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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 
Διάλεξις στόv «Παρνασσό» 

Οι ΔΕΛΦΟΙ ΗΣΑΝ το π ΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ τής
άρχαίας 'Ελλάδος. Έv τούτοις, δέv είναι όλίγοι έκείvοι πού άποδέ
χοvται τίς άγοραίες άvτιλήψεις ότι οί Δελφοί άποτελουσαv μιά έπι
τήδεια έπιχείρηση τώv ίερέωv γιά ευκολο καί άvόσιο πλουτισμό, 
ότι γινόταν έκμετάλλευση τής εύπιστίας καί άφελείας του μεγάλου 
κοινού της άρχαιότητος, πού δέv ηταv βέβαια διαφορετικό άπό τό 
σημερινό μεγάλο κοινό. 

Οί πρόχειρες καί έπιπόλαιες αύτές ίδέες είναι, δυστυχώς, διαδε
δομένες καί καλλιεργούνται άκόμη καί σήμερα, σέ προκατειλημμέ
νους κύκλους μονομερούς έξετάσεως τώv πραγμάτων. 
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Πρέπει νά έξετάσωμε άμερόληπτα καί προσεκτικά τό θέμα, 
χωρίς νά παρασυρώμεθα άπό τήν γνώμη όποιουδήποτε. Πρέπει νά 
είμεθα ύπεύθυνοι γιά τίς δικές μας άντιλήψεις. 

Στήν άρχαία 'Ελλάδα έζησε ό -κατά γενικήν όμολογίαν- περισ
σότερον πνευματικώς προηγμένος λαός. Μεγάλοι σοφοί καί φιλό
σοφοι, συγγραφείς καί καλλιτέχναι, στούς όποίους όφείλεται τό 
παγκοσμίως άναγνωριζόμενον ώς άνεπανάληπτον «Έλληνικόν 
θαύμα». Άπό σεβασμό, λοιπόν, πρός τό θαυμαζόμενον έλληνικόν 
πνεύμα, θά έπρεπε νά είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, δταν άνα
φερώμεθα στά ίερά καί τά όσια των άρχαίων 'Ελλήνων. 

Εiναι λάθος νά πιστεύεται δτι ή 'Ελληνική Μυθολογία άποτε
λείται άπό θελκτικές άφηγήσεις ποιητικών συλλήψεων μιας 
ζωηρής καί γόνιμης φαντασίας, δπως πολλοί άπατώνται νά τό νομί
ζουν. Ή 'Ελληνική Μυθολογία δέν εiναι συρραφή άπό πρωτόγονες 
άφηγήσεις νεανικής σκέψεως. Εiναι ένας όμορφος, πάρα πολύ 
όμορφος πέπλος, τεχνικώτατα ύφασμένος, ό όποίος καλύπτει, κατά 
τρόπον σοφόν, τίς ύψηλότερες συλλήψεις του άνθρωπίνου πνεύμα
τος, σχετικά μέ τίς άλήθειες της φύσεως, μέ τούς φυσικούς νόμους 
στούς όποίους όφείλεται ή κοσμογένεση, μέ τούς πνευματικούς νό
μους της άνελίξεως της άνθρωπίνης ψυχής, της άνελίξεως του άν
θρωπίνου πνεύματος. 

Ή συμβολική γλώσσα της Έλληνικης Μvcιολογίας δέν γίνεται 
ευκολα άντιληπτή άπό τή βαρβαρική νοοτροπία, άπό τή βέβηλη 
σκέψη πού περιστρέφεται στά ύλικά συμφέροντα. Φανατικοί θρη
σκόληπτοι άπό τή μιά πλευρά, ύλισταί μέ παρωπίδες άπό τήν άλλη 
πλευρά, δέν έδίστασαν νά χαρακτηρίσουν τό άπόσταγμα της έλλη
νικής σοφίας, τήν διδασκαλία των σεπτών Μυστηρίων, σάν ειδω
λολατρεία. 

Οί άρχαίοι 'Έλληνες, εiδωλολάτραι; 
Άς άκούσωμε μερικά άπ' δσα εiπαν καί ας κρίνωμε μέ έλεύθερη 

σκέψη. 
Ό πατέρας της φιλοσοφίας, θαλης ό Μιλήσιος: «Μή πiiσι πί

στευε». 
Όρφικόν: «Εις Ζεύς, εις 'Άδης, είς 'Ήλιος, είς Διόνυσος, είς 

θεός έν πάντεσσυ►. 
Πυθαγόρειον: «Έστιν ήγεμών καί άρχων άπάντων θεός, είς άεί 

έών, μόνιμος, άκίνητος, αύτός έαυτφ δμοιος, έτερος των άλλων». 
'Ηράκλειτος ό 'Εφέσιος: «Κόσμον τόν δε τόν αύτόν άπάντων 

ουτε τις θεών ουτε άνθρώπων έποίησεν· άλλ' ην άεί καί έστι καί 
εσται πυρ άείζωον». 
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Ξεvοφάvης ό Έλι::άτης φιλόσοφος: «Είς θι:ός έv τι: θεuϊσι κuι 
rιvθρο>ποισι μέγιστος;;_ 

·ο Πρωταγόρας: Γιά τυύς θευύς δι-:v μπcψ(JJ vύ. γνωρίζω υCτι-: c.ίv
ύπάpχυuv, υCπ i.iv οι';v ύπάρχοuv. Ι Ιολλά είναι πού έμποδίζουv vά 
γνωρίζω, ιωί ή r�Ι1ι:βαιότης κuί όιότι σύντομος ι::ίvαι ό !Jίος τοC άv
UμoJnou. 

Ό I Ιλάτωv στόv Κριιτύλο: ΙΊά τούς θωύς τίποτα δέν γvωρίζο
μι:, οϋτι: γιά ωύς ιοιοuς, οιΊτι: γιά τύ. όvόμuτι.ί τους. 

ύ Ι Ιί.ύ.τωv στόv Τίμuιυ: Τόv ποιητή ιωί πuτέr(J. τοC σύμπαντος 
ιι,·ιιι όύσιωλο κuvιίς vύ. τόν ύ.vuκuλι'Jψη, κuί i.iv τόv άvuκuί.ύψη ιί
\'ω ιί.όύvuτοv vά rόv ύ.ποκuλύψη σέ αλλυυς. 

Ό ϊοιος στόv Τίμuιο: Έκείvος πού άφοσιο)θηκι-: στή φιλομάθεια 
�-:11ί στ11v ωτuvόηση της r1λήΟι:ια:,;, κιJ.ί άπ' ολι-:ς rou τίς δuvάμιις uύ
τές ΙψL) ηιί.vτωv έχι:ι γuμvύ.σt:ι, είνιιι φυσικό vύ. κιιτ(J.vοη πρ6.γματu 
ιί.Οϊι,·uτu κuί θι-:ϊu, r.iv βt:βuίως τοC είvuι δuvυτόν vά φΟάση τήν άί.ή
θι:ια. 

Ό I Ιλούταρχος στούς ΠαρωJ,ήλους Βίους (�ουμας): 'Όπως ό 
ΠυθαγL)pας θεωροCσι: τό πρωταρχικό "Ον μή άντιληπτό μι'; τίς u.ίσθή
σι::ις, υϋπ ύτωκείμεvο σέ πάθη, άΊJ.' άόρατο, άφθαρτο καί ϊι.ντιληπτό 
μ6νο μέ r6 \'OtJ. έτσι �-:αί ό :'-Jουμας. πού r1παγ6ρευσε νά λατρεύουν οί 
ι:ιωμαίοι παραστάσεις θεου άvθρωπόμορφι;ς ή ζωόμορφες. 

Ό ίδιο; στοιις Παρα)).11λους Βίους (Κάμιλλος): Νά πιστει'Jη κα
\'Είς τυφλά καί νά μήν πιστεύη καθ6λου είναι καί τά δύο σφαλερά, 
έξ αίτίας της άvθρώπιvης άδυναμίας. πού δέv έχει όρια. ϊι.λλά παρε
κτρέπεται καί φθάνει άλλοτε σέ δεισιδαιμονία καί θρησκοληψία. 
�-:ι' άλλοτε σέ τcαραμέληση καί περιφρόνηση τώv θείωv. 

Ό ΠλωτΊνος στiς <ϊΕ,•νεάδες;;: Ποτέ τό μάτι όέν μπορεί vά ίδη 
τό\· ηλιο, αν δέν έχη γίνει όμοιο μέ τόν ηλιο. ουτε μιά ψυχή μπορεί 
νά ίδη τήν ώραιότητα. αν δέν έχη γίνει ή ίδια ώραία. Πρέπει. λοι
πό\'. πρώτα ,,ά γίγη καθένας όμοιος μέ τόν θεό Κ(J.ί ώραϊος αν πρό
�-:ει ται ,·ά ίδη τόν θε6 �-:αί τήν ώραιότητα . 

• 

Βλέπομε μέ πόσην εύρύτητα πνεύματος οί "Έλληνε; άντιμετώπι
ζαν τό θέμα ηiς θεότητας. Καμμία είδωλολατρεία. Άπ' έναντίας. 
έλευθερία σκέψεως. έλευθερία έρεύ,·ης καί άναζητήσεως της '.Δ.λη
θείας. 

Έν τούτοις έξακολουθουν νά είvαι πολλοί έκεινοι πού όνομά
ζου\' τούς άρχαίους "Έλληνες είδωλολάτρες καί πού χαρακτηρίζουν 
τψ· έλληνική μυθολογία σάν δημιούργημα πρωτογόνου σκέψεως. 
'Αντελήφθησαν τούς μύθους σάν ίστορία καί χωρίς νά είG"'ι.ωρή-
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σουv στή μυστική σημασία τους, έσπευσαν vά τούς καταδικάσουν 
σάv άφελε'iς καί πρωτόγονες άφηγήσεις η vά τούς θεωρήσουν σάv 
συμβολισμούς μετεωρολογικών φαινομένων η σάv προεκτάσεις 
ίστορικώv γεγονότων. 

Ό σοβαρώτερος έχθρός της Γνώσεως δέv είναι ή άμάθεια, άλλά 
ή ήμιμάθεια, ίδίως όταν είναι συνυφασμένη μέ τή δοκησισοφία. 
Έξεφύλλισαv τήv Μυθολογία του Dechaπηe καί έvόμισαv ότι 
έγvώρισαv τόv συμβολισμό της Έλληvικης Μυθολογίας! Άλλά ή 
Έλληvική Μυθολογία έχει περιεχόμενο φιλοσοφικό, έχει περιεχό
μενο πνευματικό, έχει περιεχόμενο μυστηριακό. Άπορρέει άπό τά 
άρχα'iα Μυστήρια. 

Τί ησαv τά άρχα'iα Μυστήρια; «Πολύς ό λόγος καί δυσερμήνευ
τος» όπως γράφει ό Παύλος περί Μελχισεδέκ (στήv πρός 
Έβραίους έπιστολήv του). 

Ό Πλάτων λέγει ότι έκε'ivοι, οί όπο'iοι έσύστησαv τίς μυστικές 
τελετές δέv ησαv άνθρωποι τυχα'iοι. Καί ότι μεμυημέvοι είναι έκε'i
vοι οί όποίοι έχουν φιλοσοφήσει μέ τόv σωστό τρόπο. Οί «όρθώς 
πεφιλοσοφη κότες». 

Τά Μυστήρια ησαν πανάρχαια. Άπό αύτά άπέρρευσε ή 'Ελληνι
κή Μυθολογία. Άπό τούς «όρθώς πεφιλοσοφηκότας». Άκολούθως 
έπενέβη ή ποίηση του Όμήρου καί του 'Ησιόδου, τούς όποίους κα
τηγορε'i ό ίδρυτής της Έλεατικης Σχολής Ξενοφάνης ό Κολοφώ
νιος, ότι ένόθευσαν τήν 'Ελληνική Μυθολογία καί άπέδωσαv στούς 
θεούς άvθρωπομορφικές ίδιότητες καί άvθρώπιvα πάθη. Τό ίδιο 
έκαμαν καί οί λοιποί ποιηταί, καθώς καί οί τραγικοί. Έχρησιμοποί
ησαν τούς μύθους, τούς έπεξέτειναν μέ τήν ποιητική φαντασία 
τους, έπρόσθεσαν νέα στοιχεία, σέ τρόπο πού ή άποκρυπτογράφη
ση της άρχικης τους έννοίας-όπως ύποστηρίζει ό Δημ. Ίωαννίδης
κατέστη φοβερά δύσκολη, αν όχι άκατόρθωτη. 'Ιδίως γιά τή σύγ
χρονη όρθολογιστική σκέψη. 

Οί μύθοι άπευθύvοvται στόν ζεστό ψυχικό κόσμο, όχι στήν 
έγκεφαλική σκέψη πού είναι ψυχρή. Κεντρίζουν τή δημιουργική 
φαντασία, γιά νά τήν ώθήσουv vά συλλάβη τή φιλοσοφική- Μυ
στηριακή Άλήθεια, πού κρύβεται κάτω άπό τή συμβολική άλληγο
ρία. 

Τά Μυστήρια, είπαμε, ότι ησαν πανάρχαια. Καί οί Δελφοί πα
νάρχαιο μυστηριακό - μυητικό κέντρο. Πνευματικό κέντρο των 
Δωριέων. Άπ' αύτό ό Λυκούργος έvεπνεύσθη τή θεσμοθεσία του. 
Τούς Δελφούς έπεσκέφθη ό θείος Πυθαγόρας, ό «Υίός του Άπόλ
λωvος», μετά τήν έπίσκεψή του στήv Έλευσίvα, όπου ό Ίεροφά-
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vτης λέγπuι οτι του π:αρειωρησι-: τή θέση του στήv η:i.ι-:τιi τίJιv Μυ
cττηρίωv της Δήμητρος. 

Στο11ς Δελφούς ό I Ιuθαγόρας ι':μειvF: ι':vαv όλόκληρο χρόνο, κατ' 
r:iλλυι�ς διόάσκωv καί κατ' c1λί.υuς διόασκόμι-:vυς- μολονότι ω�τά τά 
όίιο ι;ίvuι άλληλέvόετα, όιότι <<ό όιόάσκωv δίς όιόάσπτω>, - π:ρίv 
vϊι φύγη γιι1 τή ΜF:γάλη Έλλάόα καί vά ίόρύση στήv Κρότωνα τό 
π:ι:ρίφημοv 'Uμακοειοv καί τόv I Ιuθαγόρι:ιο ΔΕσμό, ό όπ:οιος -οπ:ως 
σωστά π:αρατηρι;ι ό Σuρέ- F:ivω ή Μητr.ρα της Γlλατωvικης Άκα
όημίας καί ή Μάμμη ολωv τίJJv ίόωλιστικίJ)V Σιοί.ίJ)V. 

Uί Δελφοί, λοιπ:όv, ΙJπ:ηρξαv μυστηριακό - μι,ητικό κέντρο π:α
vάρχuιο, τό όπ:οϊο, μέ τό π:έρασμα τίJ)V αίώvωv ι1vυψu')Οηκε άπ:ό τή 
λατρι;ία της 1 'ιιίας καί τοί:, 1 Ιοσι-:ιΟίJ)\'Ος στή λατρι-:ία της μuστηρια
ι,_:ης θεας Δήμητρος, της θεότητος της Δικαιοσύνης Θέμιδος καί τr.
λος το- θεοC τοtι Φωτός καί της Μυ σι1-:11ς Άπ:όλλωνος, άρχηγέτοu 
τώv Μουσών. τοί:ι Χρυσοκόμη καί Άργυρότοξου. 

· Υ π:cί.ρχει ομως εvας αη:γκτος καί π:αντοόύvαμος φυσικός Νό
μος. '() Νόμος τι1ς ι1κμης καί π:αρακμ11ς. Κανείς θωμός δέv μπ:ορι:ι 
νά μείvη άπ:ρόσ[iλητος άπ:ό τή φθορά ΊΟΙJ π:αvδαμάτορος χρόνοιJ. 
Τήv άν · ψωση καί τήv άκμ ή θά τήν διαδεχθη ιΊvαπ:όφε κτα ή π:τώση 

ι,_:αί ή π:αρακμ,i, «Ι Ιάvτα ρεϊ, ι-:ίνuι δέ π:αγίως ούδι-:ν» λr.γει ό Ήρά
ι,_:λι-:ιτος. Δέν π:ρέπ:ι-;ι νά κρίvωμε το(Jς θωμούς άπ:ό τά γεγονότα της 
ι-:π:οχης της π:αρακμης. άλλά άπ:ό τήv f:π:οχή της άκμης. π:ρίv έπ:έλθη 
,; vόθε1,ση καί ή διαφθορά. 

Οί Δελφοί ησαv π:αvάρχωο μι,στηριαι,_:ό-μuητικό κr.ντρο. Ή μr.
γάλη τους άκμή έσημειc�θψ:F. στήν αί,γή τών ίστορικών χρόνων. 
Τόv l)o ωί τόν ο αίώνα π:.Χ. ιωί έξακολούθησε μέχρι τών Μηδι
ι,_:ών π:ολέμων. Ό θρυλος συ\'δf:ει τοίJς Δελφούς μέ τή χορεία τίJJV 7 
σοφών της 'Ελλάδος. Τί σημαίνει το - το: 'Ότι .1ελφοί καί σοφία 
11σω· άλληλένδι::τα. Οί Δελφοί · π:ηρξαν ό π:νευματικός όδηγός καί 
σι'ιμ βοuλος το - άρχαίου ι-:όσμου. 

* 

Ήρχοντο άπ:ό π:αντοC. άπ:ό τίς έλλφ·ιι-:ές π:όλει;. ;ωt:Jώς καί άπ:ό 
τίς βαρβαριι-:ές. ά,·τιπ:ρόσωπ:οι στεφανωμέ\'Οι μέ δάφ,·η. γιά ,·ά συμ
βουλευτο ·ν τόν ':\π:όλλωνα. Καί π:ρίν μπ:ουν στό ναό το· θεοC τotJ 
Φωτός. έδιάβαζω· τά .1ελφιι,_:ά γνωμιι,_:ά. π:ού ησω· άπ:όσταγμα της 
�Ιυστηριαι,_:ης _οφίας: «Γνιί>θι σαύτό\')). «Μηδέν αγω'>>. «Έγγύα 
π:άρα δ' άτα». ι,_:αθc�ς καί τό π:ερίφημον ΕΙ. γιά τήν έρμηvεία του 
όπ:οίου ό ίερε · ς τιί>,· .1ελφcί>ν Πλο · ταρχος έγραψε,· όλόκί.ηρο βι
βλίο στή σειρά τών «Ήθιι,_:ών)) . 

Ήρχοντο νά συμβουλευθοuν τόν ':\π:όί),ω,·α. καί τό Μαντειο,· 
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εδιδε τούς χρησμούς του Λοξία. Κατά τήv άρχαία προσφυέστατη 
εκφραση «Ό θεός ουτε λέγει, ουτε κρύπτει, άλλά σημαίνει)). Τή 
σημασία του χρησμου πρέπει vά διαγνώσουν οί συμβουλευόμεvοι 
τό Μαντείον. Οί χρησμοί ησαv σοφοί κατά τούς χρόνους της πνευ
ματικής άκμης του Μαντείου. 'Ήταν τότε άγvό καί σοφό τό 'Ιερα
τείον. Κατείχε τήv Άρετή καί τή Γνώση. Άλλ' «Ού τά πάντα τοίς 
πα.σι ρητά)). 'Εκείθεν πηγάζει ή άvαγκαιότης του συμβολισμου. Καί 
εivαι πολύτιμη ή συμβουλή πού δέv δίδεται μέ τρόπον έπιτακτικόv, 
άλλά ύποβάλλεται στήv έλεύθερη κρίση έκείvου πού ζητεί τή συμ
βουλή, ώστε ύπεύθυvα vά άποφασίση ό ιδιος καί όχι δουλικά vά 
ύπακούση. Διότι ή τυφλή ύπακοή δημιουργεί δούλους καί όχι έλεύ
θερα άτομα. 

Αύτά όμως, συνέβαιναν κατά τούς χρόνους της άκμης του Μα
ντείου. Δέv θά κριθη ή ίερότης των Δελφών άπό τούς χρόνους της 
παρακμής, όπως δέv μπορουv vά κριθουv οί ύπέροχες διδασκαλίες 
του Ναζωραίου άπό τούς λόγους καί τίς πράξεις έκείvωv πού ίσχυ
ρίζοvται ότι τόv έκπροσωπουv έπάvω στή Γη. 

'Όσοι κατηγορουv τό 'Ιερατείο των Δελφών, ϊσως vά έχουν, 
ϊσως καί vά μήv εχουv άδικο, διότι κατηγορουv τό 'Ιερατείο της πα
ρακμής. Πάντως τό άρχαίο 'Ιερατείο ηταv άψογο. Γι' αύτό έπέσυρε 
τόv γενικό θαυμασμό καί τήv κοινή έκτίμηση. 

Άλλά ό πλουτισμός εivαι πηγή διαφθοράς. Οί Δελφοί εγιvαv 
πάρα πολύ πλούσιοι, ώστε ϊσως vά μήv ηταv πιά δυνατόν vά διατη
ρήρσουv τήv άρχική τους άγvότητα. Φυσικόv έπακόλουθοv ή παρα
κμή. Καί δέv άρκεί εvας Πλούταρχος, γιά vά ξαvαφέρη τήv παλιά 
άγvότητα. Άλλωστε, όλόκληρος ό άρχαίος έλληvικός κόσμος εiχε 
μεταπηδήσει στό κατωφερικό τόξο της παρακμής, μετά τόv όλέ
θριο Πελοποννησιακό πόλεμο καί τά άvαπόφευκτα έπακόλουθά 
του. Οί Μακεδονικοί χρόνοι μέ τούς άτελεύτητους έμφυλίους πολέ
μους των έπιγόvωv του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, ύπηρξαv παρακμής 
χρόνοι καί άκόμη χειρότεροι οί σκοτεινοί χρόνοι της Ρωμαϊκής κα
τακτήσεως. 

'Όπως άvαφέρει ό Πλούταρχος στόv Βίο του Σύλλα, ό αίματο
βαμμέvος δικτάτωρ εστειλε τόv στρατηγό του Κάφι vά λεηλατήση 
τούς θησαυρούς των Δελφών. Ό Κάφις έδίσταζε, φοβούμενος τήv 
βεβήλωση του Ίερου. Καί όταν μερικοί του εiπαv ότι άκούστηκε vά 
άvτηχη ή κιθάρα του 'Απόλλωνος, έσπευσε vά τό γράψη στόv Σύλ
λα, μέ τήv έλπίδα vά τόv πείση vά άvακαλέση τή διαταγή. Ό άδί
στακτος όμως δικτάτωρ θρασύτατα, άλλά καί εύφυέστατα, άπήvτη
σεv ότι άπορεί πώς συνέβη vά μήv καταλάβη ό Κάφις ότι τό vά παί
ζη κιθάρα ό θεός εivαι σημείο πώς χαίρεται καί όχι πώς όργίζεται. 
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:\Jά π6ρη, λοιπόν, μέ θ6ρρος τ6 r1φιερu'ψατu, διότι ό θεός ι::ύzuρί
στως τά δίνει. 

Εύχαρίστως Οά τούς έδινε καί τό ·ιερατεϊο τΙJJV άρχαίωv καί 
uψαίωv χρόνων της άκμης. όιότι ηταν άδιάφορο γιά τούς θησω.J
ρούς καί άδιάφθορο άπό τούς θησαυρuύς. 

Άλλ6 τό Ίψατϊίο της παρuκμης, κάθι:: ·ιεpαπϊο παρωφης, εί
\'Ul τφοσκuλλημέvο στ6 ω.ω.ί. άγα!:Ιu. Δ,;v μπορουσε όμως v6 άvτι
σταίJη στή Ι)ωμαϊκή ί1ία. "Ο Κ6φις άρπάζει τοt;ς θησαυρούς, όπως 
τούς ειχαv άpπαξει καί οί Φωκεϊς στούς Φωκικούς πολέμους. 
Άλλα ιό άμόpφωτυ πλη0ος, τό είόωλολατρικό, δr.ν παύει νά συvει

σφέρη ίιλικιί πλούrη. Uί 0ησαυpοί τοι"j τrvι:t;ματος έστείρευσαv, 
ι'ιλλά οί ύλικοί θησαυροί άφ0ονουν. Τό μεταλλικό χρυσάφι έχει 
άντικαταστήσει τό τrνευματιι-:ό χρυσάφι τΙJJν κuλΙJJ\' κuιpώv. 

Έ\' τυύτυις, κuί κατά τοt;ς χρόνους της πι.φακμης, τό iνlαντεϊο 
�:ξωωλυυθεϊ νά 6ίνη πολύτιμους ;ι:ρησμο · ς. χρησμούς πο · άνταπο
κρίvοντuι στήv πραγματικότητα. οπως U\Jτός πού έοόΟηκε - σύμ
φωνα μιι.λλον μέ τόν θρυλο παρά μέ τήv ίστορία - στόv ίατροφιλό
σοφον Όpειβάσιο γιιί vά τόv μεταφέρη στόν όνειροπόλο της πα
λιάς δόξας λύτοκράτορα Ίο λιανό τόν Παρ<ψάτη: 

«Εϊπατε τψ βuσιλεϊ. χuμuί πέσε 
(δαίδαλος αύλά. 

Ούκέτι Φοϊβος έχει κuλιjβην, ού 
(μάντιδα δάφνην. 

Ο· παγϊt\' λαλαίουσαν. '.-\πέσβετο 
(κ:uί λάλΟ\1 uδωρ». 

* 

.'\ύτά yιά τοtΊ; �ελψούς. Καί τc6ρα άς έλθωμε στίς ·Αμφικτιονίες 
κιιι άς έπιχειρήσωμε γι· α · τές μιά σύ\1τομη ίστορική άνασκόπηση. 

·.-\μφι κτιονίες. δηλ �:vι6σεις γειτονικών πόλεων, γύρω σέ ενα
θρησκευτικό Ίερό. πού άπέβλεπω· σέ είρηνικ:ή έπίλυση τών άvαμε
ταξί1 τους α\'αψυομέ\·ων διαφορών. ύπηρχαν πολλές στήν άρχαίu 
Έλλι:Ίδα. '.-\λλ' οπως γράφει ό Κω\'. Παπαρρηγόπουλος στήv Ίστο
ρια τοί) Έλλη\'lΚΟ- Έθνους. όταν γί\·εται λόγος περί ".-\μφικ:τιο\'t
κοίι Συνεδρίου. ά\·ευ cίλλου προσδιορισμοί,. οί r:άντες Ε\'\'Οουν οτι 
τφόκει ται περί του '.-\μφικτιο\'lκοC) Συ\·εδpίου. τοι• γvωστου ώς 
�ελφικου. 

Στίς �ελψικές ·.-\μφικτιονίες. τώ\· όποίων ή άρχή. κατά τό Πά
ριο\' :\ρο\'lκό\·. ανάγεται στό 1522 π . .'< .. μετεϊχαν 12 έλί.ηνικές φυ
λές: θεσσαλοί. Β'"',ωτοί. �- , .ι::ϊς. Ίω\·ες. Περραβοί. Μάγνητες . 
. \οκpοί, Οίταϊοι. '.-\χαιοί. Φωκεϊς. �όλοπες. Μαί.ιεϊς. Τό Συνέδριο 
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τούτο συνήρχετο δύο φορές τόv χρόνο. Κατά τήv άνοιξη στό Ίερό 
του 'Απόλλωνος, στούς Δελφούς καί κατά τό φθινόπωρο στή μικρή 
πόλη Άvθήλη, κοντά στίς Θερμοπύλες, στό Ίερό της Άμφικτιοvί
δος Δήμητρας. Αί Σύνοδοι ώvομάζοvταv «Πυλαία έαρινή» καί «Πυ
λαία μετοπωριανή>). 'Επειδή, δπως είπαμε, καί ή Σύνοδος τώv Δελ
φών ώvομαζόταv «Πυλαίω), συμπεραίνουν δτι παλαιότατα καί οί δύο 
Σύνοδοι συνήρχοvτο κοντά στίς Θερμοπύλες, άργότερα, δμως, δηλα
δή πρίv άπό τούς 'Ομηρικούς χρόνους, λόγφ της έπισημότητος του Ίε
ρου τώv Δελφών, μετεφέρθη ή έαρινή Πυλαία στούς Δελφούς. 

Κάθε φυλή στό 'Αμφικτιονικό Συνέδριο, άvτιπροσωπευόταv μέ 
δύο ψήφους, χωρίς vά ύπολογίζεται ό άριθμός καί ή δύναμη τώv πό
λεων πού άποτελουσαv τήv άvτιπροσωπευόμενη φυλή. Έτσι οί Ίω
νες, μέ τίς πολλές πόλεις, μεταξύ τώv όποίωv ή ένδοξη πόλη τώv 
Άθηvώv, δπως καί οί Δωριείς μέ τήv πολεμική Σπάρτη, δπως καί οί 
πλούσιοι καί πολυπληθείς Θεσσαλοί, διέθεταν άπό δύο μόνον 
ψήφους, άκριβώς δπως καί οί όλιγάριθμοι καί άδύvατοι Μαλιείς η 
Μάγνητες. Τούτο θεωρείται σάv μία άκόμη άπόδειξη της άρχαιότη
τος του 'Αμφικτιονικού Συνεδρίου, τό όποίοv έσχηματίσθηκε πρίv 
γίνουν ίσχυρές πόλεις αί 'Αθήναι καί ή Σπάρτη η -αν προτιματε
πρίv άvαπτυχθη ό έγωϊσμός - θέμα «γοήτροω) όvομάζεται στή 
σημερινή διπλωματική γλώσσα - καί πρίv προβάλλουν οί άvταγω
vισμοί, δταv άκόμη δλες οί πόλεις ησαv σεβαστές καί άπέβλεπαv 
στήv Δικαιοσύνη καί όχι στό «δίκαιον του ίσχυροτέροω). 

Οί άvτιπρόσωποι στό Συνέδριο όvομάζοvταv «πυλαγόραυ) η 
«ίερομνήμοvε9). Τό 'Αμφικτιονικό Συνέδριο, κατά τούς ίστορικούς 
χρόνους, είχε γιά κύριο έργο τήv έφορεία του Ίερου του 'Απόλλω
νος καί τήv έπιμέλεια καί προεδρία τώv Πυθικών άγώvωv. Τά «Πύ
θιω) ησαv οί περιφημότεροι μετά τά «Όλύμπtω) άγώvες της άρ
χαίας 'Ελλάδος. Οί vικηταί έπαιρναν γιά έπαθλο κλάδο δάφνης. Τά 
Πύθια καθιερώθηκαν τό 586 π.Χ., δταv έληξε ό δεκαετής α' ίερός 
πόλεμος, μέ τήv όλική καταστροφή της πόλεως Κίρρας, σύμφωνα 
μέ άπόφαση του 'Αμφικτιονικού Συνεδρίου. 

Έvιiμισυ αίώvα άργότερα έγινε ό β' ίερός πόλεμος, διότι οί 
'Αθηναίοι παρέδωσαν τή διοίκηση του Ίερου τώv Δελφών στούς 
συμμάχους τους Φωκείς. Τότε οί Σπαρτιατες έξεστράτευσαv στούς 
Δελφούς, έδιωξαν τούς Φωκείς καί άπέδωσαv τό Ίερό στούς κατοί
κους τώv Δελφών. Άλλ' όταν έφυγαν οί Σπαρτιατες, έφθασαν οί 
'Αθηναίοι καί παρέδωσαν έκ νέου τό Ίερόv στούς Φωκείς. 'Έτσι οί 
Δελφοί μπήκαν στά γρανάζια του πολιτικού άvταγωvισμου τώv έλ
ληvικώv πόλεων. 

'Έναν αίώvα άργότερα, έπί ήγεμοvίας τώv Θηβαίων, τό Άμφι-
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κτιοvικό Σ1ΝΙ:όριο. μr. είι,ήγηι,η τίJJ\' θηf1αίωv. κιηf:όίκuι,ι: ι,ι'; [)υρί 
χρηματικ6 πρόστιμο τοί,ς Φωπις. κυί έπΕιόή οί Φω1σ:ι.; όf:v ι:πί.ή
ρωvυv τό πρόcπιμο, ι1π1:φυι,ίσθη ή τιμωρία τους. Ηηf1uιοι, f-JΕσσυ
λοί. ΔωριΕιF-ς κι1.ί iiλλοι. ϊιv�:λuΙ1υν τήν έκτr.λΕση της άποφιί.σι;ω.; 
ΊΟΙJ Σ1JV1:όρίου κυί πιφικϊ,κλωσuv τοι',ς Φωπις. 'Λί.λϊι έπι,·οι. μϊ: 
ι,τρuτηyό τόv Φιλόμηλοv, κuτr.ί.ιψαv τοιΊς -"1ΕλφοιΊς, τό Ίψό τοίΊ 
Ί\ττόλλωvυς κuί τοι'Jς Ηηι,αι,ρυι',ς τίJJV θρuκιόίJJV. ·ο Φιί.ι'ψηί.ος 
ήΟι':λψη: vά άvuγκϊωη τήv 111,θίu vιί. r.γκρί,•η τίς πρrί.ξΕις τοι,. rΊ.ί.ί.ά ή 
Ι ΙυΟίu άρ ήθηκΕ μr. π1:ισμu. 

'Ο Φιλόμηλος 1ωί υί όιάόυ;ι:υί του στρατηγοί 1:ί.ιηλάτησι1ν στα
ΟtuΚίJJς δλοι,ς τοΙJς Οησω,ρυι',ς τίJJ\' .."ιΕΪ.φίJJ\', κινήσuντι:ς τή,1 άγανιί.
ι-;τησt\1 τοίΊ I Ιαvι:λί.ηνίοι,. ':\πό τrί. χρυσα ά,·αθήματα r.κόπησαv ;ι:ρι,
σα vυμίσμuτα. όχι μι)vον γιά ,·ά δωροδοκηθοtJ\' 'ΑΟηνuιοι κιιί 
ΣπuρτιiΊ.ται πuράγοvη:ς κuί ,,ά προσληφΟοtιν κuκυποιοί u1ς μισΟο
φόροι, ϊιλλιi καί yιrί. vά όιuκοσμηθοιJ\' οί 1:ρωμι:νΕς τίJJV Φωκr.ω,· 
στρuτηγι�ιv. Έτσι r.;ι:υμΕ νι:ο δι:κω:τη ίιφό πόί.ψο ΊίJJ\' θηf1uίωv κuί 
θεσσαλίiιν πρός τοι'Jς Φωη:ις. Kui δλοι ίσ;ι:υρίζο,·το δτι μrί.χο,·ται 
yιά ,•ά ϊ,ττι:ρuσπίσυυν τό Ί1:ρό τώ,· .."ιΕί.ψίJJ\'. δπως σήμι:ρu δί.οι μci
χο,·τuι yιά ,·ά ϊ,ττι;ρασπίσιΗ,ν τήν Είρ11νη. 

Τότι-: ι-:πΕνέβη κuί ό Φίλιττττος της Μuπδο,·ίu.; ι:vα,·τίον τω\' 
Φωκεω,·. υί όποιοι τελικώς ι-:νικήΟησαν. Ό Φίί.ιπττος σ ,·εκύί.εσε 
το ·:\μφικτιο,1ικό Συ,·έδριο. τό όποιο,· άφ11ρι:σΕ άπό τοΙJς Φωκι:ις 
τάς 2 ψ11φους πο1Ί διέθι-:τu,, κuί τάς πuρε;ι:ώρησι: στό,· Φίλιππο καί 
τοί,ς διuδό;ι: 01,ς του. 'Έτσι ό Φίλιππος �-:τιμώρησε ΤΙl\' ίι-;ροσuλί11 τ<ιJν 
Φωκι-:ων κuί έγι,·ι-: ό ϊδιος ι-..,Ίριος το - ·.-\μφικτιο,·ιι-..:οι, Συ,·ι-:ορίοι,. 

Μι-: δλu αι',τά ψΙJσικό,· 11ταν νά έπέλθη παρακμή στό,• θεσμό τίJJ\' 
'.-\μφικτtυ\'lW\' καί άποη,;ι:ία τοι, φιλι:ιρφ·ικοι, έργου του . 

• 

\ιt ιjπως. ομως. δι-:ν r.π11λθεν άποη,;ι:ία στό φιί.ι-:ιρηνικό r.ργο της 
Κοι,·ωνίας ΗιJ\' Έθ,ϊιJ\', ή όποω ίδρϊ,θηκι-: τρεις χιλιετηρίδf:ς κuί 
ττλέον μι:τα άπό τίς .."ιελφικι::ς ·.-·ψφιι-..:τιονίι-:ς: \1 ή πως δέ,· σημf:ιοι,
,·ται ι-:ττiσης άττοτυ;ι:ίαι στό έργο τοiΊ ϊ)ρyu,·ισμοι, Ήνωμέ,·ω,· 
Έθ\'ιι>,·. δτω· διε�άyω,·τuι. άι-..:όμη ι-..:αί σ11,ιιι-:ρα αίμuτηροί πόλεμοι 
καί οτω· δέ,· ά\'Uγ\'ωρί�ι-:ται στοί,ς Κυπρίους τό ίφό δικαίωμα της 
αϊ,τοδιαθέσεως: 

'.-\λλά δέ,· θα κριθή μιά ε 'γΕ\'tι-..:ή προσπάθεια άπό τή\' έπιτυχία η 
τιi\' άποω;ι:ία πο(, σημ�ιώ\'Εt. Ά-\ρι-..:ει ,·ά ΙJπάρχη ή άyαθή πρόθεση 
που έ,·επ\'ευσε τ:η,· κί\'ηση καi τότε ή προσπάθεια δικαιώνεται άφ' 
έαt >τη;. 
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Ποιός μπορεί νά άρvηθη τήν άγαθή πρόθεση στούς όραματιστάς 
τού ίδανικού της είρηνικης διευθετήσεως των διενέξεων καί της 
άποφυγης της μάστιγος των πολέμων; Ή φιλειρηνική προσπάθεια 
καί ό στιγματισμός τού έπιθετικού πολέμου, ό όποίος άποτελεί έπι
βίωση βαρβαρικών εξεων, εiναι ίερή ύποχρέωση κάθε πολιτισμέ
νου άνθρώπου, κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. 

Τήν κατάργηση τού πολέμου καί κάθε μορφής βίας έπαγγέλεται 
ό σημερινός 'Οργανισμός 'Ηνωμένων Έθνών, πού εiναι τέκνον της 
Κοινωνίας των Έθνών καί γνήσιος άπόγονος των 'Ελληνικών 'Αμ
φικτιονιών. 

Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων Έθνών στίς I Ο Δεκεμβρίου 1948 
άπηύθυνε πρός όλο τόν κόσμο τήν περίφημη «Παγκόσμια Διακήρυ
ξη των δικαιωμάτων τού άνθρώπου)). 

Ή παγκόσμια αύτή Διακήρυξη έρχεται σάν συνέχεια καί συμπλή
ρωση της Διακηρύξεως των δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί τού πο
λίτου της Συντακτικής Συνελεύσεως των Γάλλων κατά τή μεγάλη 
Γαλλική 'Επανάσταση, καθώς καί της Διακηρύξεως τού θωμα Τζέφ
φερσον γιά τήν 'Αμερικανική 'Ανεξαρτησία. Σάν συνέχεια τού Δια
τάγματος τού Μεδιολάνου περί θρησκευτικής έλευθερίας. 

Προσφέροντες φόρον τιμής στήν Παγκόσμια Διακήρυξη τού 'Ορ
γανισμού 'Ηνωμένων Έθνών, θά ύπενθυμίσωμε μερικά σημεία της. 
Τρία άποσπάσματα άπό τήν Είσήγηση καί δύο άπό τά άρθρα της. 

Άπό τήν Είσήγηση: 
«Ή άvαγνώριση των ίσων καί άναπαλλοτριώτων δικαιωμάτων 

όλων των μελών της άνθρωπίvης οίκογενείας άποτελεί τή βάση της 
έλευθερίας, της δικαιοσύνης καί της είρήνης στόν κόσμο)). 

«Ό εύγενέστερος πόθος τού άνθρώπου εiναι ή δημιουργία ένός 
κόσμου, όπου οί άνθρωποι θά εiναι έλεύθεροι νά έκφράζωνται καί 
νά πιστεύουν, άπελευθερωμένοι άπό τόν φόβο καί τήν άθλιότητα». 

«Eivω ούσιώδες νά ένθαρρύνεται ή άvάπτυξη των φιλικών σχέ
σεων μεταξύ των Έθνών)). 

"Αρθρον I ον: 
«'Όλα τά άνθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα καί με ισες 

άξιώσεις καί δικαιώματα. Εiναι προικισμένα μέ λογικό καί μέ συ
νείδηση καί όφείλουν νά ένεργούν άναμεταξύ τους μέ πνεύμα άδελ
φότητος». 

"Αρθρο 26ον, παράγρ. 2: 
«Ή εκπαίδευση πρέπει νά άποβλέπη σέ πλήρη άνάπτυξη της 

άνθρωπίvης προσωπικότητος καί στήν ένίσχυση τού σεβασμού των 
δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί των θεμελιωδών έλευθεριών. Πρέ
πει νά εύνοη τήν κατανόηση, τήν άνοχή καί τή φιλία μεταξύ όλων 
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rι:ϊ1v ι;Οvι_;J\' ι-:ω οι.ων τΙJJ\' φvλι-:τιι-:u,v η Ορησι-:ι-:vτικuJν συστημάτω\'. 
ι-:ιιΟιί1ς ι-:uί την ι1vύ.ιτωξη τuJv εvι-:ρΊΕLΙJJV τu1v Ήvωμέvωv EθvΙJJ\' γιυ. 
τη δωτιiρησιι της ιίμή\·ης,,. 

• 

'Λλλά κuιρι"1ς vά ξω·uΊιφίσωμι στούς ι-:λφούς ι-:υί \'ά τιφμuτι
σωμι: τόv ι.ι'ιγυ. 

Φμοvι,J ότι ιτέ ι )U\' 11.ιτιi τιiν ιτροϊστοριι-:ή κuί ίστοριι-:η uκμη ι-:αι 
ι5ι'ιξιι τι:ϊJv Δι-:ί.φι;,v σύ.v μvστηρωι-:ι>ΙJ - μvητικοϊ1 κέ\·τροι, της άρ
χ_ωυ.ς Τλλάδος τφοβύ.λλυvωι οί _\ι-;ί.φοί σϊι.\' σι'ψβολο της ιτvευμu
τιι-:rις 1:\·ι'Jτηως ι-:ιιι της ιτv1:υμuτικ11ς ϊη:μης τΙJJ\' Έί.λήvων. Κuί 6;,:ι 
μι'ιvυ\' ι-:1ιω rιi\' P.\·ciuξη ϊψ;,:uιοτητu. uλί.ά κuί κuτu ιή σύγ;,:ρο\·η 
ι:ιτυχ ή. Ί σ �ι-:ιΊ ιος l:ι�-:ι:ί.ωvυ, ιτρυω:φι:ρι: ανεκτίμητες ι',ιτηρεσtι-:ς 
ι:ίς uvH)\' rov τυμέιι. Lιvuι ι-;1;r1,;,:u1ς ι-:uι σημι-:ρu �ω\'ταvυί οί Δι-:ι.φοι 
σω· συμΙ:\ω.υ rης Π\'Ει,ματιι-:ης ι-:vότητος της :\\·Ηρωιτότητι,ς κuί της 
ι'ιvuτάσι:ως ωίΊ άvθρωιτt\'Οv Ι(\'t:ιΊμuως. Κω 6r,\• ι',ιιuρι.ι:ι ι',ψηί.όπ
J)Ι1 ι-:αί ίψωτι-:1)η ίοέu cιιτό τιi\· ί6έu της Π\'Εvμιηικης έ\'Οτητος τη� 
ι'ι\'Ορωιτότητος. Έ\·ότητος, ι.ωρις διακρίσι-:ις φυί.ΙJJ\'. r.OvuJ\'. πιστι:
ωv. ι-:ατuγωγr1ς. yε\'Ους. ι.ρώμuτος. :\ύτο El\'ut τι'> σημψιvό uιτημυ 
Ηι.J\' ιτvι::ιψωιι-:ιι.J\' άνθρώιτωv. οί όιτοιυι ε ι.ου\· ϊιyιι\·υκτιiσει r'.r.ιτc'> τις 
ψρικη:ς ιτρολι\ψι-:ις των φι,λετιι-:Cι.J\' οιακρίσΕω\·. τGJ\' σωβιvιστικGJν 
ι:κδηλιίJσΕCύ\', (W\' ι-:άθι:: ι::ιδυυς K(ll μορφης (!}lL\'UτισμΙJJ\'. που όοη
yοt>\' στίς διuφr.σι-:ις τιιJv άvθριίJτrων, στις οιε\Τξι::ις κuί στό\· Πί"'ί.Ε
μο. Καί σύμβολο της ι',ψηλης αι'>της f':πιοιι;Jξεως της Π\'F.ψuτικη� 
t:νότητος της u\·Ορωπότητος ι-:uί της rΗ·<1τιΊσεως τοι, άvθρωιτί\'Οι, 
ιτ\•r,ι'ψατος. προ()άλλυ\·τuι υί _\ελφοί . .-\ύ:l'> ι-:ί\·uι. αί το πρεπι:ί \'Cί. Εί
\'αι. τό περιεχόμε\'Ο της cιτιί.,;yομr.\·11.; «�εί.ψι�fις ΊΜας,>. Γι· ω τ,'J 
τιμώμε\' ι-:uι yεραίρυμε\· τοιΊς ελψοι ς 

Καί ι-:vώ οί �ελψL)t είναι σvμl:\ολο της Π\'Εψατικ,-ι ς έ\'Οτητος της 
·Ανθρωπότητας ι-:uι της ά\·ατάσεως τοt ά\·θpωπί\'οι, Π\'εί,μuτος. οί
'..\μψιι-:τιονίες r,ι\'Uι σι,μ�ολο της είρφ·ιι-:ης �αί δικαίας ρι θμίσεως
Ηι.J\' διαφορώ\' μεταξι, τω\· έθ\'ώ\·. cοστε \'ύ unοφεί,yοντuι οί πόλεμοι
1ωί 11 βίu. Ή '..\θηνr1 ιτρέπει vά \'tκηση για τrύ\·:α το\· Ά.\ρη. Οί ·.-\μ
ψικτιοvίες είναι σι'�μβολο rη; εiρηνικης διαβιώσεως κuί σLι\'εργu
σίας ολω\' τώ\' λαιι.J\' της Γης. σέ έργα ;τοί.ιτισμοt ι-:αί ά\·ακ:01.,φίσε
ως το(, ά\·θρωπί\'Οl' yέ\'οt > ς. τό ό;τοιΟ\' έχει δει\'ώς ι'.ιτοφέρει r'.r.nό τcΊ.
δικά του σφάλματα. �(()άλματα τrΊ όποια όφειλο\·ται στίς ωιί.ο:τόί.ε
μες τάσεις του. στίς ωτακτητικές βλέψεις τοι. στή\' ι :τερτροωιu
έ\·ός άχαλί\'ωτου έyωπαθους άτομικ:ισμοt.
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Καιρός vά άvαvήψωμε όλοι καί άφου λουσθουμε, γιά vά καθαρ
θουμε άπό τήv δουλεία των παθών, στά άγvά νερά της Κασταλίας 
πηγης, vά θελήσωμε vά ύπηρετήσωμε μέ προθυμία, μέ είλικρίvεια 
καί μέ άvιδιοτέλεια τό άvθρωπιστικό περιεχόμενο πού περικλείουν 
ή Δελφική ίδέα καί ή 'Αμφικτιονική iδέα. Τό πνευματικό περιεχό
μενο πού συμβολίζουν οί «Δελφικές Άμφικ ,,:::-"iες» . 

•••••••••••••••••••••• 4 

ΑΡχΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣοΦΙΑ 

Έv όργij μήτε λέγειν μήτε πράττειν 

ΠΥθΑΓΟΡΑΣ 

Μόνος ό σοφός, έλεύθερός τε καί άρχων, κάv μυρίους του σώματος 
έχει δεσπότας. 

ΦΙΛΩΝ 

Στέργε μέv τά παρόντα, ζήτει δέ τά βελτίψ. 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 

Γλώσσαν εϋφημοv κτψ. 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 

Συγγνώμη τιμωρίας άμειvοv. 

ΠΙΤΤΑΚΟΣ 

Άvδρειότερος ό των επιθυμιών η των πολεμίων κρατών. 

ΑΡ/ΣΤΟΤΕΛΗΣ 



ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 

Η ΜΕΤΆΛΗΨΗ 

ΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ 

ΚvκΕΩΝΑ 

Ιlαλιό ίερό ποτό 
Κυκεώνα, 
ώς μέ λουσμένη τήv ψυχή σέ 

ώκεαvό, 
ίερός, θεωρός, 
μ' όλόαγvηv άvαπvοιά, 
μέ μέλη λεια στ' άγέρος τήv άφήv, 
ντυμένος της σιγης μου τό λινό, 

σ' ένιωθα όμπρός στά χείλη μου 
vά πvές, 

ώ μυρωδιά όλων τώv καρπών 

τώv σπόρων όλων ώ χυμέ, 

καί μιά λαχτάρα, 

μαζί, 

τώv αίσθήσεωv ή πεντάδα, 
ξάvοιγε vά σέ δεχτεί ώς τά βάθη, 
σάv τό στόμα, 
μπρός άπ' τό μεγάλο φτερωτό 

πατέρα, 
τού χελιδονιού 
Κυκεώνα· 

ώ τρίσβαθη άvαγάλλια τώv 
φρενών μου 

πού προσμέναvε όργωμέvα τή 
σπορά. 

/ _, .i 
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τήv άμετρη της γνώρας σου 
σπορά 

πού δίνει όμοια λαχτάρα στό 
κορμί, 

έτσι 
πού ό νους μεγάλωνε, 
χορεύοντας σάv κριάρι, 
πέρα άπό τό μέτρο τώv άvθρώπωv 

καί μ' αύτούσια μέσα του τήv 
παγκόσμια χαρά, 

άvοίγει τά δυό χέρια έδώ κι' έκεί, 
τάνυζε αίφvίδια, 
μυστικός Τιτάνας, 
τά θεοδύvαμα φτερά. 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 

ΑποΤΑ 

«ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ» 

Γιά στερνή φορά τάχα μέ περνάτε 
στούς τροχούς σας, όρμές, βασανιστήρια, 
κ' έσείς, έπιθυμιές, πού σάv ξεσπάτε, 
(καί εiστε μουλάρια καί ε{στε τρεχαντήρια) 

στά τραχιά μονοπάτια στ' άκρωτήρια 
του συvτριμμου καί του γκρεμού μέ πα.τε; 
Γ:ρόσωπα, χέρια, θείο κορμί, ποτήρια, 
γιά στερνή φορά τάχα μέ κερνάτε; 

'Όταν ή γη τή σάρκα μου σκεπάση, 
θά σκεπάση καί τό εivαι μου; Καί ώ πλάση 
μέ τίς Χάρες καί μέ τίς Έριvύες. 

Δέ θά ύπάρχης; Ή μή καί στό βυθό 
της γης γραφτό vά ξαναγεννηθώ 
μ' έσας, θεοί μου άθάvατοι, Λαγνείες; 



ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΕπΙΣΤΟΛΗ 
Ί'ΟΥ ΔIUI ΚΙ ΙΤΟΥ TIIL ΙΟΥΔΛ I Λ2� 

ΠΟΠΛΙΟΥ ΛΕΝΤΟΥΛΟΥ 

«Μεγuλειότuτε, 
>> Ίi κυυσα, ώ Κuισαr, οτι έπιΘυμr:ις νά μάΗης. ο, τι συί γράφω

,'υ\', περί cιvθρώπυυ όηλ. λιuv 1-:\·αρέτου, �,.;:uλουμr:\1υυ ΊησοιJ Χρι
στου, ov ό λαός θεωρει Προφήτηv, θε6\· δέ υί μuθηταί ωΊτοι! λi:γο
\'τες, οτι είνuι υίός του θεου του δημιοι,ργοιJ τ6Ίν οι',ρcι\'<υv �,.;:αί της 
Γης καί παντός, ο.τι έν ω.Jτοις ει',ρίσκιται και tJπάρ;ι:ει. 

•>Τη ύ.ληθι:ίζι Κuιααr. ύ.�,.;:οι'!ο,·ται καθ' έκcιστφ· θcιυμr'ισια πράγ
ματα περί τοC άνθρώποι• α(JTOtJ. Ά-\\•εγειρει νει-:ροι'Jς i,.;:αi θr:ρuπF.ιΎr:ι 
άσθf.\'εις διά μιας λέξεως. '.-\v11ρ c'ιναστήματος μετρίοι). καλος τήν 
όψt\' 1ωί μεγαλοπρέπf.trι\' πι:ριβεβλημιc:νος. ίδιως κατύ. τό πρ6σω
πον, ουτως ώση: όσοι άτε\·t�ου,· ίtΙJτό\•, υvc1.Ίκr1�υ\'Ται \'. <'ιγαπώαι
καί vά φοβουνται αύτόν. 

»Έχει τή\' κόμην μέχρι μέ\· τώ\' ώτωv χρώματος Ι\'αρι'JΟυ. fκει
θεv δέ μέχρι τιυ\· ι�μοπλατών yενομέ\ψ' γαιό;ι:pου\'. άί.λά μάλλον 
στιλπ\'ήν· διχάζεται δέ αtiτη έν τψ μέσψ άvωΘε\· κατά τό σύστημα 
τιι)ν Ναζωραίων. Τό μέτωπό\' του F.ιvαι λειον καί yαλή\'lΟ\'. τό πρό
σωπόν του δέ άνευ ρυτίδος ή κηλιδος. Ή ρίς καί τά χείλη ωjτοC κα
νονικώτατα. Τό γένειον είναι πυκνόv καί χρώματος του uύτοC τη 
κώμη, δέν είναι δέ μακρόν καί διχά�εται είς τό μέσον. Τό βλέμμα 
αύτού είναι σοβαρό\· καί έμποιουν φόβο\'. έ,.ει δέ δΙ.Jναμι\ ήί.ιακης
άκτίνος. Ούδείς δύναται vά ίδη αΙJτόν άτενώς. "Οταv έπιτιμά έμποιει 
φόβον, όταν δέ τουτο ποιει. κλαίει. Είναι άξιαγάπητος καί χαρίεις 
μετά σοβαρότητος .. \έyουσιν, οτι ούδέποτε ώφθη γελών, άλί.ά 
πλειστάκις κλαίω\'. 
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» Έχει ώραίας τάς χείρας καί τούς βραχίονας. Έv τij συνομιλία
εύαρεστεί πάσι καί δυσκόλως μέv έμφαvίζεται, άλλ' όταν έμφαvι
σθη που, φέρεται μετριοφρόνως καί έχει ώραιότατοv παράστημα 
του κόσμου. 

»Ειvαι ώραίος ώς ή μητέρα του, ητις έστίv ή ώραιοτέρα γυνή,
όσαι ποτέ έθεάθησαv είς τά μέρη ταύτα. 

» Έάv όμως ή Μεγαλειός της Σας, ό Καίσαρ, ποθεί vά ιδη αύτόv
ώς μοί έγραφες άλλοτε, γvώρισόv μοι τούτο, ϊvα άποστείλω σοι αύ
τόv πάραυτα. Καίτοι δέ ούδέποτε έσπούδασέ τι, εivαι όμως κάτο
χος πάσης έπιστήμης. Περιπατεί άvυπόδητος καί άσκεπής τήv κε
φαλήν. Πολλοί βλέποvτες αύτόv γελώσιv, άλλ' όταν εύρίσκωvται 
έvώπιοv αύτου τρέμουσι καί θαυμάζουσιv αύτόv. Λέγουσι, ότι ούδέ
ποτε άνθρωπος, ώς αύτός, έvεφαvίσθη είς τά μέρη ταύτα. Tij άλη
θείq. ώς μοί λέγουσιv οί 'Εβραίοι, ούδεποτε έδόθησαv συμβουλαί, 
ούδέποτε έκηρύχθη διδασκαλία, ώς ή διδασκαλία αύτου, πολλοί δέ 
τώv 'Ιουδαίων θεωρουσιv αύτόv θεόv. "Αλλοι πάλιν μοί λέγουσιv, 
ότι εivαι έχθρός της Μεγαλειότητός Σας, ώ Καίσαρ, πολλαχώς μέ 
παρεvοχλουσιv οί μοχθηροί αύτοί 'Εβραίοι. Λέγουσιv, δτι αύτός 
ούδέποτε δυσηρέστησέ τιvα, άλλ' ότι μάλλον έποίησε τό άγαθόv. 
'Όλοι όσοι γvωρίζουσιv αύτόν λέγουσιν, ότι εύηργετήθησαν παρ' 
αύτου. Έν τούτοις, ώ Καίσαρ, εiμαι πρόθυμος νά ύπακούσω είς τήν 
Μεγαλειότητά Σας καί ό,τι διατάξης, θέλει έκτελεσθη». 

Έν Ίερουσαλήμ Ίνδικτιώνος 7 
Σελήνης 11 

ΠΟΠΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥ ΛΟΣ 
Διοικητής της 'Ιουδαίας 
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ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ &
ΕΛΕ ΥΘΕΡΟΤΕΚ ΤΟΝΙΣΜΟΣ

OS\\'ALD WIRTll
1 

ΕιιΕΙΔ/1 UY...'-.E.'J Ε:.Ξ ()Υ :-.ENU2: :-.Υ:---:ΑΤΑΙ νά πρυέί.Uη, 
σημι:ιυν έκκι\·11σ1:ως τοι,, φιλυσυφικοιJ έργου. ι::ίvαι ή ά\·ακάλuψις 
ιωί έκλογτi το\) άvτικι::ιμένοu. 11 πρός έξέλιξιv ί,λη. λr.γσuv οί ίιλχη
μιστuί, είναι σ1.Νηθεστάτη καί ίιvυ,ρίσκι τω πω·τα;,::ο(ι" πρόκειται 
λοιπόν νu τφ· διαψίνωμt:\' ίιπλώς, ι-:ί.; αύτα όr: φαίνπαι ότι έόράζει 
όλη ή 6υσωλία. Τι'> πι::ιραμα της έκΛογης έπαναλαμ[3άνι-;ται συχvό
rατu έν τι9 Τι::κη)\'tσμψ. όπου μυοuμεv [3ε[3ήλους τους όποίοι)ς θα 
r�πρι:πι:: \'ά άπφριπτωμεν έάv ι-:ιμι::θα πεπροικισμένοι διu μι:ίζονος 
όξu6r:ρκι::ιας. Κύ.θι-: ξιΊλυ\' όι-:v El\'αt κατύ.λληλον διύ. \'U κατασκεuά
σωμt:\' δι · uιΊτυι- Ε\' άγuλμα Γ:ρμοι). Τ ό έργον τόη: μο\'Ο\' ό \'ατuι \'ά 
έπιτt'JΧΙJ, Oru\· ι-:κλεγη τό καταλληλο\· αντικι-;ιμι:νο\•· όια τοv λογον 
τοuτο\' έ\· τψ Γι::ι-:το\·ισμψ επιζητοtJσι πλι::ιστα.; ιτληροφοριuς πι:ρί 
το(, δοκιμου, όπως έπι τt:υχtJιi 'l μt'Jησις του. καί όιέλΟΙJ όιιi. τώ\· ι-:πί 
τοι,τιμ δοκιμασι(ιJ\'. _

λί τι::λεuταίιιι uί,ωι ίιρχιζvtι\' μι:: τφ· άψαιρεσt\' των. εταί.λικώ\· 
ίι\·τικεψέ\·ω\·. Όθε\' ή ίιλ;,:: ημt:ιιι συνιστα. τψ· έκκαθάρισιν_της έξω
τερικ11ς όψεως ni.; απαξ Jιιιψιθείσης και έπιλεγείσης Cλης. τφός 
άπομάκρ1.1\'Gt\' πιιντος τυχαωυ ρί,που όστις τυ;,::Ο\' ι-:ίι.ε\' έπικαθίσει 
έπί της έπιφανεια.; uι,τη.;. Έν συνόψει λοιnΟ\' 11 Cλη δέον νά άναι.θη 
είς έαι,ηi\' καί μΟ\'Ο\'. όnως ίικριβώς m.ιμβαι\·ει μέ ΤΟ\' nρός μLJησιν 
δοκιμον δια τ11.; άnt:λει θιφωσεώς του άnο nαντός μετάλλου. 

\\ () \\· ι rιh l.c s,n11:>,,J1,n1<' h.:r111cιιψι<· "-\ρθ,χ" ,iημ,0σιειθε, ,ίι:ιι ;-ιr,(:,:ο, ε,· 
:ι� ιτ[ρι,,6ι-:ι� "λ,·.ι-:1;1,, '-.,, \t,11 !Ι.Jύ;,, >.:ιl! ι:t:α t :-ιο ω( Dr L..1ucr Ε\ ,ώ f-rcιmJurcr 
ι1iς L,·ιρzι� >.:ιιι ,:, :ψ Lcηιr:1\Ι:>Ι.ιιι rίir \)J...J...ulιι"ηu, :ή; Βιι:\νη;. 1'-.r Ι·ι:br-.\1:iΓι-.-\
!'ΙΊI l'1LN\. 
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Έv τη τοιαύτη καταστάσει πρωτογενούς άγvότητος τό ύποκεί
μεvοv έγκλείεται έv στεvφ τιvι χώρφ, δπου ούδέv έξωτερικόv φώς 
είσέρχεται. Έv τφ ΣΚ.Θ., δστις άvτιστοιχει πρός τήv φιάληv τού 
άλχημιστού, πρός τό Φιλοσοφικόv ώόv, ό άμύητος εύρίσκει έκου
σίως τόv σκοτειvόv τάφον, ένθα όφείλει vά άποθάvη διά τήv παρελ
θούσαv του ϋπαρξιv. Άποσυvθέτωv τοιουτοτρόπως τά μόρια ατιvα 
άvτιπαρατάσσοvται έvαvτίοv της έλευθέρας έκδηλώσεως τού σπέρ
ματος της άτομικότητος, ύφίσταται τόv συμβολικόv θάνατον, πρό
λογοv της γενέσεως νέας ύπάρξεως ητις θά άποτελέσ1J τόv Μύ
στηv. Ό τελευταιος λοιπόν ούτος γεννάται έκ της σήψεως, ητις 
συμβολίζεται παρά τοις Άλχημισταις διά τού μέλαvος χρώματος. 

Τό Τυπικόν θέτει ώς δροv τήv συvύπαρξιv έv τφ Σκ.Θ. μετά τώv 
άλλων άvτικειμέvωv καί δύο δοχείων περιεχόντων τού έvός Άλα
τος καί τού έτέρου θείου. Τό διατί δύναται vά δοθfj έάv άvατρέξω
μεv είς τήv άλχημικήv θεωρίαv περί τώv τριών τούτων άρχων: 
θειοv, 'Υδράργυρος, Άλας. 

Τό θειοv άvτιστοιχει πράγματι πρός τήv έξωτερικευομέvηv 
έvέργειαv, ητις πηγάζει έκ παντός όντος (στήλη 1., έρυθρά, άτομική 
πρωτοβουλία). Ή έvέργειά του άvτισταθμίζει τήv τού ύδραργύρου, 
δστις διεισδύει έv τοις πάσι, έξ έπιδράσεως έκ τώv έξωθεν πηγα
ζούσης (στ. Β. λευκή, δεκτικότης, αίσθητικότης). Παράγωγοv της 
τοιαύτης άvτισταθμίσεως εivαι τό 'Άλας, όπερ άποτελει τήv άρχήv 
της κρυσταλλοποιήσεως, παριστώσης τήv μόvιμοv άποψιv τού 
όντος. 

'Όσον συvοπτικαί καί άv εivαι αί ύποδείξεις αύται, άρκούv όπως 
δικαιολογήσωσι τήv ύπόδειξιv τού τυπικού περί της ύπάρξεως έv 
τφ Διασκ. 'Άλατος καί θείου. Ή παράλειψις τού ύδραργύρου, δι
καιολογειται έκ τού δτι ό δόκ. πρέπει vά άπομοvωθfj τού έξωτϊρι
κού κόσμου τελείως. Διά vά γvωρίσl] πράγματι έαυτόv, κατά τήv 
Σωκρατικήv παράδοσιν, δέον vά άπαλλαγη άπό κάθε τι τό όποίοv 
τφ εivαι ξένον, ϊvα κατωρθώση vά συγκεvτρωθfj άπολύτως καί 
άvεύρη τόv πυρηvα της άτομικότητός του. 

Ή -:οιαύτη διεργασία άvτιστοιχεί πρός τήv διά της Γης δοκιμα
σίαv, είκοvιζομέvηv ποιοτικώς διά της καθόδου είς τόv Τάρταροv, 
περί ής κάμvει μvείαv ή λέξις vitriol. 

Ό έv τfj λέξει ταύτ1J μvημοvευόμεvος Λίθος είναι καθαρώς τεκτ. 
έμβλημα. Τοιουτοτρόπως ούτοι διατείνονται δτι ό Άλάξευτος λί
θος, εivαι αύτός ούτος ό Νεομύητος. Λειαίνεται όλίγοv κατ' όλίγοv 
έφ' δσοv ειvαι Μαθητής, ϊvα δυvηθfj μίαν ήμέραv νά γίvl] 'Εταίρος 
διά της μεταβολης του είς Κυβικόv Λίθον. 'Επιμελώς λειανθείς ό 
λίθος ούτος κατέχει πάσας τάς ίδιότητας τού Φιλοσοφικού Λίθου. 



l:/'\IIΠl:C...\/0:C.. & /:.Ι/:H-Jl:/'O//.A/U\/:C..\/0:C.. 

Ατωιπ;ίτu.ι όμως vιί κατr.;η τις όί.υκί.ηρωτικίϊJς τήv Tr.;,:vηv της μι;
τατρυπης, V(l f:ιvαι τ�;ί.υος Εργιί.της η Διό(ί.σκuλος. όιrί. \.'Cl Γ.Πlτ\ι/1) 

τήv μι-:ω.στοι;ι-:ίωσιv. 
'ΕvvUf;ίτυι δτι οt'ιτοι όέv 6σ;ολοtΛ•τι1ι μr: τήv παραγωγή\' Οησωι

ρίϊJv καθαρίϊJς συμΙ1ατικης riξίας. 1 Ιρόκι:ιται πψί όί.ως ποί.υτιμωτι:
ρωv πραγματοποιήσf:ωv. (1.πό τοι'Jς τίϊJv φιί.uργι'φωv. 

Ί:·γκαταλΕλΕψέvοv είς έαυτό. r.στερημr.νοv π6σης ζωογο\·ήσf:
ως. τό �:v τ4J φιλοσοφικ4> ώψ �:γκεκλιισμέvοv ϊJποκείμεvοv. όr.v rι.ρ
γι:ι νιί. καταληφθij ϊJπό λι'Jπης. Αίσθ6vεται τάς όυvάμεις του \'<J. HJ) 
όιαφει"Jγουv. καί ή riποσύvθεσις ι1ρ;ι:ίζΕι. Ύπό τήν r:πίόρασιν τυύ
της. Η) έλωpρόv rι.πομωφιΊvεται τotJ βuρ�:ως. ιίναι uίΌίτη 11 πρίJηη 
φάσις της όιά τοίΊ rir.poς δοκιμασίας. 'AφotJ τοιοι,τοτρόπως κατr:λ
Οη μ�:χρι τοί"J κr.vτpou τotJ κόσμου ενΟα εϋρηνται αί ρίζαι κιiθε ι1το
μικότητος. τό πvΕϊψα riρχίζει vά riνr,ρχεται έκ vr.oυ. Άvυψουται, 
nαφpoμr.vov του c,ιput rηorιuum. όπιφ καθίστuται μέλαv ι:ίς τό 
βάθος τοί"J έρμητικου όοχείου. Τό ϊ>πόλοιποv τουτο παρίσταται διά 
τώv έvδυμάτωv ατιvα ό Δόκ. όφείλει vά άφαιpr.ση διά vά έξr.λθη της 
.i n ρ,ιι:e αι1του. Μέλλει ήδη vά διαχαpάξη μετά κόπων όδόv �:ν τψ 
μr,σψ του σι-:ότους, χωρίς vά άφήση έαυτόv vά όπισθο;,:ωρήση έvώ
πιον τών κωλυμάτων τώv άδιακόπως άvαφυομr.νωv. Τά ϋψη τόv 
πpοσελ11.ιJουv: διαφει'Jγων τήv "Αβυσσοv. έπιθυμεϊ νά άvr.λθ1] είς 
τούς ούpανούς καί καταβάλλει προσπαθείας vά άvαpιχηθij έπί της 
σκολιό.ς άτpαπου διά vά φθάσl) είς τήv κοpυφήv του ίδεώδους 
όρους. ητις καταυγάζεται ύπό του φωτός. 

Ί -1 άvάβασις του διακόπτεται ύπό τpομεpό.ς θυέλης, ητις αιφνης 
έκpύγνυται. ·ο κεραυνός πίπτει καί οί στρόβιλοι παpαλαμβάvουσι 
τόν τολμηρόν καί καταρpίπτουσιν αύτόv διά του άέρος είς τό 
σημείον όπόθεν είχεν έκκινήσει. 

Είναι τοί"ηο είκών της κυκλοφορίας ητις άποκαθίσταