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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

Μινωϊκά 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΙ-1 

Πάντοτε αίσθάvομοι χοpά όταν έπισκέπτομαι τήv Κpήτη. Μέ 

τpαβοΟv έκεϊ πολλά. Τό τοπεϊοv της, τά άpχοϊο της, ή ίστοpίο 

της, οί napa οσεις της. Έφέτος όμως, τήv οvοιξι, πού πήγα πάλι, 

είχα και μιό πρόσθετη χοpά. θά έβλεπα κοί πρόσωπα προσφιλή. 

·oτav βρέθηκα κοί τούτη τήv φοpά στήν έξοχή, σέ τόπους άp

χαιους, ο vοϋς μου έκανε πάλι ένα ταξίδι είς τά μιvωϊκά χpόvιο, 

είς τόv υπεpοχο πολιτισμό τους, είς τήv rέχvη τους, είς τάς πο

pαδοσεις τους. Άπό τά οφωvο ούτό μνημείο τής τέχνης πολλά 

έχουν μάθει οί άpχοιολόγοι κοί θά μάθουν κάποτε πολύ πεpισ

σότεpα, όταν μιλήσουν κι· οί έπιγpοφές, πού κpοτοϋv άκόμη τά 

μuστικο τους. 

Έόv όμως πpοσέξη κανείς είς τάς παραδόσεις, πού είναι διατυ

πωμεvαι είς τούς μύθους, οί όποϊοι είναι σχετικοί μέ τά μιvωϊκά 
χpόvια, θά ήμποpοϋσε ϊσως vά καταλήξη σέ μερικά συμπεράσματα 

διό τήv μιvωϊκή λατρεία καί μάλιστα διά τήv έσωτεpική της όψι. 
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Τό όνομα Μίνως ητο, καθώς λέγουν, τίτλος βασιλικός καί ίε

ρατικός μαζί. 'Όποιος έφερε τόν τίτλον αύτόν έθεωρείτο υίός 

τού θεού Διός. Τούτο ητο κάτι τό μεγάλο κατά τήν άρχαίαν παρά

δοσιν. Διότι «υίός θεού» έλέγετο ό Μυσταγωγός, υίός δέ τού 

θεού Διός, τού ύπερτάτου τών άθανάτων, έλέγετο ένας ϋπατος 

Μυσταγωγός, όπως ό Μίνως, ό κάθε Μίνως. Κατά τόν μύθοv, ό 

Μίνως ητο περιβόητος διά τήν σύνεσιν καί τήν δικαιοσύνην -rou. 
Διά τούτο δέ έθεωρήθη καί κριτής τού 'Άδου μαζί μέ τόν άδελ

φόν του τόν Ραδάμανθυν καί τόν Αίακόν. Έδώ θά πρέπει νά 

σημειωθή ότι, κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν, τά ψυχός μετά θάνα
τον τάς έκριναν αί σοφώτεραι καί δικαιότεραι πνευματικοί Συνει

δήσεις, διότι τό έργον τούτο τής κρίσεως ητο μέγα καί σοβαρόν. 

Κατά τόν μύθον πάλιν, ό Μίνως είχε μητέρα τήν τιτανίδα νύμ

φην Εύρώπην. Άπό τιτανίδα νύμφην προήρχετο, δηλαδή άπό 

vύμφην σκοτεινήν έν συγκρίσει μέ τόν φωτεινόν πατέρα του. 

Τούτο δηλοί καί τό όνομα Εύρώπη, πού έτυμολογείτο άπό τό Εύ

ρωπός, πού σημαίνει σκοτεινός. Ή άλληγορική αϋτη είκών είναι 

συνειθισμένη είς τούς διαφόρους μύθους τής 'Ελληνικής Μυθο

λογίας, όπου Μυσταγωγοί, ηρωες καί θεοί άκόμη φέρονται ώς 

παιδιά έvός θεού καί μιάς θνητής. θνητής μέν, άλλά νύμφης, 

δηλαδή ψυχής άνθρωπίνης άγvής. 
Καί οί μύθοι διά τήν προϊστορικήν λατρείαν τής Κρήτης συνε

χίζονται: Σύζυγος τού Μίνωας ητο ή Πασιφάη (πάσα-φώς = ή 

όλόλαμπρη), πού ητο κόρη τού 'Ηλίου. Ή Πασιφάη μίγνυται μέ 

ένα λευκόν θαλάσσιον ταύρον, πού είχε στολή είς τόν Μίνωα ώς 
δώρον άπό τόν θεόν Ποσειδώνα. Τό πόσον ή είκών αύτή είναι με

ταφορική καταφαίνεται έκ τού ότι δέν ύπάρχουν ταύροι θαλάσ

σιοι. 'Αποτέλεσμα τών έρώτων τού θαλασσίου ταύρου καί τής 

Πασιφάης ύπήρξεν ό Μινώταυρος, ή χαρακτηριστική αύτή παρά

στασις τής μινωϊκής Κρήτης. Ό Μινώταυρος, άνθρωπος καί ταύ

ρος, διέμενε είς τόν λαβύρινθον, πού ητο τό άνάκτορον όπου 

έφυλάσσετο ό λάβρυς, ό πέλεκυς ό διπλούς. Ή λέξις είναι λυδι

κή «λ-β-ρ». Κοινή είναι λοιπόν ή έτυμολογία πού έχουν οί λέξεις 

λάβρυς καί λαβύρινθος. Άλλά καί ό Ζεύς τής Καρίας ώνομάζετο 

Λαβρανδεύς, χειριστής δηλαδή τού διπλού πελέκεως. 

Ό διπλούς πέλεκυς καί ό ταύρος άποτελούσαν πολύ σημα

ντικά σύμβολα τής μινωϊκής παραδόσεως. Διά τούτο στά μινωϊκά 

εύρήματα τής Κρήτης πραγματικά κυριαρχούν. 

Τόν λαβύρινθον, πού έφυλάσσετο ό λάβρυς, κατά τόv σχετικό 

μύθο, είχε κατασκευάσει ένας περίφημος, ύπεράνθρωπος, τε

χνουργός, ό πολύς Δαίδαλος. Τό όνομά του προέρχεται άπό τό 



ΕΛΛΗr,Jιf':Οι Π ΡιΠΑΤΟΙ 

ρήμα δοιδάλλω, πού σημαίνει τεχvοuργG) με μεγαλην επιμελειαν 
Ό uπεροχος αuτος τεχνίτης είχεv επιτuχει και εvα αλλο πολu 
011μαvτικόv τεχνούργημα Είχε κατασκευάσει προηγουμένως 
πτέρυγας, πού χρησιμοποιοΟσε διό να πετά εις τους αιθέρας, είς 
rόποuς δηλαδή, πού ησαv μοκραv τής Γης Ο μΟθος αύτός μός 
διδει τ1'1v είκόvα τοΟ άθανάτοu πνεύματος, τοΟ αγvοΟ και ίοχu
ροΟ, πού δέν τό ελκει πλέον τό γήινον περιβολλοv 

Και κάτι άλλο ακόμη σχετικόv, που έκφραζεται με μΟθο τής 
εσωτερικής παραδόσεως: Πρόκειται διό τον γνωστόν μΟθοv τοΟ 
Θ11uέως. Αθηναίος ήρως ό θησεuς, uίός τοΟ θεοΟ Ποσειδώνος 
κατά γεvεαλογίαν σuμβολικήν, κατορθώνει, μέ τήv βοήθειαν της 
κορης τοΟ Μιvωος, που είναι πολu όγνή, τής 'Αριάδνης (άρι = 
πολύ, όγνιi), νά είσχωρήση είς τόv λαβύριvθον καί vό φονεύση 
τον Μιvωταuροv. Πρέπει νό σημειωθή όμως, ότι είς τόv μΟθοv 
ιοΟτοv, οπως καί σέ τόσους άλλους, ή θανάτωσις σημαίνει τήv 
μεταβολήv, rηv μεταμόρφωσιv. Έδώ σημαίνει τήν μεταμόρφωσιν 
έκεινοu πού συμβολίζει ό Μινώταυρος. Είναι ϊσως μία είκών άλ
ληγορική, ή οποία έκρυβε άληθείας πvευματικας. Ό ταΟρος καί 
οι μεταμορφώσεις του άπαvτώνται καί είς άλλος παραδόσεις. Εί
ναι γνωστή ή παράδοσις διά τούς 'Ορφικούς, πού έθυσίαζοv τόν 
διονuσιακοv ταΟρον Γνωστή επισης είναι καί ή Περσική παράδο
σις διά τον Μίθρα Καί έκεί ό Μίθρα έθυσίαζε τόν ταΟροv Διά 
τοΟτο δέ έκαλείτο ταυροκτόνος. 

Ολα αύτά, όλοι αύτοί οί μΟθοι, πού είναι ϊσως είκόνες, οί 
οποίες κρύβουν πνειψατικές άλήθειες, δέv μός είναι κατά βά
θος προσιτές, διότι πρό πολλοΟ έχει χαθή τό κλειδί, ή περίφημη 
«κλείς" τών παραδόσεων αύτών, τών έσωτεpικών παραδόσεων. 
'Ατυχώς δέ ή κατά τούς τελευταίους αίώvας τάξις σκέψεων δέν 

προσφέρεται διά τriv λύσιν προβλημάτων αύτής τής μορφής. 

__,.. .................................................................................... � ............. '++ 
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ΣΙΒΥ ΛΛΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ 

1. ΒΑΣΙΛΗ

Οί άρχαιόφιλοι καί όσοι τούς άκολουθήσανε σάν έπισκέnτες, 

πανηγυρίσανε τή θερινή τροπή τού 'Ηλίου στούς Δελφούς. 

'Ενσυνείδητοι προσκυνητές, φέρανε εύλαβικά τά βήματά 

τους, πρώτα-πρώτα στόν 'Ιερό χώρο τής Κασταλίας. Στόν ϊδιο 

δηλαδή χώρο, πού στήν άρχαιότητα έρχόντουσαν γιά νά ύποβλη

θούν στούς κεκανονισμένους καθαρμούς όσοι έπιθυμούσαν νά 

ζητήσουν μαντείον. 

Στούς 'ίδιους βράχους, στά ϊδια αύτά σκαλιστά σκαλοπάτια 

καθίσαμε καί μείς. Μερικοί μάλιστα δρασκελίσαμε τίς λαξευμέ

νες πέτρες καί κατεβήκαμε στήν 'Ιερή πηγή, πού άναβλύζει άnό 

χιλιάδες χρόνια καί ηπιαμε άnό τό θείο nόμα πού έπιναν καί οί 

πρόγονοί μας οί Προσέληνες, οί Πελασγοί, οί Ίλλυροί. 

Οί ρίζες τής καταγωγής μας φαίνεται νά ζητούν τό ϊδιο νερό 

γιά νά δροσισθούν. Ή συγγένεια τού αϊματος, πού δέν νοθεύτη

κε όλότελα άπό τό βαρβαρικό σπόρο τών διαφόρων έnιδρομέων, 

άnοζητάει τίς ϊδιες φλέβες καί στρέφεται, σάν τό ήλιοτρόnιο 

στόν 'Ήλιο, στίς πηγές άπ' όπου καί έκείνοι άντλούσαν Δύναμη, 

Ζωή, 'Έμπνευση, Φώc. Είναι καί τό φαινόμενο τούτο ένα άκόμα 

Από τόv έv Δελφοίς Ναόν τού Απόλλωνος 
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γνr1οιο καί cιδιαοειοτο τεκμήριο τής οuvέχειας τής άθάvατης 
Φuλης μας 

Οταv μαζεuτήκαμε όλοι, τότε ό πιό παλιός άπ' όλοuς μας 

έλαβε τόv λόγον Η φωνή του οιγαλή, ηpεμη μα σταθερή, ακοu

γόταvε οάν μακρινός άvτίλαλος βγαλμένος άπό τό βάθη τώv 
υίωνωv. Καί έκείvος μάς μίληοε nεpinou έτοι: 

«Σr'jμεpα, φίλες ψuχές, θά δοκιμάοοuμε διάφορες εύχάρι

οτες οuγκινήοεις Πpώτα θά άπολαύοοuμε όπτικες ικαvοποιrΊ
οεις, πού μάς προβάλλει τό άοuνήθιοτο τούτο φuοικό περιβάλ

λον, μέ τίς πελώριες αυτές πέτρες, τίς τόοο έπιβλητικές, nou 

όvτί vά γεννούν ψuχικό δέος καί όγχος, μέ τόv πάντοτε έτοιμόρ

ροπο βαρu τοuς όγκο, άντίθετα, μέ τούς οπάνιοuς χpωμοτιομούς 
ιοuς και τίς περίεργες γραμμές τοuς, αίοθαvόμαοτε γαλήνεμα 
κc.ιι άγαλλιαοη. Επειτα ή έvατέvιοη τώv γύρω μας βouvώv καί λό

φων, πού οάν άκοίμητοι φροuροί προοτατεύοuv τόv Δελφικό 
χωpο, με τις πανύψηλες κοpuφές τοuς, οάv βέλη φωτεινό, μάς 

προτρέπει να οτρεψοuμε τά μάτια τής ψuχής μας πρός τά ύψη

λα, προς τα ούράvιu, γιό vά δεχθούμε όπό έκεί όπου οί πρόγονοι 
μυς δεχόvτοuοαv τήv έμπvεuοι καί τήν όποκάλuψι τής Άλη
θειας Οοοι αντικρύζοuv αuτες τίς κορυφές ακούνε όπό μέοα 
ωuς, oav μια προσταγή, vό οταματήοοuν πιά νά έρπουν ατά χα
μηλα, ατά γηινα, ατά ταπεινά. Ε1vαι ό τόπος τούτος κατάλληλος 
γιά διανοη1ική περισυλλογή καί γιό ψυχική άvάτασι Είναι φτιαγ

μενος για vό οκιμόζη έδώ ό θνητός τίς πιό υψηλές πνευματικές 
όπολαύσεις. 

Θα αισθανθούμε έπιοης όφθοvες ίστορικές οuγκιvήοεις καί 

θα άποκομίσοuμε πολύτιμα διδάγματα. Κανένας όλλος χώρος 
τής Γης, δέν είδε τίς δόξες τίς πνευματικές, τίς πολιτικές έnιτu
χιες, πού δέv τίς σβήνουν ποτέ, οϋτε ό χρόνος, μά οϋτε καί ή 

ληομοσuvη τώv άvθρωπωv. Ο στενόχωρος τούτος τόπος τών λί
γων χιλιομέτρων, οuvεκέντρωσε κάποτε τό ένδιαφέρον όλων 
τώv λαιόν τής άρχαίας ·Ελλάδος, άκόμη καί τώv όλλων ξένων 
βαρβάρων. 

Ό σεβασμός καί ή εύλάβεια τού τότε κόσμου τον διεκόομησε 
μέ πολλά καλλιτεχνικά μνημεία καί τόv στόλισε μέ περισσότερα 

άπό 6500 άγάλματα. ·Από τά έρείnια καί τά έλάχιστα άγόλματα, τά 
όποία λησμόνησαν v· όρnάξοuv οί Σύλλες καί οί Νέρωνες, θά δοκι
μάσουμε καί έμείς οήμερα σπάνιες καλλιτεχνικές συγκινήσεις. 

Κανένα όλλο μέρος τής γrϊς δέν είχε κερδίσει τό αϊσθημα τής 
έμπιστοσύνης καί τής άσφάλειας, ώοτε Ελληνες καί ξένοι vό έμnι

οτεύωvται τήν φύλαξι τών θησαυρών τους στήv ίερότητά τοu. 



248 ΙΛΙΣΟΣ 1992 

Άλλά καί ό άλλος φωτοστέφανος, πού αίώνια θά σελαγίζη 

στό Δελφικό στερέωμα καί άnό τόν όnοίον θά γαλουχείται κάθε 

άνθρωnιστική ίδέα καί θά γιγαντούται κάθε άνθρωnιστική προ
σπάθεια, ατόν χώρο τούτον έλαμψε πρώτα, γιά νά φωτίση τόν 

άνθρωπο πού θέλει νά λέγεται πραγματικά άνθρωπος καί τόν δί
δαξε νά ζήση μεταξύ τών όμοίων του σάν έμφρον νοητικόν όν καί 

όχι σάν άγριο θηρίο. Έδώ συνελήφθη τό πρώτον ή Ίδέα τής πα

γκόσμιας συνεργασίας. "Έλαβε μορφή ή Άμφικτυονία καί έλει
τούργησε σάν θεσμός, ό όnοίος καλλιέργησε τήν μεταξύ τών 

λαών συνεννόησι, γιά νά άnοφεύγουν έτσι τούς πολέμους, τίς 

καταστροφικές συνέπειές τους καί όλα τά δεινά τους, πού ή γε
νιά μας δοκίμασε καί δοκιμάζει άκόμα. Οί άνθρωποι πού ποθούν 

τήν nαντοτεινή Είρήνη μεταξύ τών λαών, πρέπει νά έρχωνται έδώ 

καί νά ζητούν τήν εύλογία τού Δελφικού ούρανού καί τήν 

έμnνευσι, γιά νά μάθουν νά σκέnτωνται, νά συνεννοούνται μετα
ξύ τους καί νά nολιτεύωνται μέ άνθρωnιά καί μέ άνωτερότητα. 

Έμείς δέ καί οί μεταγενέστεροι όσοι θά έρχωνται έδώ, θά 

φρονιματίζωνται άnό τόν θεσμό τών Άμφικτυονιών, πού πρώτα 

έδώ τόν θεμελιώσανε οί άρχές τού καθαρού άνθρωnισμού. 

Ό άνθρωnισμός είναι θεσμός πού πρέπει νά γίνη ή θρησκεία 
κάθε λογικού όντος, έάν τούτο θέλη νά λέγεται καί νά ζή σάν 
πραγματικός έμφρων άνθρωπος. 

Άλλά άκόμη έδώ σήμερα θά αίσθανθούμε, καί ϊσως μερικοί 

συγκλονισθούν, άnό τίς nιό λεπτές καί τίς nιό δυνατές πνευματι

κές συγκινήσεις. Θά περάσουμε στιγμές καθαρής Έλληνικής 

ζωής. 
Γι' αύτό ας πετάξουμε μακρυά άnό τό μυαλό μας τίς σκέψεις 

καί τίς φροντίδες πού μάς ταλαιπωρούν καθημερινά γιά τή 

σκληρή βιοπάλη. ""Ας διώξουμε όλες τίς ένοχλητικές σκοτούρες 
τής ζωής. "'Ας κατασιγάση μέσα μας κάθε αϊσθημα κατωτερότη

τας, κάθε αϊσθημα κακίας, πού μάς κρατάει στά χαμηλά καί μάς 
προκαλεί πόνο καί λύπη. ""Ας άφίσουμε νά φτερουγίση ή σκέψη 

μας, έστω καί γιά λίγο, ατούς πνευματικούς έκείνους όρίζοντες, 
άnό τούς όnοίους καί οί πρόγονοί μας δεχόντουσαν τήν έμπνευ

ση τσύ άνωτάτου. ""Ας μελετήσουμε, χωρίς καμμιά nροκατάληψι 
καί μέ έλεύθερο φρόνημα, τί ήταν έκείνο πού έκανε τόν τόπο 

τούτο τόσον ίερό, τόσο δοξασμένο, τόσο μεστό μαγείας καί με

γαλείου. Οί εύαίσθητες ίδιοσυγκρασίες, όταν έρχονται έδώ, αί

σθάνονται τίς nιό δυνατές συγκινήσεις. 

Άλλά τό μέρος τούτο έχει τήν ίστορία του. Ίστορία μεγάλη, 
δοξασμένη καί πολύ διδακτική. 
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Άς ρίξουμε λοιπόν μιά ματιά ατά στοιχείο πού μας διέσωσαν 

τά όpχοίο κείμενο. Μερικό άπό ούτά -ός τό έχουμε ύπ' όψιν 

μας όvοφέpονται οτήν έποχή κατά τήv όποίοv ό μύθος ήταν ό 

μόνος τρόπος διατυπώσεως τών θρησκευτικών των πεποιθήσε

ων. Μέ ούτόν διοτuπc;)vοvε τότε τίς δοξασίες τους κοί μέ ούτόv 

άκόμη τοποθετούσαν οέ χρονικό όpιο τίς έvτuπώοεις τους άnό 

τό φυσικό φαινόμενο πού άvτικpύζοvε. 

Μήv ξεχνάμε όμως ότι ό μύθος, τό σύμβολον κοί ή άλληγοpίο 

είναι ή είδική γλώσσα όλων τώv πρωτογόνων λαών (δηλαδή τώv μή 

έκφuλιομένωv), ή όποίο, γιά όσους τήν κατανοούν, περικλείει άλή

θειες, πιό ζωντανές κοί πιό πειστικές όπό τήv πραγματικότητα. 

Τά σωζόμενο, λοιπόν, άνοφέpοuv ότι οί πρώτοι κάτοικοι τού 

μέρους τούτου 1100v ό Δευκαλίων κοί ή Πύpο, οί όποίοι, γιά vά 

σωθούν άπό τόv κοτοκλuομό, είχαν κοτοοκεuάσει μιά κιβωτό, 

πού έπλεε έπί τώv ύδότωv. Οτοv τά ϋδοτο αpχιοοv vά ύποχω
pούv, ή κιβωτός πpοοέκpοuοε οτήv κοpuφή τού Πορvοοοού 

Τότε άποrιβοοτήκοvε έκεί οί δuό Νώε τής έλληvικής ποpοδόοε

ως, οuvοδεuόμεvοι όπό ένα έλάφι, τό όποίοv έφεραν μαζί τους. 

Τώρα, ας μού έπιτpέψετε vά έπιχειpήοω νό έρμηνεύοω ούτόv τό 

μύθο, 600 μπορώ. 
Οί έπιοτήμες τής γεωλογίας κοί τής παλαιοντολογίας ouμnε

poivouv ότι ή διομόρφωοι τού έδάφοuς τής περιοχής τούτης έγι

νε πριν όπό εϊκοοι έως τριάντα χιλιάδες χρόνιο. Τότε ύπολογί
ζοuv ότι ύπεχώρησοv τά θαλάσσιο ϋδοτο άπό τά μέρη τούτο. 

Επομένως ή περιοχή ούτή τότε περίπου κατοικήθηκε άπό άv

θρώποuς. Ας δούμε τώρα τί έννοια έχει ό μύθος όταν λέγει ότι 

τό ζεύγος τώv διασωθέντων άπό τόv κατακλυσμό έφερε μαζί του 
τό έλάφι. Ή έλαφος είναι τό σύμβολο τής θεός Άρτέμιδος, ή 

οποία όvτιπροσωπεύει τήv άγvότητα στήv Φύσι καί είναι κυρίαρ

χος τού φωτός τής Σελήνης. Ή άγνότης κατά τούς άρχαίοuς εί

ναι ή δύναμις πού έχει μέσα της ή πλαστική δημιουργική ούσία, ή 

όποία ώθεί κάθε σuvείδησι καί κάθε μορφή γιά vά άκολοuθή τήν 

τροχιά τού Φυσικού Νόμου. Οί όκτίvες τής Σελήνης txouv τήv 

ίκανότητα νό έξαγνίζοuν τίς έκτρεπόμεvες άπό τόν φυσικό νόμο 

συνειδήσεις, δηλαδή νό τίς βοηθούν νό έπανεuρίσκοuν τόv φυ

σικό καί έξελικτικόν ρούv. 

Οί όπόγονοι τού Δεuκαλίωνος καί τής Πύρας, δηλαδή οί 
πρώτοι κάτοικοι τού τόπου τούτου, ώνομάζοντο Προσέληνες. Ή 

προσωνυμία αύτή τούς δόθηκε διότι όπευθύνοντο πpός τή Σελή

νη καί ζητούσαν τήν άγαθή της έπίδpασι. Άπό τήν όνομασία αύτή 

προήλθε ή όνομασία Έλληνες, οί διάδοχοι τώv όποίων συvεχω-
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νεύθησαν μέ τούς Πελασγούς, τούς Ίλλυρούς. "Έτσι οί τελευ

ταίοι μπαίνουν στήν ίστορική περιοχή, μέ τά μνημεία τους καί μέ 

τίς άλλες πάμπολλες έκδηλώσεις τους, τίς όποίες έμείς τώρα 

μπορούμε νά τίς έρευνούμε καί νά τίς μελετούμε. 
Καί τά πρώτα μνημεία τους έδώ είναι αύτές οί λαξευμένες 

πέτρες καί τά σκαλοπάτια αύτά, πάνω στά όποία καθόμαστε καί 
έμείς σήμερα. Μάθετε, λοιπόν, ότι ό χώρος τούτος είναι χώρος 

ίερός. Είναι δέ ίερός, γιατί ήταν τόπος λατρείας άπ' όπου οί 
πρώτοι κάτοικοί του άπευθύνονταν στίς δημιουργικές δυνάμειες 
τής Φύσεως. Πίστευαν ότι τίς φυσικές δυνάμεις τίς έχειρίζονταν 

πνευματικές συνειδήσεις άγνές, φωτεινές, ίσχυρές καί δίκαιες, 
πού γνώριζαν τήν Μείζονα Άλήθεια. Γι' αύτές τίς συνειδήσεις πί

στευαν όται αίσθάνονταν τό χρέος, όταν οί άνθρωποι τής Γής τίς 

έnικαλούνται, νά τούς βοηθούν καί νά τούς προστατεύουν. 
Οί πρώτοι κάτοικοι καί οί ίδρυτές αύτής τής λατρείας ήσαν 

άνθρωποι άγνοί, γιατί προσηρμόζοντο στούς νόμους τής Φύσε
ως καί έρχόντουσαν σέ έnαφή μέ τίς δυνάμεις καί τούς παράγο
ντες τής ζωής. 

Ή Φύσις μόνον στούς άγνούς φανερώνει τούς σκοπούς της 

καί τά μυστικά της. Οί άγνοί έμαθαν μέ λατρευτικές τελετές νά 

άnευθύνουν πρώτα-πρώτα τήν εύγνωμοσύνη τους στή μητέρα 

Φύσι, άnό τίς ούσίες τής όποίας προέρχονται, συντηρούνται καί 
έξελίσσονται. Οί άγνοί μόνον γνωρίζουν τήν Άλήθεια καί όδη
γούμενοι άπό αύτήν διατύπωσαν μιά κοσμοθεωρία. Αύτή ήταν τό 
μυστικό τών άρχαίων έλληνικών Μυστηρίων. Έκεί, στό "Άδυτόν 
τους, άποκαλυnτόταν ότι ή συνείδησι προέκυψε άnό τίς ούσίες 
τής Φύσεως καί ότι τό τέρμα της δέν είναι ή άνθρώnινη μορφή. 
Συνεχίζει δέ τήν έξέλιξί της στό άπειρο, χωρίς τέρμα, σέ άλλες 

μορφές καί σέ άλλα έnίnεδα φυσικά, ύψηλότερα όμως τής Γής. 

Άnό τήν θέσι πού βρίσκονται οί τέλειες αύτές συνειδήσεις, 
άντικρύζουν nιό κοντά τήν πραγματικότητα καί γνωρίζουν περισ

σότερους νόμους τής Φύσεως, δηλαδή κατέχουν τήν Μείζονα 

Άλήθεια. 
Μεταξύ τών νόμων, πού δέν φθάνει νά γνωρίση ή άνθρώnινη 

νοητικιi ίκανότητα, είναι καί ό νόμος τού αίτίου καί τού άnοτελέ
σματος, ή Νομοτέλεια, καί άλλοι πολλοί. Ό κάτοχος αύτών τών 
Νόμων μπορούσε νά ξέρη τά μέλλοντα γενέσθαι, τόσον όσον 
άφορά τό άτομον, όσον καί έναν λαό, ένα έθνος όλόκληρο. 

Άλλά έπρεπε μιά άνθρώnινη ϋπαρξι άγνή νά έλθη σέ έnαφή 
μέ τίς ύnέρτερες έκείνες συνειδήσεις, γιά νά τής μεταδώσουν 
τίς σκέψεις τους καί νά περιγράψουν κάθε άνθρώnου τό μέλλον, 
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βάσει τοΟ νόμου τοΟ αίτίοu καί τοΟ όποτελεσματος 

Πάνω σ' αύτrΊ τή γνc,)σι θεμελιc;)νεται ή ϊδpuσι κοί η λειτουργία 

τοΟ πεpιφήμοu κοί όpχοιοτότοu Χpηστηpίοu τu)ν Δελφc,)v Οι αv

θpc;)rιιvες αύτέ:ς ύπάpξεις, οι ικανές vά δtχωνται τouc; χρησμούς 

καί τίς μαντείες, έπρεπε νό παpομέ:vοuν έ:πι εvο χpονικο διάστη

μα ποpθέ:νες όγvέ:ς, καί αυτές είναι που οvομαζοvται Σιβuλλες 

καί Γluθίες. 
Ή πpc;ηη λοιπόν άπό αύτέ:ς όvομαζόταvε Κασταλια, όπο τηv 

όποίο πήpε τό όνομα κοί ό χώpος τοϋτος, όπως αναφεpοuνε με

ρικοί σuγγpαφεϊς 
Κατά τό σωζόμενα πεpί Δελφών, οι uπέ:pτεpες έ:κείvες Σuvει

δrΊσεις, οί όποϊες έδειξαν μεγάλο έ:νδιαφέ:pον γιό τήν ιδpuσι τοΟ 

Χρι1στηpίοu τούτου, ητοv όpχικό ή Θεό τής Γής Δήμητρα, έπειτα 

η Θέμις καί ό Ποσειδών, καί τέλος ό Θεός 'Απόλλων, πpός τιμηv 

τοΟ οποίου όνηγέ:pθη κοί ό περίφημος Ναός. 

Ισως πολλοί θό ηθελον vό μέ: έ:pωτήσοuν, τι είναι τέλος πά

ντων ούτοί οί Θεοί; Κατά τήν όντίληψι τήv πνεuμοτόδοξο τώv 

Ελλήνων, οί Θεοί δέν εϊνοι όλλο τι, ποpό λuτpωμέ:vες συνειδή

σεις, οί όποίες άνήκαν στήv τελευταίο βαθμίδα τής πνευματικής 

ιεpαpχίος, πού συνθέτει τόν Όλυμπο. Μποpοϋμε νό ποϋμε πώς 

είναι οί προσωπικοί Λόγοι τών Γνωστικών, οί όποϊοι διοσώσανε 

την κοθοpή Μυσταγωγική παράδοση τοΟ Θείου ΊησοΟ Κοί Έκεϊ

vος, άπό Υίός όνθpώπου, μέ τήv όπειpο καλωσύνη του, τή σοφία 

του, τό ένδιοφέpον κοί τήv άγάπη του πpός τόv όvθpωπο, με 

τους tipωlσμούς του και μέ τή θυσία του, όνοδείχθηκε Υίός 

ΘεοΟ, κοί τέλος όνογνωpίσθηκε σόν Θεός-Λόγος Οί όpχοϊοι 
Έλληνες δέν έπίστεψον ποτέ ότι ούτοί πού άνοφέpοuμε ησοv οί 

Θεοί τής Δημιοupγίος Δέ:ν ήσαν έκεϊνοι ό Λόγος, ό Θεός-Δη
μιουργός, ό ποvτοχοΟ ποpών κοί τά πόντο πληρών τής Χριστιανι

κής Κοσμογονίας. ·οχι. Σόν θεοί χοpοκτηρίζοντοι οί τετελειωμέ
νες συνειδήσεις, οί όποϊες όκολοuθοϋν σταθερά τό Φυσικό 

Νόμο, έκδηλώνοuν άλληλεγγύη, πpοστοτεύοuν, κοθοδηγοϋv κοί 

βοηθοϋv τόν όνθpωπο νό φθόση κοί αύτός όπου και έκεϊνες 
φθόσανε. 

Έτσι, μέ τήν όξιολόγησι τής πνευματικής καί ήθικής ωpιμότη
τός τους, οί έξελισσόμενες καί μεταμοpφούμενες συνειδήσεις 

κατετάγησαν στίς διάφορες βαθμίδες τής πνευματικής ίεpαp

χίας, όπως περίπου μας διέσωσε καί ή 'Ιουδαϊκή Παράδοση. τήν 

όποίο uίοθέτησε κοί παραδέχεται κοί σήμερα ή Χριστιανική θρη
σκεία. Ή πνευματική ίεραρχίο λοιπόν τής χριστιανικής παραδό

σεως άναφέρει διάφορες κοτηγοριες: Τά Χερουβείμ. το Σερο-
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φείμ, τίς Δυνάμεις, τούς Θρόνους, τίς 'Εξουσίες, τούς 'Αρχαγγέ

λους, τούς 'Αγγέλους, τούς Άγίους, τούς Όσίους. 
'Έτσι, λοιπόν, ή παιδαριώδης άντίληψις περί τής είδωλολα

τρείας τών άρχαίων 'Ελλήνων έλέγχεται άβάσιμη, άνυnόστατη 
καί μόνον σέ διάνοιες άτροφικές καί σέ ψυχές βουτηγμένες 

στήν nρόληψι καί τό σκοτάδι μπορεί άκόμη νά βρίσκη άnήχησι. 
Μιά συγκρητική μελέτη τής 'Ελληνικής παραδόσεως μέ τά 

όσα διεσώθησαν άnό τή γνήσια διδασκαλία τού 'Ιησού, θά μας 
nείση ότι οί άρχαίοι 'Έλληνες, όχι μόνον δέν ησαν είδωλολάτρες, 
άλλά ησαν μέχρι μυελού όστέων nνευματόδοξοι καί Ίδεολάτρες. 

Ό 'Ιησούς προτρέπει, όπως βλέπουμε ατά διασωθέντα Εύαγ
γέλια, νά γίνουν όλοι Θείοι, μέ τό «Θεοί έστε». 'Επομένως κάθε 

όνθρωnος, έξαγνιζόμενος, μπορεί νά φθάση στήν βαθμίδα τού 
Θεού, βοηθούμενος άnό αύτούς τούτους τούς Θεούς. 

'Όπως εϊnαμε, ατό μέρος τοϋτο οί έρχόμενοι, όχι μόνον ύnε
βάλλοντο ατούς σωματικούς καθαρμούς, άλλά καί στούς ήθι
κούς καί τούς ίδεολογικούς. Έδώ οί παρθένες, οί Σίβυλλες καί 
οί Πυθίες, έρχόντουσαν σέ έnαφή, όκουγαν καί έβλεπαν τόν 
Θεόν 'Απόλλωνα, τόν φιλάνθρωπο τοϋτο Θεό, γιατί ησαν άγνές 
τόν νοϋν, άγνές τήν καρδίαν. 

Άλλά μήπως καί ό Διδάσκαλος τής Ναζαρέτ δέν μας άnεκά
λυψε τά ϊδια, τονίζοντας ότι μόνον οί καθαροί τήν καρδίαν Θεόν 
όψονται; 

Άλλά, φίλοι μου, έπειτα άn' όσα έμάθαμε νομίζω ότι έμείς οί 
σύγχρονοι 'Έλληνες, έχουμε χρέος έnιτακτικό, όπως, μέ έλεύ

θερο φρόνημα καί άδούλωτη σκέψι, μελετάμε τήν άρχαία nαρά
δοσι, ή όnοία εΊναι ή μόνη ίκανή νά μας όδηγήση ατά ϊχνη τά 
πνευματικά, στίς δόξες τίς όφθαστες τών προγόνων μας. 

Γνωρίσατε όμως καί τούτο, ό έρχομός έδώ, γιά νά ζητήσουν 
μαντείον, τόσων σοφών, πολιτικών, μεγιστάνων τής άρχαίας έnο

χής, ό σεβασμός καί ή εύλάβεια μέ τήν όnοίαν περιέβαλαν τό 
Χρηστήριο τούτο, δέν είχε σάν κίνητρο τήν nίστι στό θαύμα. 'Όχι. 

Οί άρχαίοι 'Έλληνες ησαν λάτρεις τού Λόγου καί έθήρευαν πά
ντα τήν Γνώσι. Ή γνώσι φυγαδεύει τό θαϋμα, είναι έχθρά άδυσώ
nητη της τυφλής πίστεως. 

Οί ίδρυτές τών Χρηστηρίων καί τών Άσκληnιείων άνηκαν σέ 

Μυστήρια, τά όnοία έφύλαγαν γιά τούς έκλεκτούς μιά όλοκλη
ρωμένη κοσμοθεωρία. Τά Χρηστήρια ησαν γνήσιες παραφυάδες, 
τών μυστικών αύτών όργανώσεων, άnό τίς όnοίες διευθύνοντα 
καί έξηρτώντο. 

Μέ τίς θεραπείες, λοιπόν, πού έnετύγχαναν καί μέ τά μαντευ-
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όμεvα, με τα οποία βοηθοϋοαv καθε αvθρωπο μεμuημεvο η αμu

r1το, έπιβεβαίωvαv το αλόvθαοτο, το αληθινό, το αοφαλες τοϋ 

περιεχομένου της κοσμοθεωρίας τώv Μuοτηριωv 

Ή κοομοθεωρια αυτή, οπως μός τηv διεοωσαv σοφοι συγ

γραφείς κcιί μεμuημέvοι της αpχcιιοτητος, απεκαλuπτε ωρισμε

vοuς Νόμους CDuσικοuς καί Πvεuματικοuς, τους οποίους ο αν

θρώπινος vοϋς, οάν πεπερασμένος που είναι, μοvος του αδυνα

τεί νά οuλλάβη καί νά γvωριση. 
Κάθε ούσία, κάθε μορφή, κάθε σuvειδηοις uπορχει, κινείται, 

ένεργεί καί εξελίσσεται, βάσει ώριομένων νόμων, cιιωνιων και cιοα

λεύτων. Τούς νόμους λοιπόν αυτούς πρέπει vo γνωρίζη έκείvος 

πού θέλει νό γίνη σοφός κοί νά εξηγη το φοιvομεvο της ζωής 

'Ας δούμε, λοιπόν, πιό όνολuτικά, πάνω σε nοιούς νόμους 

στηριζότανε 1i λειτοuργιο τών Χρηοτηρίων 

Οί νόμοι αυτοί 1100v, ο μεγάλος καί βαοικος νομος της CDuοε

ως, ή Νομοτέλεια, ό Νόμος τού αίτίοu καί τού όποτελέοματος, ό 

Νόμος τοϋ όvτιnεπονθότος καί ό νόμος ό σοφός της Ειμαρμέ

νης. Τώρα, ας έnιχειριiοοuμε, 600 μός είναι δυνατό καί πολύ συ

νοπτικό, νό δώσουμε μιό έρμηνεία τών vόμωv τούτων. 

Ή καρδία της φύσεως, έλεγε όρχαίος σοφός, είναι ή Αγάπη 

Σκοπός, ή τελειοnοίηοι τών συνειδήσεων πού είναι τό παράγωγα 

τών δυνάμεων της Φύσεως. Τέλος δέ, ή όποθέωοις τών ότομικών 

Έyώ. 'Υπάρχει λοιπόν σκοπός, ύπόρχει τέλος οτή CDύοι. Τό όντίθε

το θό ηταν κάτι τό αδιανόητο, τό απίθανο. Ή Δύναμις της Νομοτε

λείος φωλιάζει μέσα οέ κάθε οuνείδηοι κοί τήν ωθεί πόντο οτό 

δρόμο yιό τήν τελειότητα Η οuνείδηοι ομως, μέ τό αύτεξούοιο και 

ηiν ούτονομία πού έχει, μπορεί καί νό έκτρέnεται της CDuοικής τρο

χιάς. Τότε ομως ό νόμος τού αίτίοu καί τού όnοτελέομοτος, μαζί με 

τόν σοφό νόμο τοϋ όντιπεπονθότος, δημιουργούν τίς δοκιμασίες 

καί τόν πόνο που όδηyούν οτή Γνώοι. Ή δέ Γνώσις έnαναφέρει τόν 

έκτροχιαοθέντο ατόν έξελικτικό ρού τών φυσικών νόμων, yιό νό τόν 

βόλη ατόν δρόμο τού λυτρωμού. 

Οί δύο τελευταίοι Νόμοι συνιστούν τήν Είμαρμένη κάθε όν

θρώnοu καί κάθε λαού, τήν όnοίο μόνοι τους ύφαίνοuv, μέ τίς 

σκέψεις τους, τούς λοyοuς τους, τις πράξεις τους κοί τίς ένέρ

γειές τους, τίς καλές η τίς κακές, τίς φυσικές η όφύοικες. 

Κοί οτό σημείο αύτό πόλι θό θυμηθούμε τόν Θείον Ίησού 

· Ο ταν 'Εκείνος όnέτρεnε καί έnιτιμούσε αύστηρό τόν Πέτρο μέ

τό έξης λόγια: «Βόλε ηiν μαχαιραν είς τήν θήκην, διότι μάχαιραν

έδωκας, μάχαιραν θό λόβης", όnεκόλuπτε οτι έγνώριζε σόν

θεός, τόν νόμον τού όντιπεπονθότος, τόν νόμον τοϋ οίτίοu καί
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τού άnοτελέσματος. Ή γνώσι τούτων άnοτελεσματικά ήθικοnοιεί 

τόν θνητόν καί τόν άnοτρέnει άnό πολλές δοκιμασίες καί ψυχι
κές βασάνους. 

Σ' αύτά λοιπόν τά ύψηλά, τά ύnερανθρώnινα, τά θεία, είχαν 
θεμελιωθή τά τελούμενα άλλοτε έδώ. "Εδώ άκουγότανε εύκρι
νώς ή στοργική φωνή τών θεών. Τό Χρηστήριο τούτο έδραίωνε 

στόν άγνό άνθρωπο μία εϋλογη nίστι, ή όnοία τόν βοηθούσε ν' 

άντιμετωnίση μέ θάρρος τίς περιπέτειες τής ζωής, γιατί έδώ 

έμάθαινε καί έnείθετο δτι ύnάρχουν πνευματικοί προστάτες 

ίσχυροί, σοφοί, άγαθοί καί δίκαιοι, οί όnοίοι δέν άφίνουν τόν άν
θρωπο μόνο του στίς άθλιότητες τού '"Αδου. 

'Όταν θά έnισκεφθούμε τά μνημεία καί τά ίερά, θά άντικρύ
σουμε τό Γυμνάσιο, τό Στάδιο καί τό θέατρο. Αύτά φανερώνουν 
δτι στόν χώρο τούτο γινόντουσαν πολυπληθείς συγκεντρώσεις 

σέ ώρισμένες έnοχές. Οί έnοχές αύτές ήταν ή έναρξις τών ήλιο
στασίων. "Εώρταζαν έδώ οί άρχαίοι τά ΠΥθΙΑ, τά ΣΕΠΤΗΡΙΑ, τά 
ΘΕΡΓΗΝΙΑ καί τά θΕΟΦΑΝΕΙΑ. Κατά εύτυχή σύμnτωσι έορτά
ζουμε καί μείς σήμερα τήν θερινή τροπή τού 'Ηλίου, πού νομίζω 
πώς άντιστοιχεί στά άρχαία Σεnτήρια. 

Ό "Όμιλός μας, δnως είναι γνωστό, έχει καθιερώσει άnό 
τριάντα δύο έτών τόν έορτασμό τής ένάρξεως τών τεσσάρων 

Ώρών τού 'Έτους. Είναι οί μόνες φυσικές έορτές πού έπρεπε οί 
άνθρωποι νά πανηγυρίζουν μέ χαρά καί ένθουσιασμό, έάν έγνώ
ριζαν τή σημασία καί τήν άγαθοnοιό έnίδρασι πού άσκεί ό ··Ηλιος 

κατά τίς διάφορες ΤΩρες τού έτους πάνω στούς όργανισμούς καί 
στό πνεύμα τών κατοίκων τής Γής. 

Ή έnιστημονική έμnειρία κατώρθωσε νά διαnιστώση τίς έnι

δράσεις τών ούρανίων σωμάτων, κυρίως τού 'Ηλίου καί τής Σε
λήνης, πάνω στό φυτικό βασίλειο, άλλά καί στόν άνθρώnινο όρ

γανισμό. Οί άρχαίοι δμως 'Έλληνες έγνώριζαν καί είχαν συνείδη

σι πλήρη, δτι ό "Ήλιος άσκεί τήν nιό θετική έnίδρασι, δχι μόνον 
στήν όργανική, άλλά καί στήν πνευματική φύσι τού άνθρώnου. 

Γιά τούτο, μέ πάνδημες τελετές, πανηγύριζαν τίς ήμέρες τών 

ήλιοστασίων. 'Ερχόντουσαν σέ έnαφή μέ τούς παράγοντες τής 
ζωής καί έτσι άντλούσαν σωματική εύρωστία καί πνευματική 

ρώμη. Τά δύο τούτα άγαθά δέν τά ξεχώριζαν οί άρχαίοι, τά θεω

ρούσαν άλληλένδετα. Γιά τούτο άσκούσαν τό σώμα τους στό πα
ρακάτω Γυμνάσιο. 'Επεδείκνυαν τήν άλκή τους στό Στάδιο καί 

παρουσίαζαν τήν πνευματική τους εύφορία μέ τό Δράμα καί τήν 
Ποίησι στό θέατρο, πού σώζεται μέχρι σήμερα. 

Μετά τά δσα σάς μίλησα έδώ, θά πάρουμε σέ λίγο τήν λεγό-



μεvr1 Ιερα Οδο, για va επιοκεφθοuμε εuλαβικα το ιερα αuω 
tρειπια, που μιλcιν ιόοον εuγλωττα για την οφθαοτη δοξα τού 
αpχcιιοτότοu Έλληνικοϋ πνεuματος ΑλλΓJ γιό να γvωριοετε κrιι 
κcιτι, πού οι πολλοι δεν το αvαφεροuv, θα προοθεοω κcιι τούτο 

Η αφετηρια τής Ιερός Οδού δεν είναι η Κοοτολια. Στην αρ
χcιιοτητα ήταν οτήv οrιμερινιi r,,1αuροοοuβολο, οποu πηγαζει ο 
Βοιωτικός Κι1φιοός Εκεϊ, στους πpοποδες του Πcιρνοοοού 
οωζοvτοι τό ερείπια δυο ορχοιων voCN. της Αρτειιιδος και του 
Απόλλωνος Στις πηγες ουτες, οι ερχομενοι απο ξηρός προοκυ-

νφές, υπεβολλοντο ατούς πρώτους κοθαρμους, πpοοέφερον 
τίς θυοιες τους και κατόπιν C:ιρχιζcιv τήν αναβοοι τού Παρναοοού, 
μέ:οω τής Ιερcις Οδού, γιά νό φθάσουν ατό οημεϊο που βρισκο
ιιαοτε καί μεϊς σήμερα. 

Τωρcι, εκεϊ ατούς αρχαιους νοου � της Αρτέμιδος και τού 
Απόλλωνος κοντά οτίς πηγες, οί Χριστιανοί εxouv ανεγειρει ενο 

νοο, τόv οποϊο πώς νομίζετε τόv όvομοζοuν;" Αγιο Κοθάρα». 
Ετοι 11 μοϊρα θέλησε, μέ τήν πορόδοσι, νά οωθή μέχρι σήμε

ρα η προγμοτικη ίστορικη άφε,ηρίο τής Ιερός Οδού. 
Σος εξεθεοο τίς άπόψεις μου γιά τή λειτουργιο τού θεσμού 

rώv Χρηστηρίων Σάς άνέπτυξο τοv πραγματικό λογο κοί τό αλη
θινό νοημα πcινω ατά όποϊο θεμελιώνεται ή ιερότης τού χώρου 
ωύτοu. Οι έπιοκεπτομενοι τό μέρη τούτο, εάν θέλουν νό μή θε
ωρούνται σαν κούφοι καί οόν αγνώμονες, πρεπει νά προοέρχω
νται με βαθυ σεβασμό και ευλοβειο, κοί οχι οον βαρβαροι, σαν 
βέβηλοι, με σκωμματο και ειρωνική διαθεοι, που προδιδουν αμά
θεια κοί κατωτερότητα 

Εδcο κάποτε οί ψίθυροι τής Σίβυλλας μετεβίβαζον στους όν
θρωπους τής vιΊς το ρημοτα τών όθονοτων, οι οποϊοι τοσον εν
διαφέροντα γιά τήν πρόοδο καί τήν ευτυχιcι τών άνθρωπων τής 
γής. Οί όνθρωποι όμως περιφρόνησαν αύτο τό μεγαλο καί αγαθο 
επιτευγμα της έπικοινωνίος μέ: τούς Θεους. Οι άνθρωποι προτί
μησαν όντι τής όρετrϊς, το πόθος. άντί τής αγνότητος, τήν ονο
μια, όντι ηϊς σοφίας, τήv όμόθειο. τή μοvομερειο. άvτί τής έλλό
γου πιστεως, τίς διάφορες προλήψεις, την αδράνεια τού νού, 
που φερνει τόν μαρασμό τού πνευμοτος 

Αύτή είναι ή προγμοτικιi αίτίο πού άπέσβετο τό λάλον ύδωρ. 
έπεσε χαμοί ή δάς τώv μυστηρίων κοί έοίγηοε ή φωνή τών Θεών. 

Εον, φίλες ψυχές. οί όnόψεις που σάς έξέθεσο κοί οί οποϊες 
είναι βγαλμένες όπό τό συμπεράσματα πολυετούς μελετης τής 
Μυστηριολογίας κοί ηϊς Εσωτερικής <Dιλοοοφιος. σάς ίκοvο
ποιοΟν, προοέξοτέ τις κοί κατόπιν νό τίς ένοτερvιοθήτε. Έάν οχι. 
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έχετε όλη τήν εύχέρεια νά σπουδάσετε τά όσα σχετικά έχουν 
γραφή, εϊτε άπό παλαιούς, εϊτε άπό συγχρόνους άμύητους συγ
γραφείς, τών όποίων τό φανταστικό, τό άπίθανο, ή διάθεσις τής 
διαστρεβλώσεως τής άληθείας καί ή παντελής dγνοια τής έσω
τερικής άλήθειας, ώδηγούσαν τήν γραφίδα τους. Τούτο εΊναι δι
καίωμά σας. 

Έγώ μίαν ευχή έχω τώρα νά κάνω γιά σάς. Εϊθε ή έπίδρασι 
τού Δελφικού περιβάλλοντος νά σάς έμπνεύση τό πρέπον. Εϊθε 
νά σάς όδηγήση στό δρόμο τών καθαρμών τού ήθικού καί τού 
ίδεολογικού σας κόσμου, ώστε, έξαγνιζόμενοι, νά άκούσετε καί 
σείς μιά μέρα τούς Σιβυλλικούς Ψιθύρους καί νά δεχθήτε τίς εύ
λογίες τού ούρανού. Ε'ίθε ή εύτυχία καί ή ύγεία νά σάς συντρο
φεύουν πάντοτε καί νά έρχεσθε συχνά στό χώρο τούτο, γιά νά 
δοκιμάζετε τίς πιό ύψηλές πνευματικές άπολαύσεις πού μπορεί 
νά πετύχη πάνω στή γή ό θνητός dνθρωπος". 

Τό πολυπληθές άκροατήριο παρηκολούθησε τήν όμιλία μέ 
άπόλυτη σιγή καί στά πρόσωπα όλων έζωγραφίζετο μιά ψυχική 
κατάστασι πού φανέρωνε κατανυκτική nροσήλωσι. Ό παλιός 
όμιλητής πέτυχε, μέ όσα εΊπε, νά θίξη τίς λεπτότερες ψυχικές 
χορδές καί νά άφυnνίση νοσταλγίες γιd μιά καθαρή 'Ελληνική 
ζωή μέ τίς χαρές της τίς φυσικές, μέ τίς πνευματικές καί τίς καλ
λιτεχνικές άπολαύσεις της. 

Ή θρησκεία είναι ζήτημα καρδιάς. Δέv ύπάρχει κανένας φυσι

κός λόγος vά έγκαταλείψη κανείς τή θρησκεία του. 'Όλες οί θρη

σκείες, dv καί σέ πολλά διαφέρουν, κηρύττουν δτι σ' αύτό τόv κό

σμο μονάχα ή άλήθεια έπιζή. 

Μαχάτμα Γκάντι 



Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΗ Σ' ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Τού FRANCIS BRUNEL 

Οταv, πρό 100 καί πλεοv έτώv, η Μεγαλη Λεuκη Στοα και οι 
Διδcιοκαλοι της Σοφίας άπεφάοιοαv vά δημιοuργήοοuv μια Κιvη
σι προωριομέvη vά οχηματίση «ένα πuρηvα παγκοσμίου άδελφό

-ι η τος τrϊς cιvθρωπότητος, χωρίς διάκρισι φυλής, πιοτεως, φu-
λοu, τάξεως ή χρώματος", δέv έκιvήθηοαv μόνον λόγω τού οτι 
εγvώριζαν κατά όμεοοv τρόπον τήv έvότητα της ζωής καί της άv
θρωπότητος, άλλά καί έπειδή ήταν τό μόνο μέσον vά άvακοπη ή 
πορεία τού ύλιομού κοί vά προφuλαχθη ό κόσμος άπό το κοτο

σ rρεπτικά του άποτελέομοτα. 
Περισσότερο παρά ποτέ, κατανοούμε σήμερα τήv πλήρη σύγ

χuοι, μέσο στήv όποίοv αvθρωποι κοί λαοί ποροδέρvοuv Περισ
οοτερο παρά ποτέ τό ατομοv τού άvθρωnίvοu όντος -κοί ή φύσις 
όλόκληρη- άπειλούvται. Αλλά κοί αν ό αίώvας πού ζούμε είναι 
αίώvος κτηνώδης κοί μαύρος, λομπει πάντοτε οέ πολυάριθμο 
οημειο τό ψώς, καί βλέπουμε vά φέγγουν πυρσοί. 

Οί Πρεσβύτεροι 'Αδελφοί δέv παύουν vά κοτεuθύvοuv τίς προ
σπάθειές των πρός bλοuς έκείvοuς πού άvοίγοuν τήv καρδιά των 
ατό έξ ϋψοuς πνεύμα. ·Η μεγάλη Θεοσοφική Κίνησις πού έvέnvεu
oov έκεινοι δέv έπαυσε vό θέτη τίς βάσεις τού νέου πολιτισμού, ό 
όποιος θά θεμελιωθη έnί της όδελφότητος: "··· ό έρχόμεvος οίών 
πρέπει νά είναι ό οίώv της όδελφότητος - bnou θό ένωθούν bλο τά 
άνθρώπινο όντα γιά νά nρογμοτοnοιήσοuν έναν κοινό σκοπό κοί νά 
όnολομβάνοuν τούς καρπούς του όπό κοινού». 

Καθώς έλεγε ή ·"Αννι Μnέζοντ τό 1914, «ή Θεοσοφική Εται
ρία κολειτοι vό λάβη μέρος σ· ούτή τήv ίσχuρή παγκόσμιο 
δημιουργία, vά διοδώση τά ίδονικά της έnί τού νοητικού πεδίου 
καί νά τούς nροσδώση ύλική μορφή χρησιμοποιήσιμη άnό τόν 
καινούριο πολιτισμό». 

·Έκτοτε πολύς δρόμος έnεράσθηκε. Τά πλέον προχωρημένο
όντα άντελήφθησον bτι πρέπει νά nρογμοτοnοιηθη ή παγκόσμιος 
άδελφότης. Είναι παρήγορο ν' άκούη κανείς μερικούς άnό τούς 
ύnεύθuνοuς γιά τά πεπρωμένο τών λαών νά βεβαιώνουν τήν άνά
γκη οίκοδομήσεως ένός κόσμου άνθρώnινοu, άρμονικού κοί άδελ
φικού. Θά nοροθέσοuμε μερικά άnό τά πρόσφατο μηνύματά τοu: 
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«Αί οίκοδομαί τής καρδιάς καί τοϋ πνεύματος δέν ξεφεύγουν 

άnό τούς νόμους, πού διέπουν κάθε οίκοδομήν. Πρέπει ν' άρχί

σωμε άπό τήν άρχή, νά άνοίξωμε θεμέλια καί νά συγκεντρώσωμε 

ύnομονητικά λίθον πρός λίθον». ·Έτσι θά οίκοδομηθή ή παγκό
σμιος άδελφότης, κατ' άρχήν μέσα σέ κάθε άνθρωπο άτομικά. 

Γιά νά ύπάρξη πραγματικά ή άδελφότης, πρέπει νά ζήση μέσα ο' 

όλες τίς συνειδήσεις. Μόνον έτσι θά κατακτήση τίς κοινότητες 

καί τά Κράτη. Θά είναι μακρύς ό δρόμος καί δέν θά άρκέση ή γε

νεά μας γι' αύτόν. '"Αν όμως έμείς μπορούσαμε νά φθάσωμε ατό 

σημείο νά καταστήσωμε άδελφικούς τούς φίλους μας, θά είχε 

συντελεσθή ένα τεράστιο βήμα. Θά εΤχε οίκοδομηθή μιά πτέρυ

γα τοϋ οϊκου τής συνεννοήσεως. Ποιός θά ρίξη άργότερα μιά γέ

φυρα άνάμεσα ο' αύτήν τήν πτέρυγα καί στήν άλλη: θά ριχτή μιά 

ήμέρα ή γέφυρα αύτή, διότι δέν εΤναι δυνατόν, όταν οί άνθρωποι 

θά έχουν λυτρωθή άnό τόν πειρασμό τοϋ πολέμου έξ αίτίας τής 

φρίκης του καί τοϋ άνωφελοϋς του, παρά νά άνακαλύψουν τελι

κά, βοηθούμενοι άnό κινήσεις σάν τή δική σας, ότι έχουν νά χά

σουν τό πάν μέ τό μίσος καί νά κερδίσουν τό πάν μέ τήν άγάπη». 

ΠΩΛ-ΑΝΡΙ ΣΠΑΑΚ 

Γενικός γραμματεύς τοϋ ΝΑΤΟ 

«'Η είρήνη καί ή εύημερία έχουν πρό πολλοϋ άναγνωρισθή ώς 

άδιαίρετες. Πρέπει σήμερα ν άναγνωρίσωμε μιά νέα άλληλεγ

γύη: ή άνοχή -ας μοϋ έπιτραπή νά nώ ή ά δ ε  λ φ ό τ η ς  - είναι 

έξ' ϊσου άδιαίρετη. Χωρίς αύτήν, δέν ύnάρχει οϋτε είρήνη, οϋτε 

εύημερία. Όφείλομε λοιπόν νά έργαζώμεθα, άnό τοϋδε, γιά νά 

οίκοδομήσωμε αύτή τήν άνοχή, τεμάχιον πρός τεμάχιον. 

Τοϋτο έnιβάλλει μιά συνεννόησι έπί ύψηλοϋ έnιπέδου μεταξύ 

προσωπικοτήτων ύnευθύνων γιά τίς σχέσεις λαών καί κυρίως με

ταξύ προσωπικοτήτων τής Δύσεως καί τών ύπό άνάnτυξιν χωρών. 

"Όλοι όφείλομε νά βοηθήσωμε ο' αύτό τό πελώριο έργον, ένω

μένοι άπό τήν πιεστική άνάγκη, άλλά καί άπό μιά θερμή έξαρσι». 

Α. ντέ ΣΜΑΕΛΕ 

πρώην Βέλγος ύnουργός 

«·Η Άδελφότης πρέπει νά καταστή παγκόσμια πραγματικό
της. Ό αίώνας μας πρέπει νά καταγραφή ώς άπαρχή τής παναν
θρώπινης οίκογένειας. Εϊθε κάθε σπίτι, κάθε σχολείο, κάθε άστι
κή όργάνωσις, κάθε θρησκευτικός όργανισμός, κάθε οίκονομι
κόν σώμα, κάθε μέσον πληροφοριών νά ύπηρετήση αύτόν τόν 

.,. 
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εύγεvή οκοπο: Δικαιοσύνη, φιλια, κατανόησις καί σuvεργασία 

παγκόσμιος, είvοι οί ύψιστοι σκοποι τής νέας έποχής0
• 

Λ.Β. ΣΕΛ ΤΖΕΝ 

Αμερικανός δημοσιογράφος 

«Γιά μια ακομη φορά η επιστημη θέτει τηv ανθρωπότητα 

μπροστcι στήv άvάγκη μιός εκλογής χωρις επιστροφη και χωρίς 

φυγή. Δέv τής μένει παpά εvας δρόμος: αύτός που άvεβαίvει. Η 

nαροΟσα ώρα ειvοι ώρα τής εκλογής καί τής άποφάσεως, ή ώρα 

πού πρέπει οι πόθοι μας vά θριαμβεuσοuv έπί τώv φόβων μας Τό 

θεμελιώδες πρόβλημα δέv εινοι η uπεροnλια τώv εθνών, άλλά η 

υπεροχή τοΟ άvθρώποu, για τό καλό η τό κακό, γιά τήv έπιβίωσι ή 

τήv αύτοκτοvία. Ο κόσμος μας δέv έχει σήμερα άλλη διέξοδο. 

Οφείλει vά έγκαταλείψη τόv στεvόv έθνικισμό, τόv σεκταρισμό, 

τοv φυλετισμό, γιατί ή μόνη όρθή σχέσις άvάμεσα ατούς άvθρώ

ποuς πρέπει νά βασίζεται οτόv καθολικό σεβασμό τοΟ άvθρώ

που, μαλιοτα οτήv άγάπη του. 

ΑΝΤΛΑΙ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ 

ύποψ. πρόεδρος τώv Η.Π.Α. 

" Ο Βοuδδισμός καί ή κίνησις της ·Αδελφότητος οτηpίζονται 

αμφοτεpες στriv αγάπη, τήv καταvόηοι καί τήv έvότητα ατή χαρά. 

Ο ήθικός πολιτισμός έχει έκφuλισθη Η άvθpώπινη Αδελφότης 

ειvαι παραγνωρισμένη ίδαvικά. Έvωμέvος μέ τήv πείρα τής Δύ

σεως, ό πολιτισμός της ·Ανατολής πρέπει vά μπορέοη vά σuντε

λέση στήν πpοσέγγισί μας npός τούς εύγεvέστεpοuς σκοπούς 

της όνθpωπότητος καί vό μός παpοτpύνη vά ζοΟμε μέ τό αϊοθη

μα, bτι όλοι οί όvθpωποι ειναι όδελφοί". 

Δp ΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΥΓΚ 

(Βιρμανία) 

"Τvώπιον τοΟ άήθοuς ύλισμοΟ, ό όποιος συνεπάγεται τήν 

όπόpνηοι της όνθpώπινης άξιοπρεπείας καί τήν κατόpγηοι τώv 

δικαιωμάτων τοΟ όvθpώποu, κάθε έθνος πού θέλει vό διατηpήση 

τriv έλεuθεpία του όφείλει vά δώοη τήν μεγίοη προσοχή οτήv 

συνεργασία μεταξύ όνθρώnωv καλης θελήσεως. Η δυσπιστία καί 

ή όσuνεvνοηοία, τό μίσος καί τό ένστικτον καταοτροφης, νά οί 

μεγάλοι κίνδυνοι της έποχης μας. Χρειαζόμαστε σήμερα όποτε-



260 ΙΛΙΣΟΣ 1992 

λεσματική συνεργασία ύπό τό πνεϋμα μιας παγκόσμιας άνθρώπι

νης οίκογένειας». 

ΚΟΝΡΑΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ 

Καγκελλάριος Δ. Γερμανίας 

'Υπάρχουν λοιπόν, σέ όλες τίς χώρες, άνθρωποι πού έχουν

άναγνωρίσει τήν άνάγκη έγκαταστάσεως νέων άνθρωπίνων σχέ

σεων μέ βάσι τήν κατανόησι καί τήν άδελφότητα. Ή 'Αδελφότης

άξίζει πιό πολύ άπό τήν Γνώσι. Είναι κατηγορηματική προσταγή

γιά κάθε άνθρώπινο 6v, νό ζωντανέψη στήν άμεση μικρή σφαίρα

του τήν άδελφότητα. Είναι σημαντικό νά έχωμε μεταξύ μας κα

τανόησι καί νά πάψωμε νά εϊμαστε κέντρα έγωϊσμοϋ καί βλάβης.

Ό καθένας μας μπορεί καί όφείλει νά μετάσχη σ' αύτήν τή 

σωτηρία τοϋ κόσμου καί σ' αύτήν τήν γενική άνανέωσι, μέ καθη

μερινή άτομική άνανέωσι. 

Ό αvθρωπος έγεvvήθη βάρβαρος, έξηγοράσθη δέ άπό τήv μοί
ρα του μέ τήv παιδείαv καί μόvοv. 

ΛΑΜΑΡΤ/ΝΟΣ 

Ή καλλιέργεια τού vοϋ είvαι τόσο άvαγκαία, δσο ή τροφή γιά τό 
σώμα. 

ΚΙΚΕΡΩΝ 

Τό κακό πολλάκις θριαμβεύει, άλλά ποτέ δέv vικά. 
ΜΠΑΝΚΡΟΦΤ 

Ή είλικρίvεια, βαθειά καί άδολη, είvαι τό πρώτο χαρακτηριστικό 
τώv ήρωϊκώv άvδρώv. 

ΚΑΡΛΑΥΛ 
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ΕΠΙΜ. Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

- Η πραγματική ήθική άποβλέπει εiς τήv εuημεριαv τοϋ άvθρώποu

κcιi τήv έξέλιξιv κcιι τελειοποiησιv της άvθρωπιvης ψuχης.

f-1 χαρά είvcιι έκδήλωσις σωματικfjς, διcιvοητικfjς και ψuχικfjς 

ύγεicις. Χωρiς cιύτήv γαλήνη καi άρμοviα δέv δύvατcιι vά ύπάρξη εις 

τό πvεϋμα. 

Υπcιρχοuv cίvθpωποι νέοι τό σώμα, οι οποιοι έχουν ψuχ,1v γηρα

σμέvηv. Και υπάρχουν γέροντες, τώv όποiωv ο vοΟς και η ψυχή 

διcιτηροϋv οληv την άκμήv, τήv ρώμηv κcιι τήv δροσιά της νεότητος. 

- Ο ζώv τήv ζωήν της Παγκοσμiοu ζωfjς, ζfj εiς τήv ώραιότητcι καi

τήv άρμοvια ι, πού περικλεiει αϋτη. Μέσα εiς τόv πάγκαλοv αύτόv

vcιόv της Πcιγκοσμiοu ζωfjς άποκτα τήv άγvότητcι καi τήv άγιότητα.

Ο έγωlσμός δέv έχει πλέον θέσιν εiς τήv ψuχήv.

- Ο ζητών δι' έαuτόv πνευματικήν πρόοδοv, ό άγαθός, ό έχων εiς

τήv ψυχήν του άγάπηv καi σεβόμενος τόv dvθρωποv ούδέποτε

άσκει βιαv. Ο κcιταπιεζόμεvος η άδικούμεvος έχει δικαiωμα καi

κcιθηκοv vά διαμαρτύρεται υπερασπιζόμενος τά δικαιώματά του.

- Ο σύγχρονος dvθρωπος είναι ϊσως πλοuσιώτερος uλικώς, ζη μ[αv

άvετωτέραv ζωήν άπό κάθε προηγοuμέvηv έποχήv, άλλά πvεuματι

κcος είναι πάμπτωχος. Ολες ol θαυμάσιες ύλικές έπιτεύξεις, 6λη ή

άφθοviα rcov διασκεδάσεων καi αiσθητικώv άπολαύσεωv, 6λη ή

δfjθεv πνευματική κivησις, τήv όποiαv παρατηροϋμεv, τό πλfjθος

τώv έκδιδομέvωv βιβλiωv, δέv μποροΟv vά κρύψουν τό γεγονός της

ψuχικfjς του κενότητας, της έσωτερικfjς του πεviας.

- Η κρεοφαγiα συνεπάγεται άδικαιολόγητοv σκληρότητα πρός τά

ζcοα, τcov όποiωv ή σάρξ 6χι μόvοv δέv είναι εiς ήμας άπαραiτητος,

άλλ · είναι καi έπιβλαβής.

- υσοv ό dvθρωπος προχωρει πρός τήv τελειοποίησιv τοϋ έαuτοϋ

του, πρός τήv καταvόησιv της λειτοuργiας τώv κόσμων, τόσον καθi

σταται περισσότερον Ικανός vά άvτιλαμβάvεται τήv άρμοviαv τοϋ

Σύμπαντος, τήv ώραιότητα τής φύσεως καί τής ζωής.

- Η λειτοuργiα τής Εiμαρμέvης δέv άvαφέρεται εiς τήv παροΟσαv

μόvοv ζωήν τώv άτόμωv, άλλ · αl ψuχαί διαvύοuv διά μέσου τοϋ χρό

νου μiav άτέρμοvα ζωήν, μέσω σειρας 6λης έvσαρκώσεωv, καi εiς



262 ΙΛΙΣΟΣ 1992 

έκάστηv έvσάρκωσιv άπολαμβάvουv διά τής Είμαρμέvης τούς καρ
πούς τώv εργωv, dτιvα διέπραξαν κατά τάς προηγουμέvας έvσαp
κώσεις. 

- Ή ζωή είναι πλουσία δι' έκεϊvοv πού εχει πλούτοv είς τήv ψυχήν ..

- 'Όστις έπιθυμεϊ vά εύρίσκεται έv άρμοvίςι πρός τόv Θεόv, πρέπει
vά εύρίσκεται είς σχέσεις άρμοvικάς πρός δλα τά δvτα. "Όστις άγα
πά τόv Θεόv, πρέπει vά άγαπά δλα τά δvτα.

- Kavώv διά τήv άπόκτησιv τής εύτυχίας είναι vά ζή κανείς άπλούv
καί άπέριττοv βίον ίδιώτου, vά άπαλλαγή άπό τάς μερίμvας καί τάς
περιττός άvάγκας, vά μή καθιστξί τόv βίον του περίπλοκοv, vά μή
ζητή ύψηλάς θέσεις, τιμάς καί δόξας, έκτός έάv τόv καλή είς άξιώ
ματα ή κοινή θέλησις τώv συμπολιτών του, καί άκόμη vά μήv τόv
τραβά ή πολυτέλεια.

- Ό πλούτος καί ή κοινωνική δύναμις διαφθείρουν τό ήθικόv τώv
άvθρώπωv καί καθιστούν αύτούς έγωϊστάς καί άλαζόvας.

- Πρέπει vά καλλιεργήται είς τάς ψυχός τώv παιδιών ό άvθρωπι
σμός, δηλαδή ό σεβασμός τού άvθρώπου πρός τόv αvθρωποv, ό σε
βασμός τής έλευθερίας καί τώv δικαιωμάτων τώv άλλων, καί ή συ
μπάθεια πρός δλα τά 6vτα.

- Ό πλούτος δέv εΤvαι εύτυχιΌ, ή εύτυχία δμως είναι πλούτος άvε
κτίμητος. - Ή φυσική ζωή δίδει είς τόv αvθρωποv τήv ύγείαv καί
τήv εύεξίαv πού είναι άπαραίτητοι διά τήv εύτυχιΌv. - Ή άμεσωτέρα
πηγή εύτυχίας εΤvαι ή φαιδρά διάθεσις, ή εύθυμία, ή αίσιοδοξία, ή
άμεριμvησία, ή παιδική άφέλεια.

- Ή σοφία, ή γαλήνη τής ψυχής, ή καλωσύvη, αί ήθικαί άρεταί, ή
πνευματική έλευθερία, άποτελούv τά πραγματικά άγαθά, κτήμα
έσαεί τού κατέχοντος καί είς τήv έδώ ζωήν καί μετά θάνατον.

- Μή διστάζετε είς κάθε περίπτωσιν vά ύποστηρίζετε σθεναρώς
δ, τι νομίζετε όρθόv, άληθές η δίκαιον.

- Ή λειτουργία τώv Έλληvικώv Μυστηρίων δέv άφεώρα μόvοv τήv
μετάδοσιv τώv άληθειώv περί τής ούσίας καί τής λειτουργίας τού
Σύμπαντος καί τής τροχιάς τήv όποίαv διαγράφει πάν ψυχικόν 6v,
άλλά καί τήv λύτρωσιv τώv ψυχών διά τώv λειτουργιών τού πνευμα
τικού κόσμου, τάς όποίας παρέστησαν άλληγορικώς είς τάς είκό
vας τής Έλληvικής Μυθολογίας.



ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

'Ομιλία ατό Saanen της Ελβετίας 

27 'Ιουλίου 1965 

Άγάπη καί Θάνατος 

Θc1 εpεuνηοωμε δύο πpοyμοτο, το οποϊο yιο τους περιοοοτε

pοuς όπο μας είναι uψιστοu ενδιοφεpοντος στη ζωη Γιο την 

άyάπη, και yι' ούτό που όνομοζετοι θάνατος. Γιο να ερεuνηοη 

κανείς, yιό νο όνοκολuψη, πρεπει, προφανώς, νο uπορχη ελευ

θερία - όχι ελευθερία σιό τέλος, άλλο ελεuθεριο εuθuς έξ αρ

χής. Χωρίς ελεuθεριο, δέν μπορεϊτε να ποροτηpηοετε, δεν μπο

ρεϊτε νά έpεuνήοετε, δεν μπορείτε νά προχωρήσετε μεοο οτό 

όyνωοrον Γιο ενον νού πού θα ηθελε να ερεuνηοη, ειτε οτό πε

ριπλοκο πεδίον τής έπιοτημης, ειτε στο πολύπλοκο και λεπτό 

πεδίο τής άνθρώπινης σuνειδησεως, πρέπει να uπάρχη ελευθε

ρία. Δέν μπορεϊτε να το πλησιοσετε με τις γνώσεις σος, με τίς 

προκαταλήψεις σος, μέ τίς άyωνίες σος κοί τούς φόβους σος, 

διότι ούτοί οι ποροyοντες, θά διομορφωσοuν την οντίληψί σος, 

θά σάς σπρώξουν σέ διαφορετικές κατευθύνσεις, και εnομενως 

κάθε προyμοτικrl έρευνα σταματά. Κατά τόν ίδιον τρόπο, οτον 

προσπαθούμε να δούμε τι σημοινει αυτό τό έξοιpετικο πράγμα -

αύτό τό πράγμα που όνομάζομε άyοπη- δέν μπορούμε νά τό 

πλησιάσωμε μέ τις προσωπικές μας nροκοτοληψεις, με το συ

μπεράσματά μας, μέ τίς σχημοτισμενες έκ των προτέρων 

γνώμες μας, ότι πρέπει νά ειναι ούτός ό τρόπος, η πρεπει νά εϊ

ναι έκεϊνος ό τρόπος. Δεν μπορούμε νό πούμε οτι η όyοnη πρε

πει νά έκφρόζεται στήν οίκοyένειο μετοξu τώv συζύγων η ότι 

υπάρχει βέβηλη αγάπη κοί πνεuματικη οyοπη, διότι ολο ούτό μάς 

έμποδίζοuv όπό τό νό πpοχωρήσωμε στο θέμα βοθειό, έ.\εύθεpο 

καί μέ κάποια όοθμοίνοuσο έπιδίωξι. 

Λοιπόν, yιό vό έρεuvησωμε, χρειοζομοστε ελευθερία κοί 

επομένως πρέπει νό έχωμε έπίyvωσι ευθύς έξ άρχής τού πόσο 

εϊμαοτε διαμορφωμένοι, πόσο εϊμοστε προκατειλημμένοι. Πρέ

πει νό εχωμε έπίyvωσι τού yεyοvότος ότι παρατηρούμε τή ζωή 

μέσα όπό τήν επιθυμία μας yιά εύχοριοτηοι, κοί έτσι έμποδίζομε 
τόv έαuτό μας όπό τού vό δούμε ούτό πού πραγματικό ει v ο ι . 

Καί όταν εϊμαοτε έλεύθεροι όπ' αύτό τό πρόyμοτο, τότε ϊοως 

μπορούμε vό έρεuvήοωμε ούτό τό εξαιρετικό πράγμα πού όvο
μόζεται όyαπη. 
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Ζούμε σ' αύίό τόν κόσμο σέ μιά κατάστασι σχέσεων - σχέσε

ων μεταξύ άνδρός καί γυναικός, μεταξύ φίλων, μεταξύ τού έαυ

τού μας καί τών ίδεών μας, τής περιουσίας μας κ.ο.κ. Ή ζωή 
άπαιτεί σχέσεις καί σχέσεις δέν μπορεί νά ύπάρχουν, όταν ό 
νοϋς άπομονώνεται μέσα σέ όλες τίς δραστηριότητές του. 

Παρακαλώ, προσέχετε αύτή τήν κίνησι μέσα στόν έαυτό σας. 
"Όταν ύπάρχη έγωκεντρική δραστηριότης, δέν ύπάρχει σχέσις. 
Εϊτε κοιμάστε στό ϊδιο κρεββάτι μ' εναν άλλον, η πηγαίνετε μ' 
ενα γεμάτο κόσμο λεωφορείο, η κυττάζετε ενα βουνό, έφ' όσον 
ό νούς σας εΊναι σκλαβωμένος στήν έγωκεντρική δραστηριότη
τα, εΊναι φανερό πώς μόνον σέ άπομόνωσι μπορεί νά όδηγήση, 
καί έπομένως δέν ύπάρχει σχέσις. 

Λοιπόν, οί περισσότεροι άπό μας μέσα απ' αύτή τή σύγχυσι 
άρχίζουν νά έρευνούν τί εΊναι άγάπη, καί αύτό πάλι έμποδίζει τήν 
πραγματική έρευνα, διότι ή έγωκεντρική δραστηριότης βασίζε
ται στήν έπιδίωξι τής εύχαριστήσεως καί στήν άποφυγή τού πό
νου. Έφ' όσον έρευνούμε άπό ενα κέντρο, τό όποίον ύπάρχει γιά 
τή δική του εύχαρίστησι, ή έρευνά μας θά εΊναι άσκοπη καί μά
ταιη. Γιά νά έρευνήση κανείς πραγματικά, πρέπει νά ύπάρχη 
έλευθερία άπ' αύτή τήν έγωκεντρική δραστηριότητα - καί αύτό 
εΊναι έξαιρετικά δύσκολο. Άπαιτεί μεγάλη νοημοσύνη, μεγάλη 
κατανόησι, μεγάλη διορατικότητα καί έπομένως πρέπει κανείς 
νά έχη έναν πάρα πολύ καλό νού, εναν νού πού νά μήν εΊναι συ
ναισθημαηκός, νά μή παρασύρεται άπό ένθουσιασμό, άλλά πρέ
πει κανείς νά έχη έναν νού πού θά εΊναι πολύ καθαρός, άγρυ
πνος, εύαίσθητος σέ όλα γύρω του. Μόνον ένας τέτοιος νούς 
μπορεί νά άρχίση νά ψάχνη γι' αύτό πού όνομάζομε άγάπη. 

Λοιπόν, τί εΊναι άγάπη γιά τούς περισσότερους άπό μας, 
πραγματικά, όχι τί θά θέλαμε νά εΊναι; Αύτό πού θά θέλαμε νά εΊ
ναι; Αύτό πού θά θέλαμε νά εΊναι ή άγάπη, εΊναι άπλώς μιά ίδέα, 
μιά άντίληψι, μιά συνταγή καί έπομένως δέν έχει καθόλου άξία. 
Πρέπει ν' άρχίσωμε άπ' αύτό πού ε Ί ν α ι καί όχι μ' αύτό πού 
θ ά π ρ ε π ε  ν ά ε Ί ν α  ι. Πρέπει ν' άρχίσωμε μέ τό γεγονός καί 
όχι μέ γνώμες, μέ συμπεράσματα. Τά συμπεράσματα, οί γνώμες, 
οί συνταγές εΤναι έντελώς παραπλανητικά καί καταστρεπτικά. 
Μιά θαυμάσια ούτοπία πού τήν συνέλαβε η τήν διετύπωσε κά
ποιος έξυπνος, πανούργος νούς, μπορεί νά διαστρεβλώση καί νά 
καταστρέψη τή ζωή χιλιάδων καί έκατομμυρίων άνθρώπων, διότι 
εΊναι πρόθυμοι νά σκοτώσουν η νά σκοτωθούν γιά μιά ίδέα. 

Καί κάνομε τό ϊδιο έσωτερικά μέ τόν έαυτό μας. ·Έχομε μιά 
συνταγή, ενα αϊσθημα, μιά πίστι ότι γιά νά άγαπούμε πρέπει νά 
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unopxη τοϋτο rΊ έκεϊvο, κοί βοσοvιζομε τη ζωη μας, ζοϋμε με 
οyωνίο, διότι nροσnαθοϋμε νά nροσεyyιοωμε το yεyονος, δηλ 
οuτό πού ειμοστε στό ιδεώδες, δηλ σ' οuτό nou θόnρεnε vά εi
μοστε, nρόyμο πού είναι μιό αύτοnοτη, μιό απλή εnιvοησι έvός 
vοϋ, ή οποίο δέν έχει nραyμοτικότητο. Τώρα λοιπόν θό έρεuvη
σωμε οχι οrιό τό τι θ ό n ρ ε n ε v ά ε Τ ν α  ι , όλλcι άπ' αύτό πού 
ε ι v ο ι . Τί εΤνοι πράγματι ή όyόnη μας; Υπάρχουν σ' αύτήν εu
χοριστ11σις, πόνος, όyωνίο, ζήλεια, προσκόλλησις, κτητικότης, 
κuριορχία, κοί ό φόβος μήπως χάσω αύτό πού κατέχω. 

Υπαρχει ή όyαπη ή όποια βρίσκεται στη σχεσι μετοξu δύο όv
θρωπων, και uπαρχει ή όyόnη μιας ίδέας, μιας σuvταyής, εϊτε ει
ναι τό έθνος, μιό ούτοnία ή ό Θεός. Οταν λοιπόν μιλοϋμε yια 
άyόπη, μιλάμε μόνον yιά τήν άyόnη πού πραγματικό ύπάpχει στή 
σχέσι και όχι γιά τό δηλητηριώδες πράγμα, τό όvομαζόμενο άyά
πη yιό τήν πατρίδα, αuτόν τόv έθνικιστικό πατριωτισμό, τόν 
onoϊov εκμεταλλεuονται οι πολιτικοί καί οι παπάδες. Μιλούμε γιά 
τό yεyονός τής άyάπης, όπως πράγματι ύπάρχει άνάμεσα στά 
άνθρωπινα οντα. Σ' αuτή τήν άyάπη ύnάρχει πόνος, ύπάρχει τό 
βάσανο τής άβεβαιότητας, τής ζήλειας, τοϋ φόβοu τής μοναξιάς 
καί έπομενως ή ώθησι νά κατέχω, νά κυριαρχώ, νά διατηρώ. Αύτά 
εΤναι γεγονότα, δέν ειναι; Καί έπομένως έχομε τόν νόμιμο yάμο, 
τόν οποϊοv η κοινωνία έχει έyκαταστήσει yιά τήν προστασία τών 
παιδιών. Αλλά ή οίκοyένεια, σάν μιά μονάδα, βρίσκεται άvτίθετη 
σε κάθε όλλη οίκοyενειακή μονάδα. 

Ή οίκοyενειά μοu άνταyωνίζεται όλες τίς όλλες οίκοyένειες 
τοϋ κοσμοu. Και μέσα σ· αύτή τήν ϊδια τήν οίκοyέvεια ύnάρχει 
μάχη, πού σuνεχιζεται άδιάκοnα. Ή έnιθυμία νά κατέχω, νά κυ
ριαρχώ, καί έnομένως φόβος, ζήλεια, άyωνία yιά τό όν μάς άyα
ποϋν η όχι κ ο.κ. Αύτό εΤναι ό,τι όνομάζομε άyάnη. Καί μολονότι 
πρέπει καvεις νά έχη μιά οίκοyένεια, προσπαθούμε μέ διάφο
ρους τρόπους νά ξεφύyωμε άπ' αύτό τό βάσανο Μέ τήν κοινωvι
κη δραστηριότητα, η μέ τό νά yίνωμε πάρα nολυ θρήσκοι, πράγ
μα πού σημαίνει ότι γινόμαστε μέλη σέ κάποια όσχημη μικρή όp
yάνωσι καί πιστεύομε μιά ίδιαίτερη συνταγή yιά τόν θεό, η τόν 
Ιησοϋ, η τόν Βούδδα η ό,τι όλλο. Ή πάλι παίρνομε τό σύνολο τών 

σχέσεων τής οίκοyενείας σάν κάτι πολύ έnιφανειακό, άnλώς καί 
μόνον σάν ένα περαστικό φορτίο, τό όnοϊο πρέπει νά άνεχθοϋμε, 
έτσι τρίζαμε τά δόντια μας καί συνεχίζομε. 

'Όλ' αύτά είναι έκεϊνο πού όνομάζομε άyάnη. ·Όντας άνικα
νοnοίητοι μέ τήν όνομαζόμενη οίκοyενειακή άyάnη, στρεφόμα
στε nρός τήν άyάnη τοϋ θεοϋ. η nρός τήν άyάnη yιά τήν άνθω-
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nότητα, η nρός τήν άγάnη γιά τόν συνάνθρωπό μας. Δέν ξέρομε 

τί πραγματικά εΤναι ή άγάnη, άλλά άγαnάμε τό Θεό, άγαπάμε 

τούς συνανθρώπους μας - τουλάχιστον λέμε ότι άγαnάμε. 

Καί έν τ(i) μεταξύ καταστρέφομε τόν συνάνθρωπό μας μέ τήν 
6σnλαχνη φιλοδοξία, μέ τίς πανούργες μεθόδους τού έπαγγελ

ματισμού, μέ όλόκληρο τόν συναγωνισμό τής μοντέρνας κοινω

νίας. ·Έπειτα ύnάρχει ή όνομαζόμενη άγάnη τών γονέων γιά τά 
παιδιά τους - καί ξέρετε τό πραγματικό κατασκεύασμα, τό μαρ

τύριο άπ' αύτό τό κτητικό παιγνίδι. Λοιπόν, dv εΤναι κανείς κάπως 
εύαίσθητος, προσεκτικός, δεκτικός, παρατηρητικός, τά ξέρει 

όλα αύτά. 'Έχει ένδόμυχη καί όδυνηρή έnίγνωσι όλων αύτών. Καί 

τότε κανείς ρωτάει: ΕΤναι δυνατόν νά ζούμε σέ μιάν οίκογένεια, 

νά ζούμε μέ τόν σύζυγο η μέ τή σύζυγο, μέ τά παιδιά μας, χωρίς 
αύτό τό μαρτύριο; .. Αν κανείς μnορή νά τό κάνη αύτό, τότε ϊσως 

άρχίζει νά άνακαλύnτη τί εΤναι άγάπη. Ή άγάnη άnαιτεί, πραγμα

τικά, νά βλέnωμε τήν πραγματικότητα τής καθημερινής ζωής 

μας. Δέν εΤν' έτσι; Τά καθημερινά εύτελή περιστατικά, πού συμ

βαίνουν στήν οίκογένεια, στό γραφείο, στό λεωφορείο, στόν 

δρόμο, τήν έλλειψι σεβασμού πού αίσθανόμαστε γιά τόν κόσμο -

ξέροντας τό μαρτύριο άπ' όλα αύτά. ΕΤναι δυνατόν νά τά nαραμε

ρίσωμε όλα πραγματικά καί όχι μόνον θεωρητικά; 
ΕΤναι δυνατόν νά μήν εϊμαστε προσκολλημένοι, νά μήν εϊμα

στε κτητικοί, νά μή κυριαρχούμε η νά κυριαρχούμεθα; Καί dv ή 

γυναίκα σας η ό σύζυγός σας θέλη νά φύγη μέ κάποιον άλλον, 

εΤναι δυνατόν νά μήν εϊσαστε ζηλιάρης, νά μήν αίσθάνεσθε μί

σος, άνταγωνισμό; Άσφαλώς τότε μόνον ύnάρχει ή δυνατότης 

νά γεννηθή κάτι τό 6γνωστο. Ή άγάnη πού έχομε είναι τό 

γνωστό, μέ όλη τή δυστυχία του, τή σύγχυσί του. Ύnάρχει σ' αύτό 

τό μαρτύριο τής ζήλειας, ή άσχήμια καί ό πόνος τής βίας, ή εύχα

ρίστησις τού σέξ. Αύτά είναι όλα όσα ξέρομε καί εϊμαστε άnρό

θυμοι, νά άντικρύσωμε αύτό τό γεγονός - δηλ. τό γεγονός τού τί 

γνωρίζομε. Ξέρετε, μπορείτε νά ζήτε μέ τήν ώμορφιά αύτών τών 

βουνών καί νά τήν έχετε πολύ συνειθίσει. Μετά μιά βδομάδα η 
δέκα μέρες, δέν θά προσέχετε nιά αύτή τήν ώμορφιά. Θά είσθε 

σάν τούς χωρικούς, πού δέν κυττάζουν τά βουνά οϋτε γιά ένα 

δευτερόλεπτο, τόσο είναι συνειθισμένοι. Συνειθίζομε τήν ώμορ
φιά, όπως καί τήν άσχήμια. Αύτό πού είναι σημαντικό δέν είναι ή 

ώμορφιά η ή άσχήμια, άλλά τό γεγονός ότι συνειθίζομε τ ό 
κ ά θ ε  τ ί .  ·Έχομε συνειθίσει τή δική μας ζωή, τά βάσανά μας, 
τίς δυστυχίες μας, τά άσήμαντα μικρά σπίτια μας, όλη τήν άσχή
μια τού στενοκέφαλου μικρού νού μας. Δέν θέλομε νά κυττάξω-
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με πιό πέpο Δεν θέλομε να τpαβήξωμε πεpο απ' ολη οuτη τη 

ούγχuοι κοί νό οvοκολuψωμε, ετοι απλC;ς και μονον οuνειθιζομε 

ο' αυτή τή ζωή Κοί οτο,ι κοvεις οuvειθιζη οε κοτι, δεν εχει σημο

σιu σέ τί ειτε είναι ωμορφια, η βοσανο, η αγωvιο η ασχημιο ο 

νους γίνεται νωθρος, χωpις εuαισθηοιο, χωpις επιγνωσι και σ· 

αυτή τήν καταστοοι ασχολείται με ολα το ειδη τC)\/ προγματωv 

Με τό Θεό, μέ τή θρησκεία, μέ τις διαοκεδαοεις, με την κοινωνι

κrΊ εργασία, με τό κοuτοομπολιο, με το να σuσσωpεuη γνωσεις, η 

μέ τό νό βλέπη τηλεόpοοι Ετοι λοιπον, οuτο που είναι σημαντι

κό, εινοι νό εχωμε επιγvωσι τών γεγοvοτων της ζωης μας, τών 

βασάνων μας, της κτητικότητος, της κuριορχιος, της επεμβοσε

ως, της συνεχούς διορθώσεως, τής κριτικης τών αιτηματων - να 

ζούμε μέ όλα ούτό κοί να μη το οuvειθίζωμε, να έχωμε επιγvωσι 

αυτών και οχι μόνον και μovov να το δεχομοστε Δε.v εvvoC) οτι 

θά πρέπει να τά άνεχθοϋμε, να το uιοθετησωμε, αλλο οτι θα πpε

πει νό τά παρατηρούμε και όχι να το αποφεuγωμε η να ξεφεuγω
με άπ' αύτά. Θά πρέπει νά παρατηρούμε τά γεγοvοτο τών καθη

μερινών σχεσεων μας, χωρις να αιτιολογούμε, γιατί οuτο πρεπει 

νά γίνη κοί έκείνο δέν πρέπει. Γιο να παρατηρούμε τηρούμε το 

γεγονότα της δικης μας ζωης μ' ούτό τόν τρόπο, χρειάζεται με

γάλη ένέργειο μόνον όταν δέν ξεφεύγετε άπ' ούτά το γεγονοτο, 

εiτε διά μεσοu πίστεως, διά μέσου έξηγήσεων, δια μέσου της 

προσπάθειας νά βρούμε τήν οίτίο, η μέ κάποιον άλλον τροπο. Αν 

εχετε πλήρη έπιγνωσι ούτοϋ που ε Τ v ο ι δηλ νά ξέρωμε ολες 

τίς περιπλοκές, τίς λεπτές διαφορές του, όν είσθε τελείως οι

κείος μέ τό γνωστό, τότε ϊσως ύπάρχει η δuνοτοτης νά έλεuθε

ρωθοϋμε άπό τό γνωστό 

'Αν δεν ξερωμε τί είναι άγοπη, τότε ποτε δέν θά μάθωμε τί εί

ναι θάνατος 'Έχομε σuνειθίσει τόν θάνατο Χιλιάδες τώρα έχουν 

σκοτωθή στο Βιετνάμ. Ε'ίχομε δuό φοβεροuς παγκόσμιους πολε

μοuς κοί άμέτρητες χιλιάδες άνθρώπων έχουν σκοτωθή γιά χάρι 

τών ίδεών. 'Έχομε σuνειθίσει όλους ούτούς τούς σκοτωμούς. και 

στriv πείνα, τή φτώχεια κοί τόv έξεuτελισμό τής Άσίος, πού 

ύπόρχοuv πλόϊ-πλόϊ με τήv εύημερίο τής Εύρώπης κοί τής Άμε

ρικής 'Έχομε συνηθίσει στό πρόγμο πού όνομόζομε θάνατο κοί 

τό δεχόμαστε. Λέμε ότι ό θάνατος είναι τό άνοπόφεuκτο τελος 

τού όvθρώποu - ή μεγάλη ήλικίο, ή όρρώστειο κοί τελικό ό τό

φος η τό κρεματόριο, όποιοδήποτε προτιμότε. Δέv έποvοστο

τοϋμε έvοvτίοv τού θανάτου. διότι δέv μπορούμε. Έρχεται 

πλησιέστερο κάθε μέρα, καθώς γερνάμε. 'Έχομε κοκομετοχειρ 1
-

σθή τόν φυσικό όργοvισμό. έτσι ύπόρχει όρρώστειο. Μπορεί κα

νείς νό πεθόνη νέος, η vό πεθόvη γέρος, όλλό έτσι ή όλλοιώς 
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ύπάρχει άρρώστεια, πόνος, μαρτύριο. Μέ τήν άναζήτησι γιά καλή 
ύγεία οί άνθρωποι μπορούν τελικά νά ζοϋν 150 η άκόμα 200 

χρόνια, άλλά ύπάρχει πάντα θάνατος στό τέλος όλων αύτών. 
Γνωρίζοντας ότι ό θάνατος είναι άναπόφευκτος, οί περισσό

τεροι άπό μάς πιστεύουν στήν μετενσάρκωσι, στήν άνάστασι η σέ 
κάποια άλλη μορφή συνεχίσεως μετά θάνατον, διότι ή συνέχισις 
είναι τό μόνο πού θέλομε. ·Έτσι πίστις, συνταγή, έλπίδα, δόγμα, 
παίρνουν πάλι tva έξαιρετικά σημαντικό μέρος στή ζωή μας. Δέν 
ένδιαφερόμαστε γιά τό γεγονός τοϋ θανάτου, άλλά γιά τό αν 
ύπάρχη μέλλουσα ζωή. Λέμε: «Ποιός είναι ό λόγος νά άγωνίζο
μαι, νά καλλιεργώ τήν άρετή, νά προσπαθώ νά γίνω σάν τό θεό» 
- ξέρετε όλες αύτές τίς άνόητες σκέψεις πού κανείς κάνει -

«μόνον γιά νά τελειώσωμε μέ τόν θάνατο;» Έπομένως λέμε ότι
πρέπει νά ύπάρχη κάτι μετά θάνατον.

Τώρα, ποιό είναι τό «κάτι» πού θέλομε νά συνεχισθή; Καταλα
βαίνετε; Μέ διαφορετικές λέξεις, σέ διαφορετικό περιβάλλον, 
μέ διαφορετικό τύπο έλπίδας κ.ο.κ. όλες οί θρησκείες, σ' όλο 
τόν κόσμο, ύπόσχονται κάποιο είδος συνεχίσεως μετά θάνατον. 
Άλλά όταν τά παραμερίσωμε όλα αύτά, τί είναι αύτό πού θέλομε 
νά συνεχισθή; Είναι ή καθημερινή ζωή μας, δέν είναι; Ή ζωή πού 
ξέρομε. Καί τί είναι ή ζωή πού ξέρομε; Είναι ή ζωή τής συντρο
φιάς, ή ζωή τοϋ καθημερινού μόχθου, άβεβαιότητας, έλπίδας, ή 

άγωνία τής μοναξιάς, τοϋ τσακωμού, τό νά πηγαίνωμε στό γρα
φείο μέρα μέ τή μέρα έπί τριάντα η σαράντα χρόνια, ό άσήμα
ντος μικρός νοϋς πού έχομε, ή διαμορφωμένη ζωή, οί εύχαρι
στήσεις άπό τά ταξείδια καί άπό τό νά βλέπωμε κάτι καινούργιο, 
ή άρρώστεια, ό πόνος, τό κενό τής άνίας τής ύπάρξεώς μας -

αύτά είναι ολα οσα ξέρομε. Καί τώρα ξέρομε έπίσης πώς νά 
πάμε στόν ·Άρη καί νά πάρωμε φωτογραφίες. Ξέρομε ολο καί 
περισσότερο άπό έξωτερικά πράγματα. 

Τί εΤναι λοιπόν αύτό στό όποίον εϊμαστε τόσο άπεγνωσμένα 
προσκολλημένοι; Φανερά, εΤναι ή μνήμη τών πραγμάτων τά 
όποία ύπήρξαν. Καί δέν είναι tva φοβερό πράγμα νά αίσθανώμα
στε οτι εϊμαστε προσκολλημένοι σέ κάτι πού είναι παρελθόν, 
έχει περάσει, τελειώσει, πεθάνει; Αύτό είναι τό μόνο πού ξέρομε 

καί σ' αύτό εϊμαστε προσκολλημένοι: στό γνωστό. Ό χαρακτή
ρας μας, τά βιβλία μας, οί πίνακες πού έχει κανείς κάνει, οί πεί
ρες μας, οί εύχαριστήσεις, οί άγωνίες πού εϊχαμε, ή ένοχή πού 

έχει κανείς αίσθανθή - ολα αύτά εΤναι ένα παρελθόν καί αύτό εί
ναι έκείνο στό όποίον εϊμαστε προσκολλημένοι. Αύτό είναι όλο 

κι' ολο πού ξέρομε καί έτσι θέλομε νά συνεχισθή μετά θάνατον . 
.. Αν έχω χάσει τήν σύζυγό μου, θέλω νά τήν συναντήσω στόν άλλο 



κόσμο κ.ο.κ Αuτο Λοιποv που φοβομαοτε ειvοι ro χαοιμυ του 

γνωστοΟ, πού είναι οτό παpελθοv - το παpελθον τό οποϊοv. κι

νοuμενο δια μέσου του πcιpοντοc; δημιοuργει ιο μελλον f<οι ο 

αuτο ειμαοτε πpοοκολλr1μενοι 

Γlαpακαλeι1, οκοΟοτε ro πpοοεκτικο αuτο Δεν κονω προπα

γοvδα γιό κάτι. Απλώς τονιζω το γεγοvο rα. 

Οταν λοιπον προοκολλαοθε οε κοτι που είναι πupελθοv, τοτε 

ο voOc; οας, η καpδιο οας, ολοκληρο το cϊvοι οος, είναι ηδη πε

θαμενο Μπορεϊ να uπηpξε μια βαθειο εuχαρ:οτηοις, μια εξοχη 

εuχοριστηοις, αλλο τη οτιγμη που προοκολλαοθε ο αuτηv, ο 

νους σος γιvεται ενο οοχημο μικpο πρcιγμο, nou δεν μnορεϊ 

πpαγματικο να ζη Και αuτο είναι η ζωη μας Οντας φοβιομενοι 

οτι αuτο που ονομοζομε ζωη μας θα τελειωοη, επιvοοΟμε η ελπι

ζομε μια οuνεχιοι μετο θονατον. Αλλο οτον εχετε ε11ιγνωοι ολων 

αυτών και δέν ξεφεuγετε πιο, οτον κuποζετε, ποpοτηpητε, 

οκοΟτε πpοσεκτικο, εχετε επιγνωσι χωρις εκλογη , γιο το κοθε τι 

που σuμβαιvει μεοο σας, τοτε βρισκεσθε οvτιμετωποι με το 

ζητημα τοϋ θαvοτοu, nou ειναι πpογμοτικο το αγνωοτο. Δέν ξέ

ρετε το θανοτο, εχετε απλώς ιδεεc; γι αuτον. Εχετε ιδεες, φο

βοuς, αγωνιες κοί υπάρχει αuτη η φοβερη αίοθηοι της μονοξιας, 

του να μεινη κονεις μόνος, οτην ερημια. Και οτον κανεις έχη επι

γνωοι ολων αυτών, τοτε διεpωταται: Μπορώ να πεθανω σε καθε 

τι το γνωοτο; Μποpώ να πεθάνω οτο παpελθον, οχι σιγο-σιγα, οχι 

κρατωντας τα εuχαριοτα και απορρίπτοντας το δυσάρεστο, αλλα 

vcι πεθανω τοοο για την εuχαριοτηοη όοο και γιο τον πονο, πpαγ

μα που οημαινει να τελειώνω (νά ξεμπερδεύω) με 1ό παρελθόν, 

χωpις επιχειpηματα. Ξεpετε. οταν έρχεται ο θάνατος, δεν οuζη

τατε, δεν λέτε «Δοοε μου λίγες πεpιοοότεpες μερες» Οταν ο 

θανατος είναι εδώ. οεϊς εχετε φuγει. Κατο τον ίδιον τpοπο πρε

πει v· αδειασωμε τον vou απ ολο το παpελθον Αδειαζοντας τον νου. 

πpοθuμο, φuοικα, χωpις πpοσnάθεια. τοτε ισως υπάρχει ελεuθερια 

απο το γνωστο. και επομενως uπαpχει μια κατανοησι του αγνωστοu. 

Οί πεpισσοτεpοι άπο μας δεν ξέρουν τί ειναι αγάπη. Ξεpομε 

τον πονο και την εuχαριστηοι της αγαπης, αλλα δεν βλεπομε το 
γεγονος της άγαπης, όπως βλέπομε το γεγονος ενός βouvou. 
έτσι γιά μός η αγαπη είναι κατι το αγνωοτο. οπως ειναι καί ο θανα

τος. Αλλά όταν ο νους εϊναι ελεύθερος απο τό γνωστό. τότε γεν

νιέται αuτο πού δέν γίνεται γνωστό με λέξεις. με πεϊpα. με οpαμα

τα, με οποιαδήποτε μορφή έκφpαοεως. Χωpις να γνωpιοωμε ττΊν 

άyαπη, χωpις να γνωpιοωμε την εξαιρετική πληρότητα και τον 

πλούτο τού θανατοu. ποτε δέν θα γνωpιοωμε τί εϊναι τό νά ζούμε 

χωpις βαοανα. χωρίς αγωνία. χωρίς τόν πόνο τού μόχθου. 
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ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

Ν. ΠΑΡΑΣΧΗ* 

Ή άρχαία φιλοσοφική γνώσις η εχουσα τήν πηγήν της είς 

έμπνευσιν έκ θειοτέρων όντων καί έκφρασθείσα ύπό τήν μορ

φήν μυστηρίων, έδίδαξε καί ϊσως διδάσκει άκόμη τόν τρόπον τής 

έπιτεύξεως καί τής έξασφαλίσεως τού μέσου συνεχίσεως ένσυ

νειδήτου καί ένεργητικής πνευματικής ζωής, μετά τόν θάνατον 

τού ύλικού σώματος τής ψυχής. Τού μέσου δηλαδή έκείνου τής 

άθανασίας, όπερ είναι ό λεγόμενος πνευματικός όργανισμός, 

περί τού όποίου άνωτέρω έν έκτάσει έnραγματεύθημεν. 

Τά Μυστήρια ησαν, ώς γνωστόν, συγκροτήματα άνθρώπων 

άνωτέρας διανοητικής αίσθηματικής καί συναισθηματικής συν

θέσεως. Προϋπέθεταν διά τήν εϊσοδον άμυήτων είς αύτά άγνό

τητα ψυχικήν καί σωματικήν, ύγείαν καλήν καί έφεσιν προσαρ

μογής είς τούς φυσικούς καί ήθικούς νόμους καί προπαντός 

ζωήν κατ' άρετήν. 

"Από άποσπάσματα καί μαρτυρίας τών Νεοπλατωνικών, τών 

Νεοπυθαγορείων, τών Χριστιανών τούς "Ιερούς λόγους καί μυστη

ριακά Εύαγγέλια, τήν Θεολογίαν τού ·ορφέως καί ίδίως τά ύπό 

τών Γνωστικών ίστορούμενα διά τάς Μυστηριακός τού Χριστιανι

σμού αίρέσεις, συμπεραίνει τις ότι ή διδασκαλία των άφεώρα τήν 

έφαρμογήν είδικών μέτρων βιώσεως, τά όποία διηυκόλυνον τήν 

έπίτευξιν τού σκοπού τής φυσικής έξελίξεώς των άνευ παλινδρο

μήσεων καί άβεβαιοτήτων διά τής άσκήσεως τών φυσικών καί ήθι

κών νόμων, διά τής ίδίας άτομικής αύτών προσπαθείας τήν άπό

κτησιν μέσου συνεχίσεως πνευματικής ζωής (ένσυνειδήτου καί 

ένεργητικής). Δηλαδή έπετυγχάνετο διά τών Μυστηρίων ή πολύ 

ταχυτέρα άnελευθέρωσις τών ψυχών ύnό τά δυνάμεις τού ··Αδου, 

άπό έκείνην πού θά ήδύνατο νά έπιτευχθή διά τής κατά φυσιολο

γικόν τρόπον έξελίξεως τής άνθρωπίνης ύποστάοεως. 

Κατά τάς άνωτέρω πληροφορίας οί μυούμενοι, οί εύρισκόμε

νοι είς τό στάδιον τής προπαρασκευής έδιδάσκοντο έκτός τής 

άσκήσεως τής άρετής καί τού φυσικού πνευματικού καί ψυχικού 

αύτών καθαρμού τήν χρήσιν τών φυσικών δυνάμεων καί μέσων 

διά τών όποίων θά έπετυγχάνετο ό πλήρης αύτών έξαγνισμός, 

όρος άπαράβατος διά πάσαν περαιτέρω αύτών μύησιν. 

Μετά τούτο άπεκαλύπτετο είς αύτούς ή γνώσις τών μέσων 

• Από τό βιβλίο του Δημιουργία καί ή Πνευματική "Αναγέννησις.
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της δημιοuργιος vεou εvεργητικοu μεοοu η πνεuμοτικοu οργονι

ομοu, περι τοu οποιοu εν εκτοσει οvεφερομεν Εδιδοοκοντο 

επιοης τόv τρόπον τrις σuνοψεως τc,":Jv ονογκαιωv οχεσεωv τώv 

μυστών μέ πvεuμοτικος οντοτητος τοu πvεuμοτικοu κοομοu, εις 

τόν όποιον θά ειοηρχοντο μετο την εγκοτολειψιν τοu γηινοu αυ

τών βιοu. Τοuτο οπετελει το κυριοv μuοτικοv τCΊν Μuοτηριων, το 

όποιον οuδεις τώv εν οuτοις μuηθεντωv ποτε οπεκολuψεν, και 

τοuτο είναι το μετροv της c ,:ιος τC)ν μuηθεντων και τοu μuοτογω

γικοu οuοτημοτος Ποvτες οι μuηθεvτες uπηκοuον εις τήν εντο

λήν ή οποίο εδίδετο οuτοϊς υπό της πνεuμοτικης ouτCN ορχης 

Η οuοτοσις τώv Μuοτr1ριων, το εν οuτο·:ς διδοσκομενο και 

πραττόμενα, δεικvuοuv ·:ατο δικαιοv ελεuθέpοv κριοιv τών 

οσχοληθέvτωv με οuτα ο :ιφών και μuστογωγηθέvτων, οτι ταuτα 

δέν είχοv τήv πηγήν των οπο ονθpωπινος uποστοσεις αλλά ιδpu

θηοοv κατ' επιταγήν της Θε::ηητος, ιvα δια τοu τοχuτέpοu και 

cιοφολεστεpοu τροποu cιπελεuθερωοοuν τάς ψuχος cιπο τά δε

σμά τοu Αδοu. Δια τον λόγον τοuτοv ετuχοv της πpοστcισιcις τώv 

κοινωνικών αρχών πάσης χωρος, όπου τοuτcι ιδρύθησοv και 

ελειτούpγησον, και της μεγίστης έκτιμήσεως και σεβοσμοu υπό 

τε τώv φιλοσόφων κοί διδασκάλων τών οσχοληθέντωv με τήν 

πpοσπcιθειοv της βοηθειος τriς άνθρuπίvης uποστcισεως vo έξε

λιχθη εις τα οριο της αποθεώσεως. 

ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΏΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 

Γεννάται όμως τό έρώτημο: Ποίο ειvcιι μετά θάνατον ή κατά

στασις τώv ψυχών έκείνωv cιι οποϊcιι έχουν πνευματικόν όργcινι

σμόν και έκείvωv cιι όποϊcιι δεν έχοuσι τοιοuτοv; 

Μή δυνάμενοι vά γvωρίζωμεν τήv έκεϊ κατάστασιν οπως 

yνωρίζομεν τήv τοu άνθρώποu έv τη Γη, οφειλομεv vά οvοτρέ

ξωμεν είς τάς πηyάς έκείvος αί όποϊαι ήσχολήθησαv σοβαρώς 

μέ τό θέμα τοuτο, όπως ειvαι η Ορφική καί ή Πυθαγόρειος πα

ράδοσις, ή Θεοσοφία, ο Χριστιανισμός καί άλλα μεταφυσικά συ

στήματα, άσχοληθέvτα κυρίως μέ την μετά θάνατον κατάστασιν 

τcJv ψυχών καί yvωρίσαvτα αυτήν κατ· έμπνεuσιv καί πιθανώς 

έμπειρίαv. 

Έκ τούτων συνάγεται ότι. ό πνευματικός κόσμος αποτελεί 

όρyανωμέvοv σύνολον, άποτελοuμενοv άπό πνεύματα διαφόρου 

καταστάσεως, κατατεταyμένα είς τάξεις καί βαθμίδας άvαλό

yοuς της ψuχικης αυτών έξελίξεως καί καταστάσεως. 

Τά πνεύματα τά μή έχοντα πνευματικόν όρyαvισμόv. κατέ

χουν τάς κατωτέρας βαθμίδας. μή δuναμενα vά έπικοιvωvώσι μέ 
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τόν έξωτερικόν κόσμον διά τών ίδίων αύτών δυνάμεων, άλλά μό
νον τή βοηθείQ τών άνωτέρων πνευμάτων, τών έχόντων σχετικά 

όργανικά μέσα καί παρέχοντα είς αύτά δυνάμεις ένεργείας κατ' 
έντολήν. 

Τά πνεύματα ταύτα, κατά τήν παράδοσιν πάντοτε, παραμέ
νουν είς παθητικήν κατάστασιν έπί χρόνον έξαρτώμενον άπό τήν 

ψυχικήν αίηών κατάστασιν τήν βεβαρυμένην η μή μέ πράξεις μή 

συμβιβαζομένας μέ τήν ήθικήν, τήν δικαιοσύνην καί τήν άρετήν. 
Αϋτη εΤναι ή περίοδος τής τιμωρίας καί τής καθάρσεως καθ' ην 

έπεμβάσεις πνευματικών όντων άνωτέρων ένεργούντων κατ' 

έντολήν καί συμφώνως πρός τούς πνευματικούς νόμους διευκο
λύνουν τά πνεύματα αύτά νά άπαλλαγούν άπό τά έπιβαρύνοντα 

αύτά άμαρτήματα καί κατά νόμον φυσικόν νά λάβουν τήν θέσιν 

του εκαστον είς τήν σειράν τής ένσαρκώσεως είς άνθρωπίνους 
όργανισμούς. Ό νόμος τής δικαιοσύνης αύστηρώς έφαρμόζεται 

μέ σκοπιμότητα καί άγάπην. 
Τά δέ εχοντα όργανισμόν, κατατάσσονται είς άνωτέρας βαθ

μίδας καί ζώσιν ώς ένσυνείδητα όντα, μέ όλος τάς νοητικός καί 

συναισθηματικός έκδηλώσεις, συμφώνως πρός τούς πνευματι
κούς νόμους οϊτινες έχουν θεσπισθή ύπό πνευμάτων άνωτάτης 

έξελίξεως, χαρακτηριζομένων ώς Θεοτήτων. 
Είς τόν κόσμον τούτον οί βασικοί νόμοι τής άγάπης, τού έρω

τος καί τής έλευθερίας, λαμβάνουν ούσιαστικήν έκφρασιν καί 

πλαισιούμενοι ύπό τού νόμου τής δικαιοσύνης δημιουργούν τήν 
έπιθυμητήν ζωήν, τήν όποίαν ή Μοίρα έθεσεν ώς τελικόν σκοπόν 

διά τό άνθρώπινον πνεύμα. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ 

α) Ή ψυχή εΤναι σύνθεσις άφθάρτων ούσιών τής φύσεως, ητοι 
ήλιακής ύλικής ούσίας καί ήλιακής ένεργείας, έχουσα έν έαυτή 

τάς ίδιότητας τού φωτεινού ήλιακού αίθέρος τού όποίου προεξέ

χουσα δύναμις εΤναι ή πνευματική ένέργεια η ήλιακός λόγος. ΕΤ

ναι αί:τή καθ' έαυτή άθάνατος. ΕΤναι μέρος τής θεότητας άπό κα
ταγωγής τών ούσιών καί έχει δυνάμει έντός της πάσαν τής φύσε

ως έκδήλωσιν, μέ άνώτερον σταθμόν τήν θεοποίησίν της. 

β) Διά νά ζήση καί έξελιχθή είς τό διάφορον έκάστοτε περι
βάλλον εχει άνάγκην μορφής η ένεργητικού μέσου, διά μέσου 

τού όποίου νά δύναται νά άφομοιώνη τού περιβάλλοντος τήν 

ένέργειαν καί νά έκδηλώνη δι' αύτού τάς ίδίας αύτής δυνάμεις. 

γ) Τό μέσον τούτο τό δημιουργεί ή ψυχή τή συνδρομή τών δυ

νάμεων τού Ούρανού καί τής Γής καί διά μέσου τούτου ή ψυχή 



1'J'J2 ΠΓ_Jl(_Jί_ (_J ί_V (JΓll_}L_ 1 C1r I i ,, ( L [ HfΨ!I 1 , ' ,
.:_ 1 .,ι 

(ρχεται είς επαφήv με το περιβαλλοv rης και δια τού αφομοιωιΊ

κού οuοτr'1μοτος τού οργαvου rouτou, ενεργεί ωc, ενσυνειδη roc, 
uπαρξις εν χωρω και εν χρονω 

δ) Ο όvθρ�Jπιvος οργανιομος ειναι η τελειοτερα οργονικη 

μορφη εις την Γην και είναι το τερμο rής εν τη ΓrΊ uπορξεως rrις 

Δια τού όργαvιομού τοuτοu εξεδηλωοεv ο,τι ειχε να εκδηλωοrι 

διcι τώv οuνεχώv έvοαρκωοεωv της, οφομοιωvοuοα πόσον ενερ

γειαv κοί γvώοιv οχεοιv εχοuσαv με τον σκοπον τιΊς εξελιξεως 

της εv τή Γή Αλλα περαv τοuτου εχει αvαγκηv vεou πνc:υμοrι

κού όργαvιομού μη uποκειμεvοu εις τον voμov τού θαvοτοu. 

ε) Νόμοι υλικοί και πvεuματικοι εφορμοζοvται και μεοο φυσι

κό χρηοιμοrιοιούvτοι urιo τής ψυχής και τής θεοτητος δια vo 
δημιοuργηθή ό vεος πvεuματικος οpγαvισμος με βοοιv τον 

uπορχοvτο uλικοv τοιούτον με τος εv οuτώ δpωοος δημιοuργι

κας δuvcιμεις και τόv οuvδετικοv λογοv τον οποίον ποραλαμβο

vει 11 ψυχή όπο τον όστρικόv κοομοv πριν εvοορκωθή δια vo οu

vεχίοη τήv πορεία τής έξελίξεώς της ως φuοικοv δικαίωμα και 
μετά τόv θάνατον τού υλικού σωματος 

οτ) 'Η βοήθεια και κοθοδηγηοις οvωτερωv πνευματικών 

οvτωv είναι όποραιτητος, uπογορεuομεvη uπο τού voμou τής κα

θολικής όλληλεπιδρόοεως κοί ολληλεγγuης, προοδιοριζοvτος 

τήv έκ τής είμορμέvης μέλλοuοοv πορείοv της ψυχής 

ζ) Δέον vo έvvοηθή ότι ο Σuvδετικος λόγος δια τος εvσαρκω
οεις της ψυχής είς γήlvov όργοvιομόv είναι άποροιτητος διοτι 

ούτος έχει ούvθεοιv όπο οuσιος οί οποίοι μετέχουν τώv ίδιοτη
τωv τώv ούοιώv της ψuχtΊς κοί τώv ίδιοηiτωv τώv ουσιών τού υλι

κού όργοvιομού 

η) Αί παραγωγικοί δυνάμεις τού άvθpωπιvοu οργανισμού δια 

τού άvοβολισμού κοί διό μέσου τού έγκεφάλοu και τού νευρικού 

συστήματος, ώς προοvεφέρθη καί έχοuσοι έv εοuτοίς ήλιοκήv 

έvεργητικήv βάσιν έvισχuόμεvοι δέ και uπο δυνάμεων πνευματι
κής φύσεως κοθίσ.τοvτοι ό κύριος δημιουργικός παράγων νέου 

πνευματικού όργοvισμού. Τούτο είναι ή γνώσις τώv θεοοοφικώv. 

φιλοσοφικών. θρησκευτικών κοί μυστηριακών οuοτημάτωv, ως 
θά ήδύvοτο πός τις, διά της έvδελεχοϋς μελετης γνωστών κοί 

άλλων σπανίων κειμένων όρθοδόξωv κοί μή vά πιστοποιηση, 

έχων όμως έλεuθέροv κοί άvεπηρέοστοv διάθεσιv. 
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Οί γνώμες τών άρχαίων φιλοσόφων: 
1. Γιά τήν άρετή

1992 

Άρετή είναι μία ύγιής διάθεση τής ψυχής καί όμορφιά καί δύναμη, 
έvώ κακία είναι ή άρρώστια, ή άσχήμια καί ή άδυvαμία της. 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Πολιτεία 440,Ε) 
(Αρετή ... ύγιειά τε τις αν εϊη καί κάλλος καί εύεξία ψυχής, κακία δέ 
νόσος τε καί αίσχος καί άσθέvεια). 

Άρετή τού λογικού μέρους τής ψυχής είναι ή φρόνηση, γιατί είναι 
ή ίκαvότητα τής ψυχής γιά κρίση καί θεώρηση τώv έvvοιώv. Άρετή 
τού θυμοειδούς είναι ή άvδρεία, γιατί είναι ίκαvότητα vά άvτιστεκό
μαστε καί vά ύπομέvουμε τά δεινά. Τού έπιθυμητικού είναι ή 
σωφροσύνη, γιατί είναι ή ίκαvότητα έγκράτειας καί μέτρου στίς 
ήδοvές τού σώματος καί όλης τής ψυχής άρετή είναι ή δικαιοσύνη. 

ΜΕΤΩΠΟΥ (Πυθαγορείου, Άvθ. Στοβαίου Α, 64) 
(Τώ μέv γάρ λογιστικώ μέρεος τός ψυχός άρετά οί φρόνησις, κριτι
κά γάρ έvτί καί θεωρητικά έξις. τώ δέ θυμοειδέος ά άvδρία· έξις 
γάρ έvτί άvτερειστικά καί ύποστατικά τώv δεινών· τώ δ' έπιθυμητι
κώ ά σωφροσύvα· μετριότης γάρ έvτί καί κατοχά ποθ' άδοvάv τάv 
διά σώματος όλας δέ τός ψυχός ά δικαιοσύvα). 

Μπροστά στήv άρετή οί άθάvατοι θεοί εβαλαv τόv ίδρώτα· ό δρόμος 
δέ πρός αύτήv είναι μακρύς, καί άvηφορικός καί στήv άρχή άvώμα
λος δταv δμως πλησιάζει πρός τό τέλος, άπό έκεί πιά γίνεται εύκο
λος, άπό δύσκολος πού ήταν πρίv. 
ΗΣΙΟΔΟΥ (Έργα καί Ήμέραι 289-292) 
(Τής δ' άρετής ίδρώτα θεοί προπάροιθεv εθηκαv 
άθάvατοι· μακρός δέ καί όρθιος οίμος ές αύτήv 
καί τρηχύς τό πρώτον· έπήv δ' είς άκρον ίκηαι, 
ρηιδίη δή έπειτα πέλει, χαλεπή περ έούσα.) 

"Όλο τό χρυσάφη, πού βρίσκεται έπάvω καί κάτω άπ' τή γή, δέv εχει 

τήv άξία πού εχει ή άρετή. 
ΠΛΑ ΤΩΝΑ (Νόμοι, 728 Α) 

(Πός γάρ 6 τ' έπί γής καί ύπό γής χρυσός άρε τής ούκ άvτάξιος) 

2. Γιά τήν εύτυχία

Ποιός είναι εύτυχισμέvος; αύτός πού εχει ύγεία, είναι πλούσιος σέ 
ψυχικά χαρίσματα, κι ό χαρακτήρας του μπορεί vά καλλιεργηθεί. 

ΘΑΛΗ (Διογ. Λαερτ. Βίοι Φιλοσ. Ι,37) 
(Τίς εύδαίμωv; «ό τό μέv σώμα ύγιής, τήv δέ ψυχήν εύπορος, τήv δέ 
φύσιν εύπαίδευτος». 



Την εuδcιιμονιcι κcιι τήν μcικcιριοτητcι δε φερνοuν οιJτε τcι πολλcι 

χρημcιrcι, ourε ο 6γκος rών υλικών πρcιγμcιrωιι, οuτε η εξοuσια, 

υurε η ισχuς, cιλλcι η ελλειψη λurιης, η rιραοτητcι τc,"jv rιαθc,1ν κcιι η 

διcιθεση rrjς ψuχης orcιv εινcιι σuμφωνη με τη φuση. 

ΓΙΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ( Ηθικcι, 37 Α) 

(Το εuόcιιμον κcιι μcικcιριον ου χρημcιτων πλήθος οuδε πρcιγμcιτωv 

ογκος οuδ' cιρχcιι τινες εχοuσιv οuδε δuvαμεις, αλλ · cιλuπιcι κcιι 

πρcιοrης rιcιθώv κcιι διαθεσις ψυχής το κc ι

τα φuσιν οριζοuσcι) 

Εuτuχεστcιτος εινcιι εκεϊvος που δεv εχει κακιcι στηv ψuχη του, για

τι cιποδειχτηκε οτι cιurη ειvcιι ro μεγαλuτερο ano rcι κακα. 

ΓIΛΑ ΤΩΝΑ (Γοργιας 4 78 Ε) 
(Εuδcιιμοvεσrcιτος μεv cιρα ο μή εχωv κcικιcιv εν ψυχή, επειδή τοϋ

rο μεγισrον rώv κcικώv εφcιvη) 

Εuτuχης εινcιι εκεϊvος, που εχει αποκτησει πλοϋτο θειων γνωσεωv, 

δuοruχης δε εκεϊvος, που εχει σκοτειvη ιδεcι για rouς θεοuς. 

ΕΜΠΕΔ ΟΚΛΗ ( Αποσπ. 133, Dιels) 

( Ολβιος, ος θειωv πρcιπιδωv εκτησcιτο πλοϋτοv, δειλος δ', ω σκο

ιοεσσα θεών περι δοξcι μεμηλεv). 

Ο cιντρcις κcιι η γuναικcι ε[vαι εuτu'{εϊς, οταv ειvcιι καλοι και αγcιθοi 

ro αvτιθετο δuστuχεϊς εινcιι οι dδικοι καi οι πονηροι. 

ΠΛΑ ΤΩΝΑ (Γοργιας 4 70 Ε) 

(Τον μεν γαρ καλοv καγαθοv dvδρα και γuναϊκα εuδαiμοvcι είvαi, 

φημι, τον δε αδικοv και ποvηροv dθλιοv) 
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ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 

1992 

Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

3ον (συνέχεια προηγουμένων) 

Στή σημερινή μας έργασία θά έξετάσουμε τήν πρώτη βαθμί
δα πνευματικής έξασκήσεως όπως τήν καθορίσαμε στό τέλος 

τής προηγούμενης όμιλίας μας. Πρώτον καί κύριον πρέπει ή 

ψυχή μας νά στραφεί nρός τή θεία φύση καί νά έξασκηθή νά δια

βάζει καί κατανοή τό θείο βιβλίο της καί νά έφαρμόζει τούς 

θείως νόμους της. 
Τά φαινόμενα καί διδάγματα τού βιβλίου αύτού δέν πρέπει νά 

έξετάζονται έξωτερικά καί έnιnόλαια άλλά μέ τά έσωτερικά συ
ναισθήματα τής ψυχής έμβαθύνοντας κάθε φορά καί περισσότε

ρον στή σοφία τής θείας δημιουργίας. 'Ολίγον κατ' όλίγον τό 
άστρικό πεδίο έξελίσσεται nρό τού μαθητού καί άnοκαλύnτει τήν 

ϋnαρξή του άνάλογα μέ τήν έτοιμότητά του. 'Όταν εΤναι προχω
ρημένος άνέρχεται σέ άνώτερο έnίnεδο πού όδηγεί στόν πνευ

ματικό 'Όλυμπο. Πρέπει όμως σ' αύτή τήν πορεία του νά μήν χά
νει δυνάμεις άσκόnως διότι ή πνευματική αύτή έργασία είναι δυ

νατόν νά τόν παραπλανήσει άnό τό σωστό του δρόμο. Αύτά τά 
πράγματα θά τόν διδάξουν όταν εΤναι καιρός άρκεί νά έχει όρθό 
προσανατολισμό στούς άνώτερους κόσμους καί προπαντός πί
στη στήν ϋnαρξή του καί άγάnη nρός αύτόν καί όλα τά όντα. Στόν 
κόσμο τής ψυχής (η άστρικό πεδίο) όπως καί στόν κόσμο τής 
σκέψεως (νοητικό πεδίο) σκέψεις η αίσθήματα ένεργούν nρός 
όλληλα, όπως τά αίσθητά άντικείμενα έnί τού φυσικού κόσμου. 

Στό δρόμο τού έσωτερισμού δέν εΤναι δυνατό νά προοδεύσει 
κανένας, έάν δέν συνειθίση νά ήνιοχεί έnί τών σκέψεων καί τών 

αίσθημάτων του, μέ τήν αύστηρότητα πού έφαρμόζει καί στίς πρά
ξεις του. Έn' αύτού ύnάρχουν νόμοι άνάλογοι γιά τόν ψυχικό καί 

νοητιι:ό κόσμο. Φθάνει δέ κανένας στήν έnίγνωση αύτών, άnο
φεύγοντας σκέψεις η αίσθήματα άντιτιθέμενα nρός τή λογική. 

Κατά συνέπεια πρέπει νά άnαγορεύεται κάθε αύθαίρετη 
όνειροnόληση, κάθε έnιnολαιότητα, πού δέν διευθύνεται ύnό 
τής λογικής. 'Όταν τούτο άnοφεύγεται μέ τήν προσεκτική άσκη
ση θά έnιτευχθεί ό προσανατολισμός τού άνθρώnου στούς άνώ
τερους κόσμους. 'Ολόκληρη ή θεία φύση άρχίζει νά άnοκαλύ
nτει τά μυστικά της. Κάθε νέος σπουδαστής τού έσωτερισμού 
πρέπει νά μάθει νά άκούει άκόμη καί τά πλέον παράδοξα καί 



Πt;,Σ ΛΠΓJf" ΓΛ ΤΛΙ Η Σ (r ΙΕιΔΗΣΗ I Cιr i Λr ΙΩ ΓΕΡCιr i f"(JΣtΛCN i :!.(? 

ίηελη χωρις vu βιοζετuι νο κpιvει, εnικρινει η vo εκφροσει τη 

δικη του οποψη. Αυτη είναι μια οσκηση της εσωτερικής σχολής 

και τού Πυθογορu nροκειμενου ο κοθε vεος σnουδοστης της 
ΒΤ vo οκουει τον εκ TG)V Ενδον λογοv και vo τού οnοκολunτο

vται όλήθειες διανοητικής φuσεως Η σιγη τον εμοθε vo οκουει 

πνευματικώς και οκροόται τG)ν διδασκαλιών τώv ονωτερωv κο

σμωv, τώv nvεuμοτικώv βοθμιδωv τοu nvεuμοτικοϋ Ολuμποu 

Εν οσω οκουμε τους λόγοuς-διδοσκολιες εvος μεμυημεvοu στη 
ΒΤ δυvομεις και εnιδροσεις τού αvωτερου κοσμου ενεργούν 

έφ' ημG)ν οι οnοϊες θα μός μετομορφωσοuv ασφαλώς γιο vo πο

ρευθούμε συvειόητώς προς το φωτισμο 

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Ειvαι η δυvομη nou αnοκτό ο οvθρωnος vo βλε

nει μέ τους nvεuμοτικους οφθολμους, με το αισθητr;ριο οργοvο 

της ψυχής. Τοτε nολλοι δρομοι τού αvοιγοvται και τότε εχει πε

ρισσότερο τήv ανάγκη φωτεινού διδασκάλου, να τον nροφuλοξει 

άnό τούς κιvδυvους nού είναι έvδεχομεvο vo τού συμβούν Μιά 

προφύλαξη είναι άvογκοίο ono εvov nεnειρομέvο οδηγό και 

όποιος δέv τη λαβει, θα είναι κολυτερα vά έγκαταλειψει καθε 

προσπάθεια έπι τού πεδίου τού έσωτερισμού. 

Ό 6vθρωπος που γιvεται ερευvητης τώv άvωτερωv nεδιωv 

πρέπει vά μην χασει κομια ano τις ορετες του και τήv ευγεvειο 

τιϊς ψυχής του, ούτε ano την αγαθότητα του rΊ την εuαισθησιο του 
άπέvοvτι κοθε οληθειος Αvτιθετο η ήθικη του ισχυς, η εσωτερικη 
του όρμοvίο, οι ικανότητες ποροτηρησεως τού οργανισμού καί 

τής ψuχιϊς του πρέπει να ενταθούν και πολλαπλασιασθούν. 

Στήv έnοχή μας πολλοί όvθρωnοι ζητούν τήv έσωτερικη ολη

θειο και μέ πολλούς τροπους και πολλές φορές με μεθόδους 

έπικίvδυvες και έπιλήψιμες. Γι' αύτο το λόγο. εκεϊvοι που γvωρι

οοv τιiv άλήθειο, υπέδειξαν την κλείδα τής άποκαλuψεως, τής 
άπόκρυφης ούτής άγωγής, γιο να προφυλάξουν οπό τούς κινδύ
νους και να μην δίδονται «το ογιο τοϊς κυοί» κατά τήv χριστιοvι

κήv ρήσιv κοί «οί μοργορίται εις τους χοίρους ... Ειvαι άληθες οτι 

0111 οποuδιi τιϊς Β.Τ. ύπάρχοuv κιvδυvοι γιά κοθε έπιπόλοιο και 

άκατάρτιοτο έρεuvητή χωρις όχι μόνο βοήθεια διδασκάλου άλλο 
κοί καταλληλότητα δική του, ήθος και ψυχική ώριμότητο. Οί άλή

θειες τού έσωτεριομού προωρίζοvτοι γιά τά ώριμο παιδιά τής 

γής πού δέv θά τίς καταχραστούν ποτέ. 

Έκεϊvος πού δέv ειvοι ίκοvός γιο τίς άλήθειες αυτές δέv άξι
ζει ούτε ώς μαθητής κοί ποτέ δέv θά μπορέσει vά φθάσει οτήv 

κατανόηση ούτώv και τήv άπόκτηση τής σuvειδησης τώv άvωτέ
ωv κόσμων και τώv πνευματικών βοθμί ων πού άποτελούv την 
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ίεραρχική του τάξη. «'Εκάς οί βέβηλοι» έγραφαν οί Μυσταγωyοί 

στά μυσταγωγικά σκηνώματα. Άnό τούς άνθρώnους αύτούς τό 

πνευματικό καί άστρικό πεδίο θά διαφεύγει άnό τήν άντίληψή 

τους. Ένώ οί κατάλληλοι θά άνέρχονται τίς πνευματικές βαθμί

δες καί θά δέχονται τή βοήθεια τών άοράτων κόσμων, γιά νά 

φθάσουν στόν πνευματικό 'Όλυμπο. 

Οί σκέψεις μας αύτές έχουν δοκιμασθεί άnό τής άρχαιοτά

της έnοχής είς τάς έσωτερικάς σχολάς τών Μυστηρίων nρίν 

αύτά nαρακμάσουν άnό άνίκανους καί άκαταλλήλους νά συνεχί

σουν τό θείο μεταμορφωτικό έργο nρός τίς ψυχές τής Γής. 

Προσπαθούμε νά ύnοδείξουμε τόν ασφαλέστερο τρόπο καί 

εύnροσnέλαστο yιά ολους, άλλά γιά νά yίνη κανένας μύστης 

πρέπει νά περάσει ολα 600 στά προηγούμενα έχομε αναπτύξει. 

'Όταν ό άνθρωπος μέ τήν πρέπουσα άγωyή άnελευθερώση τήν 

πνευματική του διαίσθηση κοί κατανοήση τά Μυστήρια τής Θείας 

Φύσεως, θά κατανοήση οτι: στον κάμνεις ένα βήμα nρός τά 

έμnρός στήν αποκάλυψη τών άnοκρύφων 'Αληθειών, κάμε τρία 

έnί τού πεδίου τής ήθικής τελειοnοίησής σου. 

Ό έρευνητής πρέπει νά άναζητό εύκαιρίες γιά τήν ανάπτυξη 

τών άρετών του, τήν κάθαρση, τότε μπορεί νά προχωρήσει στήν 

έρευνα τών μυστικών τής φύσεως, τά όnοία τά αίσθητήρια όργανα 

τού όργανισμού κρύnτουν άnό τήν μή έξελιyμένον καί έξασκημέ

νον άνθρωnον. 'Απαιτείται nρός τούτο νά σηκώσει τόν πέπλο ό 

όnοίος καλύπτει τούς πνευματικούς όφθαλμούς του, μέ τήν άνά

λοyη μέθοδο καί προπαρασκευή πού άnαιτείται yιά τήν κατανόη

ση τού απορρήτου τών ανωτέρων κόσμων καί τής συμβολικής 

γλώσσας τών μυσταyωγών προκειμένου νά όδηyηθεί nρός τή Μύ
ηση, ή όnοία αποτελεί τήν ύψηλότερη κορυφή έnοnτείας καί συ

νειδητής κατανοήσεως τών άνωτέρων κόσμων, άφού διήλθε έnα

ξίως διά τής παρασκευής τήν όnοία άναλύσαμε, τού φωτ:σμού καί 
τής Μυήσεως τήν όnοία θά αναπτύξουμε προσεχώς. 

Χωρίς τή Μύηση ό άνθρωπος δέν μπορεί νά αποκτήσει τή συ
νείδηση αύτή καί τή γνώση τών ανωτέρων κόσμων τής πνευματι

κής ίεραρχίας καί μόνον πολλές μετενσαρκώσεις ειναι δυνατόν 

νά βοηθήσουν κάθε ψυχή, ένώ αύτή διά τών μυήσεων έnισnεύδε

ται. 

'Όπως δέ κατά κόρον έχουμε τονίσει κάθε άνθρωπος πρέπει 

νά γνωρίζει έκ τών Μυστηρίων έκεϊνο μόνον τό όnοίον ή έξέλιξή 

του καί ή ποιότητα τής ψυχής του τοϋ έnιτρέnει. 'Όλοι οί μυηθέ

ντες στά Μυστήρια ύnάκουαν στήν έντολή τής Σιγής ή όnοία δί

νονταν nρός αύτούς, άnό τήν πνευματική άρχή, τό διδάσκαλο 
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Μuοταγωγο και η δuvαμη τ1Ίς Σιγης οuvτελούοε οηι μεταμορ
φωοη έκείvrι τού εσωτερικού κοομοu που άναβε το εοωτερικο 
φ�':Jς της ψuχr"ις προκειμεvοu δια τC)ν οργαvωv της να ελθ11 οε 

έποφή μέ τους αvωτεροuc; κοσμοuς, v αποκτηοει σuvειδηοη αu

τCJv καί vcι λαβει εξ' οuτ�Ύv το χαριομcι-δικαιωμα να γvωριοει την 
ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Ο βοθμος τrΊς μuηοεως είναι η οποκολuψ11 της μεθοδοu με 
τη όnοία συντομεύεται ο φωτιομος κοθε ψuχης, γινετοι η οvα

γέvvηοη οuτης και οuvτομεuεται τό μετομορφωτικο της εργο, 

έργο cλομψεως και φωτισμού, το οποϊο υπέστη και ο Θεϊος Ιη
σούς με τη Θεια Μεταμορφωση του, οπως μαρτυρούν το κειμεvο 

ηΊς Καιvης Διαθηκης 
Οι βαθμίδες όμως αυτες ειvαι δuοκολο vo κατακτηθούν χωριc; 

τις nροuποθεοεις τού εξαγνισμού και της κοθαρσεως uπο κοθε ει
δοuς κακιες, προληψεις και προκοτοληψεις Η θειο Γνωση ήτο ο 
απηγορεuμέvος καρπός και δεν μπορούσε να είναι κτημα τού 

πρωτοu άvεξελικτοu οvθρωποu Οτοv ήλθε καιρος ο Προμηθεuς 
πού αποτελεϊ το σuμβολο τού πρωτοu Μuοταγωγού, την αρπαξε 
άπο το Θεϊο Ολuμπο και την προοφερε με το Μuοτηρια του πρός 
τις cjριμες ψuχες της Γης διά τών θειωv Μuοτηριωv του. 

Η μετάβαση ο· αuτες τις βαθμιδες είναι εuκολωτεpη προς τα 
αvωτερο βηματα δια της Παροσκεuιlς, τού Φωτισμού και της 

Μuήοεως οτοv τα Μuοτηρια λειτουργούν κανονικώς 
Τοτε τού οnοκαλuπτεται εκείνο το οποίο ο βοθμος και η 

ποιοτητο της ψuχης του δικο1ούται να μόθη και τού διδεται το 
φώς έκείvο που οvτεχει ο οφθολμος του και δεν . θα τόv τu
φλωσει. Αuτος ειvαι ο λογος που η αποκολuψη της Γvωσεως γι

vεται προοδευτικώς και βαθμιαίο. Περvαει τη δοκιμασία τών 

έμποδίωv, τού vερού-κοθορση κοί τού Πuρος την ελομψη, τό 

φωτισμό δια τού πνευματικού πuρος Οταν τούτο συμβεί έχει 
έπιτεuχθεί και η οuvειδητή άvτιληψη τώv άvωτερωv κόσμων που 
δρούv ύπεραvω τού υλικού κόσμου και αποτελούν τήv ιεραρχία 
τού πνευματικού κόσμου. 

Τότε έvεργοποιούvται τα οισθηττlρια οργαvο της ψuχης τού 
μuστοu, Ιl διόραση, ή διοκοή. η ένόροση κοί ή σuνειδητη σuvερ

γοσίο της, όvολογο μέ την ποιοτητό της, βαθμιδο της πvεuματι

ΚΙlς ιεραρχίας, η οποίο θα διοχετεuει, πρός τήv ψuχη αυτή τη 
Γvcοση έκείvη πού οδηγεί πρός τήv Αλήθεια Ακομη είναι γεγο
νός ότι ύπόρχοuv ότομο έξελιyμέvο τό οποίο εxouv όσuνειδητο 

αυτές τίς δυνάμεις, λόγω ψuχικης έξελίξεως. χωρις vό όσχολού
vτοι σήμερα μέ τόv έσωτερισμο. Αuτοι είναι βοηθοι στήν όvθρω-
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πότητα καί διέρχονται τή ζωή τους διαχέοντες σ' αύτή ευλογία 

καί άγαθοεργία, άκτινοβόλο καί άλλα δώρα πνευματικά τά όποία 

φαίνονται υπερφυσικά καί ή διαφορά μεταξύ αύτών καί τών μυ

στών είναι οτι οί τελευταίοι ένεργοϋν μέ άπόλυτη συνείδηση καί 

διαύγεια, είναι έπόπτες ένσυνείδητοι. 

Οί τελευταίοι άποκτοϋν μέ κατάλληλη άγωγή τή μύηση, έκεί
νο τό όποίο οί πρώτοι δέχτηκαν ώς δώρο ύπό άνωτέρων δυνάμε

ων ώς βοήθημα στήν άνθρωπότητα. ΕΊναι οί Χριστοί άνθρωποι οί 

όποίοι φέρνουν τή θεία ευλογία καί άξίζουν είλικρινοϋς σεβα

σμού καί προσοχή άκόμη καί άπό τούς μύστες. 

Πρέπει νά προσεχθεί ίδιαίτερα, οτι έφ' οσον βρισκόμαστε στή 

γή, έν όργανισμώ δέν πρέπει νά παραμελούμε τά συνήθη καθή

κοντα τής ζωής μας μέ τήν πρόφαση οτι άνήκομε σέ άνώτερη 

ζωή καί τοϋτο διότι ό ανθρωπος στή γή έχει άνάγκη: α) Τών ύλι

κών άγαθών γιά νά ζήση. β) Τής ήθικής κοινωνικής συμπεριφο

ράς γιά νά έξελίσσεται άπρόσκοπτα καί γ) Τής πνευματικής του 

διαπαιδαγώγησης στά θέματα τής άνώτερης ζωής γιά τήν έπαφή 

του μέ τίς συνειδήσεις τών άνωτέρων κόσμων, κατεύθυνση πού 

θά τόν όδηγοϋν οί άθάνατες ίεραρχίες τών άνωτέρων κόσμων, 

άπό τίς όποίες ένσυνείδητα θά δέχεται τήν θεία καθοδήγηση 

κάθε άνθρωπος μύστης, ή όποία θά τόν όδηγή πρός τό Φώς. 

Έδώ ομως χρειάζεται σθεναρή άπόφαση, ευθύτητα κρίσεως 

καί δύναμη, προκειμένου νά διακρίνει τό πραγματικό άπό τό φα

νταστικό. τήν Άλήθεια άπό τό Ψεϋδος, διότι μόνη ή Άλήθεια 

πρέπει νά χρησιμεύει πάντοτε ώς Πυρσός είς τάς πράξεις κάθε 

νεομύητου στόν έσωτερισμό, πού έπιθυμεί νά άποκτήσει τή συ
νειδητή κατανόηση τών άνωτέρων κόσμων. 

Τά άτομα τά όποία είναι δεισιδαίμονα καί όνειροπόλα είναι 

όχι μόνο δύσκολο άλλά καί έπικίνδυνο νά άσχοληθοϋν καί νά 

προοδεύσουν στήν άτραπό τοϋ έσωτερισμοϋ. Διότι τά έλαττώμα

τα αύτά είναι οί μεγαλύτεροι έχθροί γιά τόν κάθε έρευνητή τής 

άνώτερης Άλήθειας, τοϋ Έσωτερισμοϋ. Εϊμεθα υποχρεωμένοι 
νά έπισημάνουμε ότι: «Χωρίς λογικές σκέψεις τά βήματα κάθε 
έπιnόλαιου θά άποβοϋν μάταια καί εΤναι άνάγκη νά έγκαταλείψει 
κάθε προκατάληψη». Τότε μόνον έχει τό δικαίωμα νά είσέλθει 
είς τό «·Εργαστήριον- Ναόν τής Άνώτερης Γνώσεως καί συλλει
τουργεί ό θνητός μέ τίς άθάνατες ύπάρξεις τών άνωτέρων κό
σμων, ένσυνείδητα. 

Είναι άνάγκη, ό μεμυημένος νά ξεσχίσει τούς πέπλους πού 
συσκοτίζουν τούς πνευματικούς του όφθαλμούς, νά γίνει Έπό
πτης τών διακεκριμένων ίκανοτήτων, οί όποίες τοϋ άποκαλύ-



1992 ΠΩΣ ΑΠΟΚ ΓΑ ΓΑΙ Η Σ'Ο,JΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩr,J ΚΟΣΜΩr� 281 

πτουν τά μυοτήpιο τών άvωτέpων κόσμων κοί νά κοταοτεϊ ατό 

βασίλειο τοΟ πνεύματος, τό ίοοδύναμο έκείνου τό όποίο ή θεία 

φύοη τόν έκαμε ατό φυσικό κόσμο, μέ δικαίωμα τήν άοκηοη της 

Βαοιλικης Τέχνης 

Ο κύpιος της Β.Τ. διακpινεται άπό έλλειψη παθών, τοπεινc;)v 

διαθέσεων, εύγενική καί άκτινοβόλο συμπεριφορά, ενώπιον τών 

όποίων, όταν ύπάρχουν, ή ονωτερη Γνώση όπιοθοχωρεϊ Εκείνος 

δέ πού επιθuμεϊ τήν έοωτερική Σοφία γιά ιδιοτελείς σκοπούς 

πρέπει νά είναι βέβαιος ότι ποτέ δέν θά τήν άποκτήοει. Στούς 

κατάλληλους έρχεται μόνη της. 

Οφείλουμε νά ποροτηρηοοuμε ευθέως με οξυδέρκεια τά 

έλοττώμοτο κοί τις αδυναμίες μας κοί νά άποκοθορθοuμε άπό 

όλο τά πάθη, έκείνο πού οuντοροζουν τόν άμύητο κόσμο. Μόνο 
μέ τή γνώση τοΟ έοuτοΟ μας, μποpοuμε νά έξωβελίοοuμε τά 

έμπόδιο της πνεuμοτικης μας προόδου. Η Εσωτερική Γνώση 

άποιτεί ίδιοίτερη είδική άγωγή τών έπιθuμιών μας. 

Πολλοί άνυπομονοΟν και άρχίζοuν vά άμφιβάλλουν έπειδή 

γιά πολλά χρόνιο κοτοπολέμηοον μερικά τους έλοπώμοτο 

χωρίς άποτελέομοτο. Τά άποτελέομοτο τοΟ έοωτεριομοΟ έμφο

νίζονται μέ όλες τίς προυποθέοεις πού άνοπτύξομε. Είναι γεγο

νός ότι Αγαθότητα κοί Σιγή, σιγή Πυθαγόρειο συνοδευόμενες 

μέ ύπομονή και γαλήνη είναι δυνάμεις οί όποϊες άποκολύπτουν 

οτίς ψυχές τόν κόσμο τών ψυχών κοί οτό πνεΟμο τόν κόσμο τώv 

πνευμάτων. 

Τότε ή έπεvέργειο τών άvωτέρωv κόσμων, θά ένερyοπο,ήοη 

τά οίοθητήριο όργανο της ψυχης, όπως τό φώς τοΟ Ηλιου ένερ

γοποιεϊ τούς όφθολμούς τοΟ όργοvιομοΟ, νά βλέπουν τά οχήμα

τα κοί τά χρώματα. 

Τότε, μέ έποπτείο πλέον, άποκταται ή συνείδηση τώv άvωτέ

ρωv κόσμων, οί όποϊοι μέ προθυμία θά μας άποκολύψουv τά μυ

στικά τους κοί τήv ποvτοδuvομίο τους έπί της Φύσεως διά της 

Β.Τ. Ή έπιτυχιο ούτή είναι άδύνοτος γιά όσους οτεροΟντοι στα

θερότητος χαρακτήρα, άγvότητος κοί ύπομοvής. 

'Επειδή όμως κοί ή Βασιλεία τώv Ούροvών βιάζεται, άvομφι

βόλως ύπάρχουv κοί όλλοι δρόμοι πού όδηγοΟv ταχύτερο οτό 

τέρμα. Αύτοί οί δρόμοι χρειάζονται μεγάλη προσοχή κοί δέv 

πρέπει. χωρίς σοβαρούς κινδύνους νά κοινοποιοuvτοι χωρίς 

έλεγχο κοί μεγάλη προσοχή κοί τοΟτο διότι: είναι δυνατόν vά 

έχουν γιά κάθε άκοτάλληλο κοί άνέτοιμο, ώριομένο άποτελέ

ομοτο έπικίνδυvο κοί προϋποθέτουν τήv όμεοη έπέμβοοη η του

λάχιστον τήν είδική συνεχή παρακολούθηση ένδεδειγμέvοu 
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όδηγού. "Άλλως μας περιμένει, όχι τό άνέσπερο φώς άλλά τό 

«έντυπωσιακό» σκότος τού "Άδη καί ή παραπλάνηση σ' αύτό 

χωρίς έπιστροφή. 
Έπ' αύτών δέν μπορούμε χωρίς κινδύνους νά άποκαλύψουμε 

περισσότερα, τά όποϊα προσφέρονται, άλλά καί έπιμελώς άπο

κρύπτονται, σέ σύμβολα καί άλληγορίες, προκειμένου νά κατα

νοούνται άπό κείνους πού δέν κινδυνεύουν καί δικαιούνται νά 

φωτισθούν άκινδύνως άπό τήν άποκρυπτογράφηση τού έσωτερι

κού περιεχομένου τους. 

Ό Έσωτεριστής γνωρίζει γιά τούς δρόμους αύτούς πράγμα

τα τά όποϊα, θά φαινόταν παράδοξα στούς άμυήτους, μέ κινδύ

νους νά τόν θεωρήσουν άκόμη καί τρελλόν. 

Στόν έσωτερισμό ύπάρχουν όροι καί προϋποθέσεις πού δέν 

πρέπει νά παραβιάζονται καί νά έφαρμόζονται μέ προσοχή καί 

σχολαστικότητα. 

ΠΡΩΤΟ: Πρέπει νά άγρυπνούμε στή διατήρηση τής σωματι

κής καί πνευματικής ύγείας καί όν αύτό δέν έξαρτόται άπό μός 

πρέπει νά προσπαθούμε καί νά έπιδιδόμεθα στήν άπόκτηση τής 

ύγιούς γνώσης τής Άλήθειας. Κανένας μυσταγωγός δέν θά άπο

πέμψη ποτέ κάποιον άσθενή μαθητή, άρκεί αύτός νά θέλει νά 

ζήση ύγειώς μέσα στό φώς τής άλήθειας, τό όποίο όδηγεϊ πρός 
τή Θεότητα. 

Μεγαλύτερο ένδιαφέρον γιά κάθε ένδιαφερόμενο είναι ή 

προσπάθεια όσον γίνεται τελειώτερης ψυχικής ύγείας, διότι 

άκόμη καί μιά αίσθηματική η διανοητική είκόνα νοσηρής φύσεως 

μδς άπομακρύνει όπωσδήποτε άπό τό δρόμο πού όδηγεί nρός τή 

μέθοδο έκείνη, μέ τήν όποία άποκτόται ή συνείδηση τών άνωτέ

ρων κόσμων. Ή άναγκαία προϋπόθεση είναι ήρεμία, γαλήνη, κα

θαρή καρδιά καί έπιμονή. Πρέπει νά άποφεύγωνται όνειροπολή

σεις, τάση πρός διέγερση τών νεύρων, παραφορές έκνευρισμοί 

καί φανατισμοί πρέπει νά είναι άγνωστα γιά τόν έσωτεριστή. 
Κάθε τί τό άτομικό η άπό πρόληψη προερχόμενο αϊσθημα η κρί
ση πρέπει νά έξαληφθεί. "Άν αύτά δέν συμβούν ύπάρχει κίνδυ
νος νά βρεθούμε σέ κίνδυνο παραπλανήσεως η τουλάχιστον, σέ 
φανταστικά δημιουργήματα άντί τής Άλήθειας πού έπιδιώκουμε. 

ΔΕΥΤΕΡΟ: Ή έναρμόνισή μας μέ τόν παγκόσμιο ρυθμό καί 
τούς νόμους του, διότι άποτελούμε καί τούς κρίκους τής μεγά
λης τού Σύμπαντος άλύσεως. 

ΤΡΙΤΟ: Όφείλει νά άνυψωθεί κάθε έσωτεριστής, μέ συνε
χείς προσπάθειες, στήν άντίληψη, ότι οί σκέψεις καί τά αίσθήμα-



1992 ΠΩΣ AΓl(JV ΓJ.. Τ ΛΙ 11 ;,_ (1 JE ΙΔΗLΗ I CΛ Ι ,l..l ΙC! 11::f-'C,1 Ι V (.JΣΙ 11'.!Ι Ι 

τά του παpουσ1αζουv γ1ά το ouμnuv rηv ιόια σποuδrιιο rη ra. ou,1 
και οι πpάξειc; του Πρεπε, vo γvωριζει οτι ειvαι εξιοοu βλυβε,ρο 
γI0 τόv πλησ1οv του, το να τον ιιιοεί, ooov και ιο 1/Cι τον κrυπό 
Ακομο κοί οι κακες οκεψεις βλαπ rouv τον πλιιοιον 

ΤΕΤΑΡΤΟ Η ουvειδηοrι οτι ειμεθα ψuχη κrιι πvεuιιrι rιrιοπ:

λεϊ το θεμελιο της πνευμο-rικιϊc, εξελιξεως κcιι ι.ιονrJν rιπο τιιν ει
λικρινή και διψώσα την αληθειa ψυχrι του, οφε1λει νrι εriιύuμει 

την εκτελεοη έκεινωv τα οποϊο εοω rερικι.·1c, cιuτη παραόε,ι,ετω 
πpός έκείvους που τόv περιβαλλοuν Το ιε δημιοupγεϊ ιη,; πνεu
ματικη ζυyαpια, επι της ο ποιος o-rov ενο διοκο βpισκε rαι κrιμδια 

ανοιχτή πρός τις ανάγκες και τaοειc; της κοινωνιος επι rou aλλοu 

δέ tl πίστη ή έσωτερικη κω ο aκαταβλητος ηθικοc.; χαρr:ικτηprιr; 

ΠΕΜΠΤΟ Εϊvω οπcιροι rI1τoc; ο προς το Σuμποv εμως μaς, 
πρός τriv Θειcιv Φυσιv και τους νοιιοuς ηις, εφ οοον επιθuμοuιιε 
να φθάσουμε οτήv ονωτερι1 Σοφιa και Γνωοη που οδιιγεϊ οrη οu
vειδητη αντίληψη τώv οvωτεpωv κοοιιων ·rC1v ονωτεpc.,.11 ουνει

δήοεωv πέραν της ονθρωπιvης Κοθε αποκcιλυψις που ιωc; ι ιcι
pεχεται άπο ουτους τους κοομους πρεπει νcι μc:Ίς πλrιpεϊ εuγvω
μοουvης, και ογοπης πpος cιuτους γιο τη βοηθειο που μας πα
ρέχουν οί κόσμοι ουτοι. με τη σuμπαροστaοη τοuς 

ΕΒΔΟΜΟ Η προς τους οuvονθρωποuς ιιος ayanη, πρεπει va 
έπεκτοθεϊ μεχρι του εpωτος κοθε ζωής κοθε ζωοος uπορξης 
Πρεπει να yινουμε ονικονοι να επιθuμοuμε τη βλοβη η το κοκο 
γιο οποιοvδηποτε, οχι μovov με εpγα ολλα και δια λoyc,J•ι. διο αι
οθημοτωv η σκεψεωv Εδώ δεν πρεπει να οδιοφοροuμε προ της 
έξοπλωσεως τώv φθοροποιcοv οτοιχεIωv. Αντιθετως οφε1λουμε 
να άvοζητηοουμε σ· ουτο το στοιχεϊο, στο κοκο. το μεοa εκεϊvο 
που θό μετοβολλουν σε κολο. γνωρ1ζοντες 011 ο οποτελεομrπι
κοτεpος τpοπος κοτοπολεμηοεως του κακοu. είναι η οοπ1δο του 
όyοθοu, την οποιο πpεπει να προταξουμε οτη μαχη εvαντιοv του 
ETva1 μιό τιταvομοχιο στην οποια vικηοοv οι Θεοι του Ολuμποu. 
οι κυριαpχοι τώv όvωτερωv κοομωv Στους οποιοuς τοτε μονο'Ι 
είναι uvaτov να φθοοωμεν μεχρις αυτών στον ποpει.,θοuμε 
συμφωνα με τους καvοvες του εσωτεpισμοu της ΒΤ και yνωρι
σωμε την Αληθειοv ή οποιο θα μός ελευθερωσει τώv δυναμεων 
του σκότους καI θό μός οδηyηοει προς τό Άπολλωνειο ΦΩΣ το 
προοριζόμενο να φωτίζει και ογιαζει κοθε άνθρωπο nou ερχεται 
στόν κόσμο και το όνοζητεϊ. 

ΠΩΣ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ Σ' ΑΥΤΟ το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 

Έχουμε την όvόyκη έκείvου που έχει οποκτησει ικονη πε,pο 
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καί είναι ό Μυσταγωγός ό όnοίος θά δώσει τίς άναγκαίες συμ

βουλές. Ό όnοίος σέ κανέναν δέν έnιβάλλει τήν άλήθεια. Δέν 

προπαγανδίζει κανένα δόγμα, καμμιά ίδεολογία, άλλ' ύnοδεικνύ

ει τό δρόμο nρός τό Φώς. Ό έσωτερισμός έχει ώς σκοπό τή συ

ντόμευση αύτοϋ τοϋ δρόμου. Διά τοϋ δρόμου αύτοϋ, ό άνθρωπος 

φθάνει συντομώτερa ατούς κόσμους έκείνους όπου πραγματο

ποιείται ή πνευματική έργασία, γιά τή σωτηρία καί έξέλιξη, όχι 

μόνο τοϋ έαυτοϋ του άλλά τής άνθρωnότητας έν γένει. 

Αύτές είναι οί διάφορες άnόψεις καί ύnοδείξεις, τίς όnοίες 

μπορούμε νά δώσουμε, σέ σχέση nρός τίς μεθόδους άnοκλήσε

ως δυνάμεων, τίς όnοίες διδάσκει ή έσωτερική διδασκαλία. 

Στή συνέχεια τών όμιλιών μας κaί τής συνεργασίας μας, θά 

προσπαθήσουμε νά άναλύσουμε περισσότερο, πώς άnοκτδται ή 

συνείδηση τών άνωτέρων κόσμων καί νά είσέλθουμε βαθύτερα στήν 
κατανόηση τών όσων σχετίζονται μέ τήν προσπάθειά μας αύτή. 



ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ ΗΘΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

( Αποσπάσματα άπό τό βιβλίο «Κομφούκιος, ή τέχνη τοϋ κοινω

νικού βίου. Μετάφραση άπό τά Γαλλικά 1. Άθανασιάδου. 

Άθήναι, 1852) 

Αvθολοyr1οη Xop Μποροκλη 

Τι, C°; cιvθρωπε, κοuχοοοι εις την οοφιον oou, Και τι κομπο

ζεοαι εις το πλοuτη oou; Το npCnov προς την οοφιcιv βημο oou, 

είvοι η οuvαισθησις της οyvοιος σου. Eov λοιποv δεν θελης vo 

φαιvεσαι εις τα ομμcιτο τώv ολλωv μωρος, πούσαι vo φοντοζεοοι 

σοφος Κοθως το απλούστατο ενδuμο στολιζει μόλοv την εκ φu

οεως εuειδη yuvoϊκo, οuτως ή κοομιοτητο τού ηθοuς και εuοχη

μοοuvη τού τpόποu εϊvοι ο κάλλιστος της σοφίας στολιομος 

Τώv κιvδύvωv, τώv ποvωv, τώv δυστυχιών και τώv οδικιC)v, 

εχει οφεuκτοv μετοχήv κοτο τό μάλλον και ήττοv πας οvθρωπος 

άvεξοιρετως ερχομεvος εις τον κοσμοv τούτον. Αvοyκη λοιποv, 

ώ τεκvοv τής δuοτuχίος vo οπλισθιϊς εκ τής πρωτης οuyης τώv 

ημερών σου, μέ κορτεριοv, yεvvοιότητο και uπομονηv οuτως 

θελεις δuvηθη vo uποφερης με πρέποuοοv οvδρειοv το προωρι

σμεvοv μέτρον τού ειμορμεvοu κληροu σου. Ο πεποιδεuμεvος 

ηξεuρει vo κοτοφροvη τάς δuοτροπιος της τuχης, η μεγάλη 

ψuχη του uπ· ουδενός κοτοβολλετοι Ενώ η δuστuχιο τον μαστι
ζει, η yοληvη τrϊς ψuχης του έλοφρύvει το βάρος και θριομβεuει 

κατ' οuτης δια τιϊς υπομονής 

- Εvθuμού nοvτοτε, ώ όvθρωπε. οτι η έπί τής yής παροικιο

σου, είναι διωρισμεvη υπό τής σοφίας τού οιδίοu Οvτος... Η 

οyαθοτης του ευδοκεί vo πληρώvτοι οι τιμιοι επιθuμιοι σου, vo 

κοτορθώvται οί εuyεvεϊς οyώvες σου και vo εκτελώvτοι οι φρο

vιμοι σκοποι σου. καθ' οσοv είναι μέ τόv λoyov σuμφωvοι κοι με 

τήv φuσιv τώv προyματωv εuπροσιτοι. 

- Το δώρο τού πvεuμοτος είναι οι θησοuροι τού Υψιστοu

τους διανέμει δέ καθώς εύδοκεϊ ή θειο Προvοια, δίδωv εις εκα

στοv όσον μερος κριvει η άyαθότης του εύλογον. Κοιvοποίηοοv 

ούτήv εις μεν τους άμοθεϊς πρός οuθεσίοv των, εις δέ τους σο

φοuς προς βεβαίωσιv περί τής ίδίας σου προοδοu· ό μέv άληθώς 

πεnοιδεu ιεvος είναι άτολμος και σuvεσταλμέvος. ό δέ δοκησί

σοφος ούθάδης κοί άλοζώv· ό μέv άληθώς σοφός άμφιβάλλει 
συχνάκις κοί μεταβάλλει yvώμηv. ό δε οίηματιας είναι ιοχuρο

yvωμωv και πείσμων. 
- Μακάριος και εύτuχης όστις εκληρωθη θεοθεv τά nλοuτη
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καί μετ' αύτών τήν φρόνησιν τού νά τά μεταχειρίζεαι nρεnόντωςι 

Αύτός θεωρεί τά άyαθά του εύχαρίστως ώς παρέχοντα άφορμάς 
νά έρyάζηται τό άyαθόν είς τούς άνθρώnους. Προστατεύει τόν 
καταφρονούμενον nτωχόν καί έμnοδίζει τόν δυνατόν νά κατα
θλίβει τόν άδύνατον. Ζητεί ύnοκείμενα τού έλέους, έξετάζει τάς 
άνάyκας των καί τάς θεραπεύει άναλόyως, άνευ πομπώδους έnι

δείξεως. Ένθαρρύνει τά προτερήματα καί διά τής έλευθεριότη
τός του εύκολύνει τήν έκτέλεσιν παντός σκοπού ώφελίμου. Τά 
περισσεύματα τής τραπέζης του, άνήκουσι κατά τήν yνώμην του 

είς τούς ένδεείς τής γειτονίας καί νομίζει άδικον τό νά τούς τ' 
άnοστερήσει. Άλλ' άλλοίμονον είς τόν έnισωρεύοντα πλούτη έnί 
πλούτη, τά όnοία κατέχει μόνον δι' έαυτόνΙ 

- Τά πλούτη εΤναι τόσον όλίyης προσοχής άξια, ώστε ό κατα
yινόμενος μέ nολλήν σnουδήν είς τήν φροντίδα τού νά τ' άnο

κτήσει, εΤναι λίαν άξιοκατάκριτος. Ή έnιθυμία έκείνων, τά όnοία 
ό άνθρωπος καλεί άyαθά καί ή χαρά του όταν τ' άnοκτήση, στηρί
ζονται είς τήν χυδαίαν nρόληψιν. Ή ύnέρμετρος έnιθυμία τού 
πλούτου εΤναι άληθινόν τής ψυχής δηλητήριον, μαpαίνον καί 

διαστρέφον πάσαν έν αύτή εύyενή καί φιλάνθρωnον διάθεσιν. 
- Παντού όπου έnικρατεί ή φιλοκέρδεια, θέλεις εϋρει ψυχός

διεστραμμένος καί ηθη βάρβαρα καί άnάνθρωnα. ·Άφρων! ή 
άρετή μόνη ειναι άξία πάσης τιμής, όχι τά πλούτη· ή άτιμος καί 

κακή διαγωγή έξευτελίζει καί ταπεινοί τόν άνθρωnον, όχι ή 
πτωχεία- ή έnάρατος φιλοnλουτία βιάζει πολλούς δυστυχείς νά 
ένταφιάζονται ζώντες. 

- Ή καλλίστη χρήσις τού πνεύματος, άφ' όσος ό άνθρωπος

δύναται νά κόμη, εΤναι ή σπουδή έnί τών τού Θεού ποιημάτων· ό 
έnιδοθείς είς τήν τερπνήν μελέτην τής φύσεως, εύρίσκει παντα
χού άnοδείξεις τής τού Θεού ύnάρξεως, έκάστη άnόδειξις τώ δί
δει νέας άφορμάς τής nρός αύτόν άyάnης, θαυμασμού καί λα
-φείας. Τό πνεύμα ύψούται άnαύστως nρός τόν ούρανόν καί ή 

ζωή του όλη καθίσταται θρησκευτική τελετή. 
- Πρόσεχε, ώ άνθρωπε, μή σέ κάνει ή εύτυχία ύnερήφανον,

μηδέ σc καταβάλη ή δυστυχία. ΕΤναι μέν δύσκολον νά ύnοφέρεις 
τήν δυστυχίαν (άnαιτεϊται καρτερία, γενναιότητα, ύnομονή), 
άλλά τό νά φανής έnιεικής καί μέτριος είς τήν εύτυχίαν εΤναι ό 

έπακρος βαθμός τής φρονήσεως ή εύτυχία καί ή δυστυχία ειναι 
ή λυδία λίθος, ητις θέλει σοι δώσει τό μέτρον τής σταθερότητάς 

σου, τούτο μόνον τό μέσον έχεις νά yνωρίσης τήν έκτασιν τών 

ψυχικών σου δυνάμεων. 
- Μή nαραδίδου είς τήν κυριότητα τού θυμού. Ένόσω ό άν-



θρωπος κrιcι rείrω οπο θuμΟΙJ, οποβολλει το λογικον τιποτε 1ιην 

κόμνειc; εις την οκ1ιην τοϋ θυμού θελεις rαχα vo rcιξιόεuοηc; εις 

τrιν ακ1ιην rrιc; rρικuμιcιc,, Εαν ο rοχω:r1οrιι δuοκολον εργον rην 

κσrαπροuνοιν τοϋ θuμοϋ, εινοι ψρονι1ιον να rov προλομβrινrις 

Μια μονrι γλυκεία αποκριοιc; εις ανθμωπον οργιομενον, καθωc; το 

uδωp εις το πύρ χuνομενον, δuνuτοι νcι κcι ιαοβcοrι υιν ψλογt,

ραν μανιον του, οuτω να οοι τον καμr1 εξ εyθροϋ ψιλον 

Μην αποφaοιο11ς ποτε νcι τρεφης εντος oou τον rιγριον οrιι

μονα ιrϊς ε.:κδικηοεως 1 Γlροθuμοϋ να οuγχωρrις μάλλον πuρα να 

εκδικrϊοcιι 001ις ζrι rεί να εκδικ11θrι δεν κοτοpθωvει ολλο, πορα

να επιοωρεuη δuοτuχιος κa ro τής ιδιcς του κεφολrΊc; 

Εχεις, ώ ανθρωπε, ψuχην αurη είναι η βεβαιοτοτ11 ολων 

των yνωοεων oou κοι η εuοργεοτοτη nooG"Jv των αληθειών Το 

νοείν, το κpινειv, το οuλλογιζεοθαι κυι το βοuλεοθαι δεν ειναι η 

ψυχή, ολλ tνεpγειαι διαφοpοι και τροποποιηοεις τής ψυχής 

Σποuδαζε να διοκpινεις την ψuχην απο τος διοφοροuς cιu-rής δu

ναμεις, γνωpιοε την εκ -ιών ιδιοτητc.:ν. οιτινες ειναι πλειοτεpοι 

τών εν τώ οτεpεωμοτι όοτεpων 

Γνώθι οαuτον οuναιοθανθητι οτι είσαι το αpιοτοupγημο 

ολης τής ορατής κτιοεως. οτι ειοαι ο κpικος ο οuνδεον την uλην 

με την θεοτητα Ποpοτηpηοο-ι εντος oou. οτι εχεις θε.:ιαν αpχην, 

αιοθονοu ολην την αξιοnpεπειαν τοϋ εiναι oou και μηδεποτε 

εξεuτελιοθής ωοτε να uποπιπτης εις την ομαpτιαν και να κuλιε

οαι εις τής μοχθηpιος τον βοpβοpον 

Η δοξο αnοφεuyει μεν εκείνον οοτις την επιδιωκει, παρα

κολουθεί δι' εκείνον οοτις θελει να την οποφεuyη εον την θω
πεuης οvοξιως. δεν θελεις την κεpδιοει εον ομως καταοτοθής 

οξιος, δέν θελειc:; δuνηθή v· οποκpuφθής1 Δεν θελει ποτε ο 

εγκοτολειψει. 

- Εύγενεοτοτη καί γεννοιοτοτη ψuχη είν εκεινη μόνη, ητις

κομνει μεγάλος πpοξεις ονευ κpοτοu κ· επιδείξεως ο κpοτος 

και ή φημη τεpnει την όκοην τοϋ κοuφοu και εuπτοητοu, ολλ η 

τ1οuχίο θέλγει την κοpδιον έκεινοu οοτις την έχει 

- Κομνε τό όγοθον δια την οyοπην τοϋ οyοθού. οχι δια την τι

μτ1ν τ1τις προέρχεται έκ τοuτοu. Άπόφεuyε το κακον δια το μίσος 
τού κακού, όχι διότι οι άνθρωποι το οποοτpεφονται εοο τιμιος 

δια την όρχην τής τιμιοτητος 
- Η εύημεριο τcόν όγοθών όνδρών αποτελεί την εuδοιμονια

τού ένορέτοu· ο χαιρων δια την τών άλλων εuτuχιον. βεβαιως αυ
ξάνει τήν ίδικη του. 

- Η μέν άργία γεννά τήν αποpιον και καχεξιαν. η δε φιλοπο-
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νία φέρει τήν ώφέλειαν καί εύεξίαν καί άνάnαυσιν. 

- Ή πολυλογία εΤναι πολλάκις έnικίνδυνον, ή δέ σιωπή άσφα
λές άείnοτε. 

- "Όστις δαπανά είς περιττά καί άχρηστα, θέλει καταντήσει

ποτέ νά στερήται τ' άναγκαία. 

- Άnόφευγε έnιμελώς τάς δοκούσας εύεργεσίας δολίου καί

ίδιοτελούς άνθρώnου· θέλει δι' αύτών νά σέ παγιδεύσει. 

- ·Όταν βεβαιωθής τήν τιμιότητα τινός, άnόθεσέ τον είς τήν
καρδίαν σου ώς θησαυρόν καί θεώρει τον ώς nολύτιμον κειμή

λιον. 

- Ό έντιμος θάνατος εΤναι κατά πολύ προτιμότερος, παρά
άτιμον καί έnονείδιστον ζωήν. 

- Προτίμα μάλλον τήν έnίnληξιν τού φρονίμου, παρά τάς χει

ροκροτήσεις καί εύφημίας τού μωρού .. 
- Μή λυnού διά τήν γενομένην είς άλλον εύτυχίαν, μηδ' έnί

χαιρε διά τήν συμβάσαν είς τόν έχθρόν σου δυστυχίαν. 
- Θέλεις νά έχη ό κόσμος καλήν περί σού ύnόληψιν; Ή άγά

nη καί εϋνοιά σου nρός όλους έστω διηνεκής. 

- Ή οϊησις (άλαζονεία, ματαιοδοξία) εΤναι άληθής πανώλης
τού λογικού, ύnοθάλnουσα καί ύnοτρέφουσα αύτό παντοίας 

πλάνας. 

- Μόνη ή άρετή εΤναι ώς δίκαιός τις φόρος τόν όnοϊον έnι
βάλλει ό Θεός είς τόν άνθρωnον, ή δέ εύδαιμονία ή δικαία τών 

άγώνων του άμοιβή. 
- Τό σώμα έnλάστη nρός ύnηρεσίαν τής ψυχής.

- Ό άνθρωπος κατά τόσον εΤναι εύτυχής, καθόσον γίνεται είς
τούς άλλους ώφέλιμος. 

- Οί τρόμοι καί άγωνίαι τού θανάτου δέν άρμόζουσι ποσώς είς

τόν ένάρετον. Τί έχει νά φοβήται ό μηδέν nώnοτε nράξας κακόν; 

Θέλεις νά μάθης nώς ν' άnοθάνης μεγαλοnρεnώς; Προθανάτω

σον τάς κακίας σου. 



1992 

Μετενσάρκωση: 

· Η σύγχρονη έλπίδα
ΕΛΕΥΘ ΤΡΑΙΟΥ 

Τό έ;νδεχομενο vό υπάρχουν πολλες ζωες κcιι οχι μιrι uποοτηρι
ζοuν πολλοι εpεuνητες πpοοποθωντος vo τεκι ιι ιριωοουν και 

«έπιοτημονικό,, τη θεωpιο τους 

Σέ όντιθεοη με τόν δuτικο ονθρωπο που οvορωτιε-rαι Γ! 
«όμοpτίες πληρώνει", οτον βιωνει οδuvηρες εμπειpιες, ο Αvrι

τολίτης που πιστεύει οτή μετενσοpκωση γνωpιζει οτι το οημεpι 
νό δεινό του είναι αποτέλεσμα όδικιών που διεπpοξε σε προη
γούμενες ζωές Μεσω τών δοκιμ ασιών εξιλεωνεται ιο θεος παι
δεύει όσους όγοπό, λέει ή ΒιβλοςJ, εξελίσσεται πνεuμοτικα και 
δημιοupγεϊ καλύτερες συνθήκες γιό τον έξογνισμο τής ψυχής 
του πού έπιτuyχόνεται σταδιακά με νέες ενσαpκωοεις 

Πολλές ζωές 

Η πεποίθηση αύτή, πού όποτελεϊ βασικό «πιστεuω» τοϋ Βου
δισμού κοί τοϋ Ινδουισμού, απέκτησε ίσχupούς πολεμιοuς οτο 
χριστιανικό κόσμο, οποu χαpοκτηpιστηκε επονειλημμενως δο
ξασία άμαθων άνθpωπων Τήν ένστερνιστηκον ομως γvωστοι 
έπιστήμονες κοί λόγιοι ύπενθuμιζοντος οτι πολλοι απο τους 

πρώτους Πατέρες τtlς Εκκλησιος uποστηριξον τη θεωpιο τής 
μετενσάρκωσης, διότι έκριναν ότι δεν είναι οντιθετη με τίς αρ

χές τής χριστιανικής πίστης 
Τήν παραπάνω θέση πpοσποθεϊ να στηpιξει ο Νόελ Λάνγκλεϊ 

στό βιβλίο του " Η κpuφή ιστορία τής μετενσάρκωσης» ποpαθε
τοντος χαρακτηριστικό αποσπάσματα όπο κειμενο τοϋ Ωpιγενη 
( 185-254 ):«Κάθε ψυχή ερχεται σ' αυτόν τόν κόσμο δυναμωμένη 
άπό τίς νίκες καί άποδυναμωμένη άπο τίς ήττες τών προηγουμενων 

ζωών". Τό 'ίδιο πρέσβευε, είκάζει ο σuγγροφεος, ο Αyιος Γρηγό
ριος Νύσσης (335-395) ό όποϊος έypοψε: «Είναι άνοyκοϊο γιο 
τήν ψυχή νό θεpοπεuτεϊ κοί νό έξογνιστεϊ κι όν οuτο δέν γίνει κατα 
τή διάρκειά της ατή yή, τοτε θά έπιτεuχθεϊ σέ μελλοντικές ζωες». 

Τό ένδεχόμενο ότι ύπόρχοuν πολλές καί όχι μία ζωες, υπο
στηρίζουν έπίσης οί έρεuνητές πού πpοοπαθοϋν να τεκμηριω
σοuν «έπιστημονικά» τή θεωρία τής μετενσάρκωσης έλέγχοvτος 
όν όνταποκρίνοντοι οτήν πραγματικότητα οι πληροφοριες που 
συγκεντρώνουν μέ δύο τρόπους. Κανοντος άνοδpομές ζωής 
μέσω ϋπνωσης καί καταypάφοντας μαρτυρίες ανθpωπων ι ίδιως 
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παιδιών) πού έχουν ένσυνείδητη άνάμνηση προηγούμενων ζωών.

Ό γνωστός νευροχειρουργός "Ίαν Στίβενσον (καθηγητής στό

Πανεπιστήμιο τής Βιρτζίνια), γιά παράδειγμα, συγκέντρωσε τά

τελευταία τριάντα χρόνια 1 .600 μαρτυρίες παιδιών (κάτω τών

πέντε έτών) πού θυμούνται βιώματα άπό προηγούμενες ζωές.

«Στίς περισσότερες περιπτώσεις, οί πληροφορίες έπαληθεύτη

καν», ίσχυρίζεται ό ϊδιος στό βιβλίο του «Ε"ίκοσι περιπτώσεις πού

ύποδηλώνουν μετενσάρκωση», άναφέροντας μεταξύ όλλων τήν

ίστορία τής πεντάχρονης "Έλεν πού γεννήθηκε στήν 'Αμερική καί

ζητούσε άπό τούς γονεϊς της νό. τήν συνοδεύσουν σέ ένα μικρό

χωριό τής Συρίας «γιά νά δεϊ τόν σύζυγο καί τό παιδί της». Ό Στί

βενσον συγκέντρωσε πολλά στοιχεία (τό όνομα τού χωριού, τών

γειτόνων, κ.ό.), καί πρότεινε στούς γονείς νά συνοδεύσουν τήν

"Έλεν στό άπόμακρο χωριό «όπου άναγνώρισε, πρός μεγάλη

τους έκπληξη, τό ύποτιθέμενο σπίτι της, τούς γείτονες κ.ό. Πα

ράλληλα έντυπωσίασε τόν «σύζυγό» της ένθυμούμενη κοινά βιώ

ματα πού ειχαν ώς ζευγάρι καί τόν ένίσχυσε οίκονομικά όμολο

γώντας ότι έκρυψε στό ύπόγειο 25 νομίσματα (τά άποταμίευε γιά τίς

δύσκολες ή μέρες) τά όποϊα βρέθηκαν στό σημεϊο πού ύπέδειξε».

Παρόμοιες πληροφορίες συγκέντρωσαν οί έπιστήμονες πού

κάνουν ύπνωτικές άναδρομές μέ στόχο τή θεραπεία ψυχογενών

παθήσεων. Τά θεραπευτικύ άποτελέσματα πού πέτυχαν σέ όρι

σμένες περιπτώσεις τούς όδήγησαν στό συμπέρασμα ότι οί φο

βίες, οί νευρώσεις, κ.ό., πού ταλαιπωρούν τόν άνθρωπο, όφείλο

νται κατά μεγάλο μέρος σέ τρομακτικά βιώμαα προηγούμενων

ζωών. Χαρακτηριστική ειναι γιά παράδειγμα, ή ίστορία τού Π.Φ.,

πού έκανε άναδρομές ζωής ύπνωτιζόμενος.

,ι"Ο Π.Φ. δέν μπήκε ποτέ στή θάλασσα καί άπέφευγε τό νερό

άκόμα καί γιά λόγους ύγιεινής», διηγείται ό ύπνωτιστής. «Ξεπέ

ρασε τήν άνεξήγητη φοβία γιά τό νερό, όταν τό ύποσυνείδητό

του άπελευθέρωσε τήν άνάμνηση τού πνιγμού του σέ μιά προη

γούμενη ζωή κατά τήν όποία ύπήρξε ... πειρατής. Τό σφάλμα του

ήταν ό·;ι πρόδωσε τόν καπετάνιο καί τούς συντρόφους του. 'Όταν

τό άντιλήφθηκαν τόν έδεσαν άνάποδα άπό ένα κατάρτι καί τόν

βύθισαν κατ' έπανάληψιν στή θάλασσα, όπου όφησε τρομοκρα

τημένος τήν τελευταία του πνοή». 

'Υπνωτικές διαδρομές 

Διαφωτιστική, δστον άφορά τήν αύτοθεραπευτική διαδικασία

πού ένεργοποιούν οί ύπνωτικές άναδρομές, ειναι ή περίπτωση

τής Μ.Σ. πού ειχε σκλήρυνση κατά πλάκας. ,ι"Η τυφλή καί παρά-
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λuτη γυναίκα, θεραπεuτηκε οταν «θuμηθηκε,, οδuνηρο βιωμοτα 
από προηγοuμενη ζωη, που εξηγοϊιοαν rη οuγκροuοη με rov οu
ζuγό της Επειδη όμως αδuνcιτοϊιοε να λυοει το ψυχολογικο τr1ς 
πρόβλημα, ενcι χροvο οpγοτερα πcιρελuοε εκ vεου Θεραπευτη
κε κάνοντας vεα ονοδpομη ζωής, ολλα urιο ιροπιαζε καθε φορα 
πού οuγκροuοταν με το οuζυγο της (πεθαvε στην Αuοτριυ uοτε
ρcι οπό μιά αποτuχημενη χειρουργικη εnεμβοο11) 

Οί uπνωτικες αναδρομες δέv είναι λοιπον ποvοκεια γιcι τα 
παλιο και τωρινο πvεuματικο προβλημοτα, πορcιδεχεται ο πιο 
πονω υπνωτιστης, διευκpιvιζοντος " Η κοτανοηοη τοϊι πορελθο
ντος μπορεί νά απελευθερωοει τον ανθρωπο οπο καποιcι υποσυ
νείδητα αγχη Αν θελει ομως να θεροπευ rει οπο ψυχοοωμοτι
κες ποθήσεις, θά πρέπει va χρησιμ οποιεί τα διδ:.ιγμοτο που 
αvτληοε οπό τό nορελθον, οτοχευοvτος στη λυτρωοη τής ψυχής 

του οπό παλιές και τωρινές nικριες" 

Ντίκ Σάφτιν 

Τό ιδιο ισχύει γιά τους οvθρωπους που θελουv va οποκοτο
οτήοουv άρμοvικες οχεσεις μέ τους ολλους, λέει ο Αμερικοvος 
έρευvητής Ντίκ Σοφτιv, στο πολuδιοβοομεvο βιβλιο «Γεvvηθη
κοτε γιά va ειστε πάλι μαζί", οπου υποστηρίζει οτι σε κοθε ζωη 
συνδεόμαστε μέ το προοωπο (ουζυγους, παιδιο, φιλουςJ που 
άγοπήοομε πολαιοτερο Τουτοχροvο ομως επιοημοιvει «Τό γε
γονός οτι γεvνιομοοτε σε μια κοτοστοοη ομνηοιος, δεν είναι τυ
χαίο Η γνώση τοϊι πορελθοvτος ειvοι περιττη γιο τον οvθρωπο 
πού ειvαι προθυμος να ολλοξει στάση �ωής καί να εξυψωθεί 
πανω άπό τό κάρμα του (ο.ο δόγμα τοϊι Ινδουιομοϊι σuμφωvο με 
τό όποίο το πεπρωιιεvο τοϊι ανθρώπου καθορίζεται απο το σύνο
λο τώv πραξεων του στις προηγουμενες ζωες) 

Μέ τήν εύκοιριο ουτη αξιζει va σημειωθεί οτι η άπουοιο άνα
μvήσεων άπό προηγούμενες ζωές, είναι τό βασικό έπ,χείρημο 
όσων άντιμάχοvτοι τή θεωριο τής μετενσάρκωσης. Καταρρίπτε
ται όπό τίς μαρτυρίες τώv όvθρώπωv πού έχουν τέτοιες όvομvη
σεις, όντιτόοσουv οι ύπερμοχοί της, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 
ότι η λήθη ούτη είναι εύεργετικη yιό τόν οvθρωπο. Τούς λόγους 
έξηγεί ό Παναγιώτης Γιωτόπουλος ( 1878-1965), πρώην βου
λευτriς κοί καθηγητής ποινικού δικαίου οτο πανεπιστήμιο Άθη
vc~uν. ατό βιβλίο " Η μεταψυχική ώς έπιοτήμη κοί ώς φιλοσοφία» 
('Αθήνα 1959). «Είδικώτεροv. προκειμεvου περί κακών πράξεων 
είς παρελθούσας υπάρξεις είναι οϋτη Ι ο ο ή λήθη J οvοyκοιο. 
διότι έόν έyνωρίζομεν τά παθήματα που θό μας επεφύλοοοε τό 
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μέλλον λόγω τών τοιούτων κακών πράξεων, θά έπήρχετο είς 

τούς πλείστους έξ ήμών άπογοήτευσις καί παράλυσις τής ένερ

γητικότητός μας. Έπί πλέον, ή άνάμνησις κακών πράξεων είς 

βάρος μας έκ μέρους άλλων θά ήδύνατο νά ύποδαυλίσει τό κατ' 

αύτών μίσος μας». 
Πρωτοποριακή ήταν, γιά τήν έποχή έκείνη, ή άποψή του ότι 

ένσαρκωνόμαστε σέ άνώτερους πνευματικά καί τεχνολογικά 

πλανήτες: «Ψυχή προοδευμένη σημαvτικώς άλλά μή καταστάσα εί

σέτι άξία τής διαρκούς διαβιώσεως είς τούς κόσμους τώv εύτυχώv 

πνευμάτων έvσαρκοϋται πάλιν είς κόσμον ύλικόv, άλλά άvώτεροv 

τοϋ γηίvου». 

Σέ άλλους πλανήτες 

Τό ένδεχόμενο αύτό σοκάρει λιγότερο σήμερα τούς άνθρώ

πους πού θεωρούν πιθανή τήν ϋπαρξη ζωής σέ άλλους πλανή
τες. ·Όσοι δέ πιστεύουν στή μετενσάρκωση ύποστηρίζουν ότι 

«άποκτοϋν νέους όμοϊδεάτες διότι ή άνθρωπότητα μπαίνει σέ 

μιά πνευματική έποχή, όπως προφήτευσε ό ·Έντγκαρ Κέϊσι». Τό 

γεγονός 6μως 6τι έξι στούς δέκα Άμερικανούς έχουν κάνει, 

σύμφωνα μέ σχετικές μελέτες, άναδρομές ζωής, άποδεικνύει 

6τι τό άμερικανικό κοινό έξοικειώθηκε μέ τήν ίδέα τής μετεν

σάρκωσης μέσα άπό πολυάριθμες τηλεοπτικές έκπομπές, ται

νίες (οπως τό «Νεκροί ξανά» τοϋ Κένεθ Μπράνα, πού προβλή

θηκε πρόσφατα στή χώρα μας) καί βιβλία πού άναφέρονται σ' 

αύτήν. 
Παράδοξες ιϊ όχι, οί ύπνωτικές άναδρομές άποκαλύπτουν ότι 

«οί άνθρώπινες ζωές εΤναι οί πράξεις τοϋ θεατρικού έργου πού 

σκηνοθέτησε ό Θεός», εΤπε κάποτε σέ κήρυγμά του ό αίδεσιμό

τατος Γουέδερχεντ. «Σάv τούς ήθοποιούς, οί αvθρωποι ύποδύο

vται διαφορετικούς ρόλους (σέ κάθε ζωή) εχοvτας τήv έλεύθερη 

έπιλογή vά βελ τιώσουv τήv έρμηvεία τους καί vά συμβάλουν στήv 

έπιτυχία τοϋ εργου». Πράγμα πού όφείλουν οϋτως ιϊ άλλως νά 

κάνοι.;ν, θά προσθέταμε έμείς, διότι άν ή τωρινή ζωή τους είναι 

ταυτόχρονα τό κύκνειο άσμα τους στή γή, δέν θά έχουν τήν εύ

καιρία νά τελειοποιηθούν καί νά τό τραγουδήσουν τόσο όμορφα 

6σο οί κύκνοι πού άφήνουν τήν τελευταία τους πνοή. 

Έλευθερία ΤράΊΌυ 
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 21/6/1992 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΙΜΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛ ΘΕΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ίδρύτρια τής Θεοοοφικής Εταιριας Ελενrι Γlειροβ·ιcι 

Μπλοβcιτοκu γράφει ατό βιβλιο της Το κλειδι τiΊς Θεοοοφιας--

" Ο όρος Θεοσοφία οημαινει η θεια Σοφιο, η η Σοφια τu)ν 

θεών, άκριβώς οπως και ο οpος θεοyονιrι σημαινει η γενεαλο
γία τών Θεών» 

'Εξετάζοντας έμείς τόv όρο πλατuτεpα και οvαλuτικοτερα 

πρέπει νό πούμε ότι Θεοοοφιο εινοι το ouvoλo τής θειας Σοφιας 

πού εκδηλώνεται μόνο μερικά μ' ολες μαζί τις οvωτερες έκδη

λώοεις τού άvθρωπίνοu πνεύματος, δηλαδή τίς φιλοσοφιες, τις 

θρησκείες, 1ίς επιστήμες κοί τίς τέχνες Καμιά φιλοσοφία οϋτε 

θρησκεία οϋτε κι' επιστήμη δέν μπορεί νόχει τήv αξίωοη πc;Jς κα

τέχει όλόκληρη τήν 'Αλήθεια, ή πως ούτη και μονο τηvε κοτεχει 

Τό μεγάλο οφολμα τού άvθρωποu είναι το να vομιζει πως εvα 

κομματάκι άλήθειο είναι Tl Αλήθεια όλόκληpη, και έτσι, περιορι

σμένος μέσο οτή μικρήν ούτήv άλήθεια, ποu πιοτεuει πως είναι η 

Άλήθειο όλόκληρη, δέv μπορεί πιό v· άντιληφθεί ολοκληpη τήv 

'Αλήθεια 
Ή Θεοσοφία πασχίζει νό βοζει οτή οωοτη της θεση την κάθε 

άλήθειο καί τήν κάθε οωστήν άντίληψη, όποιαδήποτc κι άv είναι 
ή προέλευσή της καί δέ δίνει οϋτε περιοσοερη, οϋτε λιyώτερη 

άξίο άπό όοην έχει ή κοθεμιο τοuς, οϋτε καί τήν όποκλειοτικότη

το δίνει οέ καμιά. 

'Έτσι λοιπόν, ή Θεοοοφιο περιέχει όχι μόνο έκείνο το μερος 

τής θείος Σοφίας πού δόθηκε ατούς άvθρώποuς κοτό καιρούς 

εϊτε οάν θρησκεία, εϊτε οάv φιλοσοφία, είτε οά'✓ μuοτική διδα

σκαλία, άλλά κοί κάθε νέα όψη τής Μοναδικής 'Αλήθειας πού 

μπορεί νά παροuοιοοτή οτήv άνθρωπότητο μέ όποιοδήποτε μορ

φή, εϊτε τώρα, οτά δικό μας χρόνια, εϊτε κοί οτό μελλοντικό. 

·Αν θελήσουμε νό όρίοουμε τή Θεοσοφία μέ τό οωοτόν ορι
σμό της πρέπει vό πούμε πώς δέν είναι τόσο ένα όριομένο 
γνωστικό σύστημα, όπως νομίζει ό κόσμος ό πολύς. όσο είναι ή 

έρευνα κοί ή προσπάθεια v· άvοκαλυφθή όλόκληρη ή θείο Σοφία 
κοί μάλιστα ή έρευνα πού όπλώνεται σ· όλα τό πεδία τής άvθρώ

πιvης δράσης. 

Ή Θεοσοφία δέν ειναι θρησκεία. άφού δέν έχει κανένα δόy-
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μα, άλλά -άντίθετα- νομίζει πώς ή ελεύθερη σκέψη είναι τό πο

λυτιμότερο άνθρώπινο άγαθό, πού αύτό καί μόνο σπρώχνει τόν 

όνθρωπο κατά τήν έρευνα τήν άληθινή, τήν εύσυνείδητη, τήν 

άνεπηρέαστη κι άπεριόριστη. 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Ή θεοσοφική διδασκαλία πού συνηθίζουν νά την λένε καί θεο

σοφία, μέ τή στενώτερη δμως έννοια τής λέξης, είναι ή θεοσοφι

κή άντίληψη γιά τή ζωή καί γιά τήν ϋπαρξη καί γιά τή συγκρότηση 

τού σύμπαντος καί τού άνθρώπου, γιά τήν εξέλιξή τους καί γιά τό 

σκοπό πού τείνουνε νά φθάσουνε, συνειδητά η άσυνείδητα. 

Οί περισσότερες άπό τίς γνώσεις πού διδάσκει ή Θεοσοφία 
προέρχονται άπό έρευνες πού έκαναν πολλοί θεόσοφοι μέ τήν 
ένόρασή τους. Λένε πολλοί πώς ή προέλευση αύτή δέν είναι επι

στημονική. Καί δμως ή Θεοσοφία δχι μόνο δέν ξεμακραίνει άπό 

τήν επιστήμη, άλλά καί προπορεύεται άπ' αύτήν, άφού πολλές 

θεοσοφικές βεβαιώσεις άποδείχτηκαν άργότερα, μετά τήν επο

χή πού έγιναν, πώς είναι σωστές, άπ' αύτήν τήν ϊδια τήν επιστή
μη, πού κι αύτή βέβαια όλοένα προχωρεί, μέ άργότερο δμως 

ρυθμό. Τούτο γίνεται γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι οί ενορατικοί 

προσθέτουνε στίς επιστημονικές μεθόδους έρεύνης, καί όλλες 
μεθόδους πού στηρίζονται στήν άνάπτυξη τών δυνάμεων πού 
ύπάρχουνε μέσα στόν όνθρωπο σέ λανθάνουσα κατάσταση καί μ' 

αυτές τίς τελευταίες γίνεται άποτελεσματικότερη ή έρευνα καί 

εύκολώτερη ή άνακάλυψη τών κρυμμένων φυσικών νόμων. 

Ή Θεοσοφία μάς χαρίζει μιά φιλοσοφία πού μάς δίνει τό νόημα 
τής ζωής καί μάς δείχνει δτι, μόλα τά άντίθετα φαινόμενα, ή δικαιο

σύνη καί ή άγάπη όδηγούνε τήν εξέλιξη. Σπουδαίο θεοσοφικό 

κήρυγμα είναι τό δτι ό όνθρωπος δέν είναι καθόλου ύποχρεωμένος 

νά πιστεύει τυφλά, γιατί έχει μέσα του δυνάμεις σέ λανθάνουσα κα
τάσταση μέ τίς όποίες μπορεί δλα νά τά εξετάσει καί νά τά εξακρι

βώσει μόνος του. "Όμως, εκτός άπ' αύτό, ό όνθρωπος μπορεί, άπό 
τώρα κιόλας, νά τά έξετάζει δλα μέ τή λογική του. 

Ή Θεοσοφία δίνει ίκανοποιητικές έξηγήσεις καί φωτίζει 
δλες τίς θρησκευτικές διδασκαλίες, πού είναι συνήθως παρα
μορφωμένες, καί τούς ξαναδίνει τήν παλιά, τήν άρχική σημασία 
τους, ξεσκεπάζοντας τήν κρυμμένη έννοια τους. 

Δίνει στό θάνατο τήν πραγματική του σημασία, εξηγώντας 
πώς ειναι μιά μεταβολή, ένα άπλό επεισόδιο, πού ξανάρχεται πε
ριοδικά στό διάστημα τής αίώνιας άκατάστρεφτης ζωής, πού δέν 
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έχει τέλος, μέ τό οκοπο ν' ονοιγει κοθε φορο τις πuλες σε μιαν 
ϋπαρξη φωτεινότερη και καλuτεpη 

Ξαναδίνει ατόν κοομο την επιοτημη τού πνεuματος διδοοκο-· 

ντας τόν 6νθρωπο πώς ο εαuτος του είναι πνεύμα κcιι πως η δ ια

νοια καί τό σG)μα του εiναι τα μεσα που εχει γιΩ να εκδrιλωθrι 

ατόν κόσμο 
Ή ούοία της Θεοοοφιας είναι η πεποιθηοη πως uπαρχει Μια, 

Μοναδικr� ζωή που ειναι το «Πάν", και πως ολα ω ovra, κυι ω 

έμψυχα καί τα 6ψuχα (οπως εμεϊς εχοuμε τη οφαλερη σuvηθειο 

νά τά χωρίζουμε), ειναι μερικές έκδηλc;Jοεις της Μοναδικής ου

της Ζωης, ατόν κόσμο τώv φαινομενωv και της σχετικοτrιτcιc; Ο 

6νθρωπος λοιπον, πού εiναι ενο οuνειδητο μερος τής θειας ου

της Ζωης, μπορεί νά τηνε γνωρίσει και να οuμμεριοτή τη Συνεί

δησή της Από τη οποuδαιότατη οuτηv αληθεια βγοζοuιιε το 

άναγκαστικό συμπέρασμα τής άνθρωπινης οδελφοτητας Η θεια 

Ζωή εiναι ή παρουσία της Μοναδικής Αληθειας ιποu είναι η ου

σία τών πάντων), μέσα στό καθετι που uπαρχει, οπο το οτομο ως 

τό άνώτατο "Ον. Ένας κόκκος σκόνη θαπαuε αμεσως να uπορχει 

αν δέν ητανε μιά εκφραση αύτης της Μοναδικης Ζωής. ενας 

ίδιαίτερος παλμός της Και αύτα τά άνώτερα οντα δέν είναι τίποτ 

6λλο παρά οπινθηρες της Αίώνιας Μεγάλης Κεντρικης Φλογας, 

πού συνηθίζουμε να τήν όνομάζοuμε «Θεό» Ετσι, μέ το να είναι 

όλα μέρη της ϊδιας Μεγάλης Ζωης, άποτελούν την ιδια, τήν μο

ναδική άδελφότητα. Λοιπόν η uπαρξη αuτης της Μοναδ,"ης 

Ζωης καί ή άνθρώπινη άλληλεγγύη είναι άληθειες που αποτε
λούν τό θεμέλιο της Θεοσοφίας καί γιαuτο και είναι κοί τό πρώτο 

δίδαγμά της. 
Δευτερεύοντα θεοσοφικά διδαγματα είναι ολες οι κοινες 

άλήθειες πού ύπάρχοuνε μέσα, όχι μόνο σ· όλες τις παλιες νε

κρές θρησκείες, άλλά και στις σημερινες. Οι κοινες αυτές αλη

θειες ειναι: Μοναδική Θεοτητα, Τριαδικη έκδηλωοη, καθοδος 

τού πνεύματος οτήν ϋλη, διαβάθμιση τών πνεuματων σέ διαφορα 

τάγματα. ένα άπό τά όποϊα είναι καί η ανθρωπότητα, πρόοδος 

της άνθρωπότητας με τήν άνάπτuξη της συνείδησης καί με τήν 
έξέλιξη τών σωμάτων πού γίνονται καί τά δuό με τη Μετενσαρ
κωση, πορεία σ· αύτήν τήν πρόοδο ρυθμισμένη όπό τόν άπαρό

βατο νόμο τού Κάρμα (Αίτιατού). περιβάλλον μεσα στο οποίον 
αύτή ή πρόοδος ξετυλίγεται καί προχωρεί είναι ό φυσικός. ό θυ
μικός καί ό νοητικός κόσμος, ϋπορξη τών θείων έκποιδεuτών, 
τών ύπερονθρώπων έκείνων πού όνομάζοντοι συνήθως «Διδά
σκαλοι της Σοφίας» κοί άποτελούν τή «Μεγάλη Λεuκήν άδελφο-
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τητα». 'Όλες οί θρησκείες πρίν νά φθαρούν έδίδαξαν η καί διδά

σκουν άκόμα όλες αύτές τίς άλήθειες. Δέν ύπάρχει άμφιβολία 

πώς μερικές άπ' αύτές τίς ούσιαστικές ίδέες κατά καιρούς μπο

ρεί νά λησμονηθούνε γιά πολύ διάστημα, πάντα όμως ξαναγυρί

ζουνε γιατί εΤναι μέρος τής 'Αλήθειας. 

Ή θεοσοφική ήθική διδασκαλία βασίζεται στήν ένότητα τών 

όντων, γιατί ή Θεοσοφία βλέπει μέσα σέ bλα τά πλάσματα τήν 

έκφραση τής Μοναδικής Ζωής, καί ξέρει bτι τό νά βλάψει κανείς 

ένα άπ' αύτά είναι διατάραξη τής άρμονίας τής Ζωής, τό νά κάνει 

κανείς κακό εΤναι σάν νά χύνει δηλητήριο στίς φλέβες τής άν

θρωπότητας, καί αύτό εΤναι έγκλημα κατά τής ένότητας. Ή Θεο

σοφία δέν έχει δικό της ξεχωριστό κώδικα ήθικής γιατί αύτή ή 

ϊδια ή Θεοσοφία εΤναι ή έκφραση τής άνώτατης ήθικής χαρίζει 

σ' έκείνους πού τηνε σπουδάζουν ό,τι ύψηλότερο ύπάρχει μέσα 
στήν ήθική όλων τών θρησκειών, καί άπό τών μεγάλων διδασκα

λιών τόν κήπο μαζεύει τό πιό εύωδιαστά λουλούδια. 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ 

Ή θεοσοφική άντίληψη γιά τή ζωή βασίζεται γενικά στίς άκό

λουθες άλήθειες: 

Α' 'Υπάρχει μιά Μοναδική Ζωή, αύθύπαρκτη, αίώνια, πού 

άδιάκοπα συντηρεί καί μεταβάλλει τά πάντα, καί πού έκδήλωσή 
της εΤναι τό καθετί πού ύπάρχει η καί μπορεί νά ύπάρξει. Ή άνώ
τατη έκδήλωση αύτής τής Ζωής είναι ό Παγκόσμιος Λόγος, πού 
σ' Αύτόν καί μόνο μπορούμε νά δώσουμε τήν όνομασία «θεός», 
άν ττiν άπαλλάξουμε άπό τήν περιωρισμένη άνθρωπομορφική 
έννοια πού δίνουνε συνήθως σ' αύτή τή λέξη. Ή Μοναδική αύτή 
Ζωή εΤναι ή μοναδική πραγματικότητα, τό μόνο πράγμα πού 

ύπάρχει, τό πραγματικά αίώνιο καί άμετάβλητο, μόλο πού έχει 
μέσα Του όλες τίς μεταβολές, τίς άτέλειωτες, τών πολλών καί 
ποικίλων μορφών. Τή Μοναδικήν αύτή Ζωή οϋτε νά τήν ίδούμε 
μπορούμε οϋτε καί νά τήν άντιληφθούμε, μά οϋτε καί νά σκε
φθούμε πώς εΤναι κάτι έξωτερικό. 'Όποιος όμως θέλει νά Τηνε 

γνωρίσει μπορεί νά τό κατορθώσει, άν κατορθώσει νά ένωθή μ' 
Αύτήν, πού είναι ή ούσία τού ϊδιου τού έαυτού του. 

Β'. Άφού ό άνθρωπος εΤναι σπινθήρας αύτής τής Ζωής καί 
ένα μέρος τού Παγκόσμιου έκδηλωμένου Λόγου, είναι φυσικά 
άθάνατος καί τό μέλλον του εΤναι άφάνταστα λαμπρό. 

Γ. Σ' αύτό τό λαμπρό μέλλον φτάνει μιά μέρα ό άνθρωπος μέ 
τήν ώθηση τών άκόλουθων τριών βασικών φυσικών νόμων: Ό 
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«νόμος τής εξελίξεως,. ποu πραγματοποιείται μοvο με rό "vομο 
rής Μετεvοαρκωοεως .. καί puθμιζεται όπο rό νομο τοϋ "Καρμα .. 
(Αίτιοτοϋ), πού είναι θείος νόμος άπολuτης δικαιοοuvης, vομος 

πού κuβερvα τόv κόσμο μέ τpοπο ποu ό καθένας είναι πραγματι

κά κριτής τοΟ ίδιου τοΟ έαuτοΟ rou, κριτής ποu διvει οτοv ίδιο 

τόv έαuτό τοu καί τή δόξα και τό οκοτόδιο, και είναι ό μrJναδικος 

διαιτητής τής ίδιος τοu τής ζωής, της όμοιβης και της ιιμωpίας 

τοu, καί έτοι μποpοΟμε vά ποuμε πως η ζωη μας διuπλαττεται 
άrιό μας τους ίδιους. 

Από τοΟτες τίς βαοικες όληθειες βγαιvοuν το ακολοuθα οu
μrιερόομοτα: 

1. Ολο τό όντα διεuθuvοvται κατά τό καλό με αvτιληψrι και

μέ μέθοδο· όλες οί περιοτόοεις, 600 κι αv φαιvοvπι δuομενεϊς, 

άνταποκρίvοvτοι μέ όκρίβεια οτίς άvάγκες τής εξέλιξης όv ξέ
ρουμε vά διακρίνουμε θά παpοτηρήοοuμε πως όλο έχουν τόοη 

όχι vά μας έμποδίοοuv άλλά vά μας βοηθήοοuν· εκείνο nou λεμε 

κακό είναι άποτέλεομα της άγνοιας τώv άνθpώπωv, καί θα εξα
φαvιοτή μόνο μέ τήν κατανόηση καί μέ τή γνώση 

2. Αν το σχέδιο τοΟ ούμπαvτος οuvτελεϊ οτό αγαθό τώv αν

θρώπων είναι όλοφάvερο πώς οί όνθpωποι είναι ύποχpεωμεvοι 

vά προοποθήοοuvε vά τό vιώοοuν. 
3. Άμα τό vιώοοuvε χρέος txouv va οuvεργηοοuvε οτήv

εφαρμογή τοu οuvειδητό. 

4. Ό όνθρωπος ό όληθιvός είναι πvεΟμα, είναι ένας οπιvθή
ρος άπό τή ζωή, κοί τό οώμα τοu είναι μόνο tva απλο όργανο για 

vό έρθει ο' επαφή ο όvθρωπος-πvεΟμα μέ τόv κόσμο τών φαινο
μένων, τόv κόσμο τών όvτιθέοεωv, μέ τόv κόσμο τοϋ uποκειμέ

vοu καί τοΟ όvτικε:ιμεvοu. 

5. Ό όνθρωπος ό άληθιvός, χρέος έχει vό παρατηρεί τό παν

άπό τήν όποψη τοΟ πνεύματος κοί τής έοωτερικής οuοιαοτικής 

ενότητας, και οέ κάθε εύγεvικόv άγώvα τοu vό αίοθόνεται τόv 

έαuτό τοu άλληλέγγuο μέ τό εύyεvικότεpο μέρος τοu έαuτοϋ 

τοu καί όχι μέ τό ταπειvότεpο 1 

6. Έκεϊvο πού ό όνθpωπος λέει "ζωή,, είναι μιό μόνο ήμέpα

άπό τή μεγάλη, τήν πραγματικήv ϋπαpξη τοu. 
7. Ό θάνατος στέκει παpαπολu μακριά άπό τήv οημαοία πού

τοΟ δίνουνε οuνήθως, γιατί δέv είναι διόλου τό τέλος τής ζωής 

άλλά ειvαι άπλό πέpαομα όπό τη μιά κατασταοη uπαpξης στην άλλη. 

8. Ό κάθε όνθpωπος έχει πίοω τοu μιάv άπεpιόpιστη εξέλιξη

πού ή διαδρομή της είναι γεμάτη θέλγητρο, έvδιαφέpοv καί δι

δάγματα. 
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9. ·Έχει άκόμα μπροστά του μιά θαυμαστήν έξέλιξη, πού εΤναι
ή nιό θελκτική καί ή nιό διδακτική πού γίνεται. 

1 Ο. Κάθε σκέψη, λέξη η πράξη έχει μιά όρισμένη συνέπεια, 

πού δέν εΤναι όμως οϋτε τιμωρία, οϋτε άμοιβή, έnιβαλλόμενη 
άnό κάποια δύναμη έξωτερική, άλλά εΤναι άnοτέλεσμα πού προ

έρχεται άnό αύτή τήν ϊδια τήν πράξη, άnοτέλεσμα σφιχτοδεμένο 

μαζί της άnό τή σχέση αίτίας καί άnοτελέσματος, πού καί τά δυό 

μαζί εΤναι τά άξεχώριστα ήμιμόρια ένός καί τού αύτού συνόλου. 
11. Ό άνθρωπος χρέος έχει νά μελετάει προσεχτικά τούτον τό

θείο νόμο γιά νά μπορεί νά συμμορφώνεται μ' αύτόν καί νά τόν 
έφαρμόζει, όπως έφαρμόζει όλους τούς μεγάλους φυσικούς νό
μους. 

12. Ειναι άνάγκη νά κυριαρχήσει έντελώς ό άνθρωπος στόν
έαυτό του μέ τό σκοπό νά μπορεί νά κανονίσει συνειδητά τό νά 
βρίσκεται ή ζωή του σέ άρμονία μέ τό νόμο. 

ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 

Συνηθίζουμε νά λέμε πώς ό άνθρωπος έχει ψυχή. Ή θεοσο
φία, άντίθετα άn' αύτήν τή φράση καί σύμφωνα μέ τ' άnοτελέ
σματα τής άμεσης παρατήρησης, κηρύττει πώς ό άνθρωπος εΤναι 
καθαρό πνεύμα πού έκδηλώνεται στήν ψυχή (γιά νά μεταχειρι
στούμε τό συνηθισμένον όρο) δηλαδή στή διάνοια, στό θυμικό 
καί στήν ένέργεια, καί ότι ό άνθρωπος καθαρό πνεύμα, έχει ένα 
σώμα, η γιά νά μιλήσουμε μέ περισσότερη άκρίβεια, περισσότε
ρα σώματα, πού εΤναι φορείς καί όργανά του στούς διάφορους 
κόσμους. 

Τούτοι οί κόσμοι πού τούς λέμε καί «πεδία» δέν εΤναι ξεχωρι
σμένοι μέσα στό χώρο, άλλά βρίσκονται όλοι μαζί τώρα, έδώ 
μπροστά μας, διαπερνώντας ό ένας τόν άλλονε καί μπορούμε νά 
τούς έξετάσουμε. Οί κόσμοι αύτοί εΤναι οί ύnοδιαιρέσεις τού ύλι
κού μέρους τής φύσης, η, άκόμα καλύτερα, οί διάφοροι βαθμοί 
πυκνότητας, τής συσσωματωμένης ϋλης. 

Τούτο τό σημείο έρμηνεύεται μέ κάθε λεπτομέρεια στά θεο
σοφικά συγγράμματα. 

Ό άνθρωπος ζεί σέ περισσότερους άnό ένα άn' αύτούς τούς 
κόσμους, άnό τούς όnοίους όμως ξέρει μόνο τούς nυκνότερους. 
Κι όμως καμιά φορά τού άnοκαλύnτονται καί οί ύnόλοιnοι, στά 
όνειρά του ή άν ύnνωτισθή. 

Έκείνο πού λέμε θάνατο εΤναι ή έγκατάλειψη τού φορέα πού
άνήκει στόν κατώτερο, πυκνότερο κόσμο, τό φυσικό, τούτη όμως
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η εyκοταλειψη δεν αλλαζει καθολου τον πραγμα rικο rιvθpωπο 

πού ζεϊ σέ ψηλότερους κόσμους, οπως δε;v αλλοζε1 το φυοικο 
πρόσωπο όv τύχει να πετοξει το ποvωφοpι του Γοϋτο δεν είναι 

άπλή θεωρία αλλά είναι συμπεραομα βyολμενο απο παρατηρη
οεις κοί πειράματα. 

Τά όνόματο αυτών τώv κοομων είναι το οκολουθα ιοποθε r,I
μέvο μέ τή σειρά nυκvοτητας (υλ1κοrητοc;1 rouc,, αρχιζοv-rας οπο 
τόν πυκνότερο (uλικότερο) 

1. Φuσικος κοσμος, 2. οστρIκος η θuμικος κοσμοι;, 3 vοη rι
κός η ούpάνιος κόσμος, 4. ένοpοτ�κος η βοuδικος κοομος και 
5. πνευματικός η άτμικος η νιρβονικος κοσμος

'Υπάρχουν άκόμη άλλοι δύο λεπτότεροι κοομοι 6. ο ενcιδικος
κόσμος (η κόσμος τών Αρχών) και 7. ο eε·1ος κοομος ( η κοομος 
τοϋ Λόγου). Οί κοσμοι ομως οuτοι οτεκοuν τοσο μακρuο ano -ιις 
σημερινές μας ικανότητες yI0 νά τους όντιληφθοϋμε, ωοτε είναι 
καλύτερο νcΊ τούς άφήοοuμε κατά μεpος, προς το παρον 

Οοοι εχοuν τό χρόνο, τή δuνοτοτητα και τό θορpος θα μποpε
οοuνε, χωρIς όλλο, v· άvοπτύξοuνε μέσο τους τις αιοθηοεις και τις 
δυνάμεις πού θά τούς εn1τρέψοuν v· ανεβοϋνε οuvειδητα, δηλαδη 
ν' άναπτύξοuν τή συνείδηση τους, στους ονωτεpοuς κοομοuς 

Αύτές οι οίοθήοεις και δυνάμεις, που σε μεpικοuς είναι cιπο 
τώρα άνοnτuyμένες και οέ πλήρη έvερyεια, θα yIvouv, οοο περ
νοϋν τά χρόνιο, κοινό κτήμα τών παιδιών ολης της ονθρωποτητας. 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ 

Οι τοοες πολλες άνιοότητες που nοροτηροuμε αvαμεσο 
ατούς άνθρώποuς μονο με τη Μετενοορκωοη δικαιολοyοϋvτοι 

Η Μετενσάρκωση. γιο πολλούς. είνο1 βεβοιο ενο δοyμcι δοy
μο όμως που άvοyνωρίζει πως ο οvθρωπος εχει τη δuνοτοτητα να 
yίvε1 κύριος κοί ρuθμιο11Ίς του πεπρωμένου του. yιοτι το πεπρω
μένο εΤναι ο κορπος ενος προοωπικοϋ πορελθοvτος που οuτος ο 
ίδιος ό όvθρωπος κατασκεύασε. Με τη Μετενσάρκωση λοιποv ο 
όvθρωπος έχε1 τή δυνατότητα να προσδιορίσε1 το μελλον του, με
λετιοvτος και έφαρμόζοvτος τους έξελ1κτικοuς vομοuς 

Ή Μετενσάρκωση άποδίδε1 στο Θεο τή δικο1οούνη και στον 
όvθρωπο τή δύναμη. άφοϋ ολες 01 uχές μπαινοuνε στην ον
θρcοπ1vη ζωή μέ τούς ϊδ1οuς οροuς. σέ κατάσταση σπερμοτος. 
χωρίς γνώση. χωρίς συνείδηση. χωρίς κρIση. 

Άπό τόv κάμπο τής ηδονής και τοϋ novou μαζεύει ο οvθρω
πος τά ύλικά μέ τά όποϊο δ1ομορφώvει τίς διοvοητικες κοI τις 
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ήθικές δυνάμεις του, κοί τόν ϊδιο τό χαρακτήρα του. Ό χαρακτή
ρος λοιπόν μέ τόν όποίο έρχεται στή ζωή, σέ κάθε του γέννηση, 

είναι φυσικά δικό του έργο, έργο πού δείχνει σέ ποιά φάση τής 

μοκρυνής του έξέλιξης έχει φτάσει. Οί φυσικές άνώτερες τά
σεις, τά ύψηλά προσόντα κοί ή ευγένεια τής ψυχής, είναι τό 
βραβείο πού κέρδισε πολεμώντας σέ πάμπολλες σκληρές μάχες 

κοί ή άντομοιβή μιάς πολύ βορειάς κοί πολύ κουραστικής έργο

σίος. Οί ίδιότητες οί άντίθετες άπό τίς παραπάνω δείχνουνε πώς 
ό όνθρωπος βρίσκεται στήν άρχή τής έξέλιξής του, στήν έποχή 
δηλαδή πού μόλις βγάζει φύτρο ό σπόρος ό πνευματικός. 

Ό σημερινός όγριος θά καταλήξει άργότερο νά-γίνει όγιος, 

κοί όλοι οί άνθρωποι παρόμοιο δρόμο άκολουθούνε, όλοι είναι 
προωρισμένοι ν' άνεβούνε στήν ύπέρτοτη τελειότητα. "Ύστερο 

άπό τό κάθε σφάλμα έρχεται ό πόνος φέρνοντας κοί τό γιατρικό. 
Ή δύναμη μεγαλώνει μέ τήν πάλη, κι άπό τήν κάθε σπορά μας 

συγκομίζουμε τήν άνοπόφευκτη συγκομιδη. Ή Εύτυχίο άκολου
θεί τήν άρετή κοί τό σφάλμα τ' άκολουθεί ή θλίψη. 

Τό παιδάκι τό μικρό, πού πεθαίνει λίγο ύστερο άnό τή γέννη

σή του, πληρώνει κάποιο χρέος του παλιό κοί σύντομο ξανάρχε

ται στή γη έλεύθερο άπό τό παλιό τό χρέος, γιά νά μαζέψει τήν 
πείρο πού τού χρειάζεται γιά τήν πρόοδό του. Τό ϊδιο σέ κάθε 
περίσταση, όλο τά τωρινά έξηγούντοι άnό τά περασμένο. Έκεί
νος πού ξέρει κοί παρατηρεί τούς νόμους μέ τούς όnοίους γίνε

ται ή άνάπτυξη μπορεί νά οίκοδομήσει μέ χέρι σίγουρο τό μέλ

λον του κοί κάθε φορά νά δίνει ώροιότερες γραμμές στό κτίριο 

πού ειναι ό ϊδιος ό έουτός του, ώσπου νά φτάσει στό άνάστημο 
τού τέλειου άνθρώπου. 

το ΚΑΡΜΑ 

Ή γραμματική σημασία τής σανσκριτικής λέξης «κάρμα» εί

ναι πράξη. Ή ούσιοστική της όμως θεοσοφική έννοια είναι πολύ 
πλατύτερη, γιατί τά στΟίχείο πού μποίνουνε γιά νά γίνει μιά πρά

ξη είναι πολύ περισσότερο άπό όσο πιστεύουνε συνήθως. Ή 

κάθε πράξη έχει παρελθόν πού τήνε διαμορφώνει κοί μέλλον 
πού τήν έπιμηκύνει. Ή κάθε πράξη προϋποθέτει μιά έnιθυμίο 

έμπνεύστριά της, μιά σκέψη πού τήνε διαμόρφωσε κοί μιά όροτή 

έξωτερική κίνηση, κοί τήν τελευταία ούτήν λένε συνήθως πράξη. 

·Όμως ή κάθε πράξη είναι κι ένας κρίκος μιάς άτέλειωτης
άλυσίδος άπό οίτίες κοί άποτελέσμοτο, γιατί τό κάθε άποτέλε
σμο γίνεται οίτίο καί κάθε οίτίο ειναι άποτέλεσμο μιάς οίτίος 



; 1 

nροηγοuμεvης. Ο κοθε κρικοc., τοuιrιι, ιr"ι c, οιελειωιrιc, ,:ιΛυrψ�rιr_ 
εϊνοι κοτοοκεuοομεvος οπο ru ιριrιλσ με1 0Λλο εrrιθuιιιυ 
οκεψη - δροοη,, Η επιθuμιο οπρωχνε..ι οιr ι 1Jκεψ11 ,-ω 11 1JκF,ψ11
ποιρνει οροτrΊ μορφη με rηv πρcιξr1. πονιrJrε.. ομωc, ιοuι,.Jι σι rμcic, 
συντελεστές (οπο rouς οποιοuς οι δυο ε..ιvrιι 001.Jrnuι κ.ω rι,ιηκου
vε ατή δικοιοδοοιο της οuνει<'J11011ι, και ο rrJιroc, ι:ψυιrχ,, r1ιι 1ιv11-
κει 010 οωμο) ξοvοποροuοιοζοv rοι παν ιrι ;ωριc, εξωrJUJr I Γιυ 
vcι μιλήσουμε με οκριβεια η πραξrι uπar.J/t.ι ιrr:ιιιrι 11uJ,1 0111 οu
vειδηοη σε μορφη vοητικης εικονος, οκομυ κω rrρι,; εκδ1 1 Λωf:J1Ί 11 
φυσική κινηοη. Η επιθuμιο η θεληοrι, η οκεψη, κιιι 1· 1 cνεr�γuυ η 
πράξη είναι τρια στοιχείο που εκδrιλωvοuv ιη ouvει6r1or ι 

Oi αμοιβοιες οχεοεις αναμεοιι orηv εrrιθuμιο 111 1J«.ειJJr1 κιιι 
τή δραοη, οπως παροuοια(οvτcιι ο rηv πρcιξιι κοι οι η ιεΛειωτει, 
διαοταuρωοεις των πραξεωv μεοα σιις οι1ιει, κοι t οπrJιεΛεσμα

τcι τους, έκφραζοvτοι ολο μαζι, με τη Λε:ξη "Κοριιο,. 
Μέσο ο' ούτό παρατηρούμε: μια αδιαοπαοτη διαδοχη φuοικc.,Jν 

γεγονότων και κατά οuνέπε:ιο ε:νο νόμο Μποροuμε να μεταψρrι
οοuμε ατή γλωοοο μας τή λεξη καρμο ιιε τη λε:ξ11 -Αιτιuτο, η 
«Νόμος τού Αιτιατού». 

Μπορούμε νό προοδιοριοοuμε εnιοτημοvικα τον ορο •ΚΟΓJ
μα" μέ τόv οριομο: Κοθε: δραοη εχει cιvcιποοπcισrο cιπο rελε:ομu 
όκριβως iοη και όvτιθετη cιvτιδροοη 

Ο θρηοκεuτικος οριομος τού κορμο δεν μπορεί 110 διατuπωθη 
καλύτερο cιno τη φροοη τού μεγολοu ενορατικού Ποuλοu ο γορ 
έcιv οπεiρη άνθρωπος τούτο και θερίοη,, ι Προς Γ ολcι ιcις ς 11 

Οvομόζοuvε κομμιο φορο το κcιρμο ,Νομο τrΊς Ιοορpοπιος,, 
γιοτι όπου nαροuοιαζετοι διcιτοροχη της ιοορροnιας η φuοη εχει 
την τόση vό την οnοκαταοτηοει. 

Οι τελικοι καρμικοι καvοvες είναι οι cικολοuθοι 
1. Η οκεψη μορφωvει το χαρακτηρο.
2. Η έπιθuμια προοδιοριζει τις εuκαιριες και nροοελκuει το

cιvτικειμεvα. 
3. Οι nραξεις μας, που nροοβολλοuν αλλον. ποραγοuv μεοα

μας όvτιδραοη nou εχει nαρομοια φuοη 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟCDΙΑΣ 

Μέσα οε τοuτη την ατελειωτη ζωη μας. οποu ξετuλιγεται η 
άτομική έξελιξη. οι εύκοιpιες γιcι την πpοοδο τοϋ avθpωnou ξε
περνάνε κάθε δική μας όvτιληψη Λοιποv τις δuvατοτητες αuτες 

έχουνε κιόλας πραγματοποιηοει τα οτομα τα πιο ποοχωοημενο 
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στήν άτραπό τής έξέλιξης, γιατί στό μεγάλο τούτο χρονικό διά
στημα, χιλιετίες άναρίθμητες, πού ή άνθρωπότης πέρασε βαδί
ζοντας τήν πορεία της, κατά τήν τελειότητα, πήρε μιά κάποια 
κλιμάκωση, καί αν ή άπόσταση, πού χωρίζει τώρα έναν άγριο άπό 
έναν άνθρωπο άγαθό, εΤναι πολύ μεγάλη, εΤναι άκόμα μεγαλύτε
ρη ή άπόσταση πού χωρίζει τόν άνθρωπο τόν άγαθό άπό έκεί
νους πού ή έξέλιξη τούς έφερε σέ βαθμό άνώτερο άπό τόν άν
θρώπινο καί πού τώρα βαδίζουν έπί κεφαλής τής άνθρωπότητας 
όδηγώντας την στόν ένδοξο σκοπό της. 

Τά μεγάλα αύτά ·Όντα άποτελούν μιάν Άδελφότητα καί είναι 
μ°έλη τής ίεραρχίας πού κυβερνάει καί πού διευθύνει καί 
σπρώχνει πρός τά έμπρός τήν έξέλιξη τής φυλής. 

Δίνουνε στόν έαυτό τους τό όνομα «Πρεσβύτεροι άδελφοί 
τής Άνθρωπότητας» καί ένσαρκώνονται θεληματικά σέ άνθρώ
πινα σώματα καί έτσι άποτελούνε κρίκο ένδιάμεσο πού ένώνει 
τόν άνθρωπο μέ τό --Ον τό ύπερανθρώπινο. Οί Μεγάλοι τούτοι 
άδελφοί μας έπιτρέπουνε σέ όσους έχουν άποκτήσει όρισμένα 
προσόντα, νά γίνουνε μαθητές Τους, γιά νά έξελιχθούνε γρηγο
ρότερα καί νά γίνουν έπειτα ίκανοί νά μπούνε στή Μεγάλη 
Άδελφότητα μέ τό σκοπό νά τηνε βοηθήσουν ύπηρετώντας Την 
στήν ένδοξη καί άγαθοεργή προσπάθειά Της. 

Σ' έποχές όρισμένες τής άνθρώπινης ίστορίας, σέ μεγάλες 
κρίσεις καί σέ περιόδους μεταβατικές άπό τή μιά μορφή πολιτι
σμού στήν άλλη, μερικά μέλη τής άπόκρυφης ίεραρχίας", διδά
σκαλοι η άκόμα καί άνώτερα ·Όντα, έρχονται στόν κόσμο. Συνή
θως μένουνε σέ ξεμοναχιασμένα μέρη, μακρυά άπό τό θόρυβο 
τής άνθρώπινης ζωής, γιά νά έκτελέσουν τό γενναίο έργο Τους 
πού θά ητανε δύσκολο νά τό πραγματοποιήσουνε σέ μέρη όπου 
συνωστίζονται τά πλήθη τά άνθρώπινα. 

Στήν Άνατολή δίνουν σ' αύτούς τούς Μύστες τά όνόματα: 
Μαχάτμα η Μεγάλες Ψυχές, Ρίσχοι η Άρχάτ. Στό Μεσαίωνα τά 
Δυτικά έθνη διατηρούσανε μερικές γνώσεις γι' αύτά τά όντα 
μέσα στήν παράδοση τών ,:ιπποτών τού Άγίου Γκράλ». Άκόμα καί στό 
Χριστιανικό λειτουργικό οί λέξεις «Κοινωνία τών Άγίων» εΤναι κι αύτές 
ϊχνη άπό τήν άνάμνηση τών πρεσβύτερων αύτών άδελφών μας. 

Μπορούμε ν' άντιληφθούμε τήν ϋπαρξη τών Διδασκάλων, 
στήν πράξη, μέ: 

Τήν άγνότητα στή σκέψη καί στή ζωή, 
Μέ τήν προσφορά τών ϊδιων τών έαυτών μας, καί σ' αύτά τά 

άνώτερα όντα, καί στήν άνθρωπότητα όλόκληρη. 
Μέ τήν έπιμονή στίς προσπάθειες καί στίς τάσεις μας. 



Πολλα μελη τής Θεοσοφικής Εταιριuc; εχοuνε uuΨιv rησει 
τους Διδασκάλους τής Σοφιας και γιvηκuνε μαθr1 rες τους κcιι 
cΊλλα μπορούνε va το κατορθωσοuν Ο δμομοc; ειvω για oλouc, 
όvοικτός, μοvο που σημερα, οrιως κυι rιav ro rε "Σ ιε.:vη είvοι η 
πuλη η αγοuσα προς π1ν ζωηv και ε.:λαχισrοι οι εuρησον rα, au ι ην,, 

Αυτοί οι Μεγολοι εκπαιδευτες χρειοζοv rαι μαθr1 rες rrou να 
ζούνε μέσα οτοv κοσμο και va μπορούνε, 1ιε.: τηv 0611για και την 
έποπτειο Τους, vo πηγαιvοuν οvαμεσα σιοuc; αvθρωποuc; vη 
τους οvακοuφιζοuv τοv ποvο ιωι va διδασκοι1v rouς αμuθεϊς 

Eva οπο τα εργα τής Θεοσοφικής Εταιριας είναι το vo οδη
γησει τα σuvειδητοτερα και σοβαροτερα orro τα μελη ιr1c; ως την 
είσοδο τού όρχαιοu, τού στεvού μοvοποτιού 

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑ ΤΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Τα χρuσα το σκαλοποτιο που θα σκαρφαλωσει ο μαθητης για 
v όvέβη στης Θειος Σοφιος το Τεμεvος είναι. Ζωη οκr1λι6ωτη, 
πνεύμα γεμοτο ειλικριvεια, κοθαρη καρδια, προθuμος νούς, 
σωστή όντίληψη τών πνευματικών πραγματων, αισθημο οδελφο
τητος γιό όλους, το να δινει και vo δεχεται συμβοuλες και διδο
οκολιες με την ιδιο προθuμιο γεvvαιο uπομοvη στις προσβολες, 
όπτόητη θετικοτητα στις ορχ.:ς, γενvοια προσταοια τώv αvθρω
πων που τους γινονται όδικες προσβολες και βλεμμα στοθερο 
καρφωμενο στο ίδανικο της προοδοu και της τελειοτητας που 
τήv είκόνο της μας δινει ή επιοτημη η ιερη 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

Πνεύμα ό6ελφότητος 1 Να ή πρωτη και ή πλεuτοιο λεξη της 
Θεοσοφίας Μιό μόνο ζωή είμαστε όλοι, μια μονο όγόπη Πλοu
οιοι καί φτωχοί, όδuνοτοι κοί δυνατοί, ολοι είμαστε η ίδιο η όv
θρωπότητο, όλοι μαζί κοτεβοινοuμε ι<:οi όλοι μαζί όνεβαιvοuμε 
Νομίζετε πώς σόν όποτραβηχτiΊτε οτίς πλοuοιες κι εuτuχιομε
νες κατοικίες οας καί κλείσετε τις πόρτες σας στή δuστuχια τών 
όλλων, μπορείτε νά έξασφολίοετε ζωή εύτuχισμένη καί είρηνική: 
Δέ γίνεται νό ύπόρχει είρήνη 600 tνος μόνο όντρος, μια μόνο 
γυναίκα, tva μόνο παιδί, ζούμε μέοα στήν όθλιότητα και στη στέ
ρηση. Μιό, μοναδική είναι ή ζωή καi ή δική μας καi ή δική τους, 
καί μόνο μέ τίς προσπάθειές μας γιά τήν άνακούφιοη της δυστυ
χίας της άνθρωπίνης, μπορούμε νά έλπίζοuμε πώς θά θεωρη
θούμε ότι συνεργαζόμαστε μέ τή Φύση, μέσα στή μεγάλη στρα
τιά τών Σωτήρων τού Κόσμου. 
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ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί τής Θ.'Ε. εΙναι: 
«1 ον. Ό σχηματισμός πυρήνας παγκοσμίου άδελφότητος τής 

άνθρωπότητος άνευ διακρίσεως φυλής, πίστεως, φύλου, τάξεως 

η χρώματος. 

»2ον. Ή ένθάρuνσις τής συγκριτικής μελέτης τών θρησκειών,

τής φιλοσοφίας καί τής έπιστήμης. 

»3ον. Ή έρευνα τών άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί

τών λανθανουσών δυνάμεων τού άνθρώποu». 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 

Δέ ρωτούν κανένα, πού μπαίνει στή Θ.Ε. γιά τίς θρησκευτικές 

δοξασίες του. Στό θέμα αύτό δέν έπιτρέπεται καμιά έπέμβαση. 

Τό κάθε μέλος όμως πρέπει νά δείχνει γιά τή θρησκεία τών όλ

λων τόν ϊδιο σεβασμό πού θά ηθελε νά δείχνοuνε κι οί άλλοι γιά 

τήν πίστη τή δική του. 

Ή 'Εταιρία δέν έχει κανένα δόγμα καί δέν ξέρει τί θά πεί «αί

ρετικός». Δέν άποκλείει κανένα έπειδή δέν παραδέχεται όποια

δήποτε άπό τίς διδασκαλίες της. Τό κάθε μέλος είν' έλεύθερο 

νά μήν παραδέχεται καμιά, έκτός άπό τήν άρχή τής παγκόσμιας 

άδελφότητας, κι όμως νάχει μέσα στήν 'Εταιρία θέση καί δικαιώματα. 

Οί θεόσοφοι ξέρουνε πώς ή διάνοια εΤναι ένεργητικότερη 

μέσα σέ άτμόσφαιρα έλεuθερίας καί πώς ή άλήθεια διακρίνεται 

καλύτερα όταν δέν ύπάρχοuνε περιορισμοί οϋτε στό δικαίωμα 

τής έρευνας οϋτε καί στά μέσα γιά τήν άνακάλuψή της. 

Γιά τούς θεόσοφους ή άλήθεια είναι τόσο βασικό ζήτημα 

ώστε νά μή θέλουν νά έπιβάλοuνε σέ κανένα οϋτε τόν παραμι

κρότερο περιορισμό γιά τίς αίτίες, τή μέθοδο η καί τά άντικείμε

να τής έρευνας. 

Τό μελλον τής 'Εταιρίας έχει σuνδεθή μέ τήν ύποχρέωσή της 

νά έχει κάτω άπό τή στέγη της όσο γίνεται μεγαλύτερες διαφο

ρές στήν άντίληψη γιά όλα τά ζητήματα πού έπιδέχονται διχο

γνωμία. Δέν εΤναι έπιθuμητό οϋτε καί καλό νά καταντήσει ή 
'Εταιρία όσuλο μιάς μονάχα Σχολής σκέψης. Φτάνει νά ύπάρχει 

είλικρίνεια καί καλή θέληση. 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία ύποχρεώνει τά μέλη της νά κρατούνε 

τή διανοητική άνεξαρτησία καί γιά τόν έαuτό τους καί γιά τούς 
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αλλους. Είναι ύπηρετριο της θειας Σοφιος, και εχιι υμχη rηc; 
«Καμιά θρησκεία δέν ϊίναι άνώτερη άπό τήν άλήθεια». Ψαχνει 
νά βρεϊ μέοο οτήν κάθε πλονη το οπορο της οληθειος που ζωο
γονεί τήν πλάνη και τής δίνει μια λοβη γιο την ονθρωπινη λογικη 

Μόλο πού τά μέλη της Ε rαιριος εiν ελευθερο να πιοπυοuνε 
σ' οποια θρηοκεια θελουνε η και να I ιη πιο ι-ευοuνε καμω, είνrιι 
bμως ένωμέvα μέ την αποδοχη των τριc,·)v οκοπCJν rης, η τουλαχι
οτοv ωu πρωτου, μα κι άπο τόν ποθο να βολοuvε rελοc, οτις θρ, 1-
οκευτικές διαμάχες και να εν�Jοουvε ολους τους C1νθρωι ιυuς 
που έχουνε καλή θεληοη, με το οκοπο να εμβαθuνοuvε σrο θρ11-
σκευτικά, φιλοοοφικα καί έπιοτημονικα διδαγμcηο και να μοιρο
ζοντοι μαζί με τούς όλλους τους καρπους Τύ)ν μελετών τους 

Έκεϊνο πού ένώνει τά μέλη της Θ.'Ε. δέν είναι καθόλου μιά 

όμολογία κοινών άρχών, άλλά μόνο κοινή προσπάθεια καί κοι

νή έπιθυμία γιά τήν εϋρεση της άλήθειας. Νομιζουvε πως πρε
πει v· άvοζητοuvε την άλήθεια με τη μελετη, το διαλογιομο, την 
άγvότητα τής ζωής κοί μέ τήν άφιέρωοη τους ο εvο uψηλο ιδα
νικό. Θεωροuvε πώς ή άλήθειο είναι μια άvταμοιβη που θα τrιv 
κερδίσουνε μόνο μέ τήν άτομικη τους προσπάθεια και οχι σαν 
δόγμα πού τους έπιβάλλει κάποιο αυθεντιο. Γι' ουτους η πιστη 
πρέπει νάρχεται έπειτα άπο τη σπουδη και τήv εvοραοη καί όχι 
πρίv, κοί vά είναι θεμελιωμένη άπαvω οτη γvωοη και την κοτο
vόηοη, καί όχι οέ βεβαιωοη όλλωv. 

Τά μελη τής Θ.Έ. άπλώvουvε την άvεκτικότητο τους οποvω 
οέ όλους καί προπάντων ο· ούτους πού δεν είναι άvεκτικc,, και 
τοuτο όχι γιά νά τους εύvοησουv, ολλα γιατι αuτο είναι το χρεος 
τους. 

Πpοσποθοuν νά έξολείψουv την όγνοιο και όχι νά την τιμωρη
σουvε. Σάv άvοκολύψουνε μέοο στήv κάθε θpησκεια μιάν μερικη 
έκφραση τής θείος Σοφίας προτιμοuν vά τηvε μελετηοοuvε κι 
όχι νά τηvε καταδικάζουν, κοί vά τήv έφαpμόζοuvε κι όχι νά τηvε 
παραδέχονται μόνο Η άλήθειο είναι ό μοναδικός σκοπος τους. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ 

Έπειδή ή θ.'Ε. έχει πάρει πολύ μεγάλην έκταση στόv κόσμο 
κοί έπειδή όπαδοί όλων' των θρησκειών γίνανε μέλη τής θ. Ε. 
χωρίς v' άποκηpύξει ό καθένας τους τά είδικά δόγματα κοί τίς 
διδασκαλίες κοί τίς πεποιθήσεις τής ίδικής του τής θρησκείας, 
είναι καλό νά τοvισθή πώς καμιά διδασκαλία καί καμιά γνώμη, άπ· 
όποιονδήποτε κι όν διδάσκεται η πιστεύεται, δέν μπορεί μέ κα-
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νένα τρόπο νά δεσμεύει τά μέλη τής e.·E. Άπό όλες τίς γνώμες 
καί τίς διδασκαλίες πού διατυπώνονται δέν ύπάρχει καμιά πού τό 

κάθε μέλος νά μήν είν' έλεύθερο νά τηνε δεχθή η νά τήν άπορρί

ψει. Ό μοναδικός όρος γιά νά γίνει καί νά μείνει κανείς μέλος 

τής Θ.'Ε. είναι τό ν' άnοδεχθή τούς τρείς σκοπούς της. Κανένας 

έκnαιδευτής καί κανένας συγγραφέας χωρίς νά έξαιρέσουμε 

οϋτε κι αύτή τήν ·Έλενα Πετρόβνα Μnλαβάτσκυ, δέν έχει τό δι

καίωμα νά έπιβάλλει στά μέλη τίς ίδέες του καί τίς γνώμες του 

καί τίς διδασκαλίες του. Κανένας ύnοψήφιος γιά κάποιο άξίωμα 

μέσα στήν 'Εταιρία, καί κανένας έκλογέας δέν μπορεί νά θεωρη

θή πώς δέν έχει τό δικαίωμα νά έκλέγεται η νά έκλέγει άnό αίτία 

τίς γνώμες του η γιατί άκολουθεί μιά όρισμένη σχολή σκέψης. 

Γιά τίς γνώμες καί γιά τίς πίστεις οϋτε προνόμια παρέχονται οϋτε 
έπιβάλλονται ποινές. 

Τά μέλη τού Γεν. Συμβουλίου nαρακαλούνε θερμά τό κάθε 
μέλος τής Θ.'Ε. νά τηρεί καί νά ύπερασnίζει τούτες τίς βασικές 

άρχές τής 'Εταιρίας καί νά ένεργεί μέ βάση αύτές τίς ϊδιες τίς 

άρχές, όπως έnίσης νά μή διστάζει νά έφαρμόζει τό δικαίωμα 
πού έχει νά σκέπτεται καί νά έκφράζει έλεύθερα τή γνώμη του 

μέσα στά όρια τής άβρότητας καί τού σεβασμού γιά τήν γνώμη 

τών άλλων. 

ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

·Όλοι όσοι θέλουν νά μελετούν, νά είναι άνεκτικοί, νά έχουνε
τάση γιά ένα ύψηλό ίδανικό, νά έργάζονται μέ αύταnάρνηση καί 

νά ποθούν ν' άνακαλύψουν τήν άλήθεια, είναι μέ πολλή χαρά δε

κτοί στή Θεοσοφική 'Εταιρία καί άnομένει σ' αύτούς τούς ϊδιους τό 

νά γίνουνε θεόσοφοι πραγματικοί η νά μείνουν άπλά μόνο μέλη της. 
Ή θ.'Ε. δέν έχει κανένα ίδιαίτερον ήθικό κώδικα, γιατί, γιά νά 

έnιβληθή ένας κώδικας δέν πρέπει βέβαια νά ξεπερνάει τό έπί
nεδο τής μέσης άνθρωπότητας, πού είναι όμως άρκετά χαμηλό, 
ένώ τόση τής 'Εταιρίας είναι νά ύψώσει τά μέλη της παραπάνω 
άnό τό κοινό έπίnεδο, παρουσιάζοντάς τους πάντα τό εύγενικό
τερο ίδανικό καί καλλιεργώντας τους τίς ύψηλότερες τάσεις. 

·Έχει έγκαταλείψει τό νόμο τού Μωϋσή καί βαδίζει στό δρόμο
τού Βούδδα καί τού Χριστού. Προσπαθεί ν' άναπτύξει τήν άνά
γκη ένός νόμου έσωτερικοϋ κι όχι νό έπιβάλλει έναν έξωτερι
κό νόμο. ·Όσα μέλη της είναι λιγώτερο προχωρημένα, κατά κα
νόνα, δέν τά διώχνει άλλά τά βοηθάει νά φτάσουνε τούς άλλους. 

Κανένας δέν προσκαλείται νά γίνει μέλος τής θ.'Ε. αν δέν 
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τοvε σπρώχνει μιά έοωτερική άvογκη να κοταλαβει θεοη αναμε

οα ατούς σκαπανείς τής νέας σκέψης 
Μήν έλθετε νά πάρετε· θά άπογοητευθητε. Ελcιτε γιο vo 

δώσετε, γιά vό έργαοθήτε γιό τήv πρόοδο τής όνθρωπότητας 
·οποιος μπαίνει στη θ.Έ πρεnει vό vοιωθει τον ιδιον ενθου

σιασμό πού νιώθει ό στρατιώτης πού πορατοει τήv κοιvη γρομμη 
γιά νά τρέξει μαζί μέ τούς άvιχvευτές οτήν εμπpοοθοφυλοκη 
Πρέπει vά νοιώθει τή χαρά που νιωθει οnοιος άνοιγει δρομο αvα
μεοα οτcι βάτο γιά vά διαβαίνουν εύκολα οί άλλοι. Πρεπει va vιω
θει τή χαρά τής έnίμοvης έργαοίας γιά τήν έξυπηρέτηοη 1ής αν
θρωπότητας καί γιά τήv άvάπτυξη τής πραγματικής πνευματικής 
άδελφότητας άvάμεοο στους άvθρώπους 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ 

Ή θεοοοφική 'Εταιρία ίδρύθηκε οτή Νέο Υόρκη το 1875 
άπό τή ρωοίδα 'Έλενα Πετρόβvα Μπλοβότοκυ και τό συνταγμα
τάρχη 'Ερρίκο Στήηλ Ολκοττ. Ή tδρα της μεταφέρθηκε αργο
τερα οτό Άντυαρ (Μαντράς) τώv Ινδιών, όπου καί έγινε σωμα
τείο άvεγvωριομέvο άnό τόv νόμο, οτίς 3 Άπριλίου 1 905. 

Πρώτος πρόεδρός της η τανε ό Ολκοττ ( 187 5-1 897) Δευτε
ρος ή Δρ. Avva Μπέζοντ ( 1897-1933) 

Ή θ.'Ε. άποτελείται σήμερα άnό έθvικές Εταιρίες ή Τμηματα 
πού έδρεύουvε οτίς διάφορες χώρες τού κόσμου. Τό κάθε έθvι
κό Τμήμα tχει τό δικό του πρόεδρο, πού έχει τον τιτλο "Γεvικος 

Γραμματεύς» καί τήv ίδική του όργάvωοη. 
Τά έθνικά Τμήματα είναι άvεξάρτητα γιά 6,τι έχει σχέση μέ 

τίς έοωτερικές τους ύnοθέοεις, είναι ομως ύποταγμέvα ατούς 
Γενικούς κανονισμούς τής 'Εταιρίας. 

Ό «Γενικός Γραμματεύς» τού κάθε Τμήματος είναι καί μέλος 
τού Γενικού Συμβουλίου τής 'Εταιρίας 

Στήν έδρα τής 'Εταιρίας, ατό 'Άvτυορ, ειναι τά γραφεία τού 
Προέδρου καί τού Γραμματέως τής 'Εταιρίας, γραφείο Δημο
σιεύσεων, τυπογραφείο, κατοικίες τού προσωπικού καί τών 
σπουδαστών καί ή Βιβλιοθήκη τού Άvτυορ πού περιέχει περισ
σότερα άπό 12.000 'Ανατολικά χειρόγραφα καί 1 0.000 τόμους, 
στό 'Ανατολικό της Τμήμα. Στό Δυτικό Τμήμα της ύπάρχουvε πε
ρισσότερα άπό 15.000 βιβλία καί φυλλάδια γιά τίς θρησκείες, τίς 
φιλοσοφίες καί τίς έπιστημες και τής 'Ανατολής καί τής Δύσης Ολό
κληρη ή περιοχή nϊς έδρας τής θ.Έ. περιβρέχεται άπό τόν ποταμο 
'Άντυαρ καί τόv κόλπο τής Βεγγάλης και εχει έπιφάvε10 06 εκταρια 

Ή θ. 'Ε. έχει μέλη 'Ελεύθερα καί μέλη συγκεντρωμένα σέ
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στοές. Κάθε έθνική Έταιρία άποτελεϊται άπό 7 τουλάχιστον Στοές. 
Ύπάρχει καί μία Όμοσπονδία τών έθνικών έταιριών τής Εύ

ρώπης τής όποίας γίνεται έτήσιο Συνέδριο. Ή έδρα τής όμο
σπονδίας είναι τώρα στήν Όλλανδία. 

Κάθε όμάδα άπό 7 μέλη τής θ."Ε. μπορεί νά ύποβάλει στό 
Γεν. Γραμματέα τής χώρας όπου κατοικούν αύτά τά μέλη αϊτηση 
νά ίδρύσουνε Στοά, καί νά πάρει δίπλωμα Στοάς άπό τή Γενική 
Διεύθυνση τής Έταιρίας. 

Κάθε Στοά καί κάθε έθνική Έταιρία όρίζει μόνη της τόν κα
νονισμό της, πού δέν πρέπει νά είναι άντίθετος μέ τά Γενικά Κα
ταστατικά τής Έταιρίας. Ό κανονισμός αύτός ύποβάλλεται στόν 
Πρόεδρο γιά νά τόν θεωρήσει. 

Κάθε πρόσωπο πού θέλει νά γίνει μέλος τής Θ."Ε. πρέπει νά 
τό ζητήσει μόνο του, ύπογράφοντας μιά όρισμένη αϊτηση, πού 
πρέπει νά έγκριθή άπό τό Γεν. Γραμματέα τού Τμήματος. 

Κανένας άνήλικος δέν γίνεται δεκτός χωρίς τή συγκατάθεση 
τών γονέων η τών κηδεμόνων του. 

Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ! 

το ΚΥΡΙΟΝ ΓΝΏΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΙΚΗ 
ΜΑΣ ΑΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΟΜΑΧΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ! 

Α ΥΤΟ ΜΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΚΗ ΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙ
ΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕΝ ΝΑ ΑΡ
ΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ! 

Η ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΝ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ 
ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ 
ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟΝ!! 

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ ΔΕ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΩΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗΝ ΤΟΥ ΑΝ
ΘΡΏΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΗΝ Α ΤΡΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΣΤΟΜΑΧΙΚΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΝ. 
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΞΕΥΡΟΥΝ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ ΤΩΝ; 
ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΏΝ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΒΙΩ
ΜΑ ΤΑ. ΑΛΛΕΩΣ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΡΥ ΔΙΑ ΜΟΝΟΝ ΘΟΡΥΒΟΥΝ. 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 
DETROΪT, MICH. 
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ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ... : Σ. ΝΑΓΟΣ 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1933 

ΤΟΥ ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ) 
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... ΑΣΤΗΡ ΠΡΏΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Ο ΣΠ. ΝΑΓΟΣ ΕΞΗΦΑ

ΝΙΣΘΗ ΑΠΟ το ΤΕΚΤ. ΣΤΕΡΕΩΜΑ, ΚΑΘ' ΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ 

ΑΠΗΥΓ ΑΖΕ ΤΗΝ ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΙΓ ΛΗΝ ΚΑΙ ΕΥ

ΡΙΣΚΕΤΟ ΕΙΣ το ΖΕΝΙΘ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΗ

ΛΩΣΕΩΣ ... ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΗΘΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ο ΖΗΣΑΣ ΕΝ ΤΩ 

ΛΟΓΩ ... ΚΑΙ ΕΣΒΕΣΘΗ ΠΥΡΣΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΣ ΑΣΒΕ

ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΙΓ ΛΗΝ ... ΚΑΙ ΕΤΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, Ο ΑΠΟΔΗΜΗΣΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΚΑΙ 

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΏΜΑΤΙ ΔΙΑ ΝΑ ΖΗΣΗ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥ

ΜΑΤΙ. 

... ΠΟΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΤΟΥ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ; ΠΟΙΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΗ ΕΙΣ το ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΑΘΑΝΑΤΩΝ; ΠΟΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑ

ΣΤΗΣΗ; ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑ

ΤΑΙ το ΚΙΒΏΤΙΟΝ, το ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ 

ΑΛΩΒΗΤΟΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΤΟΥ; 

ΠΟΙΟΣ ΡΑΨΩΔΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΙΑΝΑΣ ΑΝΤΙ ΝΕ

ΚΡΙΚΏΝ ΩΔΩΝ ΔΙ' ΑΥΤΟΝ; 

... ΔΙΟΤΙ Ο ΝΑΓΟΣ ΔΕΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ, ΑΛΛ ΑΠΛΩΣ ΕΙΣ 

ΕΠΟΧΗΝ ΚΑΘ' ΗΝ ΕΤΕΛΟΥΝΤΟ το ΠΑΛΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΗΤΗΣΑΤΟ ΑΥΞΗΣΙ�� ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΔΟΘΗ ... 

"ΜΕΤΕΣΤΗ ΕΙΣ το ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΑΕΤΟΥ. 

ΜΕΤΕΣΤΗ ΙΝΑ ΤΥΧΗ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ το ΕΡΓ Α

ΣΤΗΡΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΟΠΕΡ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΟ το

ΖΕΝΙΘ ... 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΥ ΑΣ 

ΣΚΙΑΖΕΙ ΕΣΑΕΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΚΙΑ ... 
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'Έγκλημα 

στήν Ίερά Όδό 

1992 

κρηξη, φωτιά, θάνατος καί θρήνος στήv 'Ελευ

σίνα, σ' αύτό τό ξερό διαπλανητικό τοπίο, μέ τίς τερατώδεις 

σιδερένιες κατασκευές, τή βρώμικη θάλασσα καί τά φου

γάρα μέ τούς μαύρους καπνούς, πού θολώνουν τόv όρίζο

vτα καί δηλητηριάζουν κάθε μορφή ζωής. Οϋτε μισός αίώ

vας δέv χρειάστηκε γιά vά μεταβληθεί μιά άπό τίς πιό ίστο

ρικές, τίς πιό ίερές, τίς πιό όμορφες περιοχές της 'Ελλά
δας (καί, δυστυχώς, δέv ειvαι ή μόνη), σέ κρανίου τόπο, σέ 

έφιάλτη. Ποιά άλλη χώρα, ποιός άλλος λαός θά ειχε αύτή 

τήv άvεκτίμητη κληρονομιά, αύτή τήv εύλογία καί δέv θά τή 

φύλαγε ώς κόρη όφθαλμοϋ; "Έρχονται οί ξένοι, πού γνωρί

ζουν καί σέβονται τήv ίστορία αύτοϋ τοϋ τόπου καλύτερα 

άπό έμάς, κι άvαζητάvε τήv Ίερά Όδό, τή διαδρομή τώv 
Έλευσιvίωv Μυστηρίων, καί δέv πιστεύουν στά μάτια τους 

μέ αύτά πού άvτικρίζουv. "Άντε μετά vά μάς ύπολογίζουv. 

Βιομηχανική περιοχή ηθελαv τό άλλοτε πανέμορφο αύτό 

κομμάτι της Άττικης οί μεταπολεμικές κυβερνήσεις, χωρίς 

vά ύπολοyίσουv bτι ή μεγαλύτερη, ή πιό άποδοτική βιομη
χανία ύπηρχε έκεί, μπροστά στά μάτια τους, αύτό τό έτοιμο 

μοναδικό πολιτιστικό πάρκο, πού θά μπορούσε vά ξεκινάει 

άπό τούς στύλους τοϋ Όλυμπίου Διός καί vά φτάνει ώς τήv 

'Ελευσίνα. ("Αλλά vά ποϋ οϋτε κι αύτό τό συρρικνωμένο πο
λιτιστικό πάρκο περί τήv Άκρόπολη, πού άvαγγέλλεται καί 

ξαv:ιvαyγέλλεται, εϊμαστε άξιοι vά φτιάξουμε). "Άς θεωρη

θεί αύτό τό σημείωμα σάv ένα μικρό ρέκβιεμ στά θύματα -

έμψυχα καί άψυχα - της άφροσύvης καί της αύτοκατα

στροφικης μανίας πού μάς κατατρέχει, σ' αύτά τά συνεχι

ζόμενα έyκλήματα πού συντελούνται, μέ τούς αύτουρyούς 
vά παραμένουν άσύλληπτοι καί άτιμώρητοι. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 

Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6/9/92 



Jl 1 

Η θεοοοφικη Ετuιpιrι εν Ελλοδι 

Βουκουρεοrιου 25 106 71 Αθηνο 

Τηλ 3620 702 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1992 

f., rr,ιιιι ΗΛΙΟΣ 
β Πε1ιrιιιι Αfl(JΛΛΩΝ 

9 Γlυμουκεuη Κ ΜΕΛ ΛΟΣ 
13 Τr,ιιιι ΗΛΙΟΣ 

15 Πε1Jtιιτι ΑΡ ΓΕΜΙΣ 
16 Πcψαοκεuη ΑΛΚΥΏΝ 
2U τ pιιιι ΗΛΙΟΣ 

22 Γlεμrιιη ΑΓIΟΛΛΏΝ 

23 Πcιpαοκεuη Κ ΜΕΛ ΛΟΣ 
27 Τp,ιη ΗΛΙΟΣ 
29 Πεμπ ιη ΑΡΤΕΜΙΣ 

30 Παpιιοκεuη ΑΛr<.ΥΩΝ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1992 
3 Τp1ι11 
5 Πεμι·111 

6 ΓlαpC10,εuι, 

1 Ο Τυιιη 
12 Πειιrιrη 
13 Πcιοαοκευη 
1 7 Τp,ιη 

19 Πειιπrη 

.,:-1 Τοιτη 

..?6 Πειιr�ιη 

ΗΛΙΟΣ 
ΑΓIΟΛ,\ΏΝ 

Κ ΜΕΛ ΛΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΑΛΚΥΏΝ 
ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΏ 

Κ 'ΛΕΛ ΛΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΏΝ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 
Τ uττη 

3 Γlει.rι111 
ΗΛΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΏΝ 

Π ΓlιιrιrJΟΛιωιr,c, / ι �.ιιι�. r_; Ε:Η ι1ιJ(.Jφ1(JI'', 
Γ Σι(ir)ηC, ο rJOι\CJζ ιηι_ Ει Ε rJιΓ; (!;(lfJ(J(Λμwrjr [(Jl) 
1,Εψ<..,rιοu Α 

Π Α J(J'{'/W010U [ η Μ.;0!1..:0 ((.JU Σοφοu Ε Jι.J!ι(1ιr;ιr1 
θ Κrιψυζr,nοu/.ΙJ<, Ε Λεβ, - Ε11,οιυλU, JΙΟι Br1 
ΓJW ,υ Σrιε, 1rιΛιεr111 
Χrι ΚιψοfΜΙΩΚη<, Γοεr·"'ιεrιι-<Q ιοr11,ιι ιήc_ Α1rι111Iι. Α 
ΓΙ Α,ι(ιικοι, Κ[JιΟΙ'J11Οιψ!ι 
θ Κr,ψετζοrιοuλΟ<, Ε Λεβ, • f::11,οιολυ, Jιο, ί3r�
tJωνυ Σπε, tr1, .... 1εpr1 
Χ Κοrο(1ρόηc, Hψu/r Ι" 1ιnιouc,rir1,r11c;uL,f-.11, 
nτιουι, Α 
Π Αιογνwuτου Η ΦιΛ.JΟυφιc� ιω, Γ1,AJrιιr1c1uw, ι. ι, 
π π l!lΟΟΛιι..ιrrιc, Η Δu,rιμr rr. Σvιrε,ιrJωrJr ,, j,. 

Α ΤμΗ11r ιφυ� '.QΓ1,.ΗJΛ<Λ, Δι" JΠΓΙ 1�1.:'-. !r'Ίr, t"ac.uι-
o,,nς Επ,υtη1,r ί, 
fl AJ!ί,(lr\ ιι. Κι ιJ,f!μΙ ι..,i;{ 

Π Πc1ποu•ιwrrι ι, Η Δι.,(lμr :Ίc, Σu,,.�,rr,ωur •, Β 
r Σιβ(Jf)ί, ο .,G 'υc., rrc., Θ Ε -τr, Ί. 'lιιill ψωr:� 1 1, 

'1vθσωποc Β 
π Αι J�•ι.JOίOL, ο r-..υj,ιωτ::..:(J(;ι !L...., Πub'l,C.J()t '.,.J, 
'\(ll [(1 Ep'f(l[W, Δ 1 
Π Πunαολιωτηc, Η Δυ·1ΓJμ11 iήc, Σ,_Jικε,Η,wσr Γ 
Χμ Κ, 1ιιαpurο,11<, Το Ε(Χ.Jιεr,ικο .orI11C1 �η<, f. ,•rιrιι,ί, Β 
ΓΙ Α,τζακας ΚμιΟιΟμΟuΟtι 
θ r<.a εtζοnοuλος Ε ι\εβ, - Επ,cτα·ε, -;1:0, f3-,_ 
οώιο Σπε, tαλ,εp,, 
Χ Καιοαο ης Η ..;u ,n <tnn 10Lς JO ωιοuς Αι 1- -
nτ,οuς Β 
ΓΙ Α ,αγvωοτοu Η Κοοuοθεωp,α t<..,·, Πuθr: ,ο-
οειωv ,Δ 1 
θ Καφετζοnοuλος Ε Λεβι - Ειc,οωλες στο, Βα
οώvο Σπε, tΟλιεpη 
Α Το,αvτα uλλοnοc\ος Δ,δαοκc\ιες τrς Εοωτε

οικής Εn101ηιιnς - Β 
Π Αν tζοκος - Ko,ovauouoτ, 

ΓΙ ίlοnοο\ιωιης ΠΩ□,ο κο, Αιθεοικος Φοοεος 
Γ Σ,βpης Ο οο\ος τής θ Ε cτ,,,, a,aμor:,.iwcr :Jc 
Jvθoωnou Γ 
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4 Παρασκευή 

8 Τρίτη 

1 Ο Πέμπτη 

11 Παρασκευή 

15 Τρίτη 

17 Πέμπτη 

1 8 Παρασκευή 

22 Τρίτη 

ΙΛΙΣΟΣ 1992 

κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π Ά ναγνώστου - Ή κοσμοθεωρία καi κοσμογονία 

τών Πυθαγορείων (Δ.I.) 

ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόnουλος - Ε. Λεβi - Έnιστολές στόν Βσ-

ρώνο Σnενταλιέρη 

ΑΡΤΕΜΙΣ Χρ. Καμορωτόκης - Τό έσωτερικό νόημα τής Άγόnης-Γ 

ΑΛΚΥΩΝ Π. Ά ντζακας- Κρισναμούρτι 

ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόnουλος - Ε. Λεβi - Έnιστολές στόν Βα

ρώνο Σnεvταλιέρη 

ΑΠΟΛΛΩΝ Α. Τριανταφυλλόπουλος - Διδασκαλίες τής Έσωτε

ρικής Έnιστήμης - Γ 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π. Ά ναγνώστου - Ή Μονός κοi Δυός τών Πυθαγο

ρείων (Δ.I.) 

ΗΛΙΟΣ Π Ποnοσλιώτης - Satan est Deus inversus 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΟΑ ΒΟΛΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ« ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ: 26/9/92, 

10/10/92, 24/1 0/92, 7 /11 /92, 21 /11 /92, 51 2/92, 19/12/92. 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΦΩΝΑΣ 

Ο ΙΛΙΣΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ 

ΣΥ ΛΛ ΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ το ΧΩΜΑ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΚΕΠΑΣΕ 



1992 j 1 'j 

Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑ<DΕΙΑ ΜΑΣ 

Το Γραφείο του «ΙΛΙΣΟΥ .. 

εivαι Βουκουρεοτιου 25, ο οροφος 

Κωό 1 06 71, είναι οvοικτο κοθε ημε

ρο οπο 1 Ο 30-1, εκτος Σοββοτου και 

Κυριακής 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολουμεv, οποοτελλετε με 

τοχυδρομικηv ή τροπεζικηv επιτογηv 

εις την διευθυvοιv: «Πολυδευκηv 

Άvτζοκο, Βουκουρεοτιου 25, ο ορο

φος Κωδ 1 06 71, Αθηvaς.. Η απο

οτολη με Τ ραπεζικη έvτολη μας δυ

οκολευει πολυ 

θΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ

ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

1992 2.000 Δρχ 

- ΝΑ ΕΓΓΡΑ<DΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος Γ Κουκουβ�ος 

Καβολα: Μιχ. Παράσχου 

Κερκυρο Αλεξ Λούβρος 

Λομιu Αν r Τ pιuvτοφυλλου 

Λοριοο Ιο Φελλους 

Μυτιληvη Γ Χωριατελλrιc, 

Ξοvθη Μοριοι, Κου rοουριόηc_ 

Παιρο Αθ Κοvτοοοκης 

Ρεθυμvο Αvτ Βιοτοκrις 

Ροδος Αvι Βεpγω rης 

Σερραι Αvεοιης Σrιββοι, 

Συρος Π Ζοραφωνιτης 

Χαλκιδο Δημ Δημuρελου 

Xavιa Εμμ Νοδαρακης 

Κυπρος θεοφ Ποvογιω ιου 

Τ Κ 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ 

474 815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της θεοοοφικης Ετοιριος 

εν Ελλαδι 
Βουκουρεοτιου 25- Αθήναι 1 06 7 1 

Ιδρυτης 
t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Εκδοτης-Διευθυvτης 

Πολυδευκης Αvτζακος 

Τιμη τευχους Δρχ 400 
ΙΟΥ Λ-Α ΥΓ -ΣΕΠΤ. 1992 

Μήν άναβάλλεις! 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ τού ΙΛΙΣΟΥ όργούv την ouv ;::,ομη τους 

Οί πολλοί είναι τακτικοί. Ε v ώ ο ου μαζί τους1



PAPUS 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΟΣΗ 
Η ΦΥΣΙΚΗ, ΨΥΧJΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ 

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 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ιΙ, I 

Δημ Αλ Ιωιινν1')11 1 \'.11✓Irι)ι ΓΙ, i11rIIJιu1 Μ,.,,ωιι<ιι .:' ! 1 
1 Βιωιλr1 } Ιi1ΙJλλιt<ι)Ι Ψ1�I,ιι,c,1 .·,1ι 

FΓ,ΙΙΗ,1', Ηιυπ,,I Η Α,'> ,,p,,r1•, ilf) ΓΙ' ,cι ,;ω;ι•JV>φΓΙ r 1λ•ι ,,r, 
r1uv, ιr"iηοι ιι, · "· ί 
ΓΙ Δ Αv,1γvωοιυιι Α,ιιι [ιΗ, ,'i1,'J,11Jr<,1λ1!lι, ιrιυ Α,ιr Α•1111,1vιJ11ου 
λυυ 
Ι<- μι,,v,�μουpιι Αγ,111111<c1111.1v,ιτ, ,, 
Ν Γlcψcιοχη Ιl,,ιιιι,,,,,rt\rι,,,, 1ωνΜυ,ηη1)1ωv 
Οι γνωμ, ,. ιων ,ψχ,1ιω,ι φι\•, ,,,,1ψω.1 

ΠΔ Αvιιγνω,ιιου Ιlωc,cιrιι,r,,ll ιι η οu,ι 1Ι'>11ιrητ,.uvrινω• ,ιωνr•> 
ι1μωv 
Χαμ Μπrψοκλη f\ 1,ιιιρ,1,,r.ιr,u �ίΗι" ,_Λι• <1<ικ,1.\ι,,, 
Ελι:-υΗ Ιμωου Μ ''V1Htμt\ω•ΠJ Η )ΙJ'{χρι\.JΙΙ '/,,ιι'Ηι 

Γlμ(Jσκλιμηι rιμοι; 111, ωμιμ' ι, ψυχ ι, τιιι, v11,. 
Πrωγμαμμιι Uμι\ιων 

Μετιιξυ μ,κ; 

>ι,1
>rj ·1
,_> {Ι_) 
, ι 4 

Ι / Ι·, 



FRANZ HARTMANN 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

Μία συστηματική παράθεση τών βασικών δι

δασκαλιών τοϋ μεγαλύτερου Δυτικοϋ άλχη

μιστή καί άποκρυφιστή άπό τόν διακεκριμέ

νο έρευνητή καί θεόσοφο Φράντς Χάρτμαν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Θεμιστοκλέους 38 - Άθήνα 106 78 

Τηλ. 363.0824 - 362.9695 
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