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ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Ο ήλεκτρομαγνητισμός έχει άρχίσει νά χρησιμοποιείται άnό 
πολλά χρόνια στήν 'Ιατρική. Στίς περισσότερες χώρες τού κό
σμου ('Αμερική, 'Αγγλία, 'Ιταλία, Γαλλία, Ίαnωνία) �χει πλέον 
φτάσει στό στάδιο ρουτίνας. 

Τά πρώτα πειράματα πού είχαν σχέση μέ τόν ήλεκτρο-μαγνη
τισμό έγιναν άnό τόν Παράκελσο τόν 160 αίώνα. Τίς άρχές τών 
έρευνών του τίς πήρες όnό τούς Αίγυnτίους, οί όnοϊοι χρησιμο
ποιούσαν τούς φυσικούς μαγνήτες γιά θεραπεία διαφόρων 
όσθενειών τους. 

Τόν είκοστό αίώνα διάφορες σχολές έρευνών δημιουργήθη
καν άνό τόν κόσμο. 

Έδώ θό άσχοληθοϋμε μέ τή γαλλική σχολή γιό τούς έξης βα
σικούς λόγους. Οί συσκευές της σχολής αύτης είναι μικρότερες 
σέ όγκο, παράγουν ήλεκτρομαγνητικό πεδίο καί ήλεκτρικό πεδίο 
(UHF) συγχρόνως καί χωριστά τό ένα όnό τό dλλο, περιλαμβάνουν 
μία γκάμα όnό έnαγγελματικές συσκευές γιό χρήση στό ίατρεϊο, 
νοσοκομείο, φuσιοθεραnευτήριο, ίνστιτοϋτα αίσθητικης, μέχρι 
άτομικές γιά χρήση άnό ίδιώτες (μετά άnό έγκριση ίατροϋ η φυ
σιοθεραπευτή) στό σπίτι μέ σκοπό τή γρηγορότερη θεραπεία. 
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Τά πεδία πού παράγονται άπό τίς συσκευές είναι ύψηλής συ

χνότητας. 
Πώς όμως ένεργούν τό ήλεκτρομαγνητικό πεδίο καί τό ήλε

κτρικό πεδίο γιά νά έπέλθει ή θεραπεία; 
Πειράματα άπέδειξαν, ότι ύπάρχει διαφορά δυναμικού μετα

ξύ πάσχουσας καί ύγειούς περιοχής. Αύτή ή διαφορά δυναμικού 

όνομάζεται δυναμικό κακώσεως. 
Μπορούμε νά πούμε βλέποντας τό φαινόμενο άπό μία φυσι

κο--χημική όπτική γωνία τής "Ιατρικής, ότι οί όργανικές κακώσεις 
προκαλούν μία διατάραξη τής ίσορροπίας τού δυναμικού. Αύτη η 
διατάραξη τής ίσορροπίας, ή όποία πραγματοποιείται έσωτερικά 
καί έξωτερικά τής κυτταρικής μεμβράνης, προκαλεί τήν άντι

στροφή τής άντλίας Κ Να.

Αύτό έχει σάν άποτέλεσμα τήν εϊσοδο Να στό έσωτερικό τού 

κυττάρου μαζί μέ Η20 (νερό) καί τό σχηματισμό οίδημάτων ιϊ 

φλεγμονών. 
Ή ένέργεια τών δύο πεδίων (ήλεκτρομαγνητικού καί ήλε

κτρικού) κάθετα τό ένα στό ό.λλο στή φορά διαδόσεως, είναι 

άντιοιδηματώδης καί άναπλαστική καί άσκείται μέσω ένός μηχα
νισμού έπαναπολώσεως τών κυτταρικών μεμβρανών καί μιάς 
νευροϊσορροπίας τών βιοχημικών διεργασιών τών ίστών. 

Τό ήλεκτρομαγνητικό καί ήλεκτρικό πεδίο πολώνουν τό κύτ
ταρο καί τού δίνουν τήν ένέργεια πού χρειάζεται γιά νά έλθει σέ 
ήλεκτροστατική ισορροπία, έπαναφέροντας τήν άντλία Κ Να στή 
σωστή της φορά. 

··Ετσι έξέρχεται τό Η20 (νερό) άπό τό έσωτερικό τού κυττά
ρου, μειώνεται τό οϊδημα ιϊ ή φλεγμονή καί τό κύτταρο έπανέρ
χεται στήν πρωτέρα φυσιολογική κατάσταση. 

"Η άρχή τών έρευνών έγινε άπό τήν όρθοπεδική καί συγκε
κριμένα στήν πόρωση τών καταγμάτων καί έπανεξετάσθηκε σέ 
όλες τίς μορφές τών όρθοπεδικών κακώσεων. 

Μετά όπό χρήση τών συσκευών τά άποτελέσματα είναι θεα
ματικά. Σέ κανονικές κλινικές συνθήκες έχουμε μείωση τού 
χρόνου όστέωσης σέ μεγάλο ποσοστό. 'Εκεί όμως πού έχουμε 
μεγάλη διαφορά στό χρόνο θεραπείας είναι σέ είδικές συνθήκες 
πού ύπάρχει δυσκολία στήν πόρωση. Σέ έλάχιστο χρονικό διά
στημα άρχίζει νά έμφανίζεται πόρωση στό κάταγμα καί νά έπα
κολουθεί ή ϊασή του. 

"Αντιπροσωπευτική άπάντηση στά ποσοστά θεραπείας μάς 
δίνεται άπό τή Γαλλία (Hopitaux De Paris) άπό τόν Prof. Docteur 
Alain Patel. Έπί 383 διαφορετικών όρθοπεδικών παθήσεων καί 



1993 ΜΑΓΝΗΤΟθΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 413 

τραυματολογίας παρατηρήθηκε 78% πλήρη ϊαση, 12% μερική 

κοί 9,2% όδρόvεια. 

Κατά τή θεραπευτική ογωγη, δεν υπάρχει καvεvος ίδιοίτερος 

λόγος nοροκολοuθησης, διότι δέv δημιουργούνται παρενέρ

γειες. Αύτός ό τρόπος θεραπείας δέv παρουσιάζει κανένα θερ

μικό φαινόμενο κοί μπορεί vά έφορμοσθεϊ σέ συνδυασμό μέ όλ

λες μορφές θεραπείας όπως ραδιοθεραπεία, χημειοθεραπεία 

κ.λn. Ή ένταση τού novou έλοττώvετοι σταδιακά μέ τή μείωση 

τού οίδήμοτος ή τής φλεγμονής 

Ή έvεργός θεραπευτική διεισδυτική ίκοvότητο τώv συσκευ

ών ειvοι 25-30 cm. 

Τό πεδίο θεραπείας ειvαι πολύ μεγάλο: Χρόνιες ποθήσεις 

(ψεuδορθρώσεις, ότοvο t:λκη, όστεώσεις κ.λπ.). όξεϊες ποθή

σεις (τεvτιvίτιδες, λοuμnάκο, όσφuολγίες, ίσχuαλγίες, ούχεvικό 

σύνδρομο κ.λn.), τροuμοτιολογίες τώv σπόρ, δερματοπάθειες, 

vεuρομuϊκή χαλάρωση, στήv οίσθητική γιά έvuδάτωση, σύσφιξη, 

άvόρθωση, έvεργοποίηση τής λέμφου, λιποδιάλuση, άnορρόφη

ση καλλυντικών κ.λn. 

Ή θεραπεία τώv πασχόντων σημείων ειvαι ριζική. Καμία nα

ρεvέργειο δέv έχει ποτέ άvαφερθεϊ. Άnογορεύεται ή χρησιμο

ποίηση τώv συσκευών άnό τίς έγκύοuς καί άnό ότομο τά όnοϊο 

έχουν καρδιακό βηματοδότη. 

Έκτός άnό τά θεραπευτικά άποτελέσμοτα οί συσκευές έχουν 

κοί nouσinovo δράση. Αύτή ειvαι άnοτέλεσμο τής σταδιακής ρι

ζικής άποκοτάστοσης τής ήλεκτροστοτικής ίσορροnίος τώv κυτ

τάρων τώv nασχοuσώv περιοχών. 

Ή θεραπεία γίνεται σέ συνεδρίες διάρκειας μισής ώρας. Σέ 

όρισμέvες περιπτώσεις χρειάζεται vά έπαvαλομβάvοvται δύο φο

ρές τήv ήμέρο καί γιά περισσότερη ώρα Ή αύξηση τού χρόνου 

συνεδρίας έχει γρηγορότερο άnοτελέσμοτο χωρίς έnιnτώσεις. 

ΕΦΗΜ. ΚΕΡΔΟΣ 16/10/1992 



414 1993 

ΗΖΩΗ 

Ν. ΠΑΡΑΣΧΗ* 

Ή ζωή θεωρείται άπό τινας ώς δύναμις αύθύπαρκτος έπο
πτεύουσα καί κινούσα τήν ϋλην. 

Άλλά τίς ή δύναμις αϋτη; Πηγάζει άπό προσωπικήν θεότητα ιϊ 
άπό τήν άπρόσωπον φύσιν; 

ΕΤναι ή δύναμις αϋτη τί τό ούσιαστικόν ιϊ δέν εΤναι ούσία; άλλά 
ούδέν τό μή ούσιαστικόν έν τή φύσει ύπάρχει. 

Έάν εΤναι ούσία τί εϊδους ούσία εΤναι αϋτη; 
ΕΤναι γνωστόν κατά τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν καί κατά μέγα 

μέρος άπό τήν έπιστημονικήν άντίληψιν καί έμπειρίαν ότι ύπάρ
χουσι δύο ούσίαι. Ή μία εΤναι ύλική, ητις εΤναι καί άτομική κατά 
τήν σύστασιν, ή δέ έτέρα εΤναι αίθερική μή ύλική, όχι άτομική, 
άλλά συνεχής πρός έαυτήν. Έτέρα τρίτη ούσία έν τή φύσει δέν 
εΤναι γνωστή μέχρι σήμερα. 

θά ητο λογικόν λοιπόν νά ύποθέση τις ότι ή ζωή εΤναι ίδιότης 
τής μιάς έκ τών δύο τούτων ούσιών, η καί τών δύο. 

Ή άρχαία φιλοσοφία καί ή νεωτέρα έπιστήμη έντοπίζουν τήν 
ίδιότητα τής ζωής είς τήν ύλικήν ούσίαν, ητις είναι καί μήτηρ πά
σης ζωοφόρου μορφής έν τή φύσει. 

Υ ΛΗ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

Ή έμπράγματος έπιστημονική γνώσις χαρακτηρίζει τά άτομα 
τr~ ς ϋλης άποτελούμενα άπό σωματίδια διαφόρου ένεργείας 
σ .νθέσεως καί ήλεκτρικής φορτίσεως. 

1
-<άθε άτομον έχει ένα κεντρικόν πυρήνα μέ θετικήν ήλεκτρι

Κ'., φόρτισιν καί έναν άριθμόν άλλων σωματιδίων μέ άρνητικήν 
i.ι .�κτρικήν φόρτισιν, πάντων περιφερομένων πέριξ τού κεντρι
ί •_)ύ θετικού πυρήνος, είς διαφόρους τροχιάς. 'Έκαστον τών
Jωματιδίων τούτων έχει έν έαυτQ καί ίδίαν περιστροφικήν κίνη
σιν, περιστρεφόμενον περί τόν άξονά του.

Πλέον των κινήσεων τούτων τών σωματιδίων τού συγκεκρο
τημένου άτόμου τής ϋλης, ύπάρχουν καί άλλοι δυνάμεις αί 
ι:>ποίαι συνδέουν τά σωματίδια ταύτα καί συγκρατούν αύτά έν τQ 

χώρC!) τού άτόμου μεταξύ των ώστε νά ίσορροπούσι αύτά έν κινή
σει κατά τροχιάς. Αί δυνάμεις αύται άναπτύσσονται καί έκφράζο-

• Βιβλ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΝ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 
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vται μέ δύο όvτισταθμιζομένας καί ίσορροnούοας ίδιότητας. Η 
μία έκφρόζεται ώς κεντρομόλος καί ή όλλη ώς φuγόκεντρος. 
Αποτέλεσμα δέ τCι")ν δύο τούτων ίδιοτήτωv είναι vό έμφανίζη το 
άτομον πολμόv ή σuοτολικηv και διαστολικηv κίνησιv. 

Κατά τόν Πuθογόρα καί τόv Δημόκριτον ή μέv συστολή η κε
ντρομόλος ίδιότης, έθεωρεϊτο ή πρωταρχική ιδιότης τής κινήσε
ως. Η δέ διαστολή η φυγόκεντρος ίδιότης, 11 πηγή τής ζωής 

Τούτο συμφωνεί με τον ύπό τής έπιοτήμης νεώτερον καθορι
σμόv τής ούσίας τής ϋλης ότι αϋτη είναι κίνησις καί θερμότης rj 
ζωή. Ή ζωή επομένως θό ήδύvατο vό λεχθή ότι είναι ίδιότης τής 
ϋλης. 

Τό ύλικόv τούτο ότομοv, κίνησις καί ζωή, τό περιβάλλει έτέρα 
ούσίο μή ότομική, όλλό σuνεχής πρός έαυτήv καλουμένη ούσία 
χώροu ή αίθήρ η nογκόσμιοv ένωτικόν δuναμικόv πεδίον. 

Τής ούσίας αύτής έκδηλος νόμος είναι η ένέργεια ύπό τός 
διαφόρους αύτής μορφός έμφανεϊς κοί όφοvεϊς γνωστός καί 
όγνώστοuς. ·Έχει όnειροv έλοστικότητα κοί κυματοειδή κίvησιν, 
διαφόροu μήκους κοί συχvότητος κύματος. 

Αύται οί δύο ούσίαι, ή μία μέ κίνησιν κοί ζωήν, καί ή όλλη μέ 
έvέργειαv όnοτελοuσι αύτήv ταύτην τήv φύσιν ώς ϋnαρξιv καί 
πόσον αύτής έκδήλωσιν είς μορφός, δυνάμεις, έvεργείας, έv τώ 
όnείρ4> χρόν4> καί χώρ4>. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΕΠΙΜ. Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

- 'Όταν αί άρχαί τού έσωτερισμού διαρρέουσιν έκ τών ναών καί
περιέρχωνται είς γνώσιν άνθρώπων μή καταλλήλων, μοιραίως
ύφίστανται άλλοιώσεις καί διαστροφάς.

- Ή άποδοχή τού νόμου τής Μετενσαρκώσεως έχει ώς συνέ

πειαν τήν συνειδητήν άναγνώρισιν καί έφαρμογήν τού νόμου τής
άδελφότητος τών άνθρώπων.

- ΕΊναι πολύ δύσκολο γιά τόν άνθρωπο ν' άποβάλη τόν ρύπον τών
παθών καί τών προλήψεων, ώστε νά ήμπορέση νά άτενίση πρός
τό φώς, πρός τήν αίωνίαν καί χωρίς πάθη ζωήν.

- Ή φυσιολατρεία καί ή πνευματοδοξία ήσαν οί δύο πόλοι περί
τούς όποίους περιεστρέφετο ή έσωτερική γνώσις, πού έπορεύε
το άπό τά Ίερά τής άρχαίας παραδόσεως.

- Τό πνεύμα, σάν ώριμάση καί φωτισθή, εΤναι δυνατόν νά ξεφύγη
όριστικά άπό τό σφικτό άγκάλιασμα τής ϋλης καί νά πετάξη γιά
πάντα σέ έπίπεδα θεϊκά, σέ ϋψη ούράνια.

- Ή πραγματικότης δέν εΤναι δυνατόν νά έρευνόται μόνον μέ τόν
όρθολογισμό καί τή θετική έπιστήμη. Ό άνθρωπος δέν άποτε
λείται μόνον άπό ϋλη. 'Υπάρχει καί έκείνο πού οί θρησκείες καί ή
φιλοσοφία όνομάζουν ψυχή.

- Ή έρευνα πρέπει νά γίνεται μέ τό νού έλεύθερο άπό προλή
ψεις. Ή άλήθεια θά πρέπει νά άναζητόται παντού, χωρίς νά μπαί
νουνε στήν έρευνα όρια.

- Ή άρετή καί ή γνώσις έχαρακτήριζαν τό άρχαίο 'Ιερατείο, όταν
ή λατρεία ήταν στήν άκμή της.

- Ή έπιστημονική έρευνα, ίδίως τούς τελευταίους αίώνας, έδω
σε πολλές άλήθειες στόν άνθρωπο, άλλά περιωρισμένες μόνον
στά ύλικά πράγματα.

- Οί μύθοι τής 'Ελληνικής Μυθολογίας, μέσα στίς άλληγορίες
τους καί στίς μεταφορικές τους περιγραφές, καλύπτουν άλή
θειες πνευματικές, πού έχουν σχέσι μέ τήν άνέλιξι τής ψυχής
τού έξαγνισμένου άνθρώπου καί τήν άπολύτρωσί της άπό τό γέ
νος τό άνθρώπινο, μέ τήν πνευματική άνοδο τής άγνής ψυχής,
πού κυήθηκε καί τελέστηκε στά άρχαία Μυστήρια.
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- Ή έοωτερική παράδοσις είναι ή σοφία αίώνωv, πού έχει άκτιvο

βολήοει άπό τά άρχαϊα Ίερά. Είναι μία πηγή θεία, πιό πέρα άπό

τήv συνηθισμένη αϊοθηοι καί τό λογικό τού συνηθισμένου άν

θρώπου.

- Χωρίς γερό σώμα, χωρίς ύγεία, πώς μπορεϊ vά προοδεύσει ή
ψυχή; Τό άvθρώπιvο σώμα, καθώς έλεγαν οί σοφοί, είναι ό οίκος

της ψυχης, πού πρέπει vά τόv προοέχωμε καί vά τόv τιμούμε.

- Ή φιλοσοφία δέν είναι μόνο μερικές γνώσεις, έστω καί ύψη

λές, άλλά είναι έργα. Εφαρμογή τώv άρχώv ατό βίο.

- Χρειάζεται προπαρασκευή γιά τίς μεγάλες άλήθειες, ήθική καί

νοητική. Χρειάζεται ή κάθαρσις άπό τίς κακίες, πού δίνει τήv

άγvότητα, τήν άπαραίτητη αύτή βάοι γιά τίς μεγάλες πραγματο

ποιήσεις.

- Πρώτα γεννιέται ή άγvότης οτήv ψυχή καί ϋοτερα ή ψυχή φωτί

ζεται. Ή άγvότης είναι έκείνη πού έκμα1εύε1 τό φώς. Τήν μεγάλη

αύτή άλήθεια τήv βλέπομε vά τονίζεται οτίς άρχαϊες παραδό

σεις.

r ΕΚΔΟΣΗ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΩΝ 

ΠΟ Υ ΛΥΣΤΥΧΟΥΝ 

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ το ΠΑΙΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΤΗΣ �ΙΑΡΙΑΣ ΠΑΝΙΤΣΑ 
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Ό Τζόφρεϊ Χόδσον άναπτύσσει τί κινδύνους 
συνεπάγεται ό Πνευματισμός 

1993 

(Theosoρhy in New Zealand) 

Χωρίς άμφιβολία, πολλά άξιόλογα στοιχεία έφθασαν στόν κό
σμο μέσ4) τού πνευματισμού. Ή θρησκευτική ζωή καί σκέψις 
ήπειλούντο σοβαρά κατά τόν περασμένο αίώνα, άπό τήν θεωρία 
τής ύλιστικής έξελίξεως καί τίς έκδηλώσεις έπαρκείας τών με
γάλων ύλιστικών έπιστημόνων Δαρβίνου, Χαίγκελ, Χάξλεϋ, Τί
νταλ, Σπένσερ καί άλλων. Τότε, τά φυσικώς άνεξήγητα φαινόμε
να, προeκάλεσαν, ίδιαίτερα στήν 'Αμερική, κατά τό δεύτερο ημι
συ τού 19ου αίώνος, τό σπάσιμο τής κρούστας τής ύλιστικής 
σκέψεως, ή όποία έξαπλώνετο στόν Δυτικό κόσμο. Ό κόσμος 
όφείλει, λοιπόν, εύγνωμοσύνη στά μέντιουμ καί στούς διαισθητι
κούς. 

Τό χρέος αύτό έπαυξάνεται άπό τό γεγονός ότι, χάρις είς τήν 
έργασία τών διαμέσων, έκατομμύρια άνθρώπων έπείσθησαν, όρ
θώς η πεπλανημένως, περί ύπάρξεως ζωής μετά θάνατον, καί 
έκατομμύρια άνθρώπων βρήκαν παρηγοριά στόν πόνο τους. Πε
ραιτέρω, μέγας άριθμός άνθρώπων, έκ τών όποίων πολλοί δέν 
έκινούντο άπό καθαρώς πνευματικό ένδιαφέρον, μετεστράφη
σαν πρός τήν φιλοσοφία καί τήν θρησκεία, χάρις είς τίς έμπειρίς 
καί τίς διδασκαλίες τού πνευματισμού. 

'Ανακύπτει όμως ένα πρόβλημα στόν μελετητή, ό όποίος θά 
ηθελε ν' άποκτήση γνώση διά τής ψυχικής έρεύνης, διότι έάν 
πειραματισθή ό ϊδιος, όπως είναι φυσικό νά συμβή άργότερα η 
γρηγορότερα, θ' άντιμετωπίση τούλάχιστον πέντε δυσκολίες. 

Ή πρώτη δυσκολία συνίσταται στό γεγονός ότι, άκόμη καί 
όταν είναι βεβαιωμένη ή έντιμότης τού διαμέσου, ό έμφανιζόμε
νος ώς έπικοινών ιϊ έλέγχων είναι άόρατος. Ή ίδιότης του βασί
ζεται μονάχα στήν δική του δήλωσι. Έάν δέ πρόκειται νά έκτιμη
θή ή άξ·α του άπό τίς διδόμενες διδασκαλίες, ή παγκόσμια 
έμπειρία μάς λέγει ότι δέν έχει ποτέ δοθεί τίποτε πού νά ύπολο
γίζεται ώς φιλοσοφική ιϊ πνευματική άλήθεια, πού δέν εύρίσκετο 
ηδη καί μάλιστα σέ πολύ μεγαλύτερη πληροτητα στίς διδασκα
λίες τού Χριστιανισμού καί τής άνατολικής φιλοσοφίας. 

Ή δεύτερη δυσκολία άνακύπτει άπό τό γεγονός ότι είναι 
πρακτικώς άδύνατον ατόν μή διορατικό σπουδαστή, κατά τήν 
διάρκεια μιάς «σεάνς», νά ξεχωρίση τόν ύποτιθέμενον άόρατον 
έπικοινωνόν μέ τίς συνειδητές η μή σκέψεις τού μεσάζοντος η 
τών λοιπών παρόντων. 
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· Η τρίτη δυσκολία είναι ότι καμμία η έοτω έλαχιοτες c1nό τίς

όvακοινώοεις περί ύnερφuοικών κόομωv, δυνάμεων καί όντων 

δέν μnορεϊ να έλεγχθη, έκτός έόν όμοιες έρωτήοεις τεθούν nα

ραλλr'ιλως οέ όλλα διαμεοα, όλλο άnό τήν μέθοδο αύτή nροκυ
nτει ούγκρουοις γνωμών καί ένίοτε τελεία όντίθεοις, ώοτε ο 

οnουδαοτής είναι δύσκολο νό διαλέξη καί νό έξαρτηθη άnό μία 

πηγή γιά γνώσεις. 

Ή τέταρτη δυσκολία ειvοι ότι οέ καμμία «ουνεδρίαοι" δέν 
όνευρίοκετοι έnικοινωvός δυνάμενος vά χειριοθη κάθε έnιλεγό

μενοv θέμα Κοτα κανόνα, πρόκειται γιό έnικοινωvό «μέσου 

όρου», ό όnοϊος περιορίζεται ατόν δικό του η δικό της, διανοητι
κόν χώρον, έvώ οί είδικοί οέ ώρισμέvο τμήματα γνώσεων σπα

νίως έκδηλώvοvτοι, Τό όnοτέλεσμα είναι μία γενικότης και άορι

στίο, όσάκις ό διερεuνcJν έnιχειρεϊ vά ζητήση μία σοφή έnιστη
μονική η μεταφυσική όνοκοίvωσι. Ή θεοσοφική έξήγηοις εινοι 

ότι μετά θάνατον όλίyοι η κοί κανείς άnό τούς πνευματικώς άνε
nτυγμέvοuς άvθρώnοuς δέv ένδιοφέρωvτοι νά nροσέρχωvται σέ 

πνευματιστικές συνεδριάσεις Τό κέντρον τού δικού τους ένδιο
φέροvτος ειvοι στό νοητικόv πεδίον, παρά στά χαμηλότερα 
άστρικά, έnομένως χάνουν πολύ σύντομο τήν έnοφή μέ τό φuσι

κόν κοί τά κατώτερο άστρικά πεδία, όv όχι κοί πάραυτα μετά τόv 

θάνατο, Άnό τά συγγράμματα τώv θεοοόφων διδασκάλων ξέρο
με ότι οί άνθρώnιvες πνευματικές ύnάρξεις άδuvατούν νά έnι

κοιvωvούv μέ διάμεσο, έvQ τό δύνανται μόνον άοτρικά σώματα η 
«κελύφη ... 

Πέμπτη, όλλ' όχι καί τελευταίο δυσκολία εινοι ότι ατόν έπό

μενο κόσμο, όπως κοί σέ τούτον έδώ, ύnάρχοuν πολλά εϊδη άν
θρώnωv, καλών, κακών κοί άδιάφορωv. Μέ σπάνιες έξοιρέσεις 

-όπως ήταν ή περίπτωσις τού Σέρ ·Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ, ό
όποϊος, είρήοθc.y έν παρόδω, ύπεστήριζε τίς θεοσοφικές διδα

σκαλίες-διδασκαλίες μέοω μέντιουμ άπό πνευματικώς προηγ

μένες όντότητες ειvοι σπάνιες Βεβαίως έχουν διατυπωθεί ίοχu
ριομοί περί λήψεως διδοοκολιώv άπό μεγάλους διανοητός, άκό

μη κοί όπό τόv Ίηοού Χριστό καί τόv Βούδδο, ή διερεύνησις

όμως δέν τούς έπιβεβαίωοε. Ό ϊδιος ό δέκτης δέν μπορεί νά

έλέγξη, Τούτο δυνατόν vό έκληφθη ώς πλεονέκτημα, όλλό ένας

έρεuvητής δέv τό άποδέχετοι, Μάλιστα. τούτο θά έτεινε οτήν
έξοφόνισι τής πνευματικής του πρωτοβουλίας,

'Υπάρχει καί ένας άλλος, πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος, Άπό 

niv στιγμή πού θ' όποφασίση νό πειραματισθή προσωπικώς μετά 

μεσαζόντων. θ' όρχίσοuv v· άπειλούvτοι ή φυσική, ήθική κοί vοη-
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τική του ύγεία. 'Ομιλώ έκ πείρας, διότι έπί 50 περίπου έτη προ
σέφερα τίς ύπηρεσίες μου ώς σύμβουλος είς περιπτώσεις θερα
πείας πασχόντων άπό πνευματιστικήν έμπειρία. 

Ποιό είναι τό συμπέρασμά μου άπό τίς παρατηρήσεις αύτές; 
Μήπως θα ήτο δυνατόν, άπαξ άναγνωρισθή ό κίνδυνος τής άπο
κτήσεως γνώσεων διά παραδόσεως τού νού σέ όντότητες άόρα

τες καί άνεξέλεγκτες, θά εύρίσκετο άλλη μέθοδος προτιμητέα; 
'Υπάρχει τέτοια μέθοδος; 'Υπάρχει όδός πρός τό διανοητικό καί 
πνευματικό φώς; 

Βεβαίως! Καί εύτυχώς! Ή μέθοδος καί ή όδός πού όδηγούν 
μέ άσφάλεια καί χωρίς κίνδυνο είναι άφ' ένός ή μελέτη τής θεο

σοφίας καί άφ' έτέρου ή άσκησις τής Γιόγκα χάριν αύτο-φωτι
σμού. Αί δύο αύτές μέθοδοι μπορούν νά δώσουν στό άτομον όχι 
μόνον άπόκρυφες, φιλοσοφικές καί πνευματικές γνώσεις, άλλά 
καί τήν εύτυχία γιά τήν άρμονία στή ζωή. 

Ή θεοσοφία μού έδίδαξε τούλάχιστον ένα πράγμα πού έλπί
ζω νά μή τό ξεχάσω ποτέ. 'Όη Η ΑΛΗθΕΙΑ είναι ΕΝΤΟΣ μας, κα

θώς και η ΣΟΦΙΑ καί ή ΓΝΩΣΙΣ. Στήν πεμπτουσία της ή θεοσο
φία δέν είναι ή έξωτερική σοφία άπό έναν έξωθεν θεό, άλλά εί

ναι ή σοφία τού έντός ήμών θεού. «Ούκ οϊδατε ότι ναός θεού 
έστέ καί τό πνεύμα τοΟ θεού οίκεί έν ύμίν; (Α' Κορινθ. Γ 16). 
Σκοπός τού άνθρώπου πρέπει νά είναι ό αύτο-έλεγχος. Ή άπε
ρίσκεπτη ύπαγωγή τής προσωπικής θελήσεως στόν έλεγχο άλ
λου δέν μπορεί νά όδηγήση στόν φωτισμό. 

"Ας ένθυμηθούμε καί τί έλεγε ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβά
τσκυ στά «Χρυσά σκαλοπάτια τής άτραπού πρός τήν γνώσιν»: 

Ζωή καθαρή. Νούς άνοικτός. Άγνή καρδιά. Πνεύμα ζωηρό. 
Πνευματική άντίληψις άσυσκότιστη. Άδελφικότης πρός όλους. 
'Ετοιμότης προσφοράς καί άποδοχής συμβουλών. Αϊσθημα κα
θήκοντος πρός τόν Διδάσκαλο. Πρόθυμη ύποταγή στίς έντολές 

τής 'Αλήθειας. θαραλλέα άντοχή στήν προσωπική άδικία. 'Ελεύ
θερη διακήρυξις άρχών. Γενναία ύπεράσπισις τών θυμάτων τής 
άδικίας. Συνεχής ένατένισις τού άνθρώπινου ίδεώδους προόδου 
καί τελειοποιήσεως, σύμφωνα μέ τήν ίερή έπιστήμη - αύτά είναι 
τά χρυσά σκαλοπάτια τής πνευματικής κλίμακας πρός άναρρίχη
σιν τού Μαθητού πρός τόν Ναόν τής θείας Σοφίας. 

Geoffrey Hodson 

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ίδών κάποτε ξένον είς Λακεδαίμονα έτοιμαζόμε

νον γιά κάποιαν έορτήν, μέ ζήλον πολύν, παρετήρησε: Ά νήρ άγα

θός ού πάσαν ήμέραν έορτήν ήγείται; Καί ό Πλούταρχος προσθέτει: 

Καί πάνυ γε λαμπρόν, εί σωφρονοϋμεν. 
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'Ένας βυζαντινός βίος τοϋ Βούδδα 

ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 

Πολλές άπό τίς έκκλησίες, κυριως στήv Βόρειο "Ελλάδα, άvά

μεσα σέ όλλες τοιχογραφίες τους έποικοδομητικοΟ περιεχομέ

νου έχουν καί τήv άκόλουθη: ·Εvας όvθρωπος κυνηγημένος άπό 

έvα μοvόκερω έχει άvαρριχηθή ο' έvα δένδρο, τίς ρίζες τοΟ 

όποίου κατατρώγουv δυό ποντικοί. Ή άλληγορική αύτή παράστα

ση φαίνεται στόv σημερινό προσκυνητή άκαταvόητη, γιατί έχει 

τελείως ξεχαστή τό κείμενο πού τήv έχει έμnvεύσει. Κι' όμως 

στόv μεσαίωνα τό θέμα αύτό ύπήρξε άnό τά λαικώτερα τής χρι

στιανικής τέχνης. 

ΕΤvαι ή άλληγορία τής γ λ υ κ ύ τ η τ ο ς τ ο Ο κ ό ο μ ο υ . 

Έκεϊvος πού άψηφό τήv μέλλουσα ζωή καί έnιδίδεται σrίς άnο

λαύσεις τ:ϊς σάρκας μοιαζει μέ τόv όνθρωnο έκεϊvο πού κυνηγη

μένος άnό έvα μοvόκερω εΤvαι έτοιμος vά nέση σέ βάραθρο· συ

γκρατεϊται όμως άnό τά κλαδιά έvός δένδρου Έvώ λοιπόν ό μο

vόκερως τόv άnειλεϊ καί τό βάραθρο χάσκει μπρός ατά πόδια 

του, κι' έvώ οί ρίζες τοΟ δένδρου κατατρώγονται άnό τόv χρόνο, 

πού συμβολίζεται άnό δύο ποντικούς, έvav λευκό (ή μέρα) κι' 

έναν μαύρο (ή νύχτα), ό άvόητος όvθρωnος άvακαλύnτει ατά 

φυλλώματα τοΟ δένδρου λίγες σταγόνες μέλι. Τότε λησμοvεϊ τόv 

κίνδυνο καί ξεχνιέται vά μυζό τήv λιγοστή γλύκα άnό τό φύλλω

μα. 

Ή είκόvα αύτή προέρχεται άnό έvα πολύ διαδεδομένο βυζα

ντινό κείμενο: τόv «Β ί ο κ α ί n ο λ ι τ ε  ί α  τ ώ v ό ο ί ω v n α -

τ έ ρ ω v Β α ρ λ α  ά μ κ α ί Ί ω ά  ο α φ "· Οί δύο αύτοί 60101 εΤ

vαι έyyεyραμμέvοι ατό έορτολόyιο τόσο τής όρθοδόξου (26 Αύ

γούστου) όσο καί τής λατινικής 'Εκκλησίας (27 Νοεμβρίου). Ό 

«βίος» έv συντομία έχει ώς εξής: 

Στίς Ίvδίες ζεϊ ένας όμορφος καί δυνατός βασιληός, ό Άβεv

vήρ. Φοβερός διώκτης τών χριστιανών, ζεϊ μέσα στην τρυφή καί 

τήv άκολασία. ·Αποκτό ένα yιό, τόν 'Ιωάσαφ, γιά τόν όnοϊο οί 

άστρολόyοι τοΟ προλέγουν μέλλον λαμπρό. ·ομως ό nιό σοφός 

άnό τούς άστρολόyους άvαγyέλει ότι ή βασιλεία τοΟ 'Ιωάσαφ δέv 

θά εΤναι «έκ τοΟ κόσμου τούτου», γιατί θά άσnασθή τόν Χριστια

νισμό. Περίτρομος ό "Αβεννήρ χτίζει πανώριο παλάτι καί κλείνει 

μέσα τόν yιό του μέ νέους καί ώραίους αύλικούς πού έχουν δια

ταγή vά μή τοΟ μιλήσουν ποτέ yιά τίς άσχήμιες τής ζωής. "Αλλά 

σύντομα γεννιέται στόv 'Ιωάσαφ ή έnιθυμία vά yvωρiση τόv κό-
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' 

σμο. Ζητά καί λαμβάνει τήν άδεια άπό τόν πατέρα του νά κόμη 

μερικούς περιπάτους γύρω άπ' τό παλάτι. 'Εκεί συναντά έναν τυ

φλό, ένα λεπρό κι' έναν γέρο. Μαθαίνει έτσι, πώς ό άνθρωπος 
ύπόκειται σ' άρρώστιες καί πώς κανείς δέν μπορεί ν' άποφύγη 

τόν θάνατο. 
Στό μεταξύ, ένας έρημίτης, ό Βαρλαάμ , παίρνει τό θείο μήνυ

μα νά πλησιάση τόν 'Ιωάσαφ. Ντυμένος έμπορος κατορθώνει νά 

είσχωρήση στό παλάτι καί νά συνομιλήση μέ τόν πρίγκηπα, στόν 

όποίο άποκαλύπτει τήν 'Ιερά 'Ιστορία. Ό 'Ιωάσαφ άσπάζεται τόν 

χριστιανισμό καί βαπτίζεται. Άλλ' ό παιδαγωγός τοϋ πρίγκηπα 

πού τό μαθαίνει, είδοποιεί τόν βασιλέα. Άπαρηγόρητος ό Άβεν

νήρ γιά τό πάθημα τοϋ γιοϋ του προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά τόν 

μεταπείση. Προσκαλεί μάγους καί νεαρές κοπέλλες γιά νά βάλη 

τόν ήγεμονόπαιδα σέ πειρασμό, άλλ' αύτός μένει άκλόνητος 
στήν πίστη του. Κατορθώνει μάλιστα νά έκχριστιανίση τόν πατέ

ρα του μαζί μέ όλον τόν λαό. Μοιράζει τά ύπάρχοντά του στούς 

φτωχούς καί χτίζει ναούς σ' όλόκληρο τό βασίλειό του. "Όταν ό 

βασιληάς -πατέρας του πεθαίνει, άπαρνείται τόν θρόνο του καί 
άναχωρεί στήν έρημο σέ άναζήτηση τοϋ δασκάλου του. "Έπειτα 

άπό πολλές περιπέτειες τόν βρίσκει καί ζεί τό ύπόλοιπο τής 
ζωής κοντά του μέ προσευχές καί νηστεία. Μετά τόν θάνατό 

τους, τά λείψανα τών δύο άγίων μεταφέρονται μέ μεγάλες τιμές 
στήν πρωτεύουσα. 

*** 

Το κείμενο αύτό, όπως δηλώνεται σέ μερικά χειρόγραφα, λ.χ. 
στοϋ Άγίου "Όρους Ίβήρων 463 - προέρχεται άπό «τήν χώραν 
τών Ίνδιών»: " Ί σ τ ο  ρ ί α  ψ υ χ ο φ ε λ ή ς έ κ τ ή ς έ ν δ ω  -

τ έ ρ α ς  τ ώ ν  Αίθ ι ό π ω ν  χ ώ ρ α ς, τ ή ς  Ί ν δ ώ ν  λ ε γ ο 
μ έ ν η ς, π ρ ό ς  τ ή ν  ά γ ί α ν  π ό λ ι ν  μ ε τ ε ν ε χ θ ε ί σ α  

δ ι ά  'Ι ω ά ν ν ο υ  μ ο ν α χ ο ύ  ... ». 

"Ήδη άπό τόν 1 6ον αίώνα ό Πορτογάλος ίστορικός Diego de 
Couto r-.:πεσήμανε χτυπητές άναλογίες άνάμεσα στούς «βίους» 

τοϋ Ίωάσαφ καί τοϋ Βούδδα. Διερωτάτο όμως μήπως ή ίστορία 

τοϋ Βούδδα είχε έπηρεασθή άπό τήν παράδοση τοϋ Χριστιανού 

άγίου. 
Ή παρατήρηση τοϋ Πορτογάλου ίστορικοϋ δέν βρήκε καμία 

άπήχηση. Πολύ άργότερα, τό 1859, ένας Γάλλος έπιστήμων, ό 
Laboulaye σέ μιά βιβλιοκρισία γιά τήν έκδοση τών «AVADA

NAS» τής κινεζικής δηλαδή παραλλαγής τοϋ βίου τοϋ Βούδδα, 

έπέσυρε τήν προσοχή στά κοινά έπεισόδια τών «βίων» τοϋ Ίωά-
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οαφ καί τοϋ Βούδδα. Eva χρόνο αργότερο, ό F. L1ebrecht οέ μιό 

σημαντική μελέτη του: «0ie Ouellen des Barlaam und Josa
phat,, έπ1χειροϋοε τόv παpαλληλ1ομό τώv δύο «βiωv". Καί 01 δύο 

«όγιοι .. ειvαι πa,δια βασιλέων καί έξαιρετικής ώραιοτητος Οι 

άοτρολόγοι προφητεύοuv οτι ό Ιωαοαφ ouvavτό τόv τυφλό, τόv 

λεπρό, τόv ύπερήλικα, όπως ό Βούδδας, κι' άvοίγει συζήτηση γιά 

τήv άρpώοτειο καί τόv θάνατο μέ τόv παιδαγωγό του, όπως ό 

Βούδδας μέ τόv <'Jμαξηλάτη του. Ιωαοαφ καί Βούδδας άποούpο

vται οτήv έρημο. Ό Ιωάσαφ ντύνεται τό pοϋχα ένός ζητιάνου 

όπως ό Ziddhartha όλλαζει τήv πpιγκηπική του στολή μέ τήv πο

ληό στολή τοϋ κuvηγοϋ. Τό έπειοόδιο τοϋ μάγου πού φέρνει 

ατόν ήγεμοvόπαιδα τήv ώpαία πριγκήπιοοα περικυκλωμένη άπό 

δαιμόνια έχει τήv άvτιοτοιχια του οτήv πόλη πού διεξάγει ό 

Βούδδας έvόντια οτήν ώpαία ARSARA, τήv κόρη τοϋ θεοϋ 

MARA καί ατό κακά πνεύματα. Οί αλληγορικές διηγήσεις τοϋ 

χpιοτιαvικοϋ «βίου» ειvαι κι' αύτές δανεισμένες οπό τούς μύ

θους τοϋ Βούδδα. 

Ποιά έποχή καί όπό ποιο όδό ή ίοτορία τοϋ Βούδδα είοήλθε 

οτήv χpιοτιαvική λογοτεχνία καί ατό Βυζάντιο; 

Τό κείμενο άπό τίς Ίvδίες ταξίδεψε οτήv Πεpοία καί ατόν 

Άραβικό κόσμο - ή πρώτη σύνταξη έγινε οέ γλώσσα π ε χ λ ε β ί 

πού ειvαι ή φιλολογική περσική γλώσσα. Άπό κεί πέρασε., οτήν 

Ίβηρία καί ατό Βυζάντιο ή γεωργιανή καί έλληvική παραλλαγή 

ε1vαι οί παλαιότερες. Ή λατινική μετάφραση, έγινε άργότερα: 

ένα χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης τής Νεαπόλεως μας πληροφο

ρεί πώς ή λατινική παραλλαγή τοϋ «Βίου» έγινε άπό τό έλληvικό 

κείμενο «τό έκτον έτος τής βασιλείας τοϋ Kωvoτavτivou τοϋ Μο

νομάχου», δηλαδή τό 1048. Άπ' αύτήv πάλι έγιναν οί μεταφρά

σεις ο' όλες τίς εύρωπαϊκές γλώσσες. Γνωρίζουμε σήμερα έξή

vτα μεταφράσεις τοϋ άρχικοϋ κειμένου. 

Πολλά έλληνικά χειρόγραφα φέρουν οάv συγγραφέα τόv 

Ί ω ά  v v η Δα μ α  ο κ η v ό .  'Ένα χειρόγραφο τώv Ίεροοολύμωv 

tχει ώς τίτλο: «8 ί ο  ς κ α ί π ο λ ι τ ε  ία τ ώ v ό ο ί ω v ποτ έ -

ρ ω v  ή μ ώ v  Β α ρ λ α ά μ  κ αί Ίω ά ο α φ  κ αί ψυ χ ι κ ή  

ώ φ έλε ι α  ο υ γ γ ρ α φ είο α π α ρ ά  τ ο ϋ  ό ο ι ω τ ά τ ο u  

π α τ ρ ό ς r') μ ώ v · ι ω ά v v ο υ Δ α μ α ο κ η v ο ϋ » . 'Ένα όλλο 

χειρόγραφο οτήν Βιβλιοθήκη τής Βουλής Άθηvώv τιτλοφορεί

ται: " Ί ο τ ο ρ ί ο ό π ο υ ώ φ ε λ ε ί π ο λ ύ τ ή v χ ώ ρ α v 

τ ώ v  μ α ύ ρ ω ν  ί v δ ι ά ν ω v  π ρ ό ς  τ ή v  Ίε ρ ο υ ο α λ ή μ  
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ε ί ς  τ ήν μ ο ν ήν τ ο ύ  'Αγ ί ο υ  Σάββ α τ ήν ε ί π ο ν  κ α ί
τ ήν έ φ α ν έ ρ ω σ α ν: κ α ί  έ γ γ ρ ά φ η π α ρ ά  Ίω ά ν 
ν ο υ  Δ α  μ α  σ κ η v ο ύ,,. "'Αν είναι έτσι ό ίνδικός μύθος πέρασε 

στά έλληνικά τόν 8ov αίώνα. 
"Άλλα πάλι χειρόγραφα άναφέρουν σάν συγγραφέα κάποιον 

μ ο ν α χ ό  Ίω ά ν ν η ν  τ ής μ ο ν ής τ ο ύ  'Αγ ί ο υ  Σάββ α 
Ί ε ρ ο  σ ο λ  ύ μ ω v πού έζησε τόν ?ο αίώνα. 

Μία τρίτη έκδοχή άποδίδει τό έλληνικό κείμενο στόν 
Ε ύ θ ύ μ ι  ο τ ό v "Ί β η ρ α ,  μοναχό Άγιορείτη τού 1 Οου αίώνα. 

Οί τελευταίες έρευνες τού Γερμανού βυζαντινολόγου Franz 

Doelger άπέδειξαν μέ πολλή πειστικότητα πώς ό πιό πιθανός 
συγγραφέας τού «Βίου τού 'Ιωάσαφ» είναι ό Δαμασκηνός. 

Ή πρώτη έκδοση τού έλληνικού «Βίου» έγινε στό Παρίσι, στίς 
άρχές τού περασμένου αίώνα. 'Ακολούθησε μία έκδοση τών 
'Αθηνών πού έγινε μέ βάση τά χειρόγραφα τού 'Αγίου 'Όρους . 

Ή μεγάλη δημοτικότητα τού «Βίου τού 'Ιωάσαφ» στόν χρι
στιανικό κόσμο φαίνεται άπό τό πλήθος τών χειρογράφων πού 
διασώθηκαν. Πολλά άπ' αύτά είναι πλούσια είκονογραφημένα. 

Έκτός άπό τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη καί τίς 'Ομιλίες τού 
Ναζιανζηνού, κανένα άλλο βυζαντινό αγιολογικό κείμενο δέν 
έχει τόσο πλούσια είκονογραφηθή. 
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Ό Νόμος τοϋ ΚΑΡΜΑ 
όπως τόν έρμηνεύει 

ή 'Έλενα - Πετρόβνα Μπλαβάτσκu 

μέ έκλαϊκευτικές έρωταποκρίσεις στό βιβλίο της 

το ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ 

Έρώτ :- Τί είναι τό Κάρμα; 
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Ά πάvτ.:- Είναι μέσο στό Σύμπαν ό "·Υπέρτατος Νόμος», ή 
πηγή, ή άρχrΊ όλων τώv άλλων νόμων, πού ύnάρχοuvε σ' όλόκλη
pη τή φύση. Κάρμα εΤvοι ό άλάvθοοτος νόμος, πο(J προσαρμόζει 
τό άποτέλεομα στιiv αίτίο, στό φυσικό, νοητικό κοί πνευματικό 
πεδίο τού Είναι. Δέv ύπάρχει οίτίο, άπ' τήv nιό μεγάλη ώς τήv πιό 
μικρή, άπ' τήv άvοτοpοχή τώv κόσμων μέχρι τήν άπλη κίνηση τού 
χεριού μας, πού vά μένη χωρίς τό άποτέλεομά της. Κι' έπειδή τό 
όμοιο παράγει τό όμοιο, τό Κάρμα είναι ό άόρατος κι' όγνωοτος 
νόμος, πού π ρ ο  ο ο ρ μ ό ζ ε ι μ έ ο ο φ ί ο  , v ο η μ ο ο ύ v η 
κ ο ί δ ι κ ο ι  ο ο ύ v η κάθε άποτέλεομο οτήv οίτίο του, έπιοτpέ
φοντάς την ο' έκεϊvοv πού τή δημιούργησε. 'Ά ν κι' ό ϊδιος ό νό
μος είναι όγνωστος, ή έπίδpοοή του γίνεται άvτιληπτή πολύ κα
θαρά. 

Έρώτ - Τότε πρόκειται γιά τό «άπόλuτο», τό «όγvωοτο» κοί 
δέν χρησιμεύει κοί πολύ οτήv έξήγηοη τώv προβλημάτων τής 

ζωής 
Ά πάντ.:- Τό άvτίθετο συμβαίνει. ·Άv κοί δέv γνωρίζουμε τί εί

ναι τό Κάρμα «αύτό καθ' έαυτό» στήν ούσίο του, γνωρίζομε όμως 
πώς έvεpγεϊ, κοί μπορούμε vά κοθοpίσωμε κοί νά περιγρόψωμε 
μέ άκρίβειο τόv τρόπο τής δράσης του. 'Αγνοούμε μόνο τήv 
«πρώτη οίτίο» του, όπως όκριβώς κοί ή σύγχρονη παγκόσμιο φι
λοσοφία δηλώνει πώς ή «πρώτη οίτίο κάθε πράγματος είναι 
όγνωοτη». 

Έρώτ.:- Κοί τί έχει vό μός πή ή θεοσοφία σχετικό μέ μιά κά
ποιο λύση γιά τίς πιό πρακτικές άνόγκες τής άvθρωπότητος; 
Πώς έξηγεϊ τίς φοβερές ταλαιπωρίες κοί τόv σκληρό κοταvο
γκοομό πού κυριορχούvε οτίς λεγόμενες «κατώτερες τάξεις»; 

Άnόvτ.:- Σύμφωνο μέ τή διδοοκολίο μας, όλο αύτά τό μεγάλο 
κοινωνικά κακά - διάκριση τάξεων οτήv κοινωνία, κοί φύλων οτίς 
ύnοθέοεις τής ζωής, όvιοη κατανομή ατό κεφάλαιο κοί τήν έρ
γοοίο - όλο ούτά όφείλοvτοι, ο' ό,τι λακωνικά άλλά άληθιvά, όνο
μάζομε Κάρμα. 
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Έρώτ.:- Ναί, μά δέv nιστεύω, όλα αύτά τά κακά nού μοιάζει 
vά πέφτουν nάvω στίς μάζες χωρίς διάκριση, vά είναι τό σύγχρο
νο ατομικό κάρμα, nού αξίζει ό κάθε όvθρωnος. 

Άnάvτ.:- ·Όχι. Δέv είναι εϋκολο vά nροσδιορίση κανείς τίς 
συνέπειες αύτώv τώv κακών μ' άρκετή ακρίβεια, γιά v' άnοδείξη, 
ότι τό είδικό περιβάλλον κι' οί είδικές συνθήκες, μέσα στίς 
όnοίες βρίσκεται εvας όvθρωnος, οφείλονται σέ καρμικό χρέος, 
nού ή ϊδια αύτή ατομικότητα προετοίμασε σέ προηγούμενη ζωή. 
"'Ας μή λησμονούμε τό γεγονός, nώς κάθε ότομο ύnόκειται στό 
γενικό νόμο, nού διέnει τό σύνολο στό όnοίο ανήκει. ·Έτσι φθά
νουμε σέ μιά εύρύτερη άvτίληψη τού Καρμικού Νόμου. Δέv βλέ
πετε, ότι τό όθροισμα τού ατομικού κάρμα γίνεται ετσι τό κάρμα 
τού έθνους, στό όnοίο άvήκουvε τ' ότομα κι'ότι μ' αύτό τόv τρόnο 
καταλήγαμε στό παγκόσμιο κάρμα σάv συνολικό όθροισμα όλων 
τώv έθvικώv; Τά κακά γιά τά όnοία μού μιλήσατε, δέv άvήκουv σ' 
εvα ότομο η σ' εvα έθνος, είναι λίγο nολύ παγκόσμια. Κι' άn' αύ
τήv τήv εύρύτερη όnοψη τής άvθρώnιvης αλληλεξάρτησης, ό 
νόμος τού Κάρμα βρίσκει τή νόμιμη καί δίκαιη έφαρμογή του. 

Έρώτ.:- Μήnως nρέnει λοιnόv vά συμnεράvωμε, ότι ό νόμος 
τού Κάρμα δέv είναι αναγκαστικά ατομικός νόμος; 

Άnάvτ.:- 'Ακριβώς, αύτό έvvοώ. Χωρίς μιά τόσο nλατειά καί 
γενική γραμμή δράσης, δέv θά ηταvε δυνατόν τό Κάρμα v' άvα
nροσαρμόζη τήv ίσορροnία τής δύναμης στή ζωή καί τήv nρόοδο 
τού κόσμο. Είναι μιά αλήθεια nού παραδέχονται οί θεόσοφοι, ότι 
ή άλληλεξάρτηση όλων τώv άvθρώnωv είναι ή αίτία, τού ό,τι ονο
μάζεται Ά v τ α n ο δ ο τ ι κ ό Κ ά ρ μ α . Σ' αύτό τό νόμο nρέnει 
vά άναζητήσωμε τή λύση τού μεγάλου προβλήματος τού όμαδι
κού nόvou καί τού τρόnου λύτρωσης άn' αύτόv. Ύnάρχει, έξ' όλ
λου, κάnοιος άnόκρυφος νόμος, σύμφωνα μέ τόv όnοίο, κανείς 
όvθρωnος δέv άvυψώvεται nάvω άn' τίς nροσωnικές του άτέ
λειες, χωρίς vά ύψώση έnίσης, έστω καί λίγο, τήv όμάδα όλόκλη
ρη στήv όnοία άvήκει. Κατά τόv ϊδιο τρόnο κανείς δέν άμαρταίvει 
μόνος, οϋτε ύnοφέρει τίς συνέπειες τής άμαρτίας του μόνος. 
Στήν πραγματικότητα, δέν ύnάρχει αύτό nού λέγεται: «χωρι
σμός». Ή πλησιέστερη προσέγγιση nρός αύτή τήν έγωϊστική κα
τάσταση, nού έnιτρέnουν οί νόμοι τής ζωής, βρίσκεται στήν nρό_
θεση, στό έλατήριο. 

Έρώτ.:- Δέν ύnάρχει κανείς τρόnος συνάθροισης, συγκέ
ντρωσης αύτού τού έθvικού Κάρμα η Κάρμα άνταnοδοτικού σάν 
νά nούμε, nού νά όδηγήση στή φυσική καί νόμιμη έκnλήρωσή 
του, χωρίς τήν ϋnαρξη τόσου μακρόχρονου nόνου; 
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Άπάντ. - Είναι γενικός κανόνος, μεσο ot κοnοιο όριο πού κα

θορίζει ή εποχή στην οποίο βρισκόμαστε, ότι δεν είναι δuνοτόν 

νά βιάσουμε ή να εnιβpοδύνωμε την εκπλήρωση τού Κορμικού 

Νόμοu MnoρG) vo σάς βεβαιώσω, ότι μιά τέτοιο δuνοτότητο 

npός μιά άn' οuτές τις κοτεuθuvσεις δεν έχει ποτέ ως τώρα θεω

ρηθη έφικτιϊ Διαβάσετε τήv άκόλοuθη άφήγηση μιάς φάσης 

εθνικού nόvou κι' ϋστεpο σκεφθείτε, civ μ' όλη τήv άνογvώριση 

της έnίδpοσης τού άvτοnοδοτικού Κάρμα, σχετικού κι' άτομικού, 

θά ητοvε δuvοτόv να γίvη μία μεταβολή ο' ούτά τά κακά, μέ κά

ποιο ριζικό τρόπο, όν μπορούσε vά δοθη κάποιο γενική άνοκού

φιση. Έκεϊvο πού θά σάς διαβάσω τώpο, οφείλεται στήv πέννα 

ένός έθνικού σωτήρα, πού, έχοντος υπερνικήσει ό 'ίδιος τόν 

'Εοuτό τοu κι όντος έλεύθερος vά διολέξη, άnοφάσισε vά μείvη 

στήν υπηρεσία της άvθρωnότος κοί vό σηκώση στοuς ώμοuς τοu, 

όσα οί ώμοι μιάς γuνοίκος θό μπορούσανε νά σηκώσοuν, άn' τό 

'Εθνικό Κάρμα. Ίδού τί γράφει: 

«Νaίι 'Η φύση πάντα μιλάει, δέν νομίζετε; Μόνο πού καμιά 

φορά θορυβούμε τόσο πολύ, ώστε vό nvίγωμε τή φωνή της. Γι' 

ούτό δίνει τόση ξεκούραση ή φuγή άπ' τήv πόλη, τό κούρνιασμα 

μέσο στήν όγκολιό της Μόvνος. Άvολογίζομοι τό δειλινό,' πού 

περάσαμε ατό Χόμστεντ-Χήθ κuττώντος τόν ηλιο vό βοσιλεύη 

Αλλά, όμως, nόνω σε πόσο πόνο κι' όθλιότητο βασίλεψε 6 ηλιοςι 

Μιό κuρίο μού έφερε χθές μιά μεγάλη άνθοδέσμη άnό άγριο

λούλοuδο. Σκέφθηκα πώς μερικό μέλη όn' τήv οίκογένειό μοu 

ατό Ήοτ-·Έvτ έχοuνε περισσότερο δικαιώματα ο' αύτό όnό μένα. 

Τό nηγο λοιπόν σήμερα τό nρωΤ ο' ένα όn' τά nιό φτωχό σχολείο 

τού Γοuάϊτ-Τοάnελ. "ΩΙ όν εϊχοτε δη πόσο φεγγοβόλησαν τά 

χλωμά nροσωnάκιο 1 Άπό έκεϊ nηγο μερικά παιδάκια ο' ένα μικρό 

nοvδοχεϊο vά τά φιλέψω ένα γεύμα. Βρισκότανε ο' ένα όnίσθιο 

δρόμο, στενό, γεμάτο άvθρώnοuς, πού έσπρωχναν ό ένας τόν 

όλλο. Μιά άnερίγραnτη δuσωδίο έβγαινε άn' τά ψάρια, τό κρέας 

κοί τ' άλλο τρόφιμο, όλο έκτεθειμένο ατόν ηλιο, πού ατό Γοuάϊτ

-Τοάnελ δηλητηριάζει άντί vά έξογvίζη, ό,τι άγγίζει. Τό nοvδο

χεϊο ητονε τό κορύφωμα όn' όλες αυτές τίς μuροuδιές. Άvεκδι

ήγητες κρεοτόnιττες γιά μιά πέννα, άηδιοστικά nοuλερικά κοί 

σμήνη άnό μuΤγες, πραγματικός βωμός τού Βεελζεβούλ. Παντού 

γύρω μικρά παιδιά, σκαλίζοντας γιά κανένα άnομεινάρι. 

'Ένα άn' ούτά μ' άγγελικό πρόσωπο, μάζεuε κοuκούτσιο άnό 

κεράσια, ό,τι τού χρειαζόταν γιά ένα γεύμα έλοφρό καί θρεπτικό. 

Γύρισα σπίτι μοu μέ τά νεύρο μοu άνοστοτωμένο, άναλογιζόμενη 

όν τό μόνο δuνοτό φάρμακο δέν ητανε γιά μερικές συνοικίες τού 
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Λονδίνου νά γινόταν ενας σεισμός, ν' άνοίξη ή γή νά τά καταnιή 

όλα. Μόνο ετσι οί κάτοικοί τους θά μπορούσανε νά ξαναρχίσουν 
μιά καινούργια ζωή, άφοϋ πρώτα βυθίζονταν σέ μιά έξαγνιστική 

λήθη, άn' όπου θά έnιστρέφανε χωρίς νά συγκρατοϋνε τήν πα

ραμικρή άνάμνηση. "Υστερα ό νοϋς μου πήγε στό Χάμστεντ-Χήθ 

κι' άρχισα νά σκέφτωμαι. "Άν ύnήρχε κάποια θυσία μέ τήν όnοία 

νά είναι δυνατή ή σωτηρία αύτών τών κακόμοιρων άνθρώnων, 

ποτέ δέν θά μοϋ φαινότανε πολύ μεγάλη. Βλέπετε όμως πρέπει 
ν' άλλάξουν. Καί πώς μπορεί νά γίνει αύτό τό πράγμα; Στήν κατά
σταση, πού βρίσκονται τώρα, δέν θά μπορούσανε διόλου νά έnω

φεληθοϋνε άn' τό όnοιοδήnοτε περιβάλλον, όπου θά τούς τοnο

θετούσανε, κι' όμως έκεί πού μένουν τώρα, θά έξακολουθήσουν 
νά διαφθείρωνται. Μοϋ ραγίζει τήν καρδιά αύτή ή χωρίς έλnίδα 

καί δίχως τέλος άθλιότητα, αύτή ή τέλεια άnοκτήνωση, nούναι ή 

ρίζα κι' ή άνθησή της. Είναι σάν τό ίνδικό δένδρο Banyan, πού 

κάθε κλάδος του ριζώνει καί φτιάνει καινούργια βλαστάρια. Τί 
διαφορά άνάμεσα σ' αύτά τά αίσθήματα καί τή γαλήνη τοϋ Χάμ

στεντ! Κι' όμως, έμείς πού εϊμαστ τ' άδέλφια αύτών τών δύστυ
χων πλασμάτων, δέν εχομε δικαίωμα ν' άναnαυόμαστε στό Χάμ

στεντ, παρά μόνο γιά ν' άντλοϋμε δύναμη νά σώσωμε τό Γουάϊτ
-Τσάnελ. 

("Ακολουθεί ή ύnογραφή άnό ενα πολύ σεβαστό όνομα, πολύ 
γνωστό, πού δέν έννοώ νά έκθέσω στίς είρωνείες). 

"Ερώτ.:-Αύτό είναι ενα θλιβερό, ενα ώραίο γράμμα, πού μοιά

ζει σάν μιά όδυνηρή άnοκάλυψη τής τρομακτικής έnίδρασης, 

αύτοϋ πού όνομάζετε σχετικό κάρμα, η κάρμα άνταnοδοτικό. 
"Όμως άλλοίμονο! δέν μοιάζει νά ύnάρχη έλnίδα άμεσης άνα
κούφισης, εξω άnό ενα σεισμό η άnό μιά άλλη τέτοια γενική κα
ταστροφή. 

Άnάντ.:- Τί δικαίωμα εχομε νά σκεφτόμαστε έτσι, όταν ή 

μισή άνθρωnότητα εχει τά μέσα νά άντιμετωnίση χωρίς χρονο
τριβή τά βάσανα πού ύnοφέρουν οί άλλοι; ··οταν κάθε άτομο άρ

χίζει νά συντελή στό γενικό καλό, δίνοντας ό,τι μπορεί σέ χρήμα, 

έργασία, κι' έξευγενιστική σκέψη, τότε καί μόνο τότε, ή ζυγαριά 

τοϋ έθνικοϋ κάρμα θά ίσορροnήση. ""Ως τότε δέν έχομε κανένα 

δικαίωμα, νά ίσχυριζόμαστε ότι στή γή ύnάρχει περισσότερη 

ζωή, άn' όση μπορεί νά συντηρήση ή φύση. Στίς ήρωϊκές ψυχές, 

στούς Σωτήρες τής φυλής μας καί τών έθνών μας, άνήκει τό 

έργο ν' άνακαλύψουν τήν αίτία τής άνισης αύτής κατανομής τοϋ 
Κάρμα καί νά έnανορθώσουν μέ μιά ύnέρτατη προσπάθεια τήν 

ίσορροnία τής δύναμης, σώζοντας τό λαό άnό μιά ήθική συμφο-
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pά, χιλιες φοpες πιο ολεθpια και πιο μόνιμα κοινη, απ' τη φuοικη 

καταστροφή, ποu θεωρείται μονη δuνατη διεξοδο όλης της οuο

οωpεuμένης δuοτuχίας. 

Έpωτ : - Καλα, τοτε με ποιο τpοπο γενικα εξηγείτε αuτο τό 

Νόμο του Καpμα; 

Απάντ.:- Θεωρούμε το Νομο του Καpμα οάν νομο αναnpο

σαpμογης, πού τείνει παντα ν' αnοκαθιοτό την κλονισμένη ίσοp

ροπία στό φuοικο κοομο κuι τη χαμένη αpμονια οτον ήθικό κο

ομο. Πρεσβεύομε, οτι το Κάρμα δέν ενεργεί πάντα μέ τόν ίδιο 

αύτον ή έκείνο τόv τρόπο. Ενεργεί όμως πάντα t:τσι, ώστε ν' 

άnοκαθιοτό τήν άρμονία και vά διατηpη τήν ισορροπία, τήν άνα

γκαία γιά να unάρχη τό Σuμnαν. 

Έρωτ :- Δόστι:: μοu ένα παράδειγμα 

·Απάντ.:- Αργότερα θά σός δώσω tva τέλειο παράδειγμα.

Πpός το παρόν φαντασθείτε tva βάλτο. Μιά πέτρα πέφτει μέσα 

στό νερό καί προκαλεί κύματα, πού ταράζουν τήν άκινησία τοu. 

Αύτά πηγαινοέρχονται, μέχρις ότου, σύμφωνα με τό νόμο, πού οί 

φuοικοι όνομάζοuνε νόμο διασκόρπισης της ένέργειας, σταμα

τήοοuνε καί τό νερό ξαναβpη τήν ήρεμία τοu. Κατά τόν ίδιο τρό

πο κάθε ένεργεια, σέ όποιοδήnοτε πεδίο, προκαλεί διαταραχή 

της ίοοpροnίας ατό σύμπαν Οί παλμικές κινήσεις πού παράγο

νται, σuνεχίζοuv τήν κίνησή τους έμπpός καί πίσω έφ' όσον 

δροϋνε μέσα σέ περιορισμένη έκταση, tως ότου άποκαταοταθη 

ή ίσορροnία. Κι' άφοϋ κάθε τέτοια διαταραχή άρχίζει άπό κάποιο 

ίδιαίτερο σημείο, είναι φανερό πώς ή ίσοpροπία κι' ή άρμονία 

μπορούν νά άnοκατασταθοϋν αν έπανέλθοuν σ' αύτό τό ί δ ι ο 

σ η μ ε  ί ο  όλες οί δυνάμεις πού είχανε άπομακρuνθη άπ' έκεί. Κι' 

αύτό σός άποδείχνει, ότι οί συνέπειες άπ' τίς πράξεις καί τίς 

σκέψεις ένός άνθρώποu άντιδροϋνε πάνω ο τ ό ν ϊ δ ι ο , μέ 

τόσο ποσόν ένέργειας, όσο κι' έκείνο πού τίς έβαλε σέ κίνηση. 

Έρώτ.:- Μά δέν βλέπω κανένα ήθικό τόνο σ' αύτό τό νόμο. 

Είναι άπλούστατα ό φυσικός νομος δράσης κι' άντίδpασης, σύμ

φωνα μέ τόν όποίο οί δuό αύτές δυνάμεις είναι ίσες κι' άντίθε

τες. 

Άπάντ.:- Αύτό πού μου λέτε, δέν μου φαίνεται διόλου παρά

ξενο. Οί Εύρωπαίοι έχουν βαθειά ριζωμένη μέοα τους τήν άντί

ληψη, ότι τό δίκαιο καί τ· άδικο, τό καλό καί τό κακό, είναι οί αύ

θαίρετες άnοφάσεις κάποιου κώδικα, πού δημιούργησαν οί άν

θρωποι, η πού έχει έπιβάλλει στήν άνθρωπότητα ένας προσωπι

κός Θεός. Γιά μάς «Καλό» καί "Αρμονία», «Κακό» καί «Δυσαρ

μονία» είναι συνώνυμα. Ύποστηρίζομε άκόμη, ότι όλες οί όδύνες 
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κι' όλα τά βάσανα είναι άποτελέσματα έλλειψης άρμονίας, κι' ότι 

ή μόνη καί φοβερή αίτία τής διαταραχής τής άρμονίας είναι ό 

έ γ ω ϊ σ μ ό ς ,  σέ όποιαδήποτε μορφή κι' όν παρουσιάζεται. Τό 

Κάρμα λοιπόν άποδίδει σέ κάθε άνθρωπο τίς τ ω  ρ ι ν έ ς σ υ -

ν έ π ε ι  ε ς  άπ' τίς πράξεις του, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τόν 

ήθικό τους χαρακτήρα. Έφ' όσον κάθε άνθρωπος θά λάβη τά 
άνταλλάγματα πού άξίζει, είναι φανερό, ότι θά χρειασθή νά 

πληρώση τούς πόνους πού έχει προκαλέσει, άκριβώς όπως θά 
δρέψη μέ χαρά τούς καρπούς κάθε εύτυχίας, κάθε άρμονίας, 
πού έχει συντελέσει στή δημιουργία της. Δέν βρίσκω καλλίτερο 

τρόπο νά σάς έξηγήσω, άπό τού νά σάς άναφέρω μερικά άπο

σπάσματα άπό βιβλία καί όρθρο έκείνων πού έχουνε σχηματίσει 

μιά όρθή άντίληψη τού Κάρμα. 
Έρώτ.:- Πολύ θά τό ηθελα, γιατί ή φιλοσοφία σας δέν μοιάζει 

ν' άσχολειται πολύ μ' αύτό τό θέμα. 
Άπάντ.:- Γιατί άπ' όλες τίς άρχές, αύτή είναι ή πιό δυσνόητη. 

Πρίν λίγο καιρό οί άκόλουθες άντιρρήσεις γράφτηκαν άπό τήν 
πέννα ένός Χριστιανού κριτικού: 

«""Αν ύποθέσωμε ότι ή θεοσοφική διδασκαλία είναι όρθή, κι' 
ότι «ό άνθρωπος όφείλει νά γίνη ό σωτήρας τού έαυτού του, νά 
τόν νικήση καί νά δαμάση τήν κακία πού φωλιάζει στή διπλή του 
φύση κι' έτσι νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωση τής ψυχής του», τί 

πρέπει νά κάνη, όταν συνέλθη, μετανοήση καί διαφωτισθή μέχρι 
κάποιου σημείου γιά τό κακό, πού κρύβει μέσα του; Πώς θά κα
τορθώση νά φτάση στήν άπολύτρωση, στή συγγνώμη ιϊ τήν έξά
λειψη κάθε κακίας κάθε άδυναμίας πού είχε έκδηλώσει ώς 
τώρα;» 

Σ' αύτά ό κ. Τζών Κόννελυ άπαντάει μέ πολύ λογική, ότι κα
νείς δέν πρέπει νά περιμένη «ή θεοσοφική μηχανή νά προχωρή
ση πάνω στίς θεολογικές γραμμές». Κι' όπως λέει: 

«·Η δυνατότητα διαφυγής τής άτομικής εύθύνης δέν άνήκει 
στίς θεοσοφικές άντιλήψεις. Σύμφωνα μ' αύτές δέν ύπάρχει άλ
λος τρόπος συγγνώμης, η έξάλειψης τού κακού πού έγινε, παρά 
ή τιμωρία ή άνάλογη μέ τό σφάλμα αύτού πού άδίκησε, κι' ή άπο
κατάσταση μέσα στό Σύμπαν τής άρμονίας, πού έχει διαταραχθή 
μέ τήν κακή αύτή πράξη. Ό ένοχος ό ϊδιος άμάρτησε, όμως άλ
λοι έχουνε ύποστή τίς συνέπειες, γι' αύτό έκεινος πρέπει νά 

πληρώση. Ή κατάσταση γιά τήν όποία γίνεται λόγος ... όπου ό άν

θρωπος έχει συνέλθει, μετανοήσει καί διαφωτισθή μέχρι κάποιο 
σημεϊο γιά τό κακό, πού κρύβει μέσα του, είναι έκείνη όπου ό άν
θρωπος έχει καταλάβει, πώς οί πράξεις του είναι κακές κι' άξίζει 
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νά τιμωρηθουvε. Αύτό ξυπνάει μεοα του άvαπόφευκτα ένα αί

σθημα προοωπικης ευθυvης, κι ή ένταση αύτης της τρομερής 

εύθύνης, είναι άvάλογη μέ τό βάθος τής μετάvοιάς του, η του ξυ

πνήματός του. Τή στιγμή πού βρίσκεται κάτω άπ' τήv ίοχυρή αύτή 

έπιρροή έρχονται να τόv πιέσουν vά δεχθή τή διδασκαλία της 

έξιλαοτήpιας θυσίας. Του λένε ι'Jκόμη, ότι όφείλει νά μεταvοήοη 
κι' ότι δέv υπάρχει τίποτε εύκολώτερο άπ' αύτό. Είναι μιά πολύ 

άξιαγάπητη άδυναμία τής άvθρώπινης φύσης, vά είναι πρόθυμη 

vά λυπηθη γιά τό κακό πού έκανε, όταν τό πpοοέξη, εϊτε γιατί 

ύποφέpει ή ϊδια, είτε γιατί έχει καί έπωφεληθή άπ' αύτό. Αν άvα

λύοωμε κατά βάθος αύτό τό αϊοθημα, είναι δυνατό v' άποκαλύ

ψωμε, ότι λυπούμαστε μάλλον γιά τήv άvάγκη πού βρεθήκαμε vά 

κάνωμε κακό γιά vά φτάοωμε τόv έγωιοτικό σκοπό μας, παρά για 

τό κακό τό ίδιο. 

Οοο κι' αν μοιάζη έλκυοτική ατή σκέψη έvός συνηθισμένου 

άvθpώπου, ή προοπτική του v' άποθέοη τό φορτίο τώv άμαpτιώv 

του ατά πόδια ένός οταυpου, γιά τό μαθητή θεόσοφο δέν φαίνε

ται διόλου λογική. Δέv καταλαβαίνει γιατί, όταν ό άμαpτωλός κα

ταλάβει τό κακό πού κάνει, 86 έπιτύχη τή συγγνώμη καί τήν έξά
λειψη όλου του κακου, πού έχει διαπράξει ατό παρελθόν. Κι' 

άκόμη γιατί ή μετάνοια καί μιά ζωή άψογη ατό μέλλον του δίνου

νε τό δικαίωμα vά κάνη έξαίpεοη άπ' τόv Παγκόσμιο Νόμο, πού 
ρυθμίζει τίς σχέσεις αίτίας κι' άποτελέοματος. Τ' άποτελέοματα 

τών κακών του πράξεων έξακολουθουvε vά ύnάρχουvε, 1ά βάσα

να πού δημιούργησε στούς άλλους ή κακία του, δέv έχουν έξα

λειφθή. Σ' αύτό τό πρόβλημα ό μαθητής θεόσοφος έχει ύπ' όψη 

του τίς συνέπειες τής κακίας πάνω στόv άθώο. Δέν σκέφτεται 

μόνο τόν ένοχο, άλλά καί τά θύματά του. 

Τό κακό ειvαι μία παραβίαση των νόμων τής άρμοvίας, πού 

κυβερνουνε τό σύμπαν. 'Εκείνος πού τούς παραβαίνει όφείλει νά 

ύποστή τήν ποινή του. Κι' ό Χριστός προειδοποιεί «μηκέτι άμάρ

τανε, ϊνα μη οοι χείρον τι γένηται». Κι ό 'Απόστολος Παυλος ειπε: 

'Εργάζεσθε διά τήν σωτηρίαν σας «6 γάρ έάν σπείρη άνθρωπος 

έκείνος καί θερίσει». Ειναι μία ώραία έρμηνεία της φράσης τώv 

άβουράνας πού ύπήρχανε πολύ πρίν άn' έκείνον: «κάθε άνθρω

πος θερίζει τίς συνέπειες τώv ϊδιων του τών πράξεων». 

Αύτή ειναι ή άρχή του Καρμικου Νόμου, πού διδάσκει ή θεο

σοφία. Ό Σίννετ ατό βιβλίο του" 'Εσωτερικός Βουδδισμός», όνο

μάζει τό Κάρμα, «νόμο τής ήθικής αίτιότητας». Ή Κα Μπλαβά

τσκυ τόν μεταφράζει «ό νόμος της 'Ανταπόδοσης», άποδίδοντας 

τήν έννοιά του καλύτερα. Είναι ή δύναμη έκείνη πού είναι: 
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«Δίκαιη, άλλά μυστηριώδικη. Κι' όδηγεί άλάvθαστα. 
Μέσα άπό άπρόβλεπτα μονοπάτια. 

Άπ' τήv άμαρτία στήv τιμωρία». 

1993 

Είναι bμως κάτι περισσότερο. Γιατί ή Δύναμη αύτή, bπως τι
μωρεί, έτσι κι' άvταμείβει άλάvθαστα καί γενναιόδωρα. Είναι τό 

άποτέλεσμα κάθε πράξης, κάθε σκέψης, κάθε λέξης, μέ τίς 

όποίες οί άνθρωποι διαμορφώνουν τόv έαυτό τους, τή ζωή τους, 
καί τίς περιστάσεις. Ή φιλοσοφία τής 'Ανατολής δέv παραδέχε
ται τήv ίδέα, ότι γιά κάθε παιδί, πού έρχεται ατόν κόσμο, 
δημιουργείται μιά νέα ψυχή. Πιστεύει, ότι ύπάρχει ένας όρισμέ

vος άριθμός άπό μονάδες, πού έξελίσσοvται κι' άvαπτύσσοvται 
όλοέvα τελειότερα, άφομοιώvοvτας τήv πείρα πού τούς προ
σφέρουν οί διαδοχικές προσωπικότητες, οί όποίες είναι άποτέ
λεσμα τοϋ Κάρμα. Τό Κάρμα κι' ή Μετενσάρκωση όδηγοϋvε τήv 
άvθρώπινη μονάδα πίσω στήv πηγή της, τήv άπόλυτη Θεότητα. 

Ό Ε. Γουώκερ στό βιβλίο του «Μετενσάρκωση» δίνει τήv 
άκόλουθη έξήγηση: 

«Μέ λίγα λόγια, σύμφωνα μέ τήv άρχή τοϋ Κάρμα, οί περα

σμένες πράξεις μας δημιουργήσαvε τόv έαυτό μας τέτοιον, 

bπως εΤvαι τώρα, κι' οί τωρινές μας πράξεις διαμορφώνουν τή 
μελλοντική μας αίωvιότητα. Δέv ύπάρχει άλλο πεπρωμένο, έξω 
άπ' αύτό, πού προετοιμάζαμε μόνοι μας. Δέv ύπάρχει, οϋτε 
σωτηρία, οϋτε καταδίκη έξω άπ' έκείνη πού έλκύομε έμείς οί 

ϊδιοι ... Ό νόμος τοϋ Κάρμα δέv προσφέρει καμμιά προστασία 

στίς ένοχες πράξεις κι' άπαιτεί πραγματικό άνδρισμό. Γι' αύτό 

καί δέv είναι καλόδεκτος άπ' τίς άδύvατες φύσεις, όπως οί εϋκο
λες θρησκευτικές άvτιλήψεις γιά έξιλαστήρια θυσία, γιά μεσο
λάβηση άλλου, γιά συγγνώμη καί μετάνοιες στήv κλίνη τοϋ θανά

του ... Στήv περιοχή τής Αίώvιας Δικαιοσύνης ή άδικία κι' ή τιμωρία 
ειvαι άξεχώριστες, άποτελοϋvε τό ϊδιο γεγονός, γιατί δέv ύπάρχει 
καμμιά πραγματική διάκριση άνάμεσα στήν πράξη καί τ' άποτέλε
σμά της. :ό Κάρμα, δηλαδή οί περασμένες μας πράξεις, μάς ξα

ναφέρνουν πίσω στή γή. Ή κατοικία τοϋ πνεύματος ποικίλλει σύμ

φωνα μέ τό Κάρμα του. Τό Κάρμα δέv έπιτρέπει μακρόχροvοv πα

ραμονή στήv ϊδια κατάσταση, μεταβάλλεται άδιάκοπα. 'Όσον και

ρό ή πράξη διευθύνεται άπό έλατήρια ύλικά η έγωϊστικά, τ' άποτε
λέσματά της θά έκδηλώνοvται σέ γεννήσεις μέσα σέ σώμα. Μό

νον ό άνθρωπος ό πραγματικά χωρίς έγωϊσμό μπορεί v' άποφύγη 
τήv έλξη τής ύλικής ζωής. Λίγοι φθάσαvε σ' αύτό τό σημείο, bμως 

αύτός είναι ό σκοπός bλης τής άνθρωπότητας». 
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Καί παρακατω ο ιδιος οuγγpαφεας δuvειζεται οπ' τη «Μuοτι

κη Διδασκαλία,, αuτο τ' αποοποοματα: 
Οοοι πιοτεuοuvε σιο Κοpμα, πρεπει να πιοτεuοuv οτο «πε

πρωμένο", που κοθε ονθρωπος απ τη γεvvηοη του μεχpι τό θα

νατο ύφαίvει γuρω του, vημα προς vημο, οπως η αράχνη υφαίνει 

τόν ίοτό της. Το πεπρωμεvο αuτο διεuθuνει η ουράνια φωνη του 

άόρατοu πρωτοτuποu, που βριοκεται εξω απο μός, ή απ' τον 

έοωτεpικό μας αοτpικο άνθρωπο. Αuτος είναι οτενuηερα οuvδε

δεμ�νος μαζί μας, και πολυ ouxvu γινεται ο κακος δαίμονας της 
ενσαρκωμένης όvτοτητας, που οvομαζεται cΊvθρωπος Κι' οι δυο 

όδηγουνε τόν έξωτεpικο αvθρωπο, ενας ομως πρεπει να επικρα

τηοη. Απ' την άρχη της αορατης αυτής παλης npοβαλλει ο αυ

οτηpός κι' άδυοωπητος νόμος τrϊς ιοορροπιας και παρακολουθεί 

πιοτά όλες τίς μετωπώοεις του ογωνο Οταv και το τελευταίο 
νημα ύφανθη, ο οvθpωπος βpιοκεται τuλιγμενος μεοο ατό δι

χτuο, πού ό ίδιος έφτιοοε, uποταγμενος οπολυτα οτο πεπρωμέ

νο, που ό ϊδιος έτοιμαοε. · Εvας αποκρυφιοτης η ενος φιλοοοφος 
ποτέ δέ μιλεί γιά Θεια Πpονοιο, άλλά την ταuτιζει με τη Νεμεοη

-Καpμα. Διδάσκει πως η δuναμη αυτή φυλάγει καί πpοοτοτευει 

τον καλό cΊνθpωπο ο' αuτη τη ζωη, οnως και οτiς μελλοντικες 

ζωές καί τιμωρεί τον κακο μεχpι την εβδομη του μετενοαpκωοη. 

έως ότου δηλαδη το οποτελεομα της διατοpαχης, που προκάλε

σε κοί στό πιό μικρο ατομο τού cΊnειpou κόσμου τrϊς Αpμονιας, 

αναπpοσαpμοοθη τελειωτικα. Γιατι μονος ό νομος του Kapμa 

-νόμος αίωνιος και αμεταβλητος- αντιπpοσωπεuει την αnολuτη

αρμονία στον ύλικό και στον nνεuματικο κοσμο. Δεν είναι λοιπον

τό Καpμα που άνταμειβει η τιμωρεί, αλλά εμείς οι ιδιοι ανταμει

βομε Ιl τιμωpοuμε τον εαuτο μας, ειτε εvεpγωντας σuμφωνα με

τη φuση και με τους νομοuς της, που διατηpουνε την αpμοvια,

εϊτε άντιθετα σ αύτοuς.

Δε θατανε «όνεξιχvιαοτοι cιι οδοι του Καpμα,, για τους αν

θpωποuς, ον έργαζοντανε αpμοvικα ενωμενοι μεταξu τους, αντί 
να προτιμουνε τη οuγκροuοη και την παλη Γιατι η cΊγνοια μας 

αύτών τc7.Jv δρομων. nou ενα μεpος της ανθpωποτητας ονομαζει: 

«σκοτεινες κι όνεξιχνιαστες οδοuς της θειας Πpοvοιας", ενα 
άλλο μέρος τις θεωρεί ενεpyεια μιας τuφλης μοιρας, κι ενα τpι

το απλη σύμπτωση που δεν κυβερνά κανεις θεος οuτε κανεις 

δαίμονας, ή άγνοια μας αuτη νομιζοιιε θα διαλuοτανε, ον αποδί
δαμε ολα αύτα στην οpθη τους αιτια. 

Μενομε άποσβολωμενοι μπpοστα στο μuοτηριο που έμείς οι 

ίδιοι έχομε δημιοupyησει και στο αίνιyματα της ζωης που δεν θε-
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λομε νά λύσωμε, κι' ϋστερα κατηγορούμε τή Μεγάλη Σφίγγα, 
πώς μάς καταβροχθίζει. Κι' όμως, στ' άλήθεια δέν ύπάρχει μέσα 
στή ζωή μας, οϋτε ένα άτύχημα, οϋτε μιά δύστυχη ήμέρα, οϋτε 
μιά θλίψη, πού ή άφορμή της νά μή βρίσκεται στίς δικές μας 
πράξεις αύτής η κάποιας προηγούμενης ζωής. 

Ό Νόμος τού Κάρμα εΤναι άνεξιχνίαστα ένωμένος μέ τή Με
τενσάρκωση ... Μόνη αύτή ή θεωρία μπορεί νά μάς έξηγήση τό 
μυστηριώδικο πρόβλημα τού καλού καί τού κακού καί νά συμφι
λιώση τόv άνθρωπο μέ τήν έπιφανειακά τρομακτική άδικία τής 
ζωής. Τίποτε άλλο δέν μπορεί τόσο άποτελεσματικά νά κατα
πραύνη τό έπαναστατημένο μας αϊσθημα δικαιοσύνης. Γιατί, 
όταν κανείς δέν γνωρίζη αύτό τό νόμο κι' άντικρύζει γύρω του τίς 
άνισότητες γέννησης, τύχης, νοημοσύνης κι' ίκανοτήτων· όταν 
βλέπη v' άπολαμβάνουν τίς τιμές οί άνόητοι κι' οί άσυνείδητοι, 
στούς όποίους ή μοίρα, άπό μόνο τό προνόμιο τής γέννησής 
τους, σκορπίζει όλες της τίς εϋνοιες, ένω δίπλα κάποιος άλλος 
πολύ πιό έξυπνος, πιό ένάρετος, πιό άξιος μιάς καλλίτερης τύ
χης συναντάει μόνο δυστυχία κι' έλλειψη συμπάθειας. 'Όταν κα
νείς τά βλέπη όλα αύτά κι' άναγκάζεται νά φύγη άνίκανος v' άνα
κουφίση τήν άδικη αύτή δυστυχία, όταν άντηχούνε στ' αύτιά μας 
άπό παντού κι' ή καρδιά μας θλίβεται άπ' τίς κραυγές τού πόνου 
πού ξεσπούνε γύρω, τότε μονάχα αύτή ή πολύτιμη γνώση τού 
Νόμου τού Κάρμα μπορεί νά μάς έμποδίση άπό τό νά καταρα
στούμε τή ζωή, τούς άνθρώπους καί τόν πλάστη τους ... 

Ό νόμος αύτός, συνειδητός η άσυνείδητος, δέν προορίζει 
κανένα, τίποτε, έκ των προτέρων. 'Υπάρχει πραγματικά άπ' τήν 
Αίωνιότητα γιατί εΤvαι ή ϊδια ή Αίωνιότητα, κι' έπειδή καμμιά πρά
ξη δέν έξισώνεται μέ τήν Αίωνιότητα, δέν μπορούμε νά πούμε ότι 
δρά, γιατί ό νόμος αύτός εΤναι ή δράση ή ϊδια. Δέν εΤναι τό κύμα 
πού πνίγει τόν άνθρωπο, άλλά ή προσωπική πράξη τού δύστυχου, 
πού μόνος του παραδίνει τόν έαυτό του, στήv άπρόσωπη ένέρ
γεια των νόμων, πού ρυθμίζουνε τήν κίνηση τού 'Ωκεανού. Τό 
Κάρμα δέν δημιουργεί τίποτε, οϋτε κάνει σχέδια. Ό άνθρωπος ό 
ϊδιος δημιουργεί, παράγει αίτίες, ό καρμικός νόμος προσαρμόζει 
τ' άποτελέσματα. Ή προσαρμογή αύτή δέν εΤναι πράξη εΤναι πα
γκόσμια άμονία καί τείνει άδιάκοπα νά έπιστρέψη στήν πρώτη 
της θέση, σάν τό κλαδί τό δυνατά λυγισμένο', πού ξανάρχεται 
πίσω μ' άνάλογη ένταση. "Άν κατά σύμπτωση έξαρθρώση τό χέρι, 
πού προσπάθησε νά τό κρατήση μακρυά άπ' τή θέση του ίσορρο
πίας, μπορούμε νά ίσχυρισθούμε, ότι φταίει τό κλαδί γι' αύτή τή 
βλάβη κι' όχι ή τρέλλα μας, πού έγινε άφορμή αύτής τής άτυχίας; 
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Τό Κάρμα ποτέ δέν ζήτησε νά κατοοτρέψη τήν άτομική κοί 

πνευματική έλεuθερίο Οί κανόνες του δέν είναι βυθισμένοι οτό 

σκοτάδι, μόνο και μόνο γιά νά κινοϋνε τήν άπορία τοϋ άνθρώποu, 

κι' οϋτε τιμωρεϊ έκεϊνον πού προοnαθεϊ νά έρεuνήοη τά μuοτή

ριά του. 'Αντίθετα, όποιος μέ τη μελέτη καί τό βαθύ στοχασμό 

ξεσκεπάζει τόν πέπλο, πού κρύβει τά περίπλοκα μονοπάτια καί 

φωτίζει τούς σκοτεινούς αύτούς δρόμους, πού οτίς παρόδους 

του τόσοι άνθρωποι nαραοτρατίζοuνε καί χάνονται άnό άγνοια 

τοϋ λαβύρινθου της ζωης, αύτός έργάζετοι γιά τό καλό τών συ

νανθρώπων του. Τό Κάρμα ειναι ένας άπόλuτος κι' αίώνιος νό

μος οτόν κόσμο της έκδήλωοης, κι' έπειδή ύπάρχει μονάχα μιά 

άπόλuτη, αίωνιο, πάντοτε nαροϋοα Αίτία, 6001 πιστεύουνε οτό 

Κάρμα δέν μπορεϊ νά θεωρηθοϋνε άθεοι η ματεριαλιστές κι' 

άκόμη λιγώτερο μοιρολάτρες. Τό Κάρμα ειναι ένα μέ τ' Άγνω

στο, είναι ή μιά του όψη πού άντιπροοωπεύει τ' άnοτελέοματα 

οτόν κόσμο τών φαινομένων». 

'Ένας άλλος έξαίρετος συγγραφέας θεόσοφος, ό Σίννετ, 

γράφει οτό βιβλίο του «·ο Σκοπός της θεοσοφίας»: 

«Κάθε άτομο, μέ κάθε πράξη η σκέψη της καθημερινης του 

ζωης, δημιοuργεϊ κάρμα, είτε καλό είτε κακό, καί σύγχρονα έπε

ξεργάζεται σ' 6λο του τό βίο τό Κάρμα, πού δημιούργησαν οί επι

θυμίες κι' οί πράξεις της περασμένης ενσάρκωσης. 'Όταν βλέ

πομε άνθρώποuς νά γεννιοϋνται μέ κληρονομικές άνωμαλίες, 

μποροϋμε νά σuμπεράνωμε, 6τι ειναι άναπόφεuκτα άnοτελέσμα

τα άπό αίτίες, πού οί ίδιοι δημιούργησαν οέ κάποιο περασμένο 

βίο. Μπορεϊ βέβαια νά προβληθη τό επιχείρημα ότι τή στιγμή πού 

ή κληρονομικότητα έξηγεϊ τήν προέλευσή τους, δεν φαίνεται 

δυνατόν νάχοuνε κάποια σχέση μέ τήν προηγούμενη ενσάρκω

ση. "Ας μή λησμονοϋμε όμως, ότι ή πνευματική καταγωγή τοϋ 

Έγώ, τοϋ πραγματικοϋ άνθρώποu, τής άτομικότητας, δεν έχει 

καμμιά σχέση μέ τό περιβάλλον, μέσα στό όποϊο ενσαρκώνεται. 

Ό τρόπος ζωής τής προηγούμενης ϋπαρξής του δημιούργησε 

ψuχομαγνητικές έλξεις, πού τόν ώθοϋνε στό ρεϋμα, πού θά τόν 

φέρη, όταν έρθη ή ώρα νά ξαναγεννηθή, στόν πιό κατάλληλο 

τόπο γιά ν' άναπτuχθοϋνε αύτές οί τάσεις. Η θεωρία τοϋ Κάρμα, 

όταν γίνεται άντιληπτή όπως πρέπει, είναι ενδεδειγμένη νά όδη

γήση σ' ένα τρόπο ζωής πιό λεπτό καί πιό ύψηλό, όσους εμβαθύ

νουν οτήν άλήθειά της. Δεν πρέπει νά λησμονοϋμε. ότι όχι μόνο 

οί πράξεις μας, άλλά κι' οί σκέψεις μας δημιοuργοϋνε ένα σύνο

λο άπό περιστάσεις πού έπηρεάζοuνε γιά καλό η γιά κακό τό 

μέλλον μας καί, πράγμα άκόμη πιό σημαντικό, τό μέλλον όρκε-
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τών συνανθρώπων μας. "Αν οί άμαρτίες, γιά πράξεις πού έκτελέ

σαμε η πού παραλείψαμε, εϊχανε συνέπειες μόνο γιά μάς τούς 

ϊδιους, τό Κάρμα τού κάθε άνθρώnου θά ειχε πολύ μικρότερη 

σημασία. Τό γεγονός όμως, ότι κάθε σκέψη καί κάθε πράξη μέσα 

στή ζωή, έχει τόν άντίκτυnό της καί ο' άλλα μέλη τής άνθρώnινης 
οίκογένειας άnαιτεί τήν καλλιέργεια ένός αύστηρού αίσθητή

ριου δικαιοσύνης, ήθικότητας κι' άλτρουϊσμού, άnαραίτητων γιά 

τήν μελλοντική εύτυχία καί πρόοδο τού κόσμου. 'Ένα έγκλημα 

πού έγινε, μιά σκέψη πού έκτοξεύθηκε nρός έκείνη η τήν άλλη 

διεύθυνση, δέν μάς άνήκουνε nιά. Κι' ή βαθύτερη μετάνοια δέν 

μπορεί νά σβήση τίς συνέπειές της στό μέλλον. Ή μετάνοια, αν 

ειναι npαγματική, έμnοδίζει τόν άνθρωπο νά έnαναλάβη τά ϊδια 

σφάλματα. Δέν μπορεί νά σώση, οϋτε αύτόν, οϋτε τούς άλλους, 
άn' τίς συνέπειες, πού έ)(Όυνε κιόλας δημιουργηθή καί πού άνα

nόφευκτα θά τόν θίξουνε ο' αύτή η στήν έnόμενη ζωή». 

Ό κ. Τζ. Κόννελυ έnίσης λέει γιά τό ϊδιο θέμα: 

«·Όσοι πιστεύουνε σέ μιά θρησκεία, πού βασίζεται πάνω σέ 

μιά τέτοια άρχή, πολύ πρόθυμα δέχονται νά τή συγκρίνουν μ' 

έκείνη, σύμφωνα μέ τήν όnοία ή μοίρα τού άνθρώnου ο' όλη τήν 

αίωνιότητα καθορίζεται άn' τά έnεισόδια μιάς καί μόνης σύντο
μης γήϊνης ϋnαρξης, κατά τήν όnοία θά μnορή νά εύφραίνεται μέ 

τήν ύnόσχεση ότι «τό δένδρο μένει όπως έπεσε», κι' όπου ή με

γαλύτερή του έλnίδα, όταν συνειδητοnοιή τήν κακία του, ειναι ή 
θεωρία τής έξιλαστήριας θυσίας. 

Αύτά άναφέρει ό ίκανός άnολογητής μας. Δέν έχομε τίποτε 

καλλίτερο νά nροσθέσωμε, γιά νά συμnληρώσωμε τό θέμα μας, 

άnό έκείνα πού ό ϊδιος δανείζεται άnό κάποιο περίφημο ποίημα. 

Ίδού τί μάς λέει: 

«Τά έξαιρετικά ώραία λόγια, μέ τά όnοία ό 'Άρνολδ έκθέτει τή 

θεωρία τού Κάρμα, μ' ώθούνε ατόν πειρασμό νά τά μεταφέρω 
έδώ. 'Επειδή ειναι πολλά, άναφέρω ένα μέρος μόνο: 

Κάρμα, τό σύνολο αύτό μιάς ψυχής, οί πράξεις πού έκτέλεσε, 
οί σκέψι:;ις πού καλλιέργησε. 

Αύτός ό 'Εαυτός, πού ϋφανε πάνω ατόν άργαλειό τοϋ χρόνου, 
πού χάνεται στά βάθη, καί πού τ' άόρατα νήματά του είναι περα

σμένα στό ύφάδι τών περασμένων πράξεων. 

Χωρίς άρχή καί δίχως τέλος, αιώνια σάν τό χώρο, καί βέβαιη 

όσο κι' ή βεβαιότητα ή ϊδια, ύnάρχει μιά Θεία Δύναμη, nοϋχει τό 
άγαθό γιά σκοπό της, καί πού μόνοι οί δίκαιοί της νόμοι διαρκούνε. 

Κανείς δέν ήμnορεί νά τήν nεριφρονήση. 'Όποιος τής ένα
ντιώνεται χάνει, όποιος τήν ύnηρετεί κερδίζει. Πληρώνει μ' εύ-
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λογια κι' είρηvη πιv κρuφη καλωοuvrι, καί με novouς την κpuμ
μεvη κακία. 

Ολο τα βλεnει, ολο τα παpατrιρεϊ Αν καvετε το καλο, οδς 
cΊvταμειβει. Αν καvεrε το κακο, οκομη κι αν κοθuοrερηοrι, η 
αvταnόδοοη δεν θ αμγηοr ι 

Δέv γvωριζει θuμο, οuτε οuγγvωμη Μειμαει, κcιι ια μετρο 
rης είναι τελεια. Ζuγιζει, κι η ζuγαρια της δεν κανει λαθος. Γι 
αύτηv ο χροvος δεν είvυι ιιποτε. Θα κριvη αuριο η πολλες ημε
pες αργότερα. 

Αύτος είvυι ο vομος, nou βαδιζει προς την Δικαιοοuvrι, και 
που την πορεια του κcινεις δεν μnορεϊ να σrομοτηοrι, η να μετα
βαλη. Στο βαθος rοιι vομου βριοκεται η Αγαnιι. Σκοπος τοu είvuι 
η ειρηνη κι' η unερτατη βελτιωοη Υπακοuοατε". 

Και τωρα οδς οuvιοτώ να οuγκρινετε τις θεοοοφικες αποψεις 
μας γιά το Καρμο, ro Νομο τrϊς Ιοορροπιος, και να μδς nεϊτε, αν 
δεν είναι noλu πιο φιλοοοφημεvες και πολu πιο δικαιες, απ το 
οκληρο και ncιραλογο δογμα, που μετοβαλλει το Θεο ο εvο 
άναίοθητο δαιμονο, nou καθοριζει οτι «μovov οι εκλεκ rοι" θα 
οωθοΟvε, κι· ολοι οι αλλοι είναι προοριομέvοι για την αιωνια κο
λαοη! 

Έρωτ.:- Ναι, κοτcιλαβαινω οε γεvικες γραμμες τι εvνοεϊτε. 
Θα ηθελα ομως να μοΟ δωοετε καvενα οuγκεκριμεvο παραδειγ
μα της λειτοuργιας τού Καρμα 

Anavτ.:- Αuτο δεν (ιπορώ να το κανω. ΜποροΟμε ομως vo ει
μαοτε βεβαιοι, οτι η τωριvη μας ζωη, οι τωρινές περιοτοοεις εί
ναι τα αμεοο οnοτελεοματα απο οκεψεις και πραξεις τών nερα
ομέvωv βιωv μας. Εμεϊς ομως δεν ειμαοτε οuτε προφιϊτες, οuτε 
μuστες, για να ξεuρωμε τις λεπτομέρειες τής λειτοupγιος τού 
voμou τοΟ Καρμο. 

Έρωτ.:- Μnοpεϊ λοιποv εvας εvορατικος η εvας μuοτης να 

nαρακολοuθηοη οτις λεnτομεpειες το μηχαvιομο οuτο τrϊς κορ
μικης οvοnpοσορμογτϊς: 

Anovτ.:- Βεβαια , Εκεϊνοι nou ξεuροuν». το κατοpθωvοuν. 
χρηοιμοnοιωvτος δuναμεις nouvaι οε λανθανοuοα κατοοτοοη 
μεσα σ' ολοuς τοuς ovθpωnouς. 

Τί λέγει ό ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ γιά τόν Νόμο τοϋ ΚΑΡΜΑ 

Ή σιωπή δεν ειvοι κάτι που μnορεϊ vά κολλιεpγηθή. δεν είναι 
κατι πού σκόπιμα μποpεϊ νά δημιοupyηθη Δέv μποpεϊ vά τήν 
άvαζητήση κοvεις, να την οκεφθή. vo διολοyισθη πάνω ο· ούτην 
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Ή σκόπιμη καλλιέργεια τής σιωπής εΤναι σάν τήν άπόλαυσι μιάς 
ποθητής εύχαριστήσεως, ή έπιθυμία νά σιγήση ό νούς δέν είναι 
παρά ή άναζήτησι αίσθησιακών έντυπώσεων. Τέτοια μιά σιωπή 
εΤναι μόνο μιά μορφή άντιστάσεως, μιά άπομόνωσι πού όδηγεί 
στήν άποσύνθεσι. Ή σιωπή πού έξαγοράζεται είναι πράγμα τής 
άγοράς, πού σ' αύτήν ύπάρχει ό θόρυβος τής δραστηριότητος. 
Ή σιωπή έρχεται μέ τήν άπουσία τής έπιθυμίας. Ή έπιθυμία εΤναι 
γοργή, πανούργα, καί βαθιά. Ή άνάμνησις άποκλείει τόν έρχομό 
τής σιωπής, κι' ό νούς πού είναι πιασμένος στήν πείρα δέν μπο
ρεί νά εΤναι σιωπηλός. Ό χρόνος, ή κίνησι τού χθές, πού κυλάει 
στό σήμερα καί στό αϋριο, δέν είναι σιωπή. Μόλις ή κίνησις αύτή 
σταματήση, ύπάρχει σιωπή, καί τότε μόνον μπορεί νά φανερωθή 
έκείνο πού κανείς δέν μπορεί νά τό όνομάση. 

«τΗρθα νά συζητήσω μαζί σας γιά τό κάρμα. Φυσικά έχω ώρι
σμένες γνώμες πάνω σ' αύτό, άλλά θά ηθελα νά ξέρω καί τίς δι
κές σας». 

Ή γνώμη δέν εΤναι ή άλήθεια. Πρέπει νά παραμερίσωμε τίς 
γνώμες γιά νά βρούμε τήν άλήθεια. 'Υπάρχουν άναρίθμητες 
γνώμες, μά ή άλήθεια δέν άνήκει σ' αύτήν η σ' έκείνην τήν όμά
δα. Γιά τήν κατανόησι τής άλήθειας, όλες οί ίδέες, τά συμπερά
σματα, οί γνώμες, πρέπει νά φύγουν, όπως τά μαραμένα φύλλα 
πού πέφτουν άπό τό δέντρο. Τήν άλήθεια δέν μπορεί νά τήν βρή 
κανείς στά βιβλία, στή γνώσι, στήν πείρα. "Αν ζητάτε γνώμες, δέν 
θά βρείτε καμμιάν έδώ. 

«Μπορούμε όμως νά συζητήσωμε γιά τό κάρμα καί νά προ
σπαθήσωμε νά κατανοήσωμε τή σημασία του, δέν μπορούμε;» 

Αύτό, φυσικά, εΤναι κάτι τό τελείως διαφορετικό. Γιά νά κατα
νοήσωμε, θά πρέπει νά σταματήσουν οί γνώμες καί τά συμπερά
σματα. 

«Γιατί έπιμένετε πάνω σ' αύτό;» 
Μπορείτε νά κατανοήσετε ότιδήποτε, άν ηδη έχετε σχηματί

σει μιά γνώμη γι' αύτό; ·Ή άν έπαναλαμβάνετε τά συμπεράσματα 
κάποιου άλλου;Γιά νά βρούμε τήν άλήθεια αύτού τού ζητήματος, 
δέν θά πρέπει νά τό πλησιάσωμε σάν κάτι τό καινούργιο, μ' tva 
νού πού δέν τόν θολώνει καμμιά προκατάληψι; Ποιό έχει μεγα
λύτερη σημασία, νά εΤναι κανείς έλεύθερος άπό συμπεράσματα, 
προκαταλήψεις, ιϊ νά θεωρητικολογή γύρω άπό κάτι τό άφηρη
μένο; Δέν εΤναι πιό σημαντικό νά βρής τήν άλήθεια, άπό τό νά 
έρίζης περί τού τί εΤναι ή άλήθεια; Μιά γνώμη γιά τό τί εΤναι ή 
άλήθεια, δέν εΤναι ή άλήθεια. Δέν εΤναι σημαντικό v' άνακαλύψω
με τήν άλήθεια σχετικά μέ τό κάρμα; Τό νά δής τό ψεύτικο σάν 
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ψεύτικο είναι τό v' αρχιζης vό τό κοταvοης, δεν είναι; Πώς μπο

ροΟμε vό δοΟμε είτε το αληθιvο είτε τό ψεuτικο, όv ο vοΟς μας 

είναι όχuρωμέvος στην πορόδοσι, στίς λέξεις και στίς εξηγήσεις; 
Αν ό vοΟς ειvαι δεμένος σέ μιόv πίστι, nCJς μπορεί να πόη μα

κρυά; Γιά vά τοξιδέψη μακριά ό vοΟς, πρέπει vό είναι έλεύθερος 

Η έλεuθερίο δέv είναι κατι που το κερδίζει κανείς οτό τέλος 
μιας μακρόχρονης προσπάθειας, πρέπει vό uπάρχη όπό την 
όρχή τοΟ τοξιδιοΟ. 

«Θέλω vό έξοκριβωσω τί σημαίνει τό κάρμα γιά σας". 
Κύριε, ας κόvωμε τό ταξίδι της όvοκολύψεως μαζί. Με τό να 

έπαvολομβάvη κανείς τcι λόγιο έvός όλλοu, ούτό δέv έχει κομμιά 
βοθειά σημασία. Είναι οάv vά παίζη δίσκο γραμμοφώνου. Ή έπο
vάληψις η ή μίμηοι δέv φέρνει τήv έλεuθερίο. Τί ι::vvοείτε μέ τό 
κάρμα; 

«Ειvοι μιό Σοvοκριτικη λέξι πού σημαίνει τό κάμvειv, τό δρ(lv 

κοί τά λοιπά. Τό κάρμα είναι δραοι, κοί ή δρασις ειvαι τό όποτέ

λεομο τοΟ παρελθόντος. Η δραοι δέv μπορεί vά ύπάρξη δίχως 

τή διομόρφωοι τοΟ παρελθόντος. Μέσ' άπό μιά σειρά έμπειριώv, 
μέσ' άπό τή διομόρφωοι κοί τή γvώσι, χτίζεται τό βάθρο της πα
ραδόσεως, όχι μονάχο κατά τή διάρκεια της τωριvης ζωης τοΟ 
άτόμοu κοί της όμάδος, άλλό μέσ' άπό πολλές έvσορκώσεις. Ή 
συνεχής δρασι καί άντεπίδροοις άvάμεοο ατό παρελθόν, πού ει
ναι τό «έγώ», κοί τήv κοινωνία, τή ζωή, εινοι τό κάρμα. Κοί τό 

κάρμα δένει τό voO, τό «έγώ». ·ο,τι έχω κάνει στήv περασμένη 

μου ζωή, η άκόμα καί χθές, μέ κρατάει καί μέ διαμορφώνει, δίνο
ντάς μου πόνο η εύχαρίστησι ατό παρόν. "Υπάρχει όμαδικό η 

συλλογικό κάρμα, καθώς καί τό κάρμα τοΟ άτόμοu. Καί ή όμάδα 
καί τό ότομο εΤvαι δεμένα οτήv άλυσίδα της αίτίας καί τοΟ άποτε

λέσματος. Θά ύπάρξη λύπη η χαρά, τιμωρία η άvταμοιβή, άνάλο
γα μέ τό τί έχω κάνει ατό παρελθόν». 

Λέτε πώς ή δραοις ειvοι τό άποτέλεσμα τοΟ παρελθόντος. 
Δρασι σάv κι' αύτήv δέν ειvαι διόλου δρασι, παρά μόνον άvτίδρο
οι, δέv είναι; Ή διαμόρφωοι, τό παρελθόν, άvτιδρd σέ έρεθίομο

τα. Αύτή ή άvτίδρασις εΤvαι ή άπόκριοι της μνήμης, πού δέv εΤvοι 
δρdοι, άλλά τό κάρμα. Πρός τό παρόν δέv έvδιαφερόμαστε γιά 

τό τί εΤvαι δρασι. Τό κάρμα εΤvαι ή άvτίδρασι πού γεννιέται άπό 

ώρισμέvες αίτίες καί παράγει ώρισμέvα άποτελέοματα. Τό κάρ
μα είναι αύτή ή άλυοίδο της αίτίας καί τοΟ άποτελέσματος. Στήv 
ούσία, ή κίvησι τοΟ χρόνου εΤvαι τό κάρμα, δέv εΤvαι; Έφ' όσον 

ύπάρχει τό παρελθόν, θά πρέπει vά ύπάρχη κοί τό παρόν καί τό 

μέλλον. Τό σήμερα κοί τό αϋριο είναι τ' άnοτελέσματα τοΟ χθές. 
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Τό χθές σέ συνδυασμό μέ τό σήμερα φτιάχνει τό αϋριο. Τό κάρ
μα, όπως γενικά τό καταλαβαίνουν, είναι μιά κίνησις άνταμοιβής. 

«'Όπως λέτε, τό κάρμα είναι ή κίνησι τοϋ χρόνου, καί ό νοϋς 
είναι τό άποτέλεσμα τοϋ χρόνου. Μονάχα λίγοι πού είναι τυχεροί 

μπορούν νά ξεφύγουν άπό τ' άρπάγια τοϋ χρόνου, όλοι οί άλλοι 

εϊμαστε δεμένοι στό χρόνο. 'Εκείνο πού έχομε κάνει στό παρελ

θόν, καλό η κακό, καθορίζει αύτό πού εϊμαστε στό παρόν». 
Ειναι τό παρελθόν μιά στατική κατάστασι; Δέν ύφίσταται μιάν 

άδίακοπη τροποποίησι; Δέν εϊσαστε ό ϊδιος πού ησασταν χθές. 

Καί φυσιολογικά καί ψυχολογικά μιά σταθερή άλλαγή πραγματο

ποιείται, δέν είν' έτσι; 

«Φυσικά». 
'Έτσι ό νοϋς δέν είναι μιά σταθερή κατάστασι. Οί σκέψεις μας 

είναι παροδικές, άδιάκοπα άλλάζουν. Είναι ή άπόκρισι τοϋ πα

ρελθόντος. "Αν έχω άνατραφή σέ μιάν ώρισμένη τάξι τής κοινω
νίας, σ' έναν ώρισμένο πολιτισμό, θά άνταποκριθώ στήν πρόκλη
σι, στά έρεθίσματα, σύμφωνα μέ τή διαμόρφωσί μου. Στούς πε
ρισσοτέρους άπό μάς, τόσο βαθιά ριζωμένη είναι αύτή ή διαμόρ
φωση, πού ή -άπόκρισις είναι σχεδόν πάντα πανομοιότυπη. Οί 
σκέψεις μας είναι ή άπόκρισι τοϋ παρελθόντος. Εϊμαστε στό πα
ρελθόν· ή διαμόρφωσις αύτή δέν είναι χωριστή η διαφορετική 
άπό μάς. Μέ τήν άλλαγή τοϋ περιεχομένου μας καί οί σκέψεις 

μας έπίσης άλλάζουν. 
«Μά ό σκεπτόμενος είναι άσφαλώς κάτι τό τελείως διαφορε

τικό άπό τό κατακάθι τοϋ παρελθόντος, δέν είναι;» 
Είναι; Δέν είναι ό σκεπτόμενος τό άποτέλεσμα τών σκέψεών 

του; Δέν άποτελείται άπό τίς σκέψεις του; 'Υπάρχει μιά ξεχωρι
στή όντότης, ένας σκεπτόμενος έξω άπό τίς σκέψεις του; Δέν 
έχει ή σκέψι δημιουργήσει τόν σκεπτόμενο δίνοντάς του μονιμό
τητα μέσα στήν παροδικότητα τών σκέψεων; Ό σκεπτόμενος εί
ναι τό καταφύγιο τής σκέψεως, καί ό σκεπτόμενος τοποθετεί 
τόν έαυτόν του σέ διάφορα έπίπεδα μονιμότητας. 

«Βλέπω πώς αύτό είναι έτσι, άλλά είναι μάλλον ένα τράνταγ
μα γιά μένα νά άντιλαμβάνωμαι τά κόλπα πού ή σκέψι παίζει στόν 
έαυτόν της». 

Ή σκέψις είναι ή άπόκρισι τοϋ παρελθόντος, τής μνήμης. Ή 
μνήμη είναι γνώσι, τό άποτέλεσμα τής πείρας. Αύτή ή μνήμη, 
μέσα άπό νέες έμπειρίες καί άποκρίσεις, γίνεται πιό σκληρή, πιό 
πλατειά, όξύτερη, ίκανότερη. Μιά μορφή διαμορφώσεως μπορεί 

ν' άντικατασταθή άπό μιάν άλλη, άλλά έξακολουθεί νά είναι δια
μόρφωσι. Ή άπόκρισι αύτής τής διαμορφώσεως είναι τό κάρμα, 
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δεν είναι; Την αποκpιοι rrΊς μvημrις ιη,; αποκαλοuμε δpόοι, μά 
είναι μοvαχα αvτιδραοι Αuτη "ή δρόοι,, γενvαει vεα cινrιδpuοι, 

και μ' auTO τον τροπο γιvεται μι<'J cιλuοίδα, όπως ΤΟ οποκαλοuμε, 
οίτίcις κι' cιποτελεομα ιος Η αιτια, ομως, δεν είvcιι επιοης κcιι το 

αποτέλεσμα; Μήτε ή αιτία, μrΊτε ΤΟ αποτέλεσμα είναι στατικά. Το 

οήμεpcι είναι τό cΊποτέλεομu τοΟ χθες, καί το οημερα είναι η αι

τία τοu cιupιo Εκείνο nou r'ιταv η cιιτια γιvετcιι cιποτελεομα, και 

τό άποτέλεομα αίτία. Το ένα pεει μέσα ατό αλλο. Δέv uπcιpχει 
στιγμή ποu ή αίτία δεν είναι επίσης κι' αποτέλεσμα. Μονάχα 

έκείvο πού είναι ειδικευμένο, είναι οταθεpο στην αιτία τοu κι' 
έτσι σrό άποτέλεομcι τοu. Τό βελανίδι δέv μπορεί να γίvη τίποτε 

όλλο άπό βελανιδιά. Στήv είδίκεuοι uπάpχει θάνατος, άλλά ό άν
θρωπος δέv είναι μια είδικεuμέvη όντότης, μπορεί νά είναι ο,τι 

θελήσει. Μπορεί νά οnάοη τά δεσμά της διαμοpφωοεως τοu -

καί npεnει να τό κάνη αν θέλη v· άνακαλuψη το πραγματικό. 

Πρέπει νό πάψετε νά είστε ό άποκαλούμενος βpαχμόνος, γιά νά 

πpαγματωοετε τό θεό. 
Τό κάρμα είναι ή κίνηοι τοΟ χpόvou, τό παρελθόν πού κινείται 

μέσ' άπό τό napόv npός τό μέλλον. Αύτή ή άλuοίδα ε1ναι ό δρό
μος της σκέψεως. Ή σκέψις εΤναι τό άποτέλεομα τοΟ χpόνοu, 
καί έκείvο ποίr ε1ναι άπpοομέτpητο, όχpονο, μπορεί νά ύπάpξη 

μόνον όταν ή λειτοupγία της σκέψεως έχη πάψει Η ήpεμία τοΟ 

νοΟ δέν ε1ναι κάτι πού μέ τη npoτponή τό έπιτuγχάνει κανείς, δέν 
μπορεί νά τήv φέpη κανείς μέ όποιαδήποτε έξάοκηοι η πειθαρ

χία. "Αν ό νοΟς γίνεται ηpεμος, τότε ό,τιδήποτε ξεπηδάει άπό 

μέσα τοu ε1ναι μιά προβολή τοΟ έαuτοΟ, ή άπόκριοι της μνήμης. 

Μέ τήν κατανόηοι της διαμορφώσεώς τοu, μέ τήν χωρίς έκλογή 
έπίγνωοι τών ϊδιων τοu τών άποκρίοεων, οάν οκέψι κι' αϊοθημα, ή 
γαλήνη έρχεται ατό νοΟ. Αύτό τό σπάσιμο της άλuοίδας τοΟ κάρ

μα δέν ε1ναι ζήτημα χρόνου, γιατί διά τοΟ χρόνου τό όχpονο δέν 

μπορεί νά ύπάρξη. 
Τό κάρμα πρέπει νά κατονοηθη οάν μιά συνολική λειτοupγία. 

όχι άπλcός οάν κάτι nou άνήκει στο παρελθόν. Τό παρελθόν ε1ναι 
ό χρόνος πού ε1ναι έπίοης και τό παρόν καί το μέλλον. Ο χρόνος 

ε1ναι ή μνήμη, ή λέξι, ή ίδέα. Όταν ή λέξι, το όνομα. ό συνειρμός, 
ή πείρα, δέν ύπάpχοuν, μόνον τοτε ό νοΟς είναι ηρεμος, όχι μο

νάχα ατά έnιφανειακά στρώματα, άλλά πλήρως, όλοκληpωτικά. 
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Ν.ΣρίΡάμ 

Γνώθι δι' έαυτόν ... 

Ή όλη διαδικασία τής έξελίξεως, γιά τό πνεύμα, είναι μιά 
άφύπνισι στίς άλήθειες πού αίώνια ύπάρχουν. 'Ό,τι ήταν ύπονο

ούμενον, πρέπει νά καταστή σαφές. 
Αύτό πού άληθινά ό άνθρωπος ζητεί δέν είναι ή τελειοποίη

σις ή όποία άνάγεται στό μέλλον, άλλά ή προσπάθεια γιά τήν τε
λειοποίησι πού άνήκει πάντα στό παρόν. 

Νά ποθήτε όχι ό,τι θά προσφέρη μεγαλύτερη συναίσθησι τού 
Έγώ, άλλά τήν άληθινώτερη άνάπτυξι τής άνιδιοτελείας, ή όποία 
είναι τό κέντρον προελεύσεως παντός πλάσματος. 

Μάθετε γιά τόν έαυτό σας τόν δρόμο - χωρίς νά έξαρτάσθε 
άπό άλλους. 

'Εκείνο πού ένδιαφέρει είναι ή κατεύθυνσις τής προόδου μας 
- όχι τό σημείον όπου εύρισκόμεθα τώρα.

Ό άνθρωπος, στήν άληθινή φύσι του, είναι αίώνια έλεύθερος
καί μακάριος. Δέν χρειάζεται παρά νά πραγματοποιήση αύτή τήν 

άλήθεια καί νά γνωρίση τόν έαυτό του, άποσυρόμενος άπό κάθε 
τι ξένο πρός τόν έσωτερικό του Έαυτό. Τούτο καί μόνον άποτε
λεί τήν άληθινή του λύτρωσι. 

Είμαι -τίποτε περισότερο καί τίποτε λιγώτερο- ένας νόμος 
τής έκφράσεως τής Ζωής. 

Χρέος μας είναι νά έπιτελέσωμε τήν άληθινή καί σωστή έκ
φρασι τού ένδομύχου έαυτού μας: Αύτό θά έλευθερώση τούς 
έαυτούς μας άπό τό κελλί τής φυλακής μας. 

'Αλλά προτού μπορέσωμε νά ξεπεράσωμε τούς περιορι
σμούς, εϊτε στή φύσι μας η στίς γύρω μας συνθήκες, πρέπει νά 
προσπαθήσωμε νά κατανοήσωμε τί είν' έκείνο πού πρόκειται νά 
προέλθη ώς δίδαγμα. 
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·ο 'Αδελφός
τοϋ Κ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 

Μετά άπο την θεριvήv μας άvάπαuλαv καί ξενοιασιά. Μετά 
cιπό niv έξοχήv καί τήv ξεκούρασι τοϋ καλοκαιριοϋ. τά θαλασσι
νά μπάνια, τά ταξιδια, ίσως δέ καί τις καινούργιες γνωριμίες, 
μπαίνοντας στό φθιvοπωρο, καλούμεθα πάλιν v' άρχίσωμεν τίς 
έργασίες μας και τις προσπάθειες μας vά προχωρήσωμεv άπό 
έκεϊ πού ίσως σταματήσαμε, διοτι πολλοί άπό ήμός κατά τούς 
θερινούς μήνας δυσκολευόμαστε vά σuvεχίσωμε τίς προσπά
θειες έκεϊvες πού μας βοήθησαν vά έξελιχθοϋμε σέ καλλίτερα 
άτομα. 

Εϊμεθα λοιπόν ύποχρεωμέvοι vά σuvεχίσωμεv τίς διακοπεϊ

σες έργασίες μας καί vά άvαλάβωμεv πάλιν τίς ύποχρεώσεις μας 
έναντι ιών άλλων καί τοϋ έαuτοϋ μας. 

·Επειδή σάv άνθρωποι έχουμε πολλές άδuvαμίες καί έάv στα
ματήσωμε τίς προσπάθειες καλλιτερεύσεώς μας, γρήγορα χά
νουμε ίσως πολλά άπό έκεϊνα πού άnοκτήσαμε μέ τήv προσπά
θεια καί τήv έργασία, θά πρέπει νά nιέσωμεν τόν έαuτόν μας νά 

βρή τόν πρότερον ρυθμόν του, ώστε vά άναπληρώση ό,τι κατά 
τήv διάρκεια τοϋ καλοκαιριοϋ άnώλεσε. 

Πάντα ταϋτα φυσικά άναφέροvται γιά άτομα πού έθεσαν σκο
πό τής ζωής των vά φθάσουν κάποιο στόχο έnιnέδόu, ώστε vά 
μήν φύγουν όπως ήλθαν η άκόμη καί χειρότερα. 

'Εφόσον ύπάρχει τόση δυστυχία γύρω μας δέν δικαιούμεθα 

vά έφησuχάζοuμε καί vά μήv προσnαθοϋμε vά δημιουργήσουμε 
ένα καλλίτερο περιβάλλον. Διότι nοιά είναι ή άnοστολή τοϋ άv
θρώnοu έάv δέv άγαnήση τόv πλησίον του, καί vά προσnαθήση 
vά προσφέρη ό,τι είναι δυνατόν στόv σuνάvθρωnόv του; Πώς εί
ναι δυνατόν ή συνείδησίς μας νά είναι ηρεμη όταν μnοροϋμε vά 
βοηθήσωμε καί άρvούμεθα vά τό nράξωμε; Οί μετέχοντες ώρι
σμέvωv όργαvώσεωv καλοϋvται μεταξύ των 'Αδελφοί. Άλλά 

μήπως οί όvθρωποι μεταξύ μας δέv εϊμαστε άδελφοί; Σέ τί δια
φέρει ό ένας όvθρωnος άnό τόv όλλοv; · Ολα τά στοιχεία πού 
άnοτελοϋv έναν όvθρωnο είναι όμοια μέ τοϋ όλλοu. Τό μόνο πού 

διαφέρει είναι ή πνευματική κατάρτισις καί τό έnίnεδο έnιβιώσε
ως. Καθήκον μας λοιπόν είναι vά βοηθούμε όnοιονδήnοτε όv

θρωnο 'Αδελφό προσφέροντας σ' αύτόv ό,τι μός είναι δυνατόν. 

Ό Β. Ούγκώ έζήτησε τήv κατάργησιv τής άμαθείας καί τής 

πείνας. διότι μέσα του ύπήρχε ή άκτίς τοϋ φωτός τής άλληλο
βοηθείας καί τής άγάnης. Διά vά ύnάρξη άρμονία μεταξύ τώv άv-
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θρώnων, πρέπει νά ύπάρξη ή πίστη τής άδελφότητος καί τής ίσό
τητος τών φυσικών δικαιωμάτων ένός έκάστου άπό ήμάς, καθ' 
όσον καταγόμεθα άnό τήν ίδίαν φύσιν καί έχωμεν τά ϊδια μέσα 
διά τήν άπόκτησιν γνώσεων καί δυνάμεων. 

Είναι ύποχρέωσίς μας νά μάς συνδέει ή άγάπη καί ή άλληλεγ
γύη ώστε κάθε άνθρωπος νά αίσθάνεται ότι βρίσκεται μεταξύ 
"Αδελφών οί όποϊοι τού προσφέρουν άγάπη καί άφοσίωσι. 

Μόνον αύτός ό τρόπος ύnάρχει διά νά καλλιτερεύση ή κοινω
νία στήν όποία ζούμε, ώστε όλος ό κόμος νά μετατροπή σέ μικρό 
χρονικό διάστημα, σ' ένα κόσμο άγάnης, σύμπνοιας καί είρήνης. 
Δέν πρέπει νά nιστεύωμεν ότι ή άγάnη καί ή άδελφότης πρέπει 
νά ύπάρχει μόνον μεταξύ άτόμων άνηκόντων σέ κάποια έσωτερι
κή όργάνωσι. Διότι δυστυχώς έχει παρατηρηθεϊ ότι καί σέ ώρι
σμένες όργανώσεις, ένώ οί μετέχοντες καλούνται μεταξύ των 
"Αδελφοί, έν τούτοις ύπάρχουν άτομα τών όnοίων ή συμπεριφο
ρά κάθε άλλο παρά άδελφική είναι. 

'Ιδιαίτερα στήν σκοτεινή έποχή πού ζούμε ύποχρέωσις όλων 
μας είναι νά nροσφέρωμεν καί μόνον, νά nροσφέρωμεν. 

Μόνον διά τής προσφοράς θά ύnάρξη φώς στίς καρδιές μας 
καί στίς καρδιές τών άνθρώπων "Αδελφών μας. 

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ 

ΤΗΝ 24η ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ ΜΕΊΈΣΤΗ / -1 ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΛΥΨΩ 

ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΙ)ΟΝΙΑ ΙΔΑΞΕ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟ

ΦΙΚ Η ΕΤ. ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΣΑΝ ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ llATEJ)A ΤΗΣ 

ΑΝΤ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ. 

ο ΙΛΙΣΟΣ ΚΑΙ το ΣΥΜΒ. ΤΗΣ Θ.Ε. ΕΚ<ΙΨΑΖΟΥΝ ΤΑ 

ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥ ΛΛ ΥΠΗΤ/-ΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΥΧ/-1 ΑΓΑΘ/-1 ΜΕΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 

ΤΕΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩ 
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Ίππόδαμος έκ Θουρίου 

Επί τη εύκαιpίQ τής οειpάς τών όμιλιώv του οεω.όδ. Παν. 

·Αvογνώοτοu πεpί Πuθογοpείωv, πήpο τό θάppος vά οημειώοω

όοο έδίδοοκεv ό Πuθογόpειος Ιππόδαμος

Ό ιππόδομος έδίδοοκεv ότι ή οωοτή κοινωνία βασίζεται 

οτήν όμοφωvίο όλων τώv πολιτών, οτήν έvότητο κοί τήν όpμονι

κή οuvολλογήv όλων τών ίδpuμάτωv. 

Ό όνθpωπος έχει τpίο μέοο διά vά κοτοοτή κολλίτεpος, τούς 

λόγους, τήv τήpηοιv ιών τοπικών έθίμωv κοί έθνικώv ποpοδόοε

ωv κοί τούς δικοίοuς νόμους. 

·ο νόμος έπιβάλλει τόv φοβοv, ή έντιμότης γεννάται όπό τό

έθιμο, διότι έκεϊvοι πού τά ποpοβιάζοuv vτpέποvται ότι κάνουν 

κακό, ή έπιθuμίο γεννάται όπό τόv λόγον ό όποιος όνοφλέγει τός 

κοpδίος. Κοί τό τpίο αύτό οuμβάλλοuv είς τήv διάπλαοιν πολι

τείας ένημεpούοης 

Ή εύτuχίο όλων έπιτuγχάvεται όπό τόv πpοοαvατολιομόv τής 

νεολαίος πρός εύγεvή ίδαvικό καί όφιλοκεpδή, θό πρέπει vό μήν 

όpεοκώμεθα είς τήv αϋξηοιv τώv περιουσιών άλλό είς τήν δι

καίοv κατανομήν τώv βοpώv κοί άvάπτuξιv τής οuνεpγοοίcς 

όλων τώv τάξεων τής πολιτείας. 

Πόλεις πού έγνώpιοοv πλούτοv καί χλιδήv έκάμφθηοοv ύπό 

τό βάpος τής ήδοvής καί τής μαλθακότητας κοί έπεσαν ή μία 

μετά τήν όλληv. 

Διά vά άποφύγωμεv τήν καταοτpοφήν, ας πεpιοpίοωμεv τήν 

κατάπτωσιv τώv θεσμών καί τώv ήθώv κοί θά διασφαλισθή ή Εύ

δαιμοvίο τής πολιτείας. 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩΜΕ 

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

1993 

ΑΙΔ. Ζ. ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Ή άποτυχία τού άθεϊσμού καί στήν 'Αλβανία μας δείχνει 
τήν ψυχικήν άνάγκην τού άνθρώπου διά ζώσαν πίστην στό 
Θεό! Ώς προστάτην τού άνθρώπου!. 

Καί τώρα ή έκκλησία τής Άλβσνίας άvέλαβεν τήν οίκο
δομήν ναών καί μοναστηρίων καί άσφαλώς θέλει τήν οίκο
νομικήν μας βοήθειαν! Καί ώς Χριστιανοί πρέπει νά μήν 
άδιαφορήσωμε. 

«100 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 
Ώς Χριστιανοί έχομε εύθύνην νά βοηθήσωμε! 
Βέβαια αν όμιλεί ή ψυχή μας! 
Νοερώς βάλε τόν έαυτόν σου σέ χωριό χωρίς έκκλησία 

καί θά βρείς τήν άξίαν τής βοηθείας σου. 

Η ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΣΦΙΓΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

Διά τούς περισσοτέρους άνθρώπους- ή ζωή όμοιάζει 
σάν αίvιγματική σφίγγα! καί μάς βλέπει πότε θυμωμένα καί 
πότε είρωνικά!. 

Διά νά μάς φοβίζει νά τήν σεβόμεθα! 
Βέβαια ύπάρχουν πολλές έξηγήσεις στά βιώματά μας. 

θρησκευτικές καί φιλοσοφικές καί καμμία δέν έχει τήν 
πλήρη άλήθειαν!. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑ ΥΤΟΣ ΜΑΣ; 

Ό 'Απόστολος Παύλος Ρωμ. Ζ. Κεφ. μάς παρουσιάζει 
άντιφατικόν τόν όνθρωπον!. 

Διά τούς πολλούς άνθρώπους ή ζωή είναι άδειο ποτήρι 
καί ό καθείς βάζει μέσα ό,τι τόν εύχαριστεί ένστικτιακά καί 
αίσθηματικά. 

Ή θεία θρησκεία τού Χριστιανισμού μέ τήν συμβουλήν 
τής άγάπης πρός τόν συνάνθρωπόν μας μάς δίδει τήν πει
στικήν άπάντησιν διά τό αϊνιγμα τής ζωής ότι μάς περιμένει 
ή θεία άμοιβή στό παράδεισον. 

"'Αν βιούμεν τάς 1 Ο-δέκα έντολάς τού Θεού. 
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Ή άνταμοιβή τοϋ καλοϋ καί ή τιμωρία τοϋ κακοϋ 

Άπό τή σοφία τού λαού μας καί τήν άρχαία έλληνική διανόηση. 

Χοραλ. Μπάρακλη 

·οοοι μελέτησαν οέ βάθος τή φύση, διαπίστωσαν 6τι κuριαρ
χεϊ οαuτήν μιά άπέροντη τάξη, μιά καταπληκτική άρμονία. Τά πά
ντα λειτουργούν μέ σοφία καί νομοτέλεια τόση, πού προκαλεί 
ατόν 6νθρωπο θαυμασμό. Οί άρχοϊοι 'Έλληνες φιλόσοφοι οnού
δοοαν τή φύση κοί έφθασαν οέ τέτοιο ϋψη πραγματικά, ώστε 
μπόρεσαν νά γνωρίσουν κοί τούς νόμους λειτουργίας της Στά 
οuγγpάματά τους, καταλήγουν καί οέ παραινέσεις, οτίς όnοϊες 
συνιστούν νά ζούμε σύμφωνο μέ τούς νόμους αυτούς καί νά τούς 
έχουμε ώς npότuna ατή ζωή μας. Ό στωικός φιλόσοφος 'Επί
κτητος (Διατριβοί, 1, κς, 1-2) άναφέpει 6τι «τό νά ένεργούμε 
σύμφωνο μέ τή φύση εινοι νόμος τής ζωής». 1 Ό ίδρuτής τής 
οτωϊκής φιλοσοφίας Ζήνων (Διογ. Λοεpτίοu, Βίοι Φιλοσόφων, 
VII, 87), θεωρεϊ 6τι «ή ζωή πού οuμφωνεϊ μέ τή φύση ταυτίζεται 
μέ τήν ένάρετη ζωή· γιατί ή άρετή είναι ό τελικός σκοπός ατόν 
όποϊο ή φύση μάς όδηγεϊ». 2 Μέ τίς άπόψεις aύτές οuμφωνεϊ καί 
ή σοφία τού λαού μας. Μέ μιά χαρακτηριστική φpάοη όpίζει τό 
δpόμο τής έξέλιξης καί τής πνευματικής npoόδou τού άνθpω
ποu: 

Ή φύση όδηγεϊ κοί ή πεϊpα διδάσκει. 
Αυτές οί συμβουλές καί διδασκαλίες κάθε άλλο ποpά uίοθέ

τήθηκαν άnό τούς άνθpώnοuς, οί όποϊοι μάλιστα έξοκολοuθούν 
νά πορεύονται ένάντια ατά μηνύματα αύτά καί γιά τό λόγο αύτό, 
κupιαρχεϊ παντού ή κακοδαιμονία καί ή άοχήμια. Έ νώ θά έπpεπε 
οί άνθρωποι νά onouδάoouv τή φύση, νά γνωρίσουν τούς νόμους 
λειτουργίας της καί νά τούς μεταφέρουν ατό ήθικό έπίπεδο, ή 
ζωή τους κάθε άλλο παρά ήθική καί ένάpετη είναι. Ή έφαpμογή 
τών φυσικών νόμων οτήν άνθρώπινη ζωή, είναι τό σύνολο τών 
άpετών μέ τίς όποϊες θά έπpεπε νά κοσμούν οί άνθρωποι τή ζωή 
τους, 6πως ή άγάπη γιά κάθε ϋπαρξη, ό σεβασμός τής έλεuθε
pίας τών άλλων, ή άναγνώpιοη τών δικαιωμάτων όλων τών άν
θρώπων, ή άπαλλαγή τών παθών, ή καλοσύνη, ή άλληλοβοήθεια, 
ή άνιδιοτέλεια. Οί άpετές αύτές πού ε1ναι ταυτόσημες μέ τή φu-

1. Νόμος βιοτικος εστιν ούτος το ακολοuθον τη φuσει πραττειν.

2. Το όμολογοuμενως τη (!)uσει ζην. όπερ εστι κατ' όρετην ζωην· όγει γαρ προς

τοuτην ημός η φuσις
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σική ζωή, είναι άγνωστες γιά τούς περισσότερους άνθρώπους, 

π,ού έπιμένουν νά είναι ή μόνη παραφωνία στή φύση καί τά μόνα 

πλάσματα τής γης, πού φέρονται τυραννικά καί πρός τά όντα τού 

ζωικού βασιλείου, άλλά καί πρός τούς 'ίδιους τούς συνανθρώ

πους τους. Δέ σέβονται κατά πρώτον οί άνθρωποι τό φυσικό πε

ριβάλλον πού ζούν, άλλά άντίθετα τό μολύνουν καί τό καταστρέ
φουν. Τυραννούν καί φονεύουν τά ζώα. Τέλος, καταπατούν τά 

άνθρώπινα δικαιώματα, δέν άναγνωρίζουν τήν άρχή τής ίσότητος 
τών άνθρώπων, άφού χωρίστηκαν σέ τάξεις, δέν έχουν άγάπη γιά 

τούς συνανθρώπους τους. Συγκεντρώνουν γιά έαυτούς τους τά 
άγαθά τής γης, ένώ άλλοι στερούνται καί τά χροιώδη άκόμη τού 

βίου. 
3 

'Επομένως, οί άνθρωποι δέ βαδίζουν όρθά, άκολουθώντας 
αύτόν τόν τρόπο ζωής, πού κάθε άλλο παρά φυσικός είναι. Πα
ντού, άλλως τε, κυριαρχούν κακίες, πάθη, άδικίες, δουλεία, άνε

λευθερία, πόλεμοι, άνθρώπινη έκμετάλλευση. 
'Αξιοπρόσεκτο όμως είναι, ότι ή ζωή στούς περισσότερους 

άνθρώπους δέν είναι ύποφερτή. 'Επικρατούν κάθε λογής δυστυ
χίες, ποικίλες δοκιμασίες καί βάσανα, πού έπιβεβαιώνεται ή 

ρήση ότι ή γή είναι κοιλάδα δακρύων. Ένώ δηλαδή ή φύση είναι 
άξιοθαύμαστη, οί νόμοι της σοφοί, πού όδηγούν τά πάντα πρός 

τήν πρόοδο καί τήν έξέλιξη, οί περισσότεροι άνθρωποι ζούν 
μέσα στήν όδύνη, τό στεναγμό καί τήν έξαθλίωση. Πολλοί έρω

τούν: Γιατί παρατηρείται ή άνακολουθία αύτή; Γιατί ή φύση νά εί
ναι τέλεια καί πολλοί άνθρωποι νά είναι δυστυχισμένοι; Στά έρω
τήματα αύτά μας άπαντα ή λαϊκή σοφία καί ή άρχαία έλληνική 

διανόηση, πού θεωρούν ώς ύπαίτιο τής δυστυχίας του καί τών 

κακών πού τού συμβαίνουν, τόν ϊδιο τόν άνθρωπο. Οί πηγές αύ
τές γνώσης ύποστηρίζουν, ότι τό καλό άμείβεται καί τό κακό τι-

3. Ό Λυκούργος, ό σοφός αύτός νομοθέτης τής άρχαίας Σπάρτης (Πλουτάρ

χου, Βίοι Παράλληλοι, VΙΙΙ, Λυκούργος), έπειδή έβλεπε ότι ό πλούτος όλος

συσσωρευόταν σέ όλίγους άνθρώπους, άπέβλεπε νά διώξει τήν άλαζονεία, τό

φθόνο, :ήν κακουργία, τόν πολυτελή τρόπο ζωής, άκόμη δέ καί τά σοβαρότε

ρα άπό αύτά καί μεγαλύτερα νοσήματα τής πολιτείας, πού είναι ό πλούτος καί

ή φτώχεια. Γιά τούτο, πέτυχε νά πείσει όλους τούς πολίτες, άφού άποξενω

θούν άπό τήν ίδιοκτησία τους, νά κάμουν νέα διανομή τής γης καί νά προσπα

θούν μετά νά πρωτεύουν μόνο κατά τήν άρετή. (Δεινής γάρ ούσης άνωμα

λίας ... τού δέ πλούτου παντάπασιν είς όλίγους συνερρυηκότος, ϋβριν καί

φθόνον καί κακουργίαν καί τρυφήν καί τά τούτων έτι πρεσβύτερα καί μείζω
νοσήματα πολιτείας, πλούτον καί πενίαν, έξελαύνων, συνέπεισε τήν χώραν 
απασαν είς μέσον θέντας έξ άρχής άναδάσασθαι καί ζην μετ' άλλήλων απα
ντας όμαλεϊς καί ίσοκλήρους τοϊς βίοις γενομένους, τό δέ πρωτείον άρετή
μετιόντας).
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μωρεϊται. Υπάρχει δηλοδη ενο θεικό μάτι, μία κοσμική νοημοσύ

νη, ή όποία παρακολοuθεϊ τή ζωή τG)V άνθρι:.::πων κοί καταγράφει 

τά πόντο. Διάχυτη είναι ή λαική άντίληψη, ότι ό άνθρωπος θά 

βρεϊ μπροστά του αυτό που εχει κάνει, εϊτε καλό, είτε κακό. 

Κάμεις καλό, κάμεις κακό, θά 'ρθει γuρεuοντάς σε. 

Οπως εοτρωοες, θά κοιμηθης. 

Στραβά πηγαίνεις κάβουρα, vά 'δώ τήν κοταvτιά σου. 

Πίσσα εδωοες, κατρcιμι πηρες. 

·Ό,τι κάμν' ό νους τ' άνθρώποu, δέν τό κάμvοuν χίλιοι έχθροί
του. 

Onou ξένο θάνατο μεριμνά, πρωτόρχετ' ό δικός του. 

Αοωοτα τά βάσανά σου, μ' άσωστο κοί τά κακά σου. 

Άδικοχτιομένο σπίτι, πέφτει κοί γκρεμίζεται. 

Αδικιάς οπειρι σπαρμένο κι άν φυτρώσει δέ οτοχuάζει. 

Αδικη χορο, δικαιη λuπη. 

Ή κοτάοο γυρίζει οτό νοικοκύρη. 

Τά κακοοuνογμένο, κοκοοκορπιομένο. 

Τό δέντρο πού περιγελάς, ατόν κηπο σου φυτρώνει. 

Οί άρχοϊοι Ελληνες διανοητές ειχον τίς ίδιες άντιλήψεις γιά 

τήν άμοιβή τοϋ κολοϋ κοί τήν τιμωρία τοϋ κοκοϋ. Ό Ομηρος 

(Όδύοοειο, Α, 32-34), βάζει οτό στόμα τοϋ ·Δίο τά έξης λόγιο: 

«Ειvαι κρίμα νά τά βάζουν οί άνθρωποι μέ τούς θεούς γιατί ίοχu

ρίζονται οτι άπό έμάς τούς βρίσκουν οί δυστυχίες τους, ένώ ού

τοί οί ίδιοι μέ τίς άδικίες τους περνοϋν δυστυχίες, χωρίς νά τούς 

φταίει ή μοίρα τους. 4 Σέ πολλά άρχοϊο συγγράμματα βρίσκουμε 

τήν πεποίθηση τώv συγγραφέων ότι «όταν κάνει κανείς τό κακό, 

vά περιμένει νά τό πάθει. 5 . 0 Α' . λ (Ε. •δ 550 55 ιοχu ος uμενι ες - 1) 

λέει, ότι «ό όνθρωπος πού εινοι δίκαιος άnό τή θέλησή του κοί 

όχι άπό άνάγκη θά εύτuχήοει». 6 

Στή ζωή, όμως, βλέπουμε άνθρώποuς νά ύποφέροuν άπό 

τότε πού γεννήθηκαν, εϊτε άπό άνίοτες άοθένειες, είτε άπό στέ

ρηση τών στοιχειωδών άνογκών τοϋ βίου. Στίς περιπτώσεις ού-

4. ·Ω ποnοι, οίοv δη vu θεους βροτοι αιιοωvται.

εξ ημεωv γαρ φασι κοκ έμμεναι· οι δε και αυτοι

σφήσιv ατασθαλιησιv υπερ μοροv όλγε έχουσι).

5. Ευριπιδη ι Ηρακλής μαιvομεvος. 7 27-728): Προσδοκα δε δρώv κακώς/κακοv

τι nραξειv. Ομοιως. Σοφκλή Ι Ηλεκτρα, 1026): Ο καθ· έτερου μηχαvωμεvος.

καθ· εαυτού την nayηv nεριτρεnει. Ομοιως, Αισχυλου Ι Αγαμεμvωv, 15271:

Άξια δρασας, άξια πασχωv.

6. Εκωv δ' όvαγκας άτερ δικαιος ώv ουκ όvολβος έσται.
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τές ή κακοπάθειά τους φαίνεται σάν μιά άδικία τής φύσης καί 
κάποια μεροληψία γιά τήν τύχη τού κάθε άνθρώπου. 'Εκείνος 
πού ύποφέρει άπό τήν άρχή τού βίου του, νομίζει ότι άδικήθηκε 
στή ζωή του καί έχει ενα παράπονο, βλέποντας πόσο μειονεκτεί 
έναντι τών άλλων άνθρώπων. Οί σκέψεις αύτές πού είναι άπο
γοητευτικές, στήν ούσία όμως είναι άβασάνιστες καί έρχονται σέ 
άντίθεση μέ τή σοφία τής φύσης καί τή θεία Δικαιοσύνη. θά 
προσπαθήσουμε νά αίτιολογήσουμε, προσφεύγοντας κατά 
πρώτον στήν πίστη τού λαού γιά τό γραφτό η τό πεπρωμένο τού 
άνθρώπου. 'Ότι δηλαδή κάθε άνθρωπος γεννιέται μέ τή μοίρα 
του, άπό τήν όποία δέ μπορεί νά ξεφύγει. 7 'Ότι τά κυριώτερα γε
γονότα πού θά περάσει, έκείνα πού δέν έξαρτώνται άπό τή θέλη
σή του, είναι προδιαγραμμένα νά τού συμβούν μέ μία άδυσώπητη 
θεία έπιταγή. Γιά τή μοίρα ό λαός έχει πεί: 

Τά 'χει ή μοίρα μου γραμμένα, δέν παρέρχεται κανένα. 
Τά 'χει ή μοίρα στό χαρτί, πελέκι δέν τά κόβει. 
'Ότ,τι γράφ' ή μοίρα μελανό, ό ηλιος δέν τ' άσπρίζει. 
Άπ' τό γραφτό σου δέ μπορείς νά ξεφύγεις. 
Ή μάνα γεννά κι ή μοίρα μοιράζει. 
Ό πατέρας τό βιο κι ό θεός τή μοίρα. 
'Όπου κι άν πάω τήν τύχη μου μαζί μου τήνε σέρνω. 
Οί γάμοι είναι στόν ούρανό γραμμένοι. 
Στήν άρχαία 'Ελλάδα ύπήρχε βαθύτατη πίστη στή μοίρα η τήν 

είμαρμένη τών άνθρώπων. Ό Πλωτίνος (Έννεάδες Β, 3,9) γρά
φει ότι «οί Μοίρες καί ή μητέρα τους ή 'Ανάγκη, περιστρέφουν 
τό άδράχτι καί ύφαίνουν τήν τύχη τού καθένα, όταν γεννιέται». 8

'Ένας όρφικός ϋμνος (Orphica, G. Hermann, Lίpsίae, 1805, 
'Ύμνοι Μοιρών 13-14), λέει ότι «όσα μάς συμβαίνουν τά γνωρίζει 
ή Μοίρα κι ό νούς τού Διός σ' όλη τους τή διάρκεια». 9 Ό στωικός
φιλόσοφος Μάρκος Αύρήλιος (Τά είς 'Εαυτόν, Ι,ε), ύποστηρίζει 
ότι: «ότιδήποτε μάς συμβεί, αύτό άπό πολύ καιρό προοριζόταν 
γιά μάς, καί ή περιπλοκή τών αίτίων ύφαινε πάντα τή δική μας 

7. Γ. Μέγα, Σημειώσεις είς τά Ροδιακά καί Φαpασιώτικα παραμύθια, Λαογραφία,

τόμος ΚΑ. σελίς 4 70: Αί Μοίpαι ... δέν καθορίζουν μώνον τό μέλλον τού άν

θpώπου. τήν τpίτην άπό τής γεννήσεως αύτού νύκτα, όλλά καί κατόπιν έπι

φαινόμενα είς κpισίμους τής ζωής του περιστάσεις, τόν συμβουλεύουν καί

τόν βοηθούν.

8. Αί Μοίpαι δέ καί ή Άνάγκη μήτηp ούσα στpέφουσι καί έν τη γενέσει έκάστου

έπικλώθουσι.
9 .... όσα γίγνεται ήμίν/Μοίpά τε καί Διός οίδε νόος διαπαντός όπαντα). 
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ϋnαpξη μέ τό συμβάν αύτό. irJ Στά άpχαϊα οuγγpάμματα οuνα
ντοϋpε οuχνά τήν πεποίθηση τC)ν σuγγpαφέων, ότι «άπό τrΊ μοιpα 

τοu κανένας δέν ξεφεύγει". 11 

Αλλη άντίληψη τοϋ λαού είναι ή ϋnαρξη ατόν άνθρωπο ένος 

άθάνατου καί πολύτιμου οτοιχείοu, της ψuχης τοu, ή όnοία κα

τευθύνει τίς ένέpγειες καί τίς πράξεις τοϋ οC:)ματος καί εϊναι ή 

πηγή όλων τών ψυχικών τοu λειτοupγιών. Ό λαός λέει γιά τήν 

ψuχή: 

'Άμα χάσεις τήν ψυχή oou, τι άξία έχουν τ' άλλα; 
Άμα χάσεις τήν ψuχrΊ oou, έχασες τόν κόσμο όλο. 
Κάλλιο άρρώοτια ατό σώμα, παρά άμάθεια οτήν ψuχή. 

Ή ψuχή όταν είναι γερή, όλα έρχονται οτή θέση τους. 1 J 

Ή ψυχή συνεχίζει νά ζεϊ όταν ό άνθρωπος πεθαίνει καί έnιζεϊ 
τοϋ θανάτου. Ό θάνατος δηλαδή εΤναι ό χωρισμός της ψυχής 

άπό τό σώμα. 1 
:J Γιά τήν πίστη αύτή τοϋ λαού, ότι ή ψυχή συνεχίζει 

νά ύπάρχει γίνονται οί διάφορες τελετουργίες μετά τό θάνατο 

τοϋ άνθρώποu καί τά μνημόσυνα. Άπό τήν έλληνική άpχαιότητα 

μεταφέρουν άπόψεις διανοητών γιά τήν ψυχή. Ό Πλάτων (Φαί
δρος, 245C) δέχεται τήν άθαναοία τής ψυχής (Ψυχή πόσα άθά

νατος). Άλλου πάλι (Νόμοι 896Ε) λέει ότι «ή ψuχή όλα τά κατευ

θύνει, όπως έnιθuμία, σκέψη, φροντίδα, άnόφαοη, γνώμη σωστή 
η έοφαλμένη, χαρά, λύπη, θάρρος, φόβος, μίσος, άγάπη". 14 Ό 

'Ισοκράτης (Περί Άντιδρόσεως, 180), γράφει ότι «ή φύση μας 
δημιούργησε μέ σώμα καί ψuχή. Τής μέν ψυχής έργο εΤναι νά 

σκέπτεται καί νά άnοφασίζει, τοϋ δέ σώματος, νά έκτελεϊ τίς 

άnοφάσεις τής ψυχής». 15 

1 Ο Ο.τι άν οοι ουμβοίνη τούτο οοι έξ οίώvος προκοτεοκευάζετο· και ή έπιπλοκη 

τών αίτιων ουνεκλωθε την τε υποοτοοιν εξ οιδιου και την τουτου ουμβοοιν 

11. Πλοτωvο ιΓοργιος, 512Ε) Την ειμορμεvην ουδ' άν είς έκφυγει. Ηροδοτου

ι Ιοτοριο, Α,91 !. Την πεπρωμενηv μοίροv άδυvοτο εοτι οποφυγείv κοί θεώ

Αίοώπου (Μύθοι)' Το έκόοτω πεπρωμένον όθερόπευτοv έοτι.

12. Χορες και πλουτη vό χαθούν. και το βοοιλειο, κι· όλο,

τιποτε δεν είναι, άν οτητη μεν' η ψυχη και ολορθη Διον. Σολωμού Ιόπο τό

ίτολογλωοοο έργο του. La Madre Greca, μετοφρ Γ. Κολοογουρου1

13. Πλοτωvο 1Γοργιος, 524Β ι: Ο θοvοτος .. ουδεv άλλο ή δυοίv προγμοτοιv διο

λυοις, τής ψυχής και τού οωμοτος όπ άλληλοιv.

14. Άγει μεν δη ψυχη ποvτο ... έοτι βουλεοθοι, οκοπεϊοθοι, έnιμελείοθοι, βολευ

εοθοι, δοξοζειν όρθώς, έψευομεvος, χοίρουοοv, λυπουμεvην, θορρούοοv,

φοβουμενηv, μιοούοοv, οτεργουοον.

1 5. Την φυοην ημών έκ τε τού οωμοτος ουγκείοθοι και τής υχής ... τής μεν γαρ 

έργον είναι βουλευοοοθοι ... τού δε οωμοτος υnηρετήοοι τοϊς υπο τής ψυχής 

γνωοθείοιv. 
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'Επανερχόμενοι στή μοίρα η τό γραφτό, εϋλογα τίθεται τό 
έρώτημα: Μέ ποιά κριτήρια έπιβάλλεται στόν άνθρωπο ή μοίρα; 
Γιατί ένας νά γεννιέται μέ όλα τά καλά, όπως σέ καλό περιβάλ
λον, μέ άριστη ύγεία, μέ όλα τά μέσα τής ζωής στή διάθεσή του 
καί άλλος νά έρχεται στόν κόσμο άvάπηρος, η σ' ένα άθλιο περι
βάλλον, στερούμενος τ' άπαραίτητα καί γιά τή συντήρησή του 
άκόμα; 'Εκείνο πού δέν άμφισβητείται καί μέ ποικίλα λόγια έκ
φράζεται άπό τό λαό, είναι ή δικαιοσύνη τού Θεού: 

Ό Θεός τά ζύγια ϊσα κρατεί. 
'Αργεί ό Θεός, μά δίκαια κρίνει. 
Ό θεός είναι δικαιοκράτης. 
Ό 'Ιπποκράτης έξετάζοντας όρισμένες ανιατες άσθένειες, 

δέχεται πρώτα τή φυσική τους αίτιολογία, άλλά θεωρεί ότι όφεί

λονται σέ Θεία Δίκη.16 Άλλά καί ή σοφία τού λαού πιστεύει γιά
τίς περιπτώσεις αύτές: 

Σακατεμένος άνθρωπος, όργή Θεού. 
Λωλός άνθρωπος, όργή Θεού. 

Ξέρ' ό θεός ποιό δέντρο μαραίνει. 

"Αν λάβουμε ύπ' όψη τή λειτουργία τής μετενσάρκωσης γιά 
τήν όποία μάς μιλά καί ό Πλάτων, 17 κριτήριο τού γραφτού τών
άνθρώπων, είναι ό τρόπος πού έχουν ζήσει στήν περασμένη τους 
ζωή. Γενικότερα ή ίστορία τής ψυχής τους. Ό άνθρωπος ό ϊδιος 
έπομένως είναι ό δημιουργός τής μοίρας του. Ή άνταπόδοση 
τού καλού καί ή τιμωρία τού κακού, είναι συνέπεια ένός φυσικού 

νόμου «τής αίτίας καί τού άποτελέσματος», στά πλαίσια τού 
όποίου λειτουργεί καί ή είμαρμένη τών άνθρώπων. Κάθε άνθρω
πος άναλόγως τών πράξεών του, ύφαίνει τήν είμαρμένη τής έπο
μένης ένσάρκωσής του καί λαβαίνει τούς καρπούς τών έργων 
του. 'Ό,τι καλό η κακό έκανε, θά πέσει ύποχρεωτικά πάνω του 
μιά μέρα. Έάν άκολουθεί τούς φυσικούς νόμους έξελίσσεται καί 
φθάνει στό σκοπό τής ζωής του, πού είναι ή θεοποίηση τής ψυ
χής του. Έάν όμως παρεκτρέπεται, έρχεται ή είμαρμένη καί διά 
τών δοκιμασιών του άναγκάζει νά έπανέλθει είς τήν εύθεία όδό. 
Οί δοκιμασίες είναι ένας τρόπος διαπαιδαγωγήσεως τών άνθρώ-

1 6. Έμοί δέ καί αύτώ δοκεί ταύτα τά πάθεα θεία είναι ... έκαστον δέ αύτών έχει 

φύσιν τήν έωυτού καί ούδέν άνευ φύσιος γίνεται. 

17. Φαίδων 70C: Άλλ' έστι τι;) όντι καί τό άναβιώσκεσθαι καί έκ τών τεθνεώτων 

τούς ζώντας γίγνεσθαι (Πράγματι γίνεται έπαναφορά στή ζωή καί οί ζωντανοί 

γεννιούνται άπό τούς πεθαμένους). 'Ομοίως στούς Νόμους 903D: Αεί ψυχή 

συντεταγμένη σώματι τοτέ μέν άλλω τοτέ δέ άλλυ,J. (Ή ψυχή πάντα συζεί άλ

λοτε μ' ένα σώμα, κι άλλοτε μέ άλλο).
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πωv, γιατί μέ τό vά ύποοτοϋv τά κακά που προξέvηοοv ατούς όλ

λοuς, τούς γίνεται κατόπιν άποοτροφή vά τά έποvολάβοuv. 

Ο πνευματικός κόμος κοτεuθuvει κοί όδηγεϊ τούς άvθρώ

ποuς πρός τήv πρόοδό τους. Αυτός έθέοπιοε τό νόμο της είμορ

μέvης γιά vά διδάοκοvτοι οί ψυχές μέ τίς δοκιμασίες κοί vά προ

οδεύοuv. Ο στωικός φιλόσοφος Μάρκος Αύρήλιος, οτό έργο 

του «Τά είς Εαυτόν,, (Δ,ι) γράφει: «Κάθε τι πού οuμβοίvει, γιvε

τοι δίκαιο ... οάv vά μοίραζε κάποιος ατόν καθένα έκεϊvο πού τοϋ 

άξίζει ... 18 Τό ίδιο λέει κοί ή λοική παροιμία: 

·οτι πέψ' ό Θεός καλά πεμέvοΙ (τής vήoou Σκύρου)

Γίνεται φανερό ότι οέ κάθε μας έvοάρκωοη, δρέποuμε τούς

καρπούς τώv έργων μας τής προηγούμενης ζωής μας κοί είμα
στε ύποχρεωμέvοι vά ύποοτοϋμε τήv άμετάκλητη μοίρα μας 

Συγχρόνως όμως οέ κάθε μας ζωή ύφοίvοuμε μέ τίς σκέψεις, 

τούς λόγους καί τίς πράξεις μας τήv έπομέvη μας έvοάρκωοη. 

Αύτό εΤvαι καί τό νόημα τοϋ βαθuοτόχαοτοu φιλόσοφου Ήρά

κλειτοu ( Αvθολ. Στοβαίου, ΡΔ, 23), πού έλεγε ότι: «ό χαρακτή
ρας τοϋ άvθρώποu δημιουργεί τή μοίρα του». 19 

18. Πάν το συμβαίνον δικαιως συμβαιvει .. ως άv υπο τιvος αποvεμοvτος το κατ

όξιαv.

19. Ήθος όvθρωπω δαιμωv
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Συνέχεια προηγουμέvωv 

ΠΑΝ.Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Οί σοβαρότερες δοκιμασίες πού συνοδεύουν τήν εϊσοδο 
ατούς άνώτερους κόσμους, κάθε νέου μύστου, είναι ή συνάντη
σή του μέ τούς φύλακες τής είσόδου. Οί φύλακες αύτοί είναι 

δύο, ένας έξωτερικός καί ένας έσωτερικός, οί όποίοι τοϋ παρου

σιάζονται κατά σειρά. 
Ό πρώτος παρουσιάζεται όταν γίνει ή διάσπαση τοϋ ύλοβα

ροϋς όργαvισμοϋ σέ δύο λεπτότερες καταστάσεις, σέ δύο άλλα 

διαφορετικά σώματα: τό άστρικό καί τό αίθερικό. Ό δεύτερος 

παρουσιάζεται όταν ή διάσπαση αύτή πραγματοποιηθή καί στό 
φυσικό έγκέφαλο, τή διάνοια. 

Ό πρώτος σπεύδει νά τόν προπαρασκευάσει μέ μία προσφώ
νηση καί νά τόν όδηγήση πρό τής θύρας αύτών τών κόσμων καί 

τοϋ λέγει: 
«Μέχρι αύτή τή στιγμή οί άόρατες δυνάμεις σέ κυριεύουν. Δι' 

αύτών, κάθε καλή πράξη σου, κατά τή διάρκεια τών παρελθου
σών ύπάρξεών σου, κάθε καλή σου πράξη άμοιβόταν κάθε κακή 
τιμωρούνταν. Μέ τή βοήθεια αύτών ό χαρακτήρας σου έδραιώ
θηκε μέ τό ύλικό τών δοκιμασιών σου καί τών σκέψεών σου. Οί 
άόρατες δυνάμεις ύπήρξαν οί κυρίαρχοι τής είμαρμένης σου. 
Καθώρισαν τό μέτρο τής χαράς ιϊ τής θλίψης ή όποία έπρεπε γά 
έπιδράσει σέ σένα, σέ κάθε μία άπό τίς ένσαρκώσεις σου, σύμ

φωνα μέ τήν παρελθούσα συμπεριφορά τήν όποία έδειξες, 
ένεργοϋσαν έπί τοϋ άτόμου σου μέ τή μορφή τοϋ παγκόσμιου 
νόμου τοϋ άντιπεπονθότος -κάρμα. Οί δυνάμεις λοιπόν αύτές 
άρνοϋνται ηδη μέρος τών έξουσιών του -έπί σοϋ, τό δέ έργο τό 
όποίο έκτελοϋσαν μέχρι τής στιγμής τό άναθέτουν ηδη σέ σένα. 

