϋ του άναιρεί όταν καί όποτε 

θέλει αύτό πού προηγουμένως έθέσπισε ώς ήθικό καί νόμιμο 

(Κάντ). Ή ένσυνείδητος αύτή κοινωνική όμάδα είναι ή μόνη άρ

μόζουσα σέ πλάσματα λογικά καί έλεύθερα· έτσι ή άνάπτυξις τής 

ύγιοϋς άτομικότητας έξασφαλίζει τήν έλευθερία τοϋ όνθρώπου· 

κάτι πού οί σημερινές κοινωνικές συνθήκες προσπαθοϋν ν' άnο

τρέψουν έτσι διατηροϋν άτομα άβουλα καί ύποκείμενα στήν 

έκμετάλλευση. Τελειοποιούμενος ό άνθρωπος ύnοτάσσεται στό 

γενικό συμφέρον. 'Όσο ό άνθρωπος άποκτό συνείδηση έαυτού 

τόσο περισσότερο όφέλιμος γίνεται διά τό σύνολον. Κοινωνίες 

πού άποτελούνται άπό τέτοιου είδους άτομα είναι κοινωνίες 

έλευθέρων άνθρώπων. Τούναντίον όταν οί προσωπικότητες αύ

τές σπανίζουν τότε οί κοινωνίες άποτελούνται άnό άμορφο 

άθροισμα άσυνείδητου όχλου καί είναι κοινωνίες δούλων στίς 

όποίες πουθενά δέν άνευρίσκεται τό θείον αίσθημα τής έλευθε

ρίας καί τής δικαιοσύνης. 
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Ή ίδέα τής 'Αλήθειας μη ξεχνάμε είναι ταυτόσημη μέ τή δι
καιοσύνη καί δέν άποχωρίζεται ή μία άπό τήν άλλη. 

Οί άνθρωποι θέλουν v' άγνοούν ότι αίτία τών κοινωνικών άναστα
τώσεων είναι ή διανομή τών άγαθών τής γής. Καί όταν λέμε δικαιοσύ
νη έννοούμε τήν άπονομή είς έκαστον τό άναλογούν σύμφωνα μέ τήν 
άξία του, τίς άvάγκες του καί τόν προορισμό του. 'Άρα ή δικαιοσύνη 
δέν είναι ταυτισμένη μέ τήν ίσότητα άλλά μέ τήν κοινωνική άρμονία. 

Ό άνθρωπος άγνοεί ότι τό άληθινό του συμφέρον είναι ή άρμονική 
συνεργασία μέ βάση τήν άγάπη τού πλησιόν. 'Όσο καί άν προαχθεί ό 

· άνθρωπος μέ τή σοφία καί τήν έπιστήμη οί άντιλήψεις του όμως ταυτί
ζονται μέ τό ϊδιον συμφέρον ή πρόοδός του θά είναι άσήμαντος.

Ό θεός ώς 'Άναρχος καί 'Απόλυτος 'Αρχή ύπερπληρεί τό Σύ
μπαν μέχρι καί τών πλέον άκραίων αύτοb σημείων. Ό άνθρωπος ώς
έξέχον πνευματικό καί λογικό άν είναι ύποχρεωμένο όπως έρευνή
σει καί κατανοήσει σέ βάθος τήν κρυπτομένη · Αλήθεια. Καί μόνον ή
έσωτερική κάθοδος, ή σιωπή καί ή μόνωση μός φέρνουν σέ ύπερ
κόσμιους στοχασμούς καί μός συνδέουν μέ τήν 'Άπειρο δύναμη ή
όποία είναι ή μόνη πού άνοίγει τά μάτια καί τά αύτιά τής ψυχής.

Ό θεός είναι ύπεράνω πάσης πνευματικής καί ύλικής ύπο
στάσεως δέν δέχεται καθορισμόν καί άπό καμμιά έννοια δέν
προσδιορίζεται έξομοιούται πρός 'Άβυσσον έντός τής όποίας
έξαπολύονται καί συγχωνεύονται όλες οί δυνάμεις, όλες οί έκ
πορεύσεις, όλες οί ίδιότητες. Ό άνθρωπος μέ ύπερένταση τών
πνευματικών του δυνάμεων ξεφεύγοντας πρός στιγμή τών όρίων
τής καθορισμένης ϋλης προσπαθεί νά προσδιορίσει τήν 'Ακαθό
ριστη περιβάλλουσα τή φύση.

Ό θεός παραμένει καί θά έξακολουθεί νά παραμένει
'Απροσδιόριστος. 'Ανέπαφος άπό τίς κρίσεις καί τά συμπερά
σματα τής άνθρώπινης λογικής. Ή άρμονική λειτουργία πού
πληρεί τό Σύμπαν δέν είναι δυνατόν νά ένερ'γείται άφ' έαυτής.
"Αν κάθε φυσική δύναμη καί κάθε άναλλοίωτος φυσικός νόμος
άφ' έαυτού έλειτούργει καμμιά δέν θά ύφίστατ0- άρμονία στόν
κόσμο· διότι έκεί πού ύφίσταται αύτόβουλος ένέργεια έκεί καί
άντίθεση έκεί καί σύγκρουσις. Έφ' όσον λοιπόν ή 'Αρμονία τού
Σύμπαντος συγκρατείται 'Αναλλοίωτος ύπέρ τούς νόμους καί τίς
λειτουργίες του άποδεικνύεται πέραν πάσης όμφιβολίας ότι
ύπάρχει Λογική καί Αύτόβουλος Δύναμη τήν όποία άποκαλούμε
θεό. Άπό αύτόν τόν θεό πρωταρχική πηγή άγαθότητος πνευμα
τικής τελειότητας άπορρέουν όλες οί πνευματικές έκδηλώσεις
καί τά άγαθά συναισθήματα τά όποία ώθούν τόν άνθρωπο πρός
τό Καλό καί τό Τέλειο.
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ΧΡ. ΚΑΜΑΡΩΤ ΑΚΗΣ 

Ή όείμνηστος άδελφή μας Ε.Π. Μπλαβάσκυ τήν μνήμη τής 

όποίας μέ εύλάβεια όναπολούμε τήν έσπέρα αύτήν 8 Μαίου έπέ

τειο τού θανάτου της, ύπήρξε όναντίρρητα 6 φλογερός έμψυχω

τής καί δημιουργός τής θεοσ. Έταιρείας. 

Ή έτήσια αύτή συνάντηση τών θεοσόφων ατόν Έλλαδικό 
χώρο, όλλά καί παγκοσμίως, πού πραγματοποιείται έπ' εύκαιρίQ 

τού πνευματικού μας μνημοσύνου, δέν έχει χαρακτήρα προσω

πολατρείας πρός τήν άποδημήσασα όδελφή μας. 'Αποβλέπει 

κατά κύριον λόγο στήν όδελφική ένοποίηση τών θεοσόφων 

γύρω άπό τό όνομά της, πού άποτελεί ένα όρόσημο, καί έκφρά

ζει τήν ίδεολογία καί τό πνεύμα τής θεοσοφικής ίδέας. 

Ή έκλεκτή όδελφή μας έζησε τόν περασμένο αίώνα σέ μιά 

ταραχώδη έποχή ίδεολογικής διαμάχης καί συγκρούσεως μετα

ξύ τών όπαδών τής ϋλης καί τού πνεύματος. 'Από νέα άκόμη ή 

Ε.Π. Μπλαβάσκυ είχε διορατικές έμπειρίες πού τής άπεκάλυψαν 

τήν ϋπαρξη ό.λλων λεπτοτέρων πεδίων καί διαστάσεων πέραν 

τού φυσικού. 

Μεμυημένη ατά έσωτερικά πράγματα καθώς ήταν, είσήλθε 

ατόν άνεξερεύνητο χώρο τού άοράτου κόσμου, καί μάς έφερε 

όπό τούς Διδασκάλους τής σοφίας τό νερό τής ζωής, τήν θεία 

γνώση διά νά μάς έλευθερώση άπό τά σκοτάδια τής πλάνης. Φι

λόπονη καί παραγωγική καθώς ήταν μάς κληρονόμησε ένα 

πλούσιο συγγραφικό έργο, ή μελέτη καί έρευνα τού όποίου άπο

δεικνύει ότι 6 τομέας πού άσχολήθηκε μέ ζήλο καί ένδιαφέρον 

ήταν 6 έσωτερισμός, καί ίδιαίτερα 6 κλάδος τής παραψυχολο

γίας. Έκεί βρήκε τά στοιχεία καί τίς άποδείξεις πού καταρρί

πτουν τόν ό.θεο ύλισμό καί άποδεικνύουν τήν ϋπαρξη πνευματι

κού κόσμου. 'Από τά γραφόμενα τών πρεσβυτέρων άδελφών 

μας, άλλά καί άπό τήν ϊδια τήν Μπλαβάσκυ, πληροφορούμεθα ότι 

ή θεοσ. Έταιρεία είναι άπευθείας έργον καί δημιούργημα τών 

Διδασκάλων τής σοφίας. Τό έργο όμως αύτό άνέλαβε καί πραγ

ματοποίησε ατόν κόσμο μας ή Ε.Π. Μπλαβάσκυ μαζύ μέ τόν συ

νεργάτη της Χ.Σ. Όλκοτ. 
Ή θεοσ. Έταιρεία ώς γνωστόν ίδρύθη τό έτος 1875 είς Νέαν 

'Υόρκη καί άπό τότε μέ ταχύ ρυθμό έπεξετάθη είς όλόκληρον 

τόν κόσμον. 
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Έδημιουργήθη σέ μιά περίοδο έξάρσεως τού ύλισμού πού 

έφερε έπί σκηνής τήν άθεία καί τό νείκος μεταξύ τών άνθρώπων, 

άκριβώς διά νά τούς μεταδώση τό έλπιδοφόρο καί σωτήριο 

μήνυμα τής πίστεως είς τό θείον καί τήν άγάπη πρός τόν 

πλησίον. 'Επίσης διά νά τούς ένθαρρύνει στήν έρευνα τής άορά

του 'Αληθείας. Στό κλειδί τής θεοσοφίας ή Ε.Π. Μπλαβάσκυ 

γράφει μεταξύ άλλων, «δτι τό όνομα θεοσοφία πού σημαίνει τήν 

θεία γνώση πού κατέχουνε τά μεγάλα όντα οί Διδάσκαλοι τής 
σοφίας, τό κληρονομήσαμε άπό τούς 'Αλεξανδρινούς φιλοσό

φους που όνομάζοντο έραστές τής 'Αληθείας, φιλαλήθεις άπό 
τό φιλώ καί άλήθεια». 'Έτσι ή Μπλαβάσκυ έμμεσα συσχετίζει τόν 

δρο θεοσοφία μέ έκείνον της 'Αληθείας καί λέγει, δτι αύτοί πού 

θέλουν καί έπιθυμούν νά συλλάβουν τό νόημα της διδασκαλίας 

πού κατέχουνε τά μεγάλα δντα, όφείλουν νά γίνουν φιλαλήθεις, 

δηλαδή έραστές της 'Αληθείας. 

Ποιά είναι δμως αύτή ή 'Αλήθεια τήν όποία καλούνται ν' όνο

ζητήσουν οί θεόσοφοι, καί μέ ποιό τρόπο θά τήν προσεγγίσουν; 

Στό άρχαιολογικό λεξικό τού Ραγκαβή άναφέρεται, «δτι ή 

'Αλήθεια είναι θυγάτηρ τού Διός, μήτηρ της 'Αρετής καί τροφός 

τού 'Απόλλωνος». Κατά παράδοση ή 'Αλήθεια παριστάνεται μέ 
γυναικεία μορφή γυμνή νά κρατά στό ένα χέρι κάτοπτρον ή 

δάδα, έξερχομένη άπό βαθύ πηγάδι. Κατά τόν βαθυστόχαστο 

Πλάτωνα ή 'Αλήθεια είναι ή θεά τού ύπερτάτου όντος. Δι' αύτό 

δταν όμιλούμε περί 'Αληθείας έννοούμε τό όντως όν, τήν ύπερ

τάτη θεότητα τήν γύρω καί πέρα άπό μός πραγματικότητα. Ό 

Άπ. Παύλος άναφερόμενος στό έπίμαχο θέμα, θεός-Άλήθεια 

λέγει «'Εν τώ θεώ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν». Καί κάπου 

άλλού συμπληρώνει. Ή ύπερτάτη 'Αλήθεια ό θεός «είναι παντα

χού παρών καί τά πάντα πληρών». 

Ή θεά δμως τού θείου όντος δέν μπορεί νά έπιτευχθεί διά 

τών κοινών αίσθήσεων καί τού νού, άλλά μόνον διά της βουδικής 

σκέψεως. Ό άνθρωπος μέ τήν φυσική του συνείδηση δέν βλέπει 

παρά τήν σκιά καί τό εϊδωλο της 'Αληθείας. Μέ τήν άνώτερη 

δμως σκέψη πού προέρχεται άπό τήν πνευματική του φύση, βλέ

πει άμεσα τήν ϊδια τήν 'Αλήθεια σέ μιά άπό τίς πολλές μορφές 

της. Διότι δπως γράφει καί ό Άπ. Παύλος, έμείς οί άνθρωποι 

στερηθέντες τού θείου φωτός, «κατά μέρος μανθάνουμε, καί 

κατά μέρος γνωρίζουμε τήν 'Αλήθεια». Κατά τήν έσωτερική πα

ράδοση ό άνθρωπος έχει έντός του έναν έν δυνάμει θεό τόν 

όποίο όφείλει διά τής μυσταγωγικής παιδείας καί άγωγης ν' 

άφυπνίσει, όπότε δι' αύτού θά προσεγγίση τήν 'Αλήθεια. Στό 
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κατά 'Ιωάννη Εύαγγέλιο είναι γραμμένο τό έξής. «θεόν ούδείς 
έώpακε πόποτε». 

Ό άνθρωπος μέ τήν άνωpιμότητα πού έχει δέν μπορεί νά δή 
τήν 'Αλήθεια, τό θεό διά μέσου τής φτωχής καί όνήμποpης προ
σωπικότητος, όλλά μόνο διό μέσου τής θείας καί όναλλοιώτου 
ψυχής του. Ό Πλάτων όpχικώς καί κατόπιν ό Ποσειδώνιος μός 
λέγουν "··· ότι θεώμεθα τό θείον, τήν 'Αλήθεια διό τού έν ήμίν 
Λόγου, έπειδή τό όμοιο μόνον διά τού όμοίου διαγιγνώσκεται». 

Ή 'Αλήθεια είναι όπpόσιτη είς τόν κοινό καί όπαίδευτο όν
θpωπο· δι' αύτό καί έχει λεχθεί ότι όνήκει μόνον στούς θεούς.

Σ' ενα όπόσπασμα τού Στοβαίου όναφέpεται «ότι ή 'Αλήθεια 
συγκατοικεί μέ τούς θεούς», στόν όπpόσιτο χώρο ή διάσταση 
τού πνευματικού κόσμου· «καί είναι όπό κείνα πού μονάχα μέ 
τούς θεούς συζούνε». Κατά τόν Έpμή τόν Τρισμέγιστο «έλάχι
στοι άπό τούς άνθpώπους μπορούν ν' άντιληφθούν τήν Άλήθεια
αύτοί πού ό θεός τούς έχει δώση τήν χαρισματική ίδιότητα νά 
βλέπουν μέ τούς όφθαλμούς τής ψυχής». Καί προσθέτει· «ό όν

θpωπος δέν μπορεί μέ τό ένσώματο νά συλλάβει τό άσώματον». 
Δηλαδή ό ύλικός νούς δέν μπορεί νά γνωpίση τό Πνεύμα, τήν 
Θεότητα. Έπίσης ό Πλάτων στόν Φαίδωνα μός λέγει, ότι «ή 

έρευνα πού γίνεται μέ τήν βοήθεια τών αίσθήσεων καί τού νού 
είναι άπατηλή». 

Ό άνθρωπος κατά κανόνα άναζητό τήν 'Αλήθεια, όχι μέ τήν 
άθάνατη ψυχή του, άλλά μέ τήν θνητή του φύση, δι' αύτό μονί

μως είναι σέ σύγχυση καί παραλογισμό. Ό 'Ιησούς σύμφωνα μέ 

τά όσα γράφει ή Καινή Διαθήκη συλληφθείς καί άνακpινόμενος 

άπό τόν Πόντιο Πιλάτο είπε: «'Εγώ διά τούτο έγεννήθην καί διά 

τούτο ήλθον είς τόν κόσμον διά νά μαρτυρήσω τήν 'Αλήθεια». 

Καί είς έpώτηση τού Πιλάτου ποία είναι αύτή ή 'Αλήθεια, ό 'Ιη

σούς δέν άπήντησε». 'Όμως διδάσκων τόν λαό τής 'Ιουδαίας 

πολλές φορές είχε διακηρύξει. « Έγώ είμαι ή 'Αλήθεια καί ή 
ζωή». Έπίσης σ' ενα άπό τά όπόκpυφα Εύαγγέλια όναφέpεται 

ότι άπήντησε πpός τόν Πιλάτο καί είπε: «'Ότι είναι αύτή πού προ

έρχεται άνωθεν, καί όσοι τήν άποκαλύπτουν είς τόν κόσμον πί
πτουν θύματα τώ ίσχυpών τής γής». ·Ένας όpισμός τής 'Αλη

θείας πού όποδίδεται στόν Έpμή τόν Τρισμέγιστο λέγει. «'Αλή

θεια είναι δτι δέν έπιδέχεται αύξηση καί μείωση». Ή ύπεpβατική 
'Αλήθεια, άόpατος στίς φυσικές αίσθήσεις δέν άνακαλύπτεται· 

άποκαλύπτεται είς τούς άγίους καί μεμυημένους. Τήν σχετική 

'Αλήθεια πού διαρκώς μεταβάλλεται, αύτή μπορούμε νά τήν άνα
καλύψουμε· ό ι όμως καί τήν άπόλυτο 'Αλήθεια πού είναι άμετά-
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βλητη καί αίώνια, διότι αύτή άποκαλύπτεται είς τούς άξίους. 

Πύρρων ό Ήλείος (360-270 π.Χ.) ίδρυτής τής φιλοσοφικής σχο

λής τών σκεπτικών (σκεπτικιστών) ύποστήριζε «ότι ό άνθρωπος 
δέν μπορεί νά εϋρη τήν 'Αλήθεια, διότι οί αίσθήσεις καί ό νούς 
δέν μάς έμφανίζουν πώς άκριβώς είναι τά όντα καί τά πράγματα, 
άλλά πώς μάς φαίνονται ότι είναι». Ή άλήθεια είναι μία, άλλά 
έχει δύο όψεις, τήν πραγματική πού είναι άνευ σχήματος καί 
μορφής καί τήν άπατηλή πού σχηματίζεται σέ ποικιλία μορφών 
καί είναι προσιτή είς τό πλήθος. Οί άνθρωποι λόγω έσωτερικής 
άμαθείας μοιραίως προσκολλώνται στήν άπατηλή όψη αύτής, 
στό είδωλο τό όποίο θεοποιούν καί λατρεύουν όπως συνέβη τήν 
έποχή τής Έξόδου τών Έβραίων μέ τόν χρυσούν μόσχον. ·Ένα 
άπόσπασμα τής Μαχαβαράτα άναφέρει, ότι κάποτε ό θεός πήρε 
τήν μορφή τού Πελαργού καί έπεσκέφθη τόν βασιλιά Γιαυδιστή
ρα πού ήταν βαθιά λυπημένος διά τόν χαμό τού άδελφού του, 
προκειμένου νά τόν παρηγορήση καί βοηθήση στήν δοκιμασία 
του. Ό βασιλιάς πού ό πόνος είχε κάνει δεκτικιά τήν ψυχή του, 
άντιληφθείς τήν θεϊκή παρουσία στή μορφή τού πελαργού 
ρώτησε. 

ΤΩ έξαίσιο πουλί ποιός είναι ό δρόμος πού όδηγεί στόν ϋψι
στο χώρο τής θεότητας; Ή άγάπη πρός τήν 'Αλήθεια. Καί πώς 
κατακτά κανείς αύτή τήν εύτυχία; 'Όταν άφήσει τά έγκόσμια 
πράγματα στά όποία είναι προσκολλημένος καί ζητήσει τά ούρά
νια άκολουθών τήν πορεία τών θείων όντων. 

·Άς γίνουμε καί μείς άπό τώρα έραστές τής 'Αληθείας μέ τήν
έσωτερική έννοια έγκαταλείποντες νοερώς τόν κόσμον διά νά 
μάς άποκαλυφθή τό μυστήριο τής ζωής καί τής ύπάρξεως, τό κέ
ντρο τού όποίου είναι ή άπρόσωπος θεότης. Γένοιτο ... 
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Γ. ΣΙΒΡΗ 
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Έπ' εύκαιρία τού έορτασμού τής έκατονταετηρίδος τής ήμέ
ρας τού Λευκού Λωτού (τό 1991 συνεπληρώθησαν 100 χρόνια
άπό τό θάνατο τής Μαντάμ Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, δημοσιεύθηκαν
διάφορα άνέκδοτα στοιχεία άπό τή ζωή τής ίδρυτρίας τής θ.Ε.
Μεταξύ αύτών είναι καί ό τρόπος μέ τόν όποίον καθιερώθηκε ή
έορτή τής 8ης Μαίου. Ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, στήν τελευταία της
διαθήκη έξέφρασε τήν έπιθυμία όπως κάθε χρόνο, κατά τήν
έπέτειο τού θανάτου της, μερικοί άπό τούς φίλους της συγκε
ντρώνονται στά κεντρικά τής θ.Ε. καί διαβάζουν ενα κεφάλαιο
άπό τό Φώς τής 'Ασίας, ώς έπίσης καί άποσπάσματα άπό τήν
Μπαγκαβάδ Γκιτά. Οί έπιζήσαντες συνάδελφοί της αίσθάνθηκαν
όμως τήν άνάγκη νά διατηρήσουν νωπή τήν μνήμη τών ύπηρε
σιών της πρός τήν άνθρωπότητα καί τής άφοσιωμέvης άγάπης
της γιά τήν 'Εταιρεία. "Ετσι, ό Συνταγματάρχης Χένρυ "Ολκοττ,
έπρότεινε όπως ή ήμέρα αύτή καθιερωθεί νά έορτάζεται κάθε
χρόνο στήν 'Ημέρα τού Λευκού Λωτού· σέ όλες τίς θεοσοφικές
Στοές, μέ κάποιο γενικό άλλά άξιοπρεπή τρόπο, άποφεύγοντας
τίς δουλικές μικροπρέπειες, κολακείες καί τίς κενές φιλοφρο
νήσεις. Γιά νά έκφράσουν τό γενικό αίσθημα τού στοργικού σε
βασμού πρός έκείνη πού έφερε σέ μός τόν χάρτη τής άνερχόμε
νης 'Ατραπού πού όδηγεί στή κορυφή τής Γνώσεως, έπρότεινε
όπως, διαβάζονται έπίσης μερικές σειρές άπ' τό βιβλίο της «'Η
Φωνή τής Σιγής». Συ ηθίζεται έπίσης όπως κατά τήν ή μέρα αύτή
τρέφονται οί φτωχοί στό όνομά της. 

'Επειδή όμως γιά τόν έσωτερισμό δέν ύπάρχουν φτωχοί καί
πλούσιοι μέ τήν κοινή έννοια άλλά μόνο μέ τήν έσωτερική, τό έν
διαφέρον όλων τών θεοσόφων θά πρέπει, κατά τήν ταπεινή μου
γνώμη, νά στροφή τήν ήμέρα αύτή πρός τήν άναζήτηση τής
πνευματικής τροφής πού τόσο άπελπιστικά στερούμεθα, καί νά
ξεχάσουμε έστω καί γιά λίγο τόν άχαρο καί άδιάκοπο άγώνα γιά
τήν άπόκτηση ύλικών άγαθών πού έχει κυριεύσει τήν άνθρωπό
τητα καί τείνει νά έξελιχθεί σέ καταστρεπτική μανία. "Εχουμε
άραγε συνειδητοποιήσει πόσο άρρηκτα συνδέεται ό πόλεμος
τών όπλων, μέ τήν δίψα τού π ούτου καί τής δόξης;

"Ας σταθούμε λοιπόν γιά λίγο στά τρία βαθυστόχαστα αύτά
συγγράμματα τών άνατο ικών παραδόσεων γιά νά άντλήσουμε
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μερικά άπό τά πολύτιμα διδάγματά τους. Ή άναζήτηση τής 'Αλη
θείας είναι κοινός στόχος καί έπιδίωξη καί τών τριών αύτών κειμέ
νων. Στά δύο πρώτα οί ηρωες είναι έπώνυμοι, είναι ό Βούδδας καί 
ό Άρζούνα, ένώ στό τρίτο είναι ό άνώνυμος Μαθητής. "Αν δμως 
θελήσουμε νά φύγουμε άπό τίς λέξεις καί νά είσχωρήσουμε στό 
νόημά τους, τότε θά δούμε δτι οί δύο έπώνυμοι ηρωες άντιπροσω
πεύουν κάποιες έσωτερικές έννοιες. Βούδδας, κατά τήν σαν
σκριτική όρολογία, είναι αύτός πού έφωτίσθη, καί κατά τούς κινέ
ζους βουδιστές: «δέν ύπάρχει κανένας άλλος Βούδδας έκτός άπ' 
τήν θεμελιώδη φύση. Έξ άλλου μία άπό τίς άγνωστες όνομασίες 
πού δίδεται στόν Άρζούνα, είναι έκείνη τού Νάρα, λέξις σημαί
νουσα «'Άνθρωπος». Ό ηρως έπομένως καί στίς τρείς περιπτώ
σεις δέν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, άλλά ή αίώνια άνώ
νυμος ψυχή, πού άγωνίζεται νά ύπερβεί τούς περιορισμούς της 
καί νά κατακτήσει τήν άθανασία. Καί στίς τρείς περιπτώσεις ό 
άγώνας διεξάγεται άπό τήν πνευματική μονάδα κατά τής ύλικής 
προσωπικότητος, καί ή έπίτευξις τού σκοπού προϋποθέτει τήν 
όλοκληρωτική θυσία τής κατωτέρας ύποστάσεως. Ή όδός πρός 
τήν 'Αλήθεια διέρχεται άπ' τό κατώφλι τής θυσίας, αύτό είναι τό 
μήνυμα πού μεταδίδεται μέ έμφαση κι' άπό τά τρία κείμενα. 

· Στό φώς τής 'Ασίας, ό Πρίγκηπας Βούδας, όνομάζεται Σα
βαρθασίδδ δπου θά πεί, αύτός πού κάνει δλα εύτυχισμένα, καί τ' 
όνομά του έγινε χαϊδευτικά: «Σιδδάρθας». Ό Πατέρας του τόν 
προώριζε νά γίνει τού κόσμου έξουσιαστής, ενας δοξασμένος 
βασιλιάς τών βασιλιάδων, νά κυβερνήσει τή γή όλη άν θελήσει. 
'Εκείνος όμως ηθελε νά διδάξει στούς άνθρώπους τή συμπόνοια. 
Προτίμησε νά θυσιάσει τά πάντα γιά νά λιγοστέψει τήν καταρα
μένη τής παγκόσμιας θλίψης τήν πλημμύρα. Προορίζετο νά γε
νεί ό λυτρωτής καί γι' αύτό έπρεπε ν' άπαρνηθεί τά πλούτη καί τή 
δόξα πού τού προσέφερε ό βασιλιάς πατέρας του. 'Αποφάσισε 
λοιπόν νά έγκαταλείψει τό παλάτι του. Διάλεξε τόν δρόμο τής 
καλοσύνης κι' όχι τού μεγαλείου. Τάχει δλα, άλλά μιά έσωτερική 
φωνή τόν ώθούσε νά τά δώσει όλα, παρατώντας τα γιά τήν άγάπη 
τών άνθρώπων, νά ξοδέψει όλη τή ζωή του γιά ν' άνακαλύψει τήν 
'Λλήθεια, καί τής λύτρωσης τό κρυμμένο μυστικό νά ξεσκεπάσει. 
Οί φωνές τών Δέβας, τών 'Αγγέλων άπ' τόν ούρανό, τόν παρό
τρυναν ν' άφήσει τήν χρυσή φυλακή του, καί νά πάει νά βρεί τήν 
'Αλήθεια, δίδοντας άκόμη καί τήν ζωή του. 'Έφυγε λοιπόν, κι οί 
Δέβα-Σούδδα, οί καθαροί 'Άγγελοι, τόν συνόδευαν στό δρόμο 
τού μαρτυρίου. 'Έφυγε γυμνός καί όλομόναχος, καί τόν κόσμο 
τώρα παρατούσε γιά νά τόν σώσει. 
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'Όπως οί φωνές τών Δέβας έσπρωχναν τόν Σοίιδδα ατή θυ
σία, έτσι καί ό Κρίσνα, στη Μπα καβάδ Γκιτά, καλεί τόν Άρζούνα
νά έγερθεί, νά κερδίσει τή δόξα, νά νικήσει τούς έχθρούς του,
καί νά κατακτήσει ένα μεγαλοπρεπές βασίλειο. Τού ζητάει νά
σκοτώσει τούς συγγενείς του, φράσις άλληγορική, άφού οί συγ
γενείς άντιπροσωπεύουν τόν ϊδιο τόν έαυτό του, τό περιεχόμενο
τής συνειδήσεώς του, όπως τό άποκαλεί ό Κρισναμούρτι, μέ τά 
πάθη καί τίς έπιθυμίες, τίς προλήψεις καί τίς δεισιδαιμονίες. ύ
τυχείς θεωρούνται οί πολεμισταί πού άποδύονται σ' ένα τέτοιον 
άγώνα, διότι διεξάγεται άπό άγνή πρόθεση καί άνοίγει τίς θύρες 
τού Παραδεισου. 

Ό Άρζούνα έν προκειμένω άντιπροσωπεύει τήν πνευματική 
μονάδα είς τόν άνθρωπο καί ό Κρίσνα τόν Λόγο, η τό πνεύμα πού 
έρχεται νά σώσει τόν άνθρωπο. Είναι ένας Σέζα πού προετοιμά
ζεται άπό τόν Γκουρού γιά τίς δοκιμασίες τής μυήσεως, γιά τήν 
μεγάλη θυσία πού θά τού έπιτρέψει νά ζήσει ένα λαμπρό μέλλον 
σ' ένα άνώτερο πεδίο. 

'Ανάλογο είναι τό πνεύμα τής διδασκαλίας καί ατή φωνή τής 
Σιγής. Ή πορεία τής μαθητειας άρ ίζει καί έκεί μέ τό άκουσμα 
τής φωνής τής Νάντα, ή όποία δίνει τό πρόσταγμα γιά έσωτερικό 
άγώνα καί θυσίες. 'Εκείνος πού θά άκούσει τόν άνηχο ΤΗχο της, 
καί θά τόν κατανοήσει, πρέπει ν' άναζητήσει καί νά σκοτώσει τόν 
μεγάλο φονέα τού Πραγματικού, πού δέν είναι άλλος άπό τόν 
νού. Πρέπει νά θυσιάσει τή ζωή τής ύλικής προσωπικότητος έάν 
θέλει νά ζήσει ώς πνεύμα. Προτού ή μυστική δύναμη μπορέσει 
νά τόν κάνει Θεό, πρέπει ό ύποψήφιος νά άποκτήσει τήν ί,<ανό
τητα νά φονεύει τήν άστρική μορφή του κατά βούληση. Πρέπει 
νά σκοτώσει τήν έπιθυμία, τήν άγάπη τής ζωής, καί νά νεκρώσει 
κάθε άνάμνηση παρελθουσών έμπειριών. Πρέπει νά σιγήσει τίς 
σκέψεις του καί νά συγκεντρώσει όλόκληρη τήν προσοχή του 
ατό Διδάσκαλό του. Πρέπει έπίσης ν' άπομακρύνει τήν άγνοια 
καθώς καί τήν ψευδαίσθηση, καί ά συγχωνεύσει τόν νού μέ τήν 

ψυχή, γιά νά άξιωθεί νά γίνει τό Φώς, νά ίνει ό ήχος, νά γίνει τε

λικώς ό Κύριός του καί ό Θεός του. Τόσο ύψηλοί καί μεγαλόπνο
οι είναι άδελφοί μου οί στόχοι τού Θεοσοφικού 'Ιδεώδους πού 

έθεσε γιά μάς ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. Έπιδιώκουσα τήν πνευματική 
πρόοδο τού άνθρώπου, δέν έπαψε νά τονίζει ότι σέ όλες τίς πα

ρουσιάσεις τού έσωτερικού Δόγματος, έ ας μόνον άπαράβατος 
κανών ύπήρξε δεσμευτικός γιά τόν εοφι�τιστο, όπως είναι καί 
τώρα - ή πλήρης καθυπόταξις τής κατωτέρας φύσεως άπό τήν 

άνωτέρα. Καί προειδοποιεί ό α τα μέλη τής Θ.Ε. καί άλλους πού 
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άναζητούν πνευματική γνώση νά προφυλάγονται άπό τά πρόσω

πα πού προσφέρονται νά διδάξουν είς αύτούς εύκολες μεθό

δους άποκτήσεως ψυχικών δώρων. "Άς άποτελέσουν γιά μάς οί 

προαναφερθέντες ηρωες τά φωτεινά πρότυπα, κι ας προσπαθή

σουμε νά τούς μιμηθούμε. Νά γίνουμε κι' έμείς οί ταπεινοί άγω

νισταί τού πνεύματος. 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 

Στήν συνεδρίαση τής Στοάς «ΑΡΤΕΜΙΣ» 2 'Απριλίου 1992 

ήμέρα Πέμπτη ό Πρόεδρος αύτής άδ. Χρ. Καμαρωτάκης άπευ

θυνόμενος είς τά μέλη εΤπε έν περιλήψει τά έξής: 

Μετά βαθυτάτης θλίψεως σάς άναγγέλω τόν αίφνίδιο θάνατο 

τού άγαπητού μας φίλου καί άδελφού Δημητρίου Γέροντα. 'Απε

βίωσε στίς 28 Μαρτίου ήμέρα Σάββατον έντός τής οίκίας του 

άπό καρδιακή προσβολή σέ ήλικία 73 έτών. Ή κηδεία τού άδελ
φού μας έγινε στίς 31 Μαρτίου ήμέρα Τρίτη στό Αο Νεκροτα

φείο 'Αθηνών. 

Πολλά μέλη τής Στοάς "Άρτεμις καί 'Απόλλων καί ό Πρόε

δρος τής θεοσ. Έταιρείας άδ. Πολ. "Άτζακας συνόδευσαν τόν 

νεκρόν στήν τελευταία του κατοικία. 

Ό άποθανών άδελφός μας ήτο άπόστρατος άξ/κός τού Έλ

λην. Στρατού. Φλογερός πατριώτης καί μαχητής έλαβε μέρος σέ 

πολλές μάχες κατά τό παρελθόν πρός ύπεράσπισιν τής πατρί

δος, τιμηθείς έπαξίως μέ άριστεία άνδρείας. Έμφορούμενος 
άπό θεοσοφικά ίδεώδη ήταν ένας άπό τούς πρωτεργάτες πού 

βοήθησαν στήν ϊδρυση τού πνευματικού μας όμίλου τήν περίοδο 
1968-69. 

Ταπεινός καί άπλός χωρίς έτικέτες καί έπαρση, έδειχνε κατα

νόηση, πνεύμα συνεργασίας καί άνθρωπιάς, άρετές πού όπως όλοι 

γνωρίζουμε σπανίζουν στήν ύλιστική έποχή μας. Διά μάς πού τόν 

ζήσαμε έκ τοϋ πλησίον καί γευθήκαμε τούς στοχασμούς καί τίς 

συμβουλές του ήταν ό άγαθός φίλος καί ό ίδανικός συνεργάτης. 

Ή άπώλειά του δημιούργησε στά μέλη τής Άρτέμιοος ενα 

δυσαναπλήρωτο κενό. Στή μνήμη μας θά εΤναι ζωηρά χαραγμένη 

ή γλυκιά καί σοβαρή μορφή του. 
Παρακαλώ άδελφοί μου όπως στώμεν όρθιοι καί τηρήσωμεν 

ένός λεπτού σιγή είς μνήμην τοϋ έκλιπόντος άδελφοϋ μας. 

Αίωνία του ή μνήμη. 

Χρ. Καμαρωτάκης 
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Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Μιά βαθυστόχαστη μελέτη γιά τήν έσωτερική 

έρμηνεία τών Εύαγγελίων καί τόν άποσυμβο

λισμό τής έννοίας τού «ΧΡΙΣΤΟΥ>ι, πού άνατα-

ράζει τό νερό τού στείρου δογματισμού 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38 - Άθήνα 106 78 

Τηλ. 363.0824 - 362.9695 



PAPUS 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΟΣΗ 
Η ΦΥΣΙΚΗ, ΨΥΧJΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ο μεγάλος Γάλλος αποκρυφιστής κάνει 

μία εντυπωσιακή προσέγγιση στη δοξασία 

της Μετενσαρκώσεως, βασισμένος στη Δυτική 

Εσωτερική Παράδοση, που έχει τις ρίζες της 
στην Αρχαία ΑίγυnτQ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38, Τηλ. 36.30.824 
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