Πολλές δυστυχίες σέ έθιξαν μέχρι σήμερα, χωρίς νά γνωρί
ζεις τήν αίτία. Ήσαν τά έπακόλουθα κακών πράξεών σου, τίς 

όποίες έτέλεσες κατά τίς προηγούμενες ύπάρξεις σου. 'Άλλοτε 
πάλι συνάντησες τήν εύτυχία καί τή χαρά. ΤΗσαν έπίσης τά άπο
τελέσματα τών προγενεστέρων σου πράξεων. Στό χαρακτήρα 
σου ύπάρχουν λαμπρές καί σκοτεινές κηλίδες. Σύ ό ϊδιος 

δημιούργησες καί τίς μέν καί τίς δέ. Μέχρι σήμερα όμως γνωρί
ζεις μόνον τά άποτελέσματα, χωρίς νά ύποπίπτουν στήν άντίλη
ψή σου καί τά αϊτια. 
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Ηδη μέλλουν νό αποκαλυφθούν nρό τών όφθολμών σου, 
όλες oi άγοθές κοi όλες oi κακές πράξεις σου, τις όnοίες εξετε
λεσες κατά τiς προγενέστερες ένσορκώσεις σου. Τό αίτιο αυτών 
βρίσκονται συγχωνευμένα, σ· αυτό τούτο τό άτομο σου κοi δεν 
μπορούσες να το όντιληφθής Τωρο ομως ολόκληρο τούτο το 
παρελθόν σου nορουσιοζετοι μπροστά σου κοi αποχωρίζεται 
άπό την προσωπικοτητο του γιά να υποδυθεί κοποιο ατομικη 
ύπόοταση, την οποιο μπορείς vά εξετοσεις βριοκομενη εvωπιο 
σου. 

Ή οvτοτητο αυτή η οποιο έχει οnοτελεσθει έξ όσων κακών 
κοi καλών ύπάρχουν σέ σένα τόv ϊδιο, είμαι έγώ, τού όποiου ή 
ούσiο όποτελείται άπο τή χρέωση καi τήν πίστωση τής προσωπι
κότητάς σου, ένώπιον τού μεγάλου νόμου τοϋ όντιπεποvθότος, 
τού κάρμα σου. Παρέμεινα πρωτύτερα μέσα οτήv όντότητό σου, 
άόρατος στά μάτια σου, ήταν δέ εύτύχημα γιά σένα ή τύφλωση 
αύτιi, διότι ι) σοφία ή συνυφασμένη μέ τήv είμαρμένη τού όν
θρώπου, μπόρεσε έτσι νό έργασθεί έν όγνοiα σου, πρός έξάλει
ψη τώv εiδεχθών κηλίδων τών όποiων ύπολεiμματα διακρίνεις 
άκόμα έπ' έμού. 

Τώρα πού άποσnάσθηκαv πλέον άπό σένα, ή σοφία έκεivη σέ 
έγκατέλειψε καi δέν θό άπασχοληθεί πλέον μέ τό μοιραίο σου. 
'Αποδίδει πλέον τό έργο της ατό δικό σου χέρια Πρέπει vά μέ 
καταστήσεις λαμπρό ένδοξο καi κραταιό ον, άλλως διατρέχω τόv 
κίνδυνο vά πεθάνω ύπό συνθήκες τελείας έκμηδεviσεως. Έάv 
όμως τό δυστύχημα τούτο συνέβαινε, θά σέ παρέσυρα μαζί μου 
σέ κόσμο σκότους καί φθοράς. 

Πρός άποφυγή αύτής τής καταστροφής, πρέπει ή ότομική 
σου σύνεση vά είναι τέτοια ώστε vά έπιτύχει, φέρουσα σέ πέ
ρας, τό σκοπό τόv όποίο είχε προηγουμένως άvαλόβει ή παγκό
σμια Σοφία. 

'Όταν διαβείς τό κατώφλι τό όποίο φυλάττω, δέν θά έγκατα
λείψω πλέον ούτε στιγμή τό πλευρό σου καi όν ατό μέλλον έκτε
λέσεις η σκεφθείς κάτι τό όvτιτιθέμεvο πρός τό νόμο, τό σφάλμα 
σου μέλλει vά άvακλασθεί πρός έμένα ύπό μορφή τερατώδους 
μορφασμού. 'Όταν δέ μέ τήv πρόοδοv τού χρόνου, καθαρθής 
έτσι ώστε vά έπαvορθώσεις τά σφάλματα τού παρελθόντος σου 
καί δέν θά μπορείς νά κάμεις κανένα κακό, τότε καί μόνον τότε ή 
όvτότητά μου, θά περιβληθεί φωτοβόλο κάλλος, πρός τό καλό 
σουγιά τήv έξακολούθηση τής μέλλουσας έvεργείας σου. Τότε 
θά έvωθώ μαζί σου οϋτως ώστε vά άποτελέσουμε ένα καί μόνο 
πρόσωπο. 
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Τό κατώφλι τό όποίο βλέπεις είναι χτισμένο άπό τούς δισταγ
μούς σου καί τίς όπισθοδρομήσεις σου, ένώπιον τού βάρους τό 

όποίο πρόκειται νά άναλάβεις. Έάν φοβάσαι νά κατευθυνθείς 

μόνος σου πρός τό πεπρωμένο σου καί τέλος νά διευθύνεις τό 
μοιραίο σου, αύτό σημαίνει ότι λείπει άκόμα μιά βαθμίδα έπ' αύ
τού. "Εφ' όσον δέ τούτο πραγματοποιείται, πρέπει νά γνωρίζεις 

ότι θά σκοντάφτεις ένώπιον αύτού τού εμποδίου αίωνίως. 

Μή δοκιμάσεις νά τό ύπερβείς, πρίν εξαλείψεις άπό τού άτό

μου σου κάθε φόβο καί πρίν έτοιμασθείς νά άναλάβεις, τό βαρύ 
φορτίο τής ύπέρτατης εύθύνης. Πρωτύτερα, τότε μόνο έξερχό

μουν άπό σένα, όταν ό θάνατος έθετε τέρμα στή γήϊνή σου στα

διοδρομία. "Αλλά τό πρόσωπό μου ήταν γιά σένα κεκαλυμμένο. 
Μόνον οί άνώτερες δυνάμεις οί όποίες άγρυπνούσαν επί τής 

εξελίξεώς σου, μέ διέκριναν καί έτσι σύμφωνα πρός τήν όψη 
μου, μπορούσαν κατά τά διαστήματα τά όποία διαχώριζαν τό θά

νατο άπό τήν άκόλουθη γέννηση, νά διαμορφώσουν τίς δυνάμεις 
καί τίς ίκανότητες οί όποίες θά σού έπέτρεπαν νά έργασθείς 

κατά τή μέλλουσα ενσάρκωσή σου πρός �αλλώπιση καί βελτίωση 

τής μορφής μου, γιατί είμαι δημιούργημά σου. 

Διότι αύτή άκριβώς ή δυσμορφία μου άνάγκαζε αύτές τίς δυ
νάμεις νά σέ άποστείλουν εκ νέου έnί τής Γής πρός νέον ένσάρ

κωση. Ίδού λοιπόν έγώ σήμερα όρατός ένώπιόν σου, όμοιος 
όπως τόσες φορές βρέθηκα κοντά σου κατά τίς στιγμές τού θα
νάτου. ··οταν περάσεις αύτό τό κατώφλι, θά είσέλθης στά βασί

λεια τά όποία κατοικούσες μετά θάνατο, άλλά τώρα θά είσέλθης 
έκεί, έν πλήρει συνειδήσει καί ένώ συγχρόνως θά μπορέσεις νά 

έξακολουθήσεις έξελισσόμενος έπί τής γής, ύπό μορφή ύλική, 
θά εξελίσσεσαι καί στό βασίλειο τού θανάτου, τό όποίο θά είναι 
γιά σένα, τό βασίλειο τής αίώνιας ζωής. 

Είμαι πράγματι ό αγγελος τού θανάτου, άλλά συγχρόνως καί 

ό άγγελιοφόρος κάποιας αίώνιας άνώτερης ζωής καί άνεξάντλη
της - συνεχούς. Ζών άκόμα στό σώμα σου, θά άποθάνεις δι' 
έμού, γιά νά άναγεννηθείς σέ άδιάφθορη πλέον ϋπαρξη. 

Στό βασίλειο τό όποίο είσέρχεσαι, θά συναντήσεις ύπεραι
σθητά όντα, ή δέ εύτυχία θά άποκτηθεί άπό σένα. Άλλά έπρεπε 
ή πρώτη έμφάνιση έπί τού κόσμου τούτου, γιά σένα νά είμαι έγώ, 
δηλαδή τό δημιούργημά σου. Πρωτύτερα ζούσα άπό τήν ϊδια σου 
ζωή. "Ήδη μέ άφύπνισες σέ προσωπική ϋπαρξη. Ίδού τώρα έγώ, 
όρατός κριτής, όλων τών είς τό μέλλον πράξεών σου. ·1σως ό 
αίώνιος κατήγορός σου. Μπόρεσες νά μέ δημιουργήσεις, άλλά 
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συγχρόνως έδωκες τήν ύπόσχεση νά μέ αναδημιουργήσεις γιά 
νά μεταμορφωθώ σέ τέλειο όν". 

Οπως βλέπετε είναι φανερό έκ τών οσων προηγήθηκαν, οτι 
ό έξωτερικός ούτός φύλακας είναι η άστρική είκόνο ή όποίο 
άποκολύπτετοι στήν άφυnνισθεισο ίκονότητο διοράσεως και 

διοκοης τού νέου μύστου Η έσωτερικr1 έπιστήμη όδηγει σ' ούτή 
τή συνάντηση είς τόν ύπεραισθητό κόσμο 

Η έμφάνιση τού έξωτερικού φύλακα τού κατωφλίου, nροει
δοnοιει τό μαθητή έσωτεριστη, ότι δεν nρεπει νά προχωρήσει 
μακρύτερο, έάν δέν οίσθάνετοι τόν έουτό του ίκονόν νά άντοπε
ξέλθει nρός τούς όρους τούς όnοίους τού καθορίζει. 

··οσο τρομοκτικιΊ κοί ον εΊναι αυτή ή έμφάνιση, όέν εινοι τίπο
τα 6λλο άnό τό δημιούργημα τών προγενέστερων ύnάρξεων τού 
μαθητή, δέν είναι 6λλο άnό τήν άτομική του έξωτερικευμένη 
φύση, ή όποίο έξωτερίκευση η άλλοιώς άφύπi.ιιση, τότε μόνο 
λαμβάνει χώρο, όταν έπιτευχθει ή διάσπαση μεταξύ τής θελήσε
ως τού οίσθήμοτος κοί τής σκέψεως. 

Τό γεγονός ούτό εινοι μεγιστης σπουδαιότητος, διότι γιά 
πρώτη φορά ό μαθητής άντιλομβάνετοι ότι γέννησε ένα πνευμα
τικό όν. Ό μύστης όφείλει νά εινοι παρασκευασμένος, γιά νά 
άντικρύση χωρίς τρόμο τή φοβερή ούτή όnτοσίο κοί νά έχει άνο
nτύξει τίς άνογκοιες δυνάμεις, γιά νά έπιφορτισθει έκούσιο μέ 
τtl μεταμόρφωση τού όντος ούτού, σέ λαμπρή κοί πλήρη κάλ
λους όντότητο. 'Ένα έκ τών άποτελεσμάτων τούτων τής έπιτυ
χίος τού μαθητού κατά τήν πρώτη ούτή συνάντηση εινοι ότι ό 
nροσεχ1Ίς του θάνατος έnί τού φυσικού πεδίου, δέν θά όμοιάζει 
πλέον πρός τούς προγενέστερους. Άnοθνήσκει ένσυνειδήτως, 
έγκοτολείnων τό σώμα του, ώς ένδυμα τό όποιο άκούσιο άτύχη
μο θέτει έκτός χρήσεως. 

Τό φαινόμενο τού θανάτου είναι σπουδαίο μόνο γιά τούς 
άγνοούντος τήν άλήθειο. Γιά κεινον ό μαθητής άnοθνήσκει. 
"Αλλά γι' ούτόv, άπλη μόνο μεταβολή τών πραγμάτων έπέρχετοι 
Πράγματι τό πνευματικό σύμπαν, στό όποιο είσέρχετοι, τό γνωρί
ζει πρό πολλού χάρη στήν άγωγή τήν όποίο άκολούθησε. "Αλλά ή 
συνάντηση ούτή μέ τόν έξωτερικό φύλακα τού κατωφλίου εΊναι 
συνδεδεμένη κοί μέ κάτι 6λλο άκόμη. Τό καθήκον νά έnογρυ
nνει όχι μόνον έπί τών προσωπικών του προβλημάτων άλλά κοί 
τού συνόλου, έφορμόζοντος τό νόμο τής άλληλεγγύης, έχοντος 
έnίγνωση τών νόμων έκείνων πού ή φύση κοί ό πνευματικός κό
σμος διαχειρίζονται, έξ όνόμοτος τής θείος δημιουργίας. Μόνον 
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ό μύστης μπορεί νά έχει έnίγνωση τού τί σημαίνει νά μείνει κα

νείς μόνος καί χωρίς άνώτερη βοήθεια ατόν ένσαρκο κόσμο. 
'Απότομα σβύνουν δλα τά πνευματικά φώτα πού φωτίζουν τό 

δρόμο τής ύnάρξεως τού νέου μύστου καί ένα μικρό φώς λάμπει 
προερχόμενο άnό τό φύλακα. Μέσα άnό τό σκότος άκούγονται 
νέες προειδοποιήσεις nρός τό νεόφυτο έσωτεριστή πού όρέγε

ται τά Μυστήρια τής Βασιλικής Τέχνης. 
«Μή ύnερβείς τό κατώφλι τό όnοίο φυλάττω, έάν δέν είσαι 

βέβαtος δτι μπορείς μόνος σου νά φωτίσεις τά σκότη πού σέ πε
ριβάλλουν, μή κάμεις οϋτε βήμα nρός τά έμnρός, έάν δέν έχεις 
έξασφαλίσει έnαρκες πνευματικό λάδι γιά νά τροφοδοτήσει τή 
λυχνία σου. Διότι τά φώτα τών όδηγών σου οί όnοίοι σού φωτί
ζουν μέχρι τώρα τό δρόμο σου, τόν όnοίο έπρεπε νά άκολουθή
σεις, δέν θά ξαναφανούν πλέον ένώnιόν σου». 

Στό σημείο αύτό ό φύλακας τού κατωφλίου άnοσύρει τόν πέ
πλο πού κάλυπτε γιά τό νεομύητο τα βαθειά Μυστήρια τής ζωής, 
ό όnοίος καταλαμβάνεται άnό αϊσθημα εύτυχίας καί μακαριότη
τας πού θά τόν συνοδεύει nρός τό δεύτερο μεγάλο φύλακα. 

Τό σώμα τού δντος αύτού έχει ύφανθεί μέ τίς άόρατες συνέ
πειες τών πράξεων τού νεοφύτου, τών αίσθημάτων καί τών σκέ
ψεών του κατά τό παρελθόν είναι ή φωνή τής συνειδήσεώς του, 
είναι όλόκληρο τό παρελθόν του καί άκούει πλέον νά τού λέγει: 
«'Όταν ηλθα γιά πρώτη φορά ατόν κόσμο τούτον, τό έπραξα διότι 
ημουν όν τό όnοίο είχε άnόλυτη άνάγκη τών συνθηκών καί όρων 
τής φυσικής ύnάρξεως, γιά τήν άnόκτηση ίδιοτήτων τίς όnοίες 
μόνον ύnό τούς όρους έκείνους μπορούσα νά άποκτήσω. Παρέ
μεινα κατά συνέπεια στό στάδιο τούτο τής ύπάρξεως, μέχρις 
στου άνέnτυξα μέσα μου, δ,τι μού χρειαζόταν. Διότι τόε μόνο θά 
είμαι σέ θέση νά έργασθώ έπωφελώς σέ κάποιον ό.λλο άνώτερο 
κόσμο. 'Όταν κατακτήσω δλες τίς έπ' αύτά άναγκαίες ίδιότητες 
καί τούτο μπορεί νά πραγματοποιηθεί δι' έπανειλημμένων καθό
δων καί μεταμορφώσεών μου είς τό φυσικό πεδίο». 

Μία άπό τίς σπουδαιότερες ίκανότητες γιά τό μύστη είναι τό 
νά μπορεί νά καταμετρά έπακριβώς τήν άξία τών δυνάμεων τού 
φυσικού κόσμου. 

'Εκείνοι οί όποίοι άγνοούν τόν πνευματικό κόσμο καί άρέσκο
νται νά νομίζουν, δτι οί περιοχές τού πνεύματος έχουν πολύ με
γαλύτερη άξία γιά τήν άνθρώnινη έξέλιξη, έκείνοι μόνο μπορούν 
νά περιφρονήσουν τίς διδασκαλίες τού φυσικού κόσμου. 

Άλλά ή έσωτερική έnιστήμη διδάσκει στό μεμυημένο δτι 
χωρίς τίς γήινες δοκιμασίες, μεγίστη άδυναμία προόδου nαρου-
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σιάζεται ατόν όvc;nεpo κόσμο. Eva μικρό παιδί δεν μπορεΤ να 
cιvtβει όμtοως τό τελεuταΤο σκαλοπάτι μιας σκάλας, ούτε tvoς 
μεγάλος οτήν κορuφη της πυραμίδας. Είναι άποραιτητο νά όvο
γεvνηθεΤ κοί μετομοpφωθεΤ, ot βαθμό πού νό δημιουργήσει τόν 
πνευματικό τοu όργονιομο, κάθε άνθρωπος, τοϋ όποίοu ή πορεία 
είναι όπό τήν άτtλειο πρός τrΊν τελειότητα, όπό τοϋ σκότους 

πρός τό CDώς κοί διό τοϋ CDωτος πρός τή Θεότητα, όπως μας δι

δάσκουν τό Μυστήριο 
Γιά νά λάβει καvεvος οuνείδηοη τοϋ άνωτtροu κόσμου πρέ

πει νά μποpεΤ νό βλέπει πνευματικό καί τοϋτο όπως γνωρίζουμε 
όποκταται μέ κατάλληλη αοκηοη καί μόνο διό τοϋ φuοικοϋ μας 
όργαvιομοϋ. 

Είναι έξίοοu άδύvατο νά γεννηθεΤ κανένας στον πνευματικό 
κόσμο καί έκεΤ νά αποκτήσει τά πνευματικά τοu όργανα, όσο εί

ναι άδύνατο ατό βρέφος νά γεvvηθεΤ, ατό φυσικό κόσμο, χωρίς 

φυσικά όργανα καί μετά τή γέννησή του νά τά άποκτήοει. Τοϋτο 
είναι εϋκολο νά κατανοηθεΤ ότι πρό τοϋ κατωφλίου τοϋ ύπεpαι
οθητοϋ κόσμου, ύπάρχει τοποθετημένος ύπό τής φύσεως ένας 
φύλακας πού απαγορεύει τήν έλεύθεpη διάβαση ο' αύτές τίς πε
ριοχές οέ κάθε ανθρωπο τό μή κατάλληλα παραοκεuασμένον. 

Γιά τό λόγο αύτό μετά άπό κάθε ανθρώπινο θάνατο, όταν τό 
ανθρώπινο όν πρόκειται νά είσδύοει σέ όλλον κόσμο, nρίν νά εί
ναι έτοιμο γιά τούς χώρους αύτούς, ένας πέπλος έnιpρίnτεται 
nρό τών πνευματικών όφθαλμών τοu, ό όnοίος τοϋ άποκρύnτει 
αύτές τίς άλήθειες, πού δέν είναι ώριμος νά γνωρίσει. 

'Όταν ώριμάσει καί είναι είναι οέ θέση νά κατανοήσει: 'Εκείνο 
τό όnοίο άnοθνήσκει είναι ό όδηγός τοu, ότι άnοθνήσκει κατόπιν 
όλόκληρης σταδιοδρομίας παρελθουσών δοκιμασιών τίς όnοίες 
διήλθε, άλλά τώρα έχουν ώριμάσει γι' αύτόν οί σπόροι τής άθα
νασίας, τούς όnοίοuς μεταφέρει μαζί τοu σέ κάποιον όλλο κό
σμο. Έάν δέ μόνον έξαρτότο άπό τό παρελθόν δέν θά μπορούσε 
ούδέnοτε νά άναγεvνηθεί. 

Λίγο άργότερα ό πρώτος φύλακας τοϋ κατωφλίου προάγεται 
καί μεταμορφώνεται, έμφανίζεται ώς δεύτερος. Είναι μορφή γε

μάτη κάλλους καί φωτός καί είναι αίσθητός οτήν έλεuθερωθείσα 
πλέον ψuχή άnό όλα τά ύλοβαρή δεσμό τών αίσθητηρίων καί έμ
φανίζεται ό άnεριγράnτοu κάλλους μέγας φύλακας ό όnοϊος τοϋ 
λέγει: 

«Βλέπεις ότι ηδη άνuψώθηκες ύnεράνω τοϋ κόσμου τών ύλι
κών αίοθήσεων καί κατέκτησες τό δικαίωμα διαμονής ατόν 

πνευματικό κόσμο. Έάν σοϋ άpκεί αύτή ή ίκανότητα δέν θά έnα
νέλθεις πλέον ατό φυσικό κόσμο. 
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Άλλά κύτταξέ με καί παρατήρησε πόσο ύπεράvω σου είμαι. 

Μή λησμονείς ότι έφθασες στό σημείο πού βρίσκεσαι, μέ τή 

βοήθεια τώv δυνάμεων τίς όποίες άvέπτυξες έπί τοϋ φυσικού 

κόσμου. 

Τώρα άρχίζει γιά σένα, περίοδος κατά τήv όποία οί έλευθε

ρωθείσες δυνάμεις σου όφείλουv vά έργασθοϋv έπί τοϋ κατωτέ

ρου κόσμου. Πλέον είσαι έλεύθερος. Προσπάθησε όσο μπορείς 

καί γιά τήv άπελευθέρωση έπί τής Γής τώv άνεξελέγκτωv συναν

θρώπων σου. Τότε θά έλθη ήμέρα κατά τήv όποία θά μπορέσεις 

vά έvωθείς μαζί μου. Άλλά δέv θά μπορέσεις vά αισθανθείς 

αύτό τό αϊσθημα-έφ' όσον πέριξ σου θά ύπάρχουv δυστυχείς καί 

δοϋλοι. 

Είμαι βλέπεις έvτεταλμένος νά φυλάττω μέ πύρινη ρομφαία 

τίς θϋρες τοϋ παραδείσου σου καί άπαγορεύω στούς άναξίους 

τήv εϊσοδο. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Πρόσεχε!» Άπό τό δεύτερο φύ

λακα πηγάζει άκτιvοβολία άπερίγραπτου κάλλους καί ό vεόφυ

τος έπιθυμεί άκαταvίκητα τήv μετ' αύτοϋ ένωση. 

'Εκείνος πού άκολουθεί πραγματικά τά ϊχvη τώv άληθώv Δι

δασκάλων τής Σοφίας θά έvνοήσει, άφοϋ διέλθει τό κατώφλι, τίς 
άπαιτήσεις τοϋ Μεγάλου Φύλακας καί άποδεχθεί άμέσως τίς 

προτάσεις του. 
Αύτή είναι άδελφοί μου ή μυητική όδός πού όδηγεί στήv άπό

κτηση τής συνείδησης άvωτέρων κόσμων καί ή όδός πού ύποδει

κvύει ή μέθοδος τοϋ έσωτερισμοϋ διά τής Βασιλικής Τέχνης. 

(Συνεχίζεται) 
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ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

τοϋ ΧΡ. Σ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ 

18/2/1965 ΣΤΟΝ «ΠΑΡΝΑΣΣΟ» 

Ό Εpvέστ Ρενάν, πού δίκαιο c;)vομάστηκε ό «εύγεvέστεpος 

τώv Αθηναίων», είπε πώς ή Έλλόδο δη μιούpγησε τήv Άλήθειο 

κοί τήv Ομοpφιά, ό δέ άβρός Γάλλος ποιητής Σουλύ Πρυvτωμ, 

τόνισε πώς ό,τι tχει ή άvθρωπότητο στήv Τέχνη και στό Πvεϋμο 

τό κληρονόμησε οπό τήv Έ λλάδο. 

Άλλ' όv r) Πατρίδα μας θεωρείται ή κοιτίδα άθαvατωv άρι

στουpγημάτωv γλυπτικής, άpχιτεκτοvικής κοί ύwηλώv ίδεώv, όv 

ή ψυχ11 τής Τέχνης, τής Σοφίας κοί τοϋ Πολιτισμοϋ, έδώ οτήv 

Ελλάδα πρωτοφάvηκε, τήv ψυχή αύτή πολλές άπό τίς εύρωnαι

κές χώρες καί ίδιοίτερα ή Γαλλία έκαναν ίδική τους. 

Ή Γαλλία, μέ τούς μεγάλους σοφούς κοί τούς άσύγκριτους 

καλλιτέχνες της, άvταπέδωκε στή μικρή μά πάντα ένδοξη χώρα 

μας τό άγvό γάλα, πού θήλασε άπ' τόv Σωκράτη κοί τόv Πλάτωνα, 

τόv Φειδία καί τόv Πραξιτέλη Κι' έπέστpεψε άκόμη, μέ τό κο

σμογονικό nvεϋμα της τοϋ 1789, τά τροφεία πpός τόv Σόλωνα 

κοί τόv Δημοσθένη, πού τής δίδαξον τήv ίδέο τής έλευθερίος κοί 

τοϋ σεβοσμοϋ τοϋ άτόμου 

Ή γαλλική ψυχή μέ τά ύψηλά της ίδοvικά κοί τή λατρεία nρός 

τή θείο μοpφή τής Τέχνης έπεζήτησε vά βρή στ' άρχοίο έλληvι

κά συντρίμμια τήv τελειότητα τώv ρυθμών. 

"Έτσι, μόλις άvοστήθηκε ή Έ λλάδο άπό τή μακρόχρονη δου

λεία, πού τόσο συντέλεσε γι' ούτό ή Γαλλία, έστειλε στήv πατρί

δα μας διαλεχτούς έτοίρους τώv γαλλικών Πανεπιστημίων, προ

σκυνητές κοί μελετητές τής έλληvικής τέχνης. 

"Ίδpυσε οτήv Άθηvο τή Γαλλική Άpχοιολογική Σχολή κι' έp

γάοτηκε άκοτοπόvητο, γιά v' άvοδυθοϋv άπό τά σπλάχνο τής έλ

ληvικής γής τά μαρμάρινο κpίvο τής έλληvικής τέχνης, πού έπί 

οίώvες ήσαν θαμμένο. 

Ή γαλλική άξίvη ξέθαψε μέ προσοχή κοί παρουσίασε ατό έλ

ληvικό φώς τήv Πύλη κοί τά τείχη τής Άκροnόλεως, τής Άκρο

nόλεως, πού κατά τήv έκφροοι τοϋ Λομαρτίνου, είναι «ποίημα 

γραμμένο μέ μάρμοpα» κι' άνάουρε άπ' τά έλληνικά χώματα οτήν 

Τεγέα καί στή Δήλο, ατή Μαντινεία καί ατή Θάσο κι' άλλου, μαρ

μάρινες έλληνικές όμορφιές, στήvοντάς τις σάν τρόπαια δόξας, 

όσα ή γή αίώνες σκέπαζε καί πού δέ μπόpεσε νά καταλύση. 
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'Ανάμεσα στούς άκαταπόνητους έταίρους τής Γαλλικής Σχο
λής 'Αθηνών, φλογερός έραστής τής έλληνικής άρχαιότητος 
ύπήρξε ό διαπρεπής έπιστήμων Θεόφιλος Ώμόλ. 

Συνεπαρμένος άπό τό πνευματικό φώς τοϋ πανανθρώπινου 
ίεροϋ χώρου, τοϋ «όμφαλοϋ τής Γης», καί μεθυσμένος άπ' τό άρ
χαίο έλληνικό θαϋμα, έργάστηκε άκούραστα έπί δέκα όλόκληρα 
χρόνια, 1893 μέ 1903, στίς άνασκαφές τών Δελφών κι' άποκά
λυψε τούς άμύθητους μαρμάρινους καί όρειχάλκινους θησαυ
ρούς, πού κοσμούν τό έκεί Μουσείο. 

Γιά τίς άνασκαφές τών Δελφών ή Γαλλική Κυβέρνησις δαπά

νησε 1.000.000 χρυσά φράγκα καί ό 'Ανδρέας Συγγρός όλλες 
1 50.000 γιά τήν άνέγερση τοϋ έκεί Μουσείου, πού τά έγκαίνιά 
του έγιναν μέ λαμπρότητα κι' έπισημότητα τόν 'Απρίλη τοϋ 1903. 

Τρία Γαλλικά πολεμικά, τά «Καντόρ», «Βωτούρ» καί «Μονέτ» 
καί δυό Έλληνικά μέ ναύαρχο τόν Ζώτο, σημαιοστολισμένα κι' 
έπανδρωμένα μέ άγήματα, μετέφεραν Γάλλους κι "Έλληνες 
-Υπουργούς, Βουλευτές, Κόμητες, Πρέσβεις, Καθηγητές Πανε
πιστημίου καί άλλους έπισήμους στήν Ίτέα.

Πλήθη κόσμου είχαν συγκεντρωθή στήν παραλία καί μέ 
άκράτητο ένθουσιασμό ύποδέχτηκαν τούς έπισήμους. Μαθητές 
καί μαθήτριες, κρατώντας γαλλικές καί έλληνικές σημαίες, 
ζητωκραύγαζαν, ένώ ή μουσική άνέκρουε τή Μασσαλιώτιδα καί 
τόν Έθνικό μας Ύμνο. 

"Όλος ό δρόμος άπό τήν Ίτέα ώς στούς Δελφούς ήταν κατά
μεστος άπό κόσμο, πού είχε σπεύση νά χαιρετίση τούς έπισή
μους καί νά παvηγυρίση τό μεγάλο γεγονός, πού συνετελείτο 
στήν περιοχή του. 

Στό γραφικό χωριό Χρυσό -τήν άρχαία Κρίσσα- έκεί πού θρυ
λείται πώς ό 'Απόλλων σκότωσε μέ τά βέλη του τόν δράκοντα 
Πύθωνα, είχαν συνταχθή οί χωρικοί μέ τίς φανταχτερές φουστα
νέλλες τους κι' άποθέωσαν τούς ξένους έπισκέπτες, ένώ παιδιά 
τούς έρραιναν μέ ροδοπέταλα. 

Ή άνάβαση άπό τήν Ίτέα ώς στούς Δελφούς μέ άμάξια, όλο
γα καί ήμίονους, διήρκεσε τρείς περίπου ώρες. Γερμανός δημο
σιογράφος, πού παρακολούθησε τήν πομπή, έγραψε στό Βιεν
ναίο «'Ελεύθερο Τύπο»: 

«·ο δρόμος, πού φέρει άπό τό μικρό λιμάνι τής 'Ιτέας ώς 
στούς Δελφούς, περνά άπό εύρύτατη πεδιάδα κι έκτεταμένο δά
σος μέ έληές, τό σύμβολο αύτό τής είρήνης πού βλαστάνει 
άφθονα στήν Έλλάδα. Τά έλληνικά δάση δέν μοιάζουν διόλου μέ 
τά γερμανικά καί χαίρεσαι νά τά βλέπης. Μοναδική είναι ή γρα-
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φικότητο τC:.°Jv χωριών που διοοχιοομε κοτο τήν διοδρομη μας 
Κάθε βουνό �χει κλασσική ρωμοvτικότητο. Πόσο άγέρωχη είναι 
η κορυφή τού ΠορvοοοούΙ Ε:δC:.) ό πνευματικός πατέρας της Ελ
λάδος, ο Απολλων, έγκοτεοτηοε τό ίεpό του. Βροχοι κοί γκρε
μνοί οπροοnελοοτοι χρησιμοποιήθηκαν γιά θεμέλιά του. Στην 
περιφέρεια τώv Δελφών βρήκαμε ταπεινό ξενοδοχείο μέ τόv 
ύπερήφοvο τίτλο «Μέγα Ξεvοδοχεϊοv τού Πuθίοu Άnόλλωvος". 

Ό Γολλος πάλι δημοσιογράφος Θεόφιλος Καλός, έγραψε 
«Αιοθαvθηκα όλη τήv ούοτηpή μορφή της γύρω φύσεως και 

τή μαγεία που προκαλεί ή άvάμvηοη τής γης ούτής. Ωρομοτί
οτηκο τήν ίεpή θεωρία, πού διέσχιζε τήν Ίεpά Ό δό άvάμεοα οέ 
διπλή σειρά άnό κίονες, όpειχόλκιvοuς ταύρους, μαρμάρινους 
θεούς, πολυποίκιλα άναθήματα καί τρίποδες, που άvάδιvοv τούς 
άpωματικούς καπνούς τού λιβανωτού 

«Τό τοπίο είναι μαγευτικό κι' έχει άγρια μεγαλοπρέπεια. 
Ένοιωσα τό δέος τού θείου. Δέν είναι άvάγκη v' άvέβης ατόν 
τρίποδα τής Πυθίας, οϋτε καί v' άναnvεύοης τούς άτμούς, πού 
έvέnvεav τή Σίβυλλα γιά vά έκοταοιαοθής. Οί βράχοι τώv Φαι
δpιάδωv θαύμα τής φύσης. Στά πόδια τους λαμπυρίζει ή κρήνη 
τής Καοτολίας κι' άκούς τό δυνατό nάφλασμά της. Στό βάθος ό 
Παρνασσός μέ τήν ψηλή κορφή του φαίνεται σά vά μιλά μέ τόv 
ούpαvό. Στά τpαχειά στήθια του τοποθέτησαν οί 'Έλληνες τό δια
οημότεpό τους ίεpό». 

Ό Παρνασσός, πού συνδέθηκε μέ τήv άnολλώvεια θρησκεία, 
τό βουνό, πού είναι τραγούδι όλο, μdς κάνει vά θυμόμαστε τούς 
στίχους τού μεγαλόπνευστου ποιητή τής «Φλογέρας τού Βασι
λιά»: 

Διπλές έμέvαvε οί κορφές, διπλό καi τ' όνομά μου, 

ό γέρος είμαι ό Παρνασσός καi ή Λιάκουρα ή λεβέvτρα. 

κ· είμαι σάv tva άvτρόγυvο, κ' είμαι σάv δυό, σάv ταίρι 

σφιχτοδεμένο, άχώριστο, μιά πλάση κ· εvας κόσμος. 

Είμαι άντρας κόσμος καί γυναίκα πλάση· άρχαϊος κόσμος, 

vαός ηλιος πάντα στ' ούραvού τ· άστέρια. 

Τά δυό τά πάvαγvα, τό φώς καί τό vερο έδώ πέρα, 

πήρανε σάρκα, γivαvε πλασματα, γivαv πλάστες 

καί τώvα υψώθηκε θεός, Απόλλωνα τόv είπαν, 

καi τ· άλλο βλάστησε θεά, κ' είναι θεα, είv' ή Μούσα 

ή έvvιάδιπλη κ' η έvvιαψυχη κ· ή έvvιά φορές μητέρα. 

Και va' στα ποδια μου ό vαός ό άλαφροκαμωμέvος 

μέ τό κερί τής μέλισσας καi τό φτερό τού κύκνου, 

καρδιά τής γης, προσκύνημα τής οι'κουμέvης όλης. 
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. . . Έγώ είμ' ή πλάση ή δίκορφη πού δείχvομαι μακριάθε 

μέ καισαρίκι κάτασπρο, καί μέ στολή γεράvια, 

κ' έμέvα είvαι τά πλάγια μου κ' είvαι ζυγοί μου, πότε 

γυμvοί καί ροδοκόκκιvοι, καί πότε μού φορούvε 

τήv καταχvιά πουκάμισο, τό σύγvεφο μαvτήλι· 

σάv τό δοξάρι τ' ούραvού, τά χρώματα δλα τάχω 

ταιριάζοvτάς τα 6πως ποθώ, φορώvτας τα δπως θέλω. 

Κ' οί βράχοι είvαι τά κάστρα μου, τά έλάτια ό στρατός μου, 

καί τά πουλιά μου είv' ό λαός, κ' οί άητοί μου οί πολεμάρχοι. 

1993 

Ή τελετή τών έγκαινίων ήταν μυσταγωγική καί συγκινητική. 
Πρώτος μίλησε ό Ύπουργός τών Έσωτερικών Μαυρομιχάλης, 
πού έξεπροσώπησε καί τήν Έλληνική Κυβέρνηση: 

«Εύρισκόμενος, είπε, είς τόν ίερόν τόπον, τόν όποίον οί άρ
χαίοι έθεώρουν ώς τόν όμφαλόν τής γής, καί λαμβάνων τόν λό
γον έπ' αύτοϋ τούτου τοϋ τόπου όπου ό θεός τοϋ φωτός, ό θεός 
'Απόλλων, έπί τόσους αίώνας έδίδαξε, καθωδήγησε καί έφώτισε 
τόν κόσμον διά τών χρησμών του, δέν έχω άνάγκην νά έπεκταθώ 
έπί τής σπουδαιότητος τήν όποίαν κέκτηνται άπό άρχαιολογικής, 
ίστορικής καί καλλιτεχνικής άπόψεως αί άνασκαφαί τάς όποίας 
ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής Δημοκρατίας έπεχείρησε καί έφερν 
είς αϊσιον πέρας. 

,, Ύπό τών σοφών καί τών καλλιτεχνών ώθούμεναι αί Κυβερ
νήσεις τοϋ παλαιού καί νέου κόσμου, είργάσθησαν άκαταπόνητοι 
καί ύπεβλήθησαν είς θυσίας διά νά άνασύρουν έκ τών σπλάγ
χνων τής γής καί νά έπαναφέρωσιν είς τό φώς τούς κεκρυμμέ
νους θησαυρούς τής άρχαίας Έλλάδος. 

,, Άλλά μεταξύ πάντων τών πεπολιτισμένων Κρατών είναι 
άναμφισβήτητον, ότι έν τQ έργύ,) τών άνασκαφών καί τής άναστη
λώσεως τών άρχαίων μνημείων ή Γαλλία κατέχει τήν πρώτην θέ
σιν. Αί ύπηρεσίαι τάς όποίας προσέφερεν είς τήν άρχαιολογίαν ή 
Γαλλική τών 'Αθηνών Σχολή, ή πρεσβυτέρα πασών τών άλλων 
τών έκτοτε ίδρυθεισών έν Έλλάδι, έστερέωσε τήν άναμφισβήτη
τον ταύτην ύπεροχήν τής Γαλλίας. 

,,·Εκφράζω τά αίσθήματα τής εύγνωμοσύνης όλοκλήρου τοϋ 
έλληνικοϋ 'Έθνους πρός τήν ένδοξον Γαλλίαν, τήν προστάτιδα 
ήμών". 

Γεμάτος συγκίνησι μίλησε έπειτα ό διευθυντής τής Σχολής 
Ώμόλ, πού είχε ένεργήση τίς άνασκαφές: 

«θά ήταν άτοπο, είπε, νά έπαινέσωμε τό έργο μας, οϋτε καί 
θά προσπαθήσωμε νά τό περιγράψωμε. Σέ λίγο θά διασχίσετε 
τήν Ίερά Όδό καί θά έπισκεφθήτε τίς αϊθουσες τοϋ Μουσείου. 
'Έτσι θά μπορέσετε νά τό κρίνετε μόνοι σας. 
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,,Δέ μπορώ όμως, vό μήv όναφέpω πώς ή έξεpεύvηοις τώv 
Δελφών σχεδιάστηκε όπό τόν πρώτο Κυβερνήτη τής πατρίδας 
σας, τόv Καποδίστρια, άρχισε όπό τόv Οϋρλιχ Μύλλεp καί συνε

χίστηκε κι όποπερατώθηκε όπό τή Γαλλική Σχολή, ϋοτεpα όnό 

έvτατική έpγασία δέκα όλοκλrΊpωv έτώv. 

»Καί τώρα παραδίδω οτήν έλληvική Κυβέρνηση τόν όσύγκpι
το θησαυρό τώv Δελφών, τήν ατίμητη αύτή παρακαταθήκη, πού 

μοϋ έκανε τήν τιμή vό μοϋ έμπιοτεuθή. 
»ΕΤvαι γιά μένα, πιστέψετε, συγκινητική ή στιγμή αύτή. Μοιά

ζω μέ πατέρα, που παραδίδει τήv κόρη του ατό μελλόνυμφο. Χαί
ρεται γιατί έξασφαλίζει τό μέλλον της, μό λυπάται γιατί τήν έγκα

ταλείπει. Αναλογίζεται όκόμη μήπως δέv 86 τήν όγαποϋv καί 

δέv 86 τήν περιποιούνται τόσο, όσο ατό πατρικό της σπίτι. 

»Τό ϊδια αύτά οuναίσθήματα μέ κατέχουν όποχαιpετώvτας
τόv τόπο τώv όvασκαφών, όπου έζησα δέκα όλόκληpα χρόνια κι' 

αίοθόνθηκα τίς μεγάλες χαρές καί συγκινήσεις που προξενούν 
οί όναοκαφές. Πpοοnόθησα vό έξωpαϊσω τό τοπίο όσο μnοpοϋ
σα περισσότερο. Τρέφω τήv πεnοίθησι πώς μέ στοργή καί σείς 

θά τό όντικpύζετε». 
Ίδιαίτεpη έvτύnωση έκανε ό λόγος τοϋ Γάλλου Ύnοupγοϋ 

Σωμιέ, πού έnακολούθηοε: 
«Οί Γαλότες, λεγει ή nαpόδοοη, εΤχαv φτόοη ώς ατούς Δελ

φούς μέ σκοπό vά τούς λεηλατήσουν καί βεβηλώσουν τόv ίεpό 
αύτό χώρο. Οταv όμως όντίκpuοαv τήv όpγή τοϋ Απόλλωνα πα

ραιτήθηκαν άnό τόv ίεpόοuλο σκοπό τους». 

Στό σημείο αύτό τοϋ λόγου τοϋ Γάλλου Ύποupγοϋ θά κάvωμε 
μιό μικρή παρέμβαση. Πράγματι οί Γαλάτες εΤχαv φτάοη, κατά 

τόν τρίτο αίώvα, ως ατούς Δελφούς μέ πρόθεση vά ouλήoouv 

τούς θησαυρούς τοϋ Μαντείου. Τότε όμως ό 'Απόλλων, προστά
της καί προασπιστής τοϋ Μαντείου, «κατέπεμψε έvαvτίοv των 
δεινά άπροσδόκητα καί άκαταμάχητα». Σχετικά ό Παυσανίας 

άναφέρει: 
«Ρίγος τε ίοχuρόν και vιφετόv ήv όμοϋ τώ ρίγει- nέτpαι τε 

άπολιθαίvοuοαι τοϋ Παρvαοοοϋ μεγάλοι και κρημνοί καταρρη

γνuόμενοι σκοπόν τοίς βαρβάpοις εΤχοv, καί αύτοίς ού κατά ένα 
η δύο, άλλά καί τριάκοντα καί έτι πλείοτιν, ώς έκαστος, έv τQ 

αύτώ φροuροϋvτες η καί άvαπαuοάμενοι τύχοιεv, άθρόοις ή 

άπώλεια έγέvετο τής έμβολής τώv κρημνών». 

Καί δέv ήταν ή πρώτη φορά, πού ό 'Απόλλων έσωζε τό μα
ντείο του ατούς Δελφούς. ·Όταν οί Πέρσες, τόv πέμπτο πρό Χρι

στού αίώvα, έnέδραμοv κατά τώv Δελφών, ό θεός τοϋ φωτός 
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«κατέπεμψε άστραπάς και βροντάς» καί κατρακύλησε άπό τόν 
Παρνασσό όγκώδεις βράχους κι έσκότωσε τούς έπιδρομείς. "Ας 
άκούσωμε καλύτερα τήν διήγηση τού 'Ηροδότου: 

«Οί Δελφοί όταν άκουσαν πώς πλησιάζαν οί βάρβαροι κυ
ριεύτηκαν άπό πανικό καί ρώτησαν τό Μαντείον άν πρέπει νά κα
ταχώσουν στή γή τούς ίερούς θησαυρούς η νά τούς πάνε σ' άλλη 
χώρα. Ό 'Απόλλων τούς ειπε νά μή τούς μετακινήσουν καί πώς 
ήταν αύτός ίκανός νά τούς προφυλάξη. 'Έτσι οί κάτοικοι φρόντι
σαν μόνο γιά τούς έαυτούς των. Τίς μέν γυναίκες καί τά παιδιά 
έστειλαν στήν ΆχαϊΌ, όλοι δέ σχεδόν οί άνδρες άνέβηκαν στίς 
κορυφές τού Παρνασσού η κατέφυγαν στήν 'Άμφισσα καί στή 
Λοκρίδα. Στούς Δελφούς έμειναν μόνο έξήντα άνδρες μέ τόν 
έρμηνευτή τών χρησμών, τόν μάντι. 

»·Όταν πλησίασαν οί βάρβαροι τόσο, ώστε νά διακρίνουν τό
ναό, τότε ό μάντις παρατήρησε πώς έμπρός στό ναό πρόβαλαν 
άπό μόνα τους τά ίερά όπλα, πού σέ κανένα άνθρωπο δέν έπι
τρεπόταν νά τά μεταφέρη άπό τό έσωτερικό τού ναού. 'Αμέσως 
ό μάντις έσπευσε ν' άναγγείλη τό θαύμα ατούς άνδρες πού είχαν 
παραμείνη ατούς Δελφούς. 

»·Όταν οί βάρβαροι έφτασαν έμπρός στό ναό τής Προναίας
'Αθηνάς, συνέβησαν θαύματα άκόμη πιό μεγάλα άπό τό προη
γούμενο. Άπ' τόν ούρανό έπεσαν πάνω τους δυό κεραυνοί, άπό 
δέ τόν Παρνασσό έπεσαν βράχοι μέ πολύ πάταγο, πού σκότωσαν 
πολλούς. 'Επίσης άπό τό ίερό τής Προναίας άκούστηκε άλαλαγ
μός. 'Όλα αύτά προκάλεσαν τόν πανικό ατούς βαρβάρους κι' 
έτράπησαν σέ άτακτη φυγή. ·Όταν έμαθαν αύτό οί κάτοικοι τών 
Δελφών τούς κατεδίωξαν καί σκότωσαν πολλούς, λίγοι δέ μόνο 
σώθηκαν άπό τούς βαρβάρους καταφεύγοντας στή Βοιωτία. 
'Όσοι διασώθηκαν διηγόνταν ότι έκτός άπό τά παραπάνω ύπερ
φυσικά γεγονότα πού σημειώθηκαν ατούς Δελφούς, παρατήρη
σαν καί δυό όπλίτες, πολύ ψηλότερους άπό κάθε άλλο άνθρωπο, 
νά τούς καταδιώκουν καί νά σκοτώνουν πολλούς. Οί δυό αύτοί, 
όπως λέγεται ατούς Δελφούς, ήσαν έπιχώΡ!Οι ηρωες καί ώνομά
ζονταν Φύλακας καί Αύτονόος, άνήγειραν δέ οί κάτοικοι πρός τι
μήν τους δυό τεμένη κοντά στό ναό τού 'Απόλλωνα». 

Τούς βράχους, πού έρριξε ό προστάτης τών Δελφών θεός 
άπό τόν Παρνασσό, όπως άναφέρει καί πάλι ό 'Ηρόδοτος, έβλε
παν οί σύγχρονοί του νά κείνται στόν περίβολο τής Προναίας 
'Αθηνάς. Καί σήμερα άκόμη, στόν ϊδιο χώρο, βρίσκονται λείψανα 
άπό τά άπροσμάχητα αύτά όπλα τού 'Απόλλωνα. 
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Υστεpα άπ' τη μικpη αuτη παpεκβαση ξαvαγupιζομε στο 

λόγο τοϋ Γάλλου Ynoupγoϋ 

«Τήv άvαμvηση της παλαιός ιεpοουλης οnοπειpος τc,)ν Γολο

τeι)ν οί σημεpιvοί άπόγοvοί τους είχαν την ευκοιpία να την εξα

λειψουv και να άποnλυvουv το στϊγμα ουτο, οvασταιvοvτας τον 

ιεpό voo τοϋ Απόλλωνα. Μέ βαθύτατη, γιο το λογο τούτο, χαpα 

ποpοκολοuθηοαμε τό unεpoxo έργο της Γαλλικής Σχολής τc:;)v 

Αθηνών καί τοϋ εξαιpετου διευθυντού της. Σημεpο τα οpχαιο 

άpιστουpγήμοrα παpοδίδοvται στό φώς και ό Απόλωv, ο θεός 

τοϋ φωτος τά χρυσίζει και παλι με τίς αστpαφτεpες του άκτϊvες 

»Δέv δίστασα ούτε στιγμή να κάνω το μακpuvό ούτό τοξίδι για

vά βρεθώ τώρα, εδώ. Αvτικpυζοvτας τά πλήθη που μός χαιρε

τούσαν στή διαδρομή μας, ένοιωσα τή γαλλική ψJχή, πού γαλου

χήθηκε μέ τό νάματα της έλληvικης ίστοpίος, vό έχη τόv ϊδιο 

παλμό μέ τήv έλληvική. 

»Σέ λίγο θό όκολουθήσωμε τόv ϊδιο δρόμο έκείvωv, πού έp

χόvταv έδώ γιό vό πατήσουν τό Μαντείον τώv Δελφών. θό 

pωτήσωμε καί μεϊς τή χpησμοδότιδα: 

- Ποιός ό ύnέpτατος της όvθpωπότητας νόμος;

Καί ή χpησμοδότις, πού δέv έπαψε vά ζη, θά μός όnαντήση:

- Ή όγόnη της πατρίδας, ή λατρεία τών ήρώωv, τό ίδαvικό της

έλεuθερίας. 

»θ' όκούσωμε τήν όπόvτηση αύτή καί θό βαδίσωμε μαζί γιά

ένα μέλλον γεμότον όμορφιά καί φώς. Ό άνθρωπος γεννήθηκε 

γιό νά ύψώνη τό βλέμμα του πρός τόν Ούραvό. Μέ τό βλέμμα 

προσηλωμένο nρός τά ψηλό θ' άγωνιστοϋμε γιά tva καί μόνο 

σκοπό Γιό μιά καλύτερη όνθρωπότητα έvωμέvη μέ τό αίώvιο 

κάλλος, τήv όλήθεια καί τήν παγκόσμια όρμοvία». 

Σύντομη περιγραφή της τελετής τών Δελφών δίνει ή έφημε

ρίς «Νέον 'Άστυ». 

«Είς τό Στάδιον τών Δελφών, τό θέαμα ύnήρξε μεγαλοπρεπέ

στατοv. Δεκασχίλιοι χωρικοί έπλήρουν τάς βαθμίδας καί ένας 

φuρμός διπλωματικών στολών, φοuσταvελλών, μαντηλίων όρα

χωβίτικων καί καπέλλωv έδιδε έντύnωσιv γραφικότητος καί 

ζωής, κινήσεως καί χρωμάτων. Δέκα εύσταλεϊς χωρικοί ώργάνω

σαν όγώνα δρόμου καί ό Γάλλους 'Υπουργός τούς έδωσε βρα

βεία καί σuνέκροuσεν αύτός καί ό Έλλην 'Υπουργός ποτήριοv 

καμποvίτου. Τό στάδιον τών Δελφών όντήχησε όπό τάς έπευφη

μίας. Ό Γάλλος 'Υπουργός διαρκώς έnανελάμβονε: Ζήτω ή Έλ

λόςΙ ένώ γύρω δέν ήκούετο παρά -Ζήτω ή Γαλλία!- Ζήτω ό 

ΏμόλΙ Ή ήμέρα έκλεισε μέ μίαν λάμψιν δόξης έαρινής, ή όποία 
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έχρύσωνε τάς άκρωρείας καί έρριπτε χρώματα μαγείας έπί τών 
μαρμάρων, τά όποία άφυπνίζοντο άπό τό όνειρον τόσων αίώνων, 

έρωτώντα: 
- Έπανήλθον αρά γε οί χρόνοι οί παλαιοί;»

"Ας πορευτούμε τώρα γιά ένα νοερό προσκύνημα στήν ίερή
γή τού 'Απόλλωνα. "Ας βρεθούμε, γιά λίγο, στό ίερό κέντρον τών 

'Ελλήνων, στά παλαιά άδυτα τών άδύτων τους. Στούς βράχους, 
στό χώμα, στά μάρμαρα, πού άποτελούσαν τήν πεμπτουσία τού 

άρχαίου έλληνικού κόσμου. 

'Όλα μάς μιλούν μέ τή φωνή τών άρχαίων καιρών. Ή ψυχή 
τών ώραίων πραγμάτων, ένσαρκώνεται μέσα μας καί μάς χαρίζει 
μιά στιγμή άπ' τή ζωή της. Μέσα σέ άσπρο φωτοστέφανο δόξας 

ένας όλόκληρος κόσμος άναδεύεται έμπρός μας έναρμόνιος, 
όπως τήν έποχή πού ζούσαν οί θεοί τού Όλύμπου κι' άκούγονταν 
μελωδικοί σκοποί άπ' τή λύρα τού 'Απόλλωνα. 

Καλλιμάρμαροι ναοί, περήφανα έπιστήλια, άρμονίες κιόνων, 
γλαφυρότητες γλυπτών ζωοφόρων, λευκοφόροι ίερείς μέ χρυσά 
στέμματα, μυστηριακές Σίβυλλες, καπνοί θυσιών, πομπές προ
σκυνητών, πίστις, λατρεία, θυμιάματα, χρησμοί. 

'Ακολουθούμε, τώρα τήν όδηγό καί συνοδό μας λογοτέχνιδα 
Δώριδα Χρηστίδου: 

«Νά οί Φαιδριάδες! Σκληρές κι άνήλεες ξεθηκαρώνουν τίς 
άτσάλινες λεπίδες τού ξεσκελιασμένου γρανιτόβραχού των γιά 
νά προστατέψουν τό ίερό. 'Ανοίγουν τά χέρια κυριαρχικά κι' 
άγκαλιάζουν, σέ άσφυκτικό άγκάλιασμα, τό τέμενος πού ήρθε νά 
χτίση φωλιά στόν κόρφο τους. Άπό τότε, πού άδραξε ό Ποσει
δώνας τήν τρίαινα κι έσεισε τά συθέμελα μπήγοντας στή γή, άπό 
τότε μένουν πιά έδώ. 

»Χωρίς άνθρώπινο πρόσωπο παίζεται έδώ άπό αίώνες τώρα,
μιά καί μόνη παράστασις. Ή πρωταρχική παράστασις τής 
Δημιουργίας τού κόσμου. Μιά τρομερή τιτανομαχία, μάς διηγεί
ται, ξεσήκωσε τά έγκατα τής γής, τά συγκλόνισε συθέμελα, τά 
γκρέμισε καί αύτή ξέμεσε τά σωθικά της στόν ούρανό, τούς 
σκληροτράχηλους βράχους, σηκώνοντας σέ όργισμένο ξεφύση

μα σύγνεφο άπό χώμα καί πέτρα. Καί όταν ξεθύμανε πιά ό θυ
μός, σά στέριωσε ή νίκη τών θεών, σάν πατήσαν τό πόδι πάνω 
ατούς τιτάνες καί κατεκάθησε τό γκρέμνισμα, μέρωσε τό κατρα
κύλισμα, ήρθε νά βάλη χέρι τρυφερό στή γήϊνη πληγή νά τή θερ

μάνη, νά τή γιάνη, άποδιώχνοντας τόν άγριο Ποσειδώνα καί τόν 
τερατόμορφο Πύθωνα, καί άδερφώνοντας μέ τή μάνα Γή, ήρθε 
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νά λάμψη ό Άnόλλωvας. Εδώ οι βαθυοκιομεvες ano τη δοvηοι 

τού σεισμού, οί κοκκιvοτεφρες Φαιδριάδες". Οι Φαιδριάδες' 

Άθονοτη όμορφιο που ουνεποιρνει 

στο περοομο τοϋ χροvου το τρονο 

το υψος τους οκορπcΊ ονοτριχιλιο 

ο cιν-rίλcιλος τους κοτι θεικο, 

1ραγοuδό ή Κούλα Παπαδημητρίου 

Αντικρυοτα οτίς Φαιδριάδες ή Κίρφη γυμνή τιvαζει nαvω απ· 

τό ποτάμι τόν τραχυ όγκο της, σημαδεμένο απ' τό μονοπάτι πού 

ανεβάζει πρός τη Δεοφίνα, τσακιστό, σαν άπολιθωμένο πέρασμα 

κάποιου κεραυνού. Σφηνωμένος αvαμεοά του, ό Γ\λειοτός, αγω

νίζεται νά φτάοη οτήν έλεύθερη θάλασσα. Ήρεμο nοταμακι, πού 

άγωνιό νά κυλήοη άνάμεοα ατά σκυθρωπά καί άnειλητικά βουvα 

Ή προσπάθειά του παίρνει μορφή άγκομαχητού. Κάτι άn' τήν 

άγωνία, πού πλανιέται ατόν άγέρα τών Δελφών. 

Νά καί τό θέατρο ατόν κόρφο τών Φαιδριάδων. Βουίζει από 

τήν άντιλαλιά τού φαραγγιού και τών ψηλών βουνών. Σάν στρείδι 

σφηνωμένο βαθιά ατό βράχο τού βουνού, κάνει νά ήχή όλακερη 
ή δελφική συμφωνία. 

Παρακάτω, nιό πίσω άnό τό περιτείχισμα τού όλοους, προ

βάλλουν δωματα. Εvας πλατύς, μέ λευκές πλάκες δρόμος, άρ

γοανεβαίvει φιδωτός άνάμεοα άnό άφιερώματα, πού ύψωνο

νταν, μιά φορά, οέ σχήμα μικρών ναών, πλάϊ ατό δρόμο, ανόμεοα 

άπό χρυσό άγάλματα καί λευκά μαρμαριvα μνημεία, πού στόλι

ζαν κι' άn' τίς δυό πλευρές τό δρόμο nρός τό μεγάλο ναό τού 

'Απόλλωνος. 

'Ακριβώς κάτω άπό τό περιτείχισμα τού ναού, στέκουν ορθιες 

άκόμη, ίωνικές κολώνες, τό λαμπρό περιστύλιο τού περίφημου 

άναθήματος τών 'Αθηναίων. 'Αληθινό ποίημα. Αντικρύζοvτάς το 

άναλογιζόμαοτε πόο δίκηο είχε ό Πίνδαρος να γράψη τη φράση: 

.,Qi παιάνες μου είναι vαοι τραγουδιστοί». Τους Δελφους είχε 

άγαπήοει ίδιαίτερα ό Θηβαίος ποιητής κι έκεί nεραοε τά περισ

σότερα χρόνια τής ζωής του. Κι όταν πέθανε κανείς δέν πίστεψε 

πώς έφυγε ή σκιά του άπ' τον άγαπημένο του τόπο, και γιά τούτο 

οί ίερείς τών Δελφών, κάθε βραδυ, στέλνανε κήρυκα νά φωνάζη 

όλόγυρα: «Πίνδαρος έnί τό δείπνον τώ θε�». καλώντας τή σκιά 

του νά περάοη μέσα ατό ναο, πού είχαν οτρωμμενο τραπέζι γιά 

δυο, τόν 'Απόλλωνα κι' αύτόν. 

Άριοτερά, ψηλά ατό τείχος, τού γκρεμού τό χείλος, όρθώνε

ται, κρεμαστός άπό πάνω, ό ύψηλός βωμός. ·Eva γύρισμα τού 
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δρόμου άκόμη καί βρισκόμαστε σέ μιά μεγάλη μαρμάρινη πλα

τεία. Στό κέντρο ό ναός τού Άπόλλωνος. 
Οί πλατειές βαθμίδες, κομμάτια άπό τοίχους καί σωροί σπον

δύλων, ίερά λείψανα τού πρώτου μαντείου, ό βράχος τής Σίβυλ

λας. Είναι τά ϊχνη όπου βρισκόταν ό ίερός όμφαλός κι' όπου, 
πάνω άπό βαθειές σχισμάδες, θρονιασμένη στόν τρίποδά της ή 

μάντισσα καί προφήτισσα διηύθυνε τίς τύχες τών άνθρώπων. 
"'Ας σταθούμε γιά λίγο καί κάτω άπ' τή σκιά τού γιγάντιου πλα

τάνου, πού πήρε ζωή άπό τό νάμα τής Κασταλίας, πού άείρροα 

περνά άπό τίς ρίζες του, άπ' τό κορμί του. Τό θέαμα είναι μαγευ

τικό. Παραμυθένιο πανόραμα. Άπ' έδώ ό θεός τού 'Ηλίου μπο

ρούσε νά περιφέρη τό βλέμμα του στόν έλληνικό κόσμο, νά τόν 
έμψυχώνη καί νά κατευθύνη τό δελφικό πνεύμα. 

Μέ τή σκέψη μεθυσμένη άπό τήν ίερότητα τού τοπίου καί τ' 

άντίκρυσμα τών λειψάνων τού άρχαίου θαύματος, είσερχόμαστε 

στό Μουσείο. Στήν Κιβωτό, πού φυλάσσονται τ' άπομεινάρια τού 

άρχαίου έλληνικού κάλλους καί κλέους. Στή λήκυθο, όπου βρί
σκονται τά ύπόλοιπα ένός μαρμάρινου κόσμου. Μετόπες, άετώ
ματα, άγάλματα, γλυπτά. Άθάνατα σχήματα, πού διάσημοι σμι

λευτές, μέ τήν πνοή τής τέχνης των, τούς έδωσαν παλμό ζωής. 
Κάθε γραμμή, τού ρυθμού ναός, κάθε κολώνα, κλασσικό άντι

στύλι. Νά ή ζωή τών μαρμάρων νά φαίνωνται, περισσότερο 
ζωντανά άπό τά ζωντανά πράγματα. 

Άριστούργημα άριστουργημάτων ό 'Ηνίοχος. Είναι ό Βάττος, 

ό ίδρυτής τής Κυρηναϊκής δυναστείας, πού ό άπόγονός του Άρ
κεσίλας, νικητής μέ τέθριππο στούς δελφικούς άγώνες στά 362 
π.Χ., τού έστησε άναμνηστικό άγαλμα, κοντά στό ναό τού Άπόλ

λωνα. Στήν τοποθεσία αύτή βρέθηκε, άκριβώς πρίν 50 χρόνια, ό 
'Ηνίοχος. Παριστάνει ίσχνό νέο μέ τήν ταινία τού νικητή στά μαλ
λιά, μακρύ χιτώνα ψηλά ζωσμένο καί ϋφος σοβαρό, καθώς άρμό

ζει σέ ηρωα πού θά δράση στά ξένα. 
Ό Βάττος, όπως ό Χρήστος Ζαλοκώστας μας τόν παρουσιά

ζει, ήταν γυιός τού Κυκλαδίτη Πολύμνηστου καί τής μοναχοκό
ρης τού βασιλιά τής Κρήτης Έτέαρχου, πού ήταν τόσο άκόλαστη 

ώστε έγκατέλειψε τό παλάτι καί τά πλούτη κι έγινε έταίρα. Ό 
Βάττος κληρονόμησε άπό τή μητέρα του κράση τυχοδιώκτη, 

γλεντούσε καί τού άρεσε νά πολεμά. Κατά τά 640 π.Χ., τριαντά

ρης πιά, ήρθε στούς Δελφούς νά ζητήση άπ' τό Μαντείο τί μπο
ρούσε νά κάνη σοβαρώτερο. Ό χρησμός τού είπε - Βάττ' έπί 

φωνήν ήλθες. "Άναξ δε σοι Φοίβος είς Λιβύην πέμπει, μηλοτρό

φον οίκηστήρα». ΤΗταν έθνική τότε άνάγκη νά πάνε άποικοι στήν 
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Τ ριπολίτιδα γιά vά οταματήοοuv τήv έπέκταοι προς την Ανατολή 

τc;)V Καρχηδονίων πού είχαν άρχίοει, τόv εβδομοv οίc,)να, vό γι

vωvται έπικίvδuvοι γιό τόv Έλληvιομο. 

Ό Βάττος όρμότωοε άμέοως πλοϊα μ' αποφαοιομέvοuς συ

ντρόφους, πέρασε στην Αφρική κι' έκτισε την rιολη Κυρήνη Έπι 

σαράντα χρόνια ό Βόττος χόρτασε μαχες καί νίκες, με λιγοuς 
μόνο αvτρες, κι' ύrιόταξε πολλές βαρβαρικες φυλές Πέρασε τη 

Λιβυκή έρημο, νίκησε τό στρατό τοϋ <Dαραω κι' ιδρuοε ένα από 

τά πλοuοιώτερα όποικιακά κράτη. Αύτόv τίμησε ό Αρκεοίλας, νι
κητής ατό τέθριππο, στήνοντας τόv περίφημο Ήvίοχο, πού είναι 

εvα άnό τό καλύτερα πρότυπα τής γλυπτικής τέχνης. 

Άς άφήοωμε vό μας τόv nεριγpάψη, με τήv τέχνη τοϋ λόγου, 
η Χρηοτίδοu: 

,.-ο Ήvίοχος 1 Όρθός, στητός, ότεvίζει τό ναό τοϋ Απόλλω
νος, τόv ελαιώνα καί τά βουνό ατό βάθος τής λαγκάδας, έκεϊ, 

πού κάποτε, ατόν πέμπτο αίώvα nρίv γεvvηθή ό Χριστός, νίκησε 
τό npωτόθλημό του. Μιό μπρούτζινη ύnεpφuοική, κι όμως τόσο 

όvθρώπιvη κοpμοοταοιό, ϊοια οό κολώvα. Ζυγίζεται όνόμεοα ατό 

πόθος καί στή μετριοφροσύνη. Καί τό δuό όpγιόζοuv μέσα του. 

·Eva φρέσκο χωριατόπαιδο φλογισμένο όnό τήv όpμή τοϋ όγώ
vα, ζεσταμένο ως τό μύχια άnό φλόγα καί δύναμη, άnό πόθο vό

φτάση πρώτο στό τέρμα. Σπιθίζουν τά σμάλτιvα μάτια φωτιά καί

προσήλωση, xovτρaίvouv οί φλέβες καί οί μϋς στά πόδια καί στά

χέρια, τά μόνο γυμνά, άvεμίζει άvάλαφpα ό ποδόγυρος τοϋ χιτώ
να. Νότος, έφτασε, πάτησε στό τέρμα. Καί έδώ οuvτελιέται τό

άvήκοuστοΙ Ή κίνηση γίνεται άκιvησίο. Στά μισάνοιχτα χείλη, άπ'

όπου έβγαινε ή λοχοvιοσμέvη άvάσο ϊσαμε τώρα, χαράζεται μό
λις κοί μετά βίος ένα χαμόγελο. Δέv ειvαι χαpό, δέv ειvοι nερη

φάvειο. Δέv ειvαι ίκοvοποίηση. ·Ένα έξω--άvθpώnιvο χαμόγελο,
μιά ηπιο λάμψη σοβαρής κοί ποvεμέvης γνώσεως καί έπιγvώοε

ως στό βλέμμα. Άπ' τά μάτια καί τά χείλια:

- θεέ, έφτασα πρώτος, τή νίκη τή θέλησες έσύ, δική σου ει
vοι. Τραβώ τά χολιvάpια κοί σταματώ στό άνθpώnιvο τέρμα, στό 

δικό μου. Οϋτε κοί χοίpομαι, μή κοί άμοpτήσω, μή κοί ξιnπαστώ». 

Δέv vοοϋvτοι Δελφοί χωρίς τόv Ήvίοχο. Πάντα έκεϊvος θά 

δεσnόζη στό Μοuσεϊο. Ειvοι ό άρμοτοδρόμος, κείνος τ' ούpα

vοϋ, πού φαντάστηκε ό Πλάτωνος vά γupίζη στόv αίθέpο, πάνω 
στό όρμο μέ τά δuό όγpια όλογα. Νά npοσnαθή χωρίς άvάnαuση, 
vά τά τιθασσέψη καί νά τά φέpη στήv ϊσιο τροχιά. 

Στό Μουσείο θά σταθούμε vά θαuμάσωμε τούς περίφημους 
'Ύμνους npός τόv Άnόλλωvο, μέ τά μουσικά σημεία: "Έλότε vά 
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τραγουδήσετε τόν Πύθιο 'Απόλλωνα, μέ τά χρυσά μαλλιά ... » 

Βρέθηκαν στήν έρευνα τού θησαυρού τών 'Αθηναίων. 

Παράπλευρα, κι' οί μετόπες τού θησαυρού αύτού. 'Ωραιότε

ρη έκείνη πού είκονίζει τόν 'Ηρακλή νά γονατίζη τόν Έρυμάνθιο 

κάπρο. 
'Ασύγκριτη ή όμορφιά μιάς στήλης, πού παριστάνει άνθισμέ

νο άγκάθι καί πάνω του χορεύουν τρείς κόρες. 
Κι' άκόμη ή προτομή τού ώραίου έφήβου Άντίνοου, τού τρα

γικού έρωμένου τού 'Αδριανού, καθώς καί ή κεφαλή τού Διόνυ

σου. 
Μεγάλο ένδιαφέρον έχουν τ' άνάγλυφα τού θησαυρού τών 

Σικυωνίων, έργο τού έκτου αίώνα. 'Έργο γεμάτο παλμό, πού οί 
γλύπτες δοκιμάζουν άκατάπαυστα νά έκφράσουν κινήσεις. Στά 
άνάγλυφα αύτά παριστάνεται, γιά πρώτη φορά στήν τέχνη ώς τήν 
έποχή έκείνη, άλογο κατά πρόσωπο. Καί τό έκπληκτικώτερο εί
ναι ότι ό καβαλάρης του δέν στέκει σάν αύτό κατά μέτωπο, άλλά 
σκύβει πρός τόν παριστάμενο 'Ορφέα γιά νά τού μιλήση. Κάθε 
κομμάτι τού γλυπτού αύτού κρύβει τολμήματα: άσπίδες πού στε
νεύουν γιά νά δείξουν τήν προοπτική του κλίση, μέρη σωμάτων 

πού βγαίνουν έξω πολύ, ένώ δίπλα τους-άλλα χώνονται βαθιά, γιά 

νά κερδίση τό άνάγλυφο ζωγραφικότητα. 
Στίς αϊθουσες τού Μουσείου καί ό όμφαλός τής γης, λείψανο 

φετιχιστικής λατρείας. 'Ένας κωνικός λίθος μέ πλούσιες διακο
σμήσεις, άπό γλυπτές ταινίες. Οί άρχαίοι πίστευαν πώς οί Δελ
φοί ήταν τό κέντρο τής γης. Ή παράδοση λέγει πώς όταν ό Δίας 
άπόλυσε δύο άετούς, ενα κατά τήν άνατολή καί άλλο κατά τή 

δύσι συναντήθηκαν ατούς Δελφούς, σημείο γιά τούς άνθρώπους 
πώς στό λιθάρι πού σταμάτησαν οί άετοί ήταν άκριβώς ό όμφα
λός της γης. 

Καί τίποτε δέ στέκει καλύτερα στήν ύψηλοφροσύνη τού μέ

ρους αύτού άπό τούς περήφανους άετούς, πού φωλιάζουν άκό
μη καί τώρα στήν κορυφή τών Φαιδριάδων καί πού διαγράφουν 

μεγάλοι;ς κύκλους πάνω άπ' τά ένδοξα καί ίστορικά αύτά τοπία. 
Στό Μουσείο τών Δελφών ύπάρχει άκόμη, έκτός άπό τά πο

λυποίκιλα μαρμάρινα, όρειχάλκινα καί πήλινα άγάλματα, τά 
κρηπιδώματα, τά έπιστύλια, τά άετώματα καί τίς ζωφόρες καί μιά 
άπτερη Νίκη. Βρέθηκε ατούς Δελφούς στίς 5 Οκτωβρίου τού 

1912, άκριβώς τή μέρα πού ή πατρίδα μας κήρυξε τόν πόλεμο 
κατά τής Τουρκίας. Αύτό θεωρήθηκε καλός οίωνός. Ή Πυθία 

nροέλεσε καί προμάντευσε τό θρίαμβο τών έλληνικών όπλων 
πού πράγματι έπακολούθησε. Ό τότε άντιπρόεδρος τής Άρ-
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χαιολογικης Εταιρείας Γεώργιος Μιοτpιωτης, ολος χαpά κι έv

θοuοιαομο γιά τό εϋpημα αύτό, έστειλε ατόν άpχιοτpάτηγο Διά

δοχο Κωvοταvτϊvο, οτό Μέτωπο, τό άκόλοuθο τηλεγpαφημα: 

"Ό θεός τοϋ φωτός έπέτpεψε ίνα έξαχθή έκ τώv κόλπων της 

γης έv Δελφοϊς άγαλμα Νίκης, ώς cΊpιοτος αίωvός τοϋ άρξομε

vοu ιεροϋ άγώvος και τώv νικών, δι' cις οuγχαίpομεv Υμάς". 

Ο Απόλλων, που τόv «τpεμαv κι' οί θεοί κι όλοι τόv πpοοκu

vοϋοαν", κατά τόv θεϊο Ραψωδό της Ιωνίας, έκανε τό θαϋμα του 

προμαντεύοντας τή νίκη τώv έλληvικώv όπλων. 

Τά πλούτη τοϋ Απόλλωνα ήοαv άμύθητα. Ήταν ό πλοuοιώτε

pος άn' όλους τούς θεούς. Άnό έnιγpαφές, πού βρέθηκαν 

ατούς Δελφούς καί οτή Δηλο nληpοφοpούμεθα τό πόσο μεγάλη 

ήταν ή περιουσία του. Βρέθηκαν οέ λίθους χαρα'{μέvοι προύπο

λογιομοί τοϋ ίεροϋ του. Παρά τίς μεγάλες δαπάνες γιά τήv συ

ντήρηση όλόκληρης στρατιάς άπό ίερεϊς, ίέρειες καί βοηθητικό 

προσωπικό, παρά τά τεράστια έξοδα γιά τελετές καί άγώvες, οί 

προύπολογιομοί έδειχναν μεγάλα περισσεύματα, ϊοως γιατί οί ίε

ρεϊς τοϋ 'Απόλλωνα ποτέ δέ χρηομοδοτοϋοαv χωρίς σοβαρό 

άvτάλλαγμα. Άκόμη, γιατί άπ' όλα τά μέρη της "Ελλάδας συνέρ

ρεαν άμύθητα πλούτη οτό δελφικό ναό, οέ χρήματα, οέ άvαθή

ματα καί οέ έργα τέχνης. 

Αίώvες καί αίώνες κύλησαν άπό τότε πού έσβησε ή δόξα τοϋ 

άρχαίοu κόσμου τών Δελφών. Ό Χριστιανισμός ξερρίζωσε άπό 

τίς ψυχές τών Έλλήνωv τόν έκηβόλο θεό: 

Τώρα οί θεοί και οί θέισες 

πιο δέν είναι, 

κ· οί λειτουργοί, οί προφήτισσες, 

τό τάματα, οί παιάνες 

παν 6λοΙ πόνε τό εϊδωλο 

θαμμένο, όσβολωμενο, 

[βορβοροι τό συντρίψονε 

και Γαλιλαίοι τό διώξον. 

τραγουδά ό Παλαμάς. 

«Ούκέτι Φοϊβος έχει καλύβην. Ού μάντιδα δάφνην. Ού nαγάv 

λαλέοuσαν. Άπέσβετο καί λάλον ϋδωρ». Ρημάχτηκε ή καλύβα 

τοϋ Φοίβου Άπόλλωνα καί στέρεψε τό λαλούμενα της Καστα

λίας νερό. Πuθίες καί Ήροφύλες καί Σίβυλλες χαθηκαv κι έπα

ψαν τά δαφνόφυλλα vά καιν καί νά λιβανίζουν κι· οί μάντισσες 

σταμάτησαν χρησμούς πιά νά προσφέρουν. 

'Έτσι είπαν κι· έτσι νόμισαν. Μ' αύτό δέν είναι άλήθεια. Κι' αν 

ρημάχτηκε ή καλύβα τοϋ Μοuσηγέτη θεοϋ, κι' αν έκλεισαν τά 
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χείλη τής Πυθίας, τό πνεύμα τών Δελφών καί τό νόημα τού 
Άnολλώνειου χρησμού πάντα ζεί. 

Γυιέ τής Λητώς, 

Κι όν στρώθηκε συντρίμματα 

τό θείο σου τέμενος στή γή, 

πού είναι τής γής τό κέντρο, 

όμως ή δάφνη ή μαντική 

φυτρώνει πάντα καί πετά 

βλαστάρια τόσα 

γιά μιάν Πυθίαν πού κατοικεί 

μές στήν ψυχή μας καί μιλά 

τή μυστική της γλώσσα 

τραγουδά ό άλησμόνητος Σμυρναίος ποιητής Στέλιος Σπερά

ντσας. 

Μέ τή μυστική γλώσσα τής Πυθίας οί άνθρωποι κάθε έnοχής 

καί κάθε τόπου, μαζί μέ τό θρόϊσμα τού 'Άλσους τών Δελφών καί 
τό κελάρυσμα τής άείρροης Κασταλίας, θ' άκούνε καί τά λόγια 

τού Φοίβου 'Απόλλωνα: 

- «Νά βασιλεύη πάντα στίς ψυχές σας ή Δελφική 'Ιδέα. Τό

πνεύμα τών Δελφών ας μή nάψη ποτέ νά ζή καί νά σάς κυβερνά. 

Άnολυτρωθήτε άnό τά μίση καί τίς έχθρότητες. Δημιουργήσετε 

ενα κόσμο ψυχικής γαλήνης, άνώτερης άρμονίας, άδελφικόν, 

όλο άγάnη. Καί κλείσετε μέσα σέ μιά μόνη λέξι, τή λέξη ε ί ρ ή -
ν η , όλους τούς νόμους κι' όλο τό νόημα τής ζωής». 
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Η «ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΥΗΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Μίpκα Κωτσαpίδη 

Κάπως καθυστεpημένα ίσως άτενίζουμε νέο έτος 1993. Μέ 

τόλμη, θάppος καί όpαματισμό Πέpα άπό στενές άστpολογικές 

έpμηνείες καί nαpεpμηνείες, ή θεοσοφική 'Εταιpία σάν παpα

καταθήκη τής γνώσης είναι ένας πνευματικός όpγανισμός πού 

έχει γpάψει ίστοpία καί πού κοιτάζει τό μέλλον μέ nappouoia. 'Η 

μεγάλη μεταστάσα άδελφή μας 'Ελενα Πετpόβνα Μπλαβάτσκι 

αφησε τεpάστιο έpγο πίσω της, έpγο πού συνέχισε ή Πpόεδpος 

τής Έταιpίας Άνί Μπεζάν, συνεχίστpια τής όποίας είναι ή σημε

pινη Πpόεδρος Ράντα Μnάpνιεφ ατό ασpαμ στό Άντνάp 

Ή θεοσοφική Έταιpία άκολουθεί πιστά τίς έντολές τών Δι

δασκάλων (Μαχάτμα) ατόν πpογpαμματισμό τών στοών. Συνεχί

ζει τό νήμα τών Άντίπτς καί δέχεται τήν χάρη καί εύλογία Τους. 

Είναι ένας χαρισματικός πνευματικός όpγανισμός, όχι όμως 

τόσο μαζικός. Ή μύηση είναι έpγο τών όλίγων καί έκλεκτών ψυ

χών πού είναι ώριμες άnό καιρό στό νά δεχθούν τήν κλήση γιά 

μαθητεία. 

Μαθητεία δέν σημαίνει παρακολουθεί κάποιες διαλέξεις, μα

θητεία σημαίνει: μένω ξάγρυπνος πνευματικά, ώστε νά άνοίξει τό 

τρίτο μου μάτι. καί νά γίνω ένοpατικός, νά άφυnνιστούν τά σά

κpας (κέντρα) καί νά άναπτύξω τίς λανθάνουσες μου δυνάμεις, 

npάγμα πού άποτελεί καί τόν τρίτο σκοπό τής θεοσοφικής Έται

pίας. Λίγοι οί έκλεκτοί, όμως καί λιγότεροι οί Μύστες. 

Σέ άναμονή τού Ματpίγια, 
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Β. ΓΟΥΣΙΟΥ - ΠΕΛΑΣΓΟΥ 

1) ΝΕΟΙ ΔΡΥΪΔΑΙ

ιΛιΣΟΣ 

Έν μέσω τού δρυμώνας, είς ξέφωτον ίερόν 

κατά τών Προγόνων τήν παράδοσιν εύλαβώς 

οί Δρυίδαι τής 'Ελλάδος έσυνάχθημεν 

τά τής θρησκείας ήμών νά τελέσωμεν 

καί τάς λειτουργίας. 

Μέ κλάδους Δρυός στεφανωμένοι 

είς τών Άμαδρυάδων ποτέ τό 'Ιερόν Δάσος, 

τής Μακεδονίας μας, 

προσήλθαμεν πιστοί 

είς ό,τι τής Μητέρας Δήμητρας 

ή παλαιά άνάμνησις έπιβάλλει νά προσφέρωμεν. 

Εϊμεθα έν πλήρει συγκινήσει 

καί δακρύοντες δι' αύτήν τήν άπροσδόκητον 

- (μέσ' τήν σιωπήν μας όλοι

μετά μακραίωνα σιγήν καί φόβον)

αύτήν σύναξιν

- πού ή βαθεία πίστις καί άγάπη

είς ό,τι τόν Έλληνισμόν έλάμπρυνεν-

πού μέ τόσην φροντίδα καί άκοίμητον καρτερίαν

χρόνια πολλά προετοιμάζαμε νά γίνη,

ώσάν τόν κρίκο πού έσπασε

πρό μιάς καί μισής χιλιετίας

νά θέλωμεν καί πάλιν νά προσθέσωμεν

στόν' Ιερόν τού 'Έθνους μας Δεσμόν.

2)ΜΝΗΜΗ

Περιμέν(ψε χρόνους, αίώνας, άμίλητοι 

κάτω άπό τούς γυμνούς βράχους τού γρανίτου 

μέ τό γιγάντιο άγαλμα τής Μητέρας νά κλαίη 

θηλάζοντας άπ' τούς μαστούς της τά χελιδόνια 

ταίς έλπίδες μας. 

Πέρα άπό τό άμίλητο νερό τής πίκρας 

μάς κτυπούσε ό άέρας τών καμμένων ίερών μας. 
Στά μάτια μας έμπαινε ό καπνός τών δαφνώνων. 
Ήμέραις καί νύκταις άκούοντο οί ξένες φωνές 
τών φαιοχιτώνων 

1993 
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τώv δούλων έvος άλλότριου θεού 

γέρου καί άλλοπρόοαλλου 

πού οτήv 'Ελλάδα θέλουν μέ τό μαχαίρι vά έπιβάλλουv. 

Έζήσαμε αίώvας έτσι 

μέ τό άλάτι τής μοναξιάς μας ατό στόμα 

καίγοντας τήv μικρή φωτιά στήv έοτία τής μνήμης, 

κρατώντας την άσβεστη ο' όλη αύτή 

τήν μεγάλη νύκτα τής άγρυπνίας. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΛΙΣΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 208 σελ. 366 
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Στό τελευταίο τεύχος τού Ίλιοοού, πού ειχε τήv καλωσύvη vά 

φιλοξενήσει όριομέvες σκέψεις μου, παραλήφθηκαν άρκετές 

λέξεις, έτσι πού vά άλλοιώvεται έκεϊvο πού ηθελα vά πώ. Δέv 

ξέρω πού όφείλεται τό λάθος, 'ίσως vά στάλθηκε λαθεμένο άvτί

γραφο. Παρακαλώ λοιπόν, δημοσιεύετε ατό έnόμεvο τεύχος σας 

τήv παρακάτω συμπλήρωση: 

«όμως χαρακτηριστικά τής καθαρής, τής άληθιvής άγάπης, 

ειvαι ή άvιδιοτέλεια, ή αύτάρκεια έκείvου πού άγαnάει, όλους 
καί όχι έnιλεκτικά, τό αϊοθημα δτι δέv περιμένεις τίποτε γιά 

άvτάλλαγμα, άλλά δτι έvεργεϊς ετσι, βλέποντας τόv έαυτό σου 

ώς τμήμα μιας όλότητας 

Δηλαδή παραλείφθηκαν λέξεις μετά τήv λέξη αϊοθημα. 

Μέ άδελφική άγάπη 

Γ.Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 
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ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

(ΠΡΩΗΝ ΤΕΚΤ. ! ΟΜ .
.
. ΕΚΔΡΟΜΩΝ) 

Ο «ΙΛΙΣΟΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ «ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ΧΑΡΜΟΣΥΝΩΣ 

ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚ ΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ

ΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ 

ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ 29n ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992: 

«ΟΤΙ ΧΡΟΝΩ ΜΑΚΡΩ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΙΣ ΤΡΟΠΟΙΣ ΤΗΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Α ΓΑΠΗΝ 

ΑΛΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΛΙΑΛΙΛΟΝΤΕΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΩΦΕΙΛΟΥΣΙΝ». 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ Ε ΚΦΡΆΖΕΙ ΤΑ ΘΕΡ ΜΌΤΑΤΑ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ ΠΡΑΤ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927 

ΜΕ ΕΜΒ ΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ: «ΦΥΣΙΣ - ΑΛΗΘΕΙΑ -

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ». 

ΣΥΝ ΙΣΤΆ ΔΕ ΙΔΙΑΙΤ ΕΡΩΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑ

ΚΟΛΟΥΘΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Κ ΑΙ ΤΗΝ ΕΓ

ΓΡΑΦΗΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ. (ΤΗΛ. 3236703) 

1993 
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Η θεοσοφική Εταιρία εν Ελλάδι 

Βοuκοuρεστίοu 25, 106 71 Αθήνα 

Τηλ 3620 702 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1993 

1 Πεμnτη 

2 Ποροοκευη 

6 Τριτη 

8 Πεμπτη 

9 Ποροοκευη 

20 Τριτη 

22 Πέμπτη 

23 Ποροοκευη 

27 Τριτη 

29 Πέμπτη 

30 Παρασκευή 

ΜΑΪΟΣ 

4 Τριτη 

6 Πέμπτη 

7 Παρασκευή 

11 Τριτη 

13 Πέμπτη 

14 Παραοκευη 

18 Τριτη 

20 Πεμπτη 

ΑΡΤΕΜΙΣ Av. Τ ριοvτοφυλλοπουλος Διδοοκολιες τής 

έοωτερικής επιοτημης 

Κ ΜΕΛ/ ΛΟΣ Π. Αvογvωοτου Εοριvη Ιοημεριο - Η θεο 

τοϋ Κολλους 

ΗΛΙΟΣ θ. Κοφετζοπουλος - Οι επιθυμιες και η εκ

πληρωοι τους 

ΑΠΟΛΛΏΝ Χορ. Κατοορδής - 'Η ψυχη κοτο τους Χολ-

ΑΛΚΥΏΝ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

δοίους 

Πολ. ·Αvτζοκος - Κρισναμούρτι 

Π Ποπαολιώτης - Η θεοσοφία οτήv πράξη 

Χρ. Κομαρωτοκης: Περι τώv διδασκάλων τής 

Σοφίας - Μερος Γ 

Κ. ΜΕΛ/ΣΟΣ Π. Άvαγvώοτου - Εσωτερικό φώς έκ τώv Πυ

θαγορείων 

ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Ζωvτας την καθημερι-

νότητα (ύπο τό πριομο τώv διδαοκολωv) 

ΑΠΟΛΛΏΝ Γ. Σιβρής - Ό ρόλος τής θ.Ε. οτήv όvομορ

φωοη τοϋ όvθρώπου 

ΑΛΚΥΏΝ Πολ. ·Αvτζακος - Κριοναμουρτι 

ΗΛΙΟΣ Π. Παπαολιώτης - Ή στιγμή τοϋ θαvοτου 

ΑΡΤΕΜΙΣ Άv. Τριανταφυλλόπουλος - Διδοοκολιες τής 

έοωτερικής έπιοτήμης 

ΕΟΡΤΗ ΛΕΥΚΟΥ ΛΏΤΟΥ 

ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Ή nρογματικη γνωοη 

τοϋ έοωτερικοϋ έουτοϋ 

ΑΠΟΛΛΏΝ Χαρ. Κατοορδής - Η ψυχη κατά τηv Παλαιό 

Διαθήκη 

Κ. ΜΕΛ/ ΛΟΣ Παν Αvαγνωοτου - Εοωτερικο φώς έκ τώv 

Πυθογορειωv 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

θ. Καφετζόπουλος - Άοκηοεις-όφελη και 

βλάβες (κατά τους Διδασκάλους) 

Χρ. Καμορωτόκης - Περι όρετής 
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21 Παρασκευή 

25 Τρίτη 

27 Πέμπτη 

28 Παρασκευή 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Τρίτη 

3 Πέμπτη 

4 Παρασκευή 

1 Ο Πέμπτη 

11 Παρασκευή 

ΙΛΙΣΟΣ 1993 

Πολ. Άντζακας: Κρισναμούρτι 

Κ. Ήλιάδης - Όρφέας καί όρφικοί 

ΑΛΚΥΩΝ 

ΗΛΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής-Ό ρόλος τής θ.Ε. στήν άναμόρ

φωση τού άνθρώπου 

Κ. ΜΕΛ/ ΛΟΣ Παν. Άναγνώστου -'Εσωτερικό φώς έκ τών 

Πυθαγορείων 

ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - θεοσοφία καί Πνευματι

σμός 

ΑΡΤΕΜΙΣ Άν. Τριανταφυλλόπουλος-Διδασκαλίες τής 

έσωτερικής έπιστήμης 

ΑΛΚΥΩΝ Πολ. "Αντζακας -Κρισναμούρτι 

ΑΠΟΛΛΩΝ Συζήτηση περί μετενσαρκώσεως 

Κ. ΜΕΛ/ ΛΟΣ Παν. Άναγνώστου -'Εσωτερικό φώς έκ τών 

Πυθαγορείων 

Ή Στοά τού Βόλου «'Ελευθερία» συνεδριάζει κάθε δεύτερο Σάββατο μέ 

θέμα: «Τό κλειδί τής θεοσοφίας». 
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... νά στείλης τή συνδρομή σου 
γιά τό 1993 δραχ. 2.500 
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Η ι'Ίr1οι α ουvορομή yιci τc') ΙΥ9) ΓΕ IKEYElAI 
ο I ό Ε Π I Π Ε Δ Ο CJ) 1 Λ I Α Σ rr ο ι> τ ή v Ω v i β ο ο ο v 
i:c)ιι\οvτικc'χ τό μ{γιο ro μέf)οι., τc;) ν ουvορομη1ώv. Ο 
1 Λ I Σ Ο Σ Uά μπιψiοη vc'x nντο ποκριUη στά ι ί,ohc� 
του, ΜΟ Ο αν οι ουvbf)ομητοί i:μβc'χοοι>v 
ΑΜΕΣΩ τήv συνορομή 1 οσ ι:'τοι>ι., καί αvο�ττύί,ουv 
δραστηριότητα yιά τήν ,ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ �ΟΥ 
τών συνδρομητών. 

Έι\ πίι,ομε, οτι δ{ \' t)ά ' (ΡΕΙαοc)η υ ιτόμvησιι.;. Κοί 
μέ τήν προσbοκία αυ1 ή, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥι\ΙΕ Sιφμά γιά 
όλα οοα οι αγαπη ιοί ουvbρομηταί μαι., θά 
πράΕ.ουν. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 

είναι Βουκουρεστίου 25, α· όροφος, 

Κωδ. 106 71, είναι άνοικτά κάθε ή μέ

ρα άπό 1 0.30-1 , έκτός Σαββάτου καί 

Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν rϊ τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυvσιν: «Πολυδεύκην 

Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71, 'Αθήνας». Ή άnο

στολή μέ Τραπεζική έντολή μας δυ

σκολεύει πολύ. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΛΙΣΟΥ 

ΓΙΑ το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

- ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 1992:

2.000 Δρχ.

- ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 1993:

2.500 Δρχ

ΓΙΑ το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

- ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 1992:

3.000 Δρχ.

- ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 1 993:

3.500 Δρχ

ΒΙΒΛίΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

- ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΕΤΡΕΣ

- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΕΠΟΥ:

1) ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ,

2) ΤΑ ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ,

3) ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

- ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

(ΠΟΙΗΜΑΤΑ)

- Γ. ΚΑΚΑΔΕΛΛΗ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜ

ΣΙΝΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος:Παν.Βλαχόπουλος 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Λαμία: Γ. Μουτάφης 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Γ. Χωριατέλλης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

Τ.Κ. 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ. 474.815 

ΔΩΡΕΕΣ 
ΣΤΗ ΘΕΟΣ. ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ 

Η ΑΔ. ΑΡ. ΤΖΟΥ ΛΑΤΗ 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 

ΣΠ. ΝΑΓΟΥ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΡΧ. «65.000» 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

'Ιδρυτής: 
t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζακας 

Τιμή τεύχους: Δρχ. 500 

ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ. 1993 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ .. ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 

α όροφος, Κωδ. Ταχ. 106 71 Τηλ. 3620. 702 

Η Ρ BldVcJtSky 
Η Ρ Blavatsky 
Η Ρ Blav1tsky 
An Bt?sarιt 
An BP-sar t 
C νν Le.1dbeater 
Ν. Srι Ram 
Ν Srι Raπ 
lrv•r g S (.;oι,per 
Vιvekananda 
Elιphas Levι 

(J ε 'Jωτε pικόι, ,<αr,ακτr;:, 1r, rων Ε: uαγγι.;λιu..ν 
τ c, κλf ιδί τηι, θt c,, �:)ψια,, 
Η φωνr τrς οιγης 

θάvαι•Jt, κα. Υnε:pnι:.μι.ν 
Η t ξt..λιξις τηc, ζωrιc, κ'1ι τηc μc,μψηc, 
Η μuστικη '1τοpια H,J τε κ ωνισμοι. 
Προο,·vνισις πρό,, τ 1ν Πραγμα ι,"' 'Jτr τ 1 
Αι βαθuτε,ρα, οψε ., •nς Zc,,nr, 
Η Με τι.;vσάρκ<.v'JΙζ 
t\ 1ρμα Γ ιόγκrι 
Τ v με,γι1 όnopr r ro α μι:ρc,ι, 

β με:pος 
τ 1) βιβλιc των Σ•Jψω1ι 

Luιs c:Ι'lude de S,ιιnt Mart , ιCCE: HUMO 
Papus 

ΥΒ Mr•c,roι 
Φpάντι, ΧJρτμ,ιv 
Αντ Avδr .αvοπουλο,, 
Αvτ Αvδριανο"Ίοι λu ... 
Αντ Ανδριαvι, >uλ11u 
Ιω Βασιλη 
Ιω Βασιλη 
Περιοδικόν, ΙΛ ΣΟΣ.» 
«\ΛΙΣΟΣ» 

«ΙΛΙΣΟΣ» 

Με rενσαι.,κωση 
Π,,αγματε 111 tπι τ�ν αnόκμuφc,,v έπιστ ',.ιων 
Δ :5ασκολιε ζ rων Δι:ιu.δω1ι 
Ο rιαpακε λσος κrιι η δ δυσκαλια του 
Αr,χα οι Ε: λληνF ζ φιλvΟΟψΓJΙ 

υ ανθρωr,ος κJι η lωr 
Οι "-Ιόμοι τ )ι, lωΊ-, 
Το Σημειωματαp•α, νοc, Μ "�τοι, 
Τ ά φυσικά δικα,ωματα το ... ανθpωnου 
r,)μΟι Χ'1Ρτόδt. τοι 
Ε-πιλογr· 1 g55 58, 1 '::15g (, 1 1 cJ6._,- 65 ε κα 

στη δεμέ1ιr 
Ε: πιλογr 19b6 1910 χαr,τοδ<-τc--; 
Εrιλογr 1966-191C δF,ι,ι:.νη 

Τ ά εξοδα εnι α1ιτ καπβολη ε πιβα,:-uνουν τον JψJpαστηv 
ΤΙΜΗ ΤΕ:ΥΧΟΥΣ, ΙΛΙΣΟΥ , Δρχ 50C 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΛΙΣΟΥ,· Δρχ 2 50U Εξc,,τ ΔΡΧ 1.'500 
ιΓ α τό ετvζ 19931 

9UO 
2 brJO 
1 000 
1 000 
1 3ίι0 
� ?Gύ 
1 2CJO 
1 ?(JΙ) 
1 2uo 

1 QC,0 
1 οου

1 5(,Q 
1 2GO 

tJGO 
1 50(J 
3 ΩΟ(ι 
1 uoc

2 30(, 
? 'oc 
2 50(, 
1 200 
2 '500 

800 
2 ::ιυο 

3.0CJO 
2 5GJ 
3.00') 



FRANZ HARTMANN 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

Μία συστηματική παράθεση τών βασικών δι

δασκαλιών τοϋ μεγαλύτερου Δυτικοϋ άλχη

μιστή καί άnοκρυφιστή άnό τόν διακεκριμέ

νο έρευνητή καί Θεόσοφο Φράντς Χάρτμαν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Θεμιστοκλέους 38 - 'Αθήνα 106 78 

Τηλ. 363.0824 - 362.9695 
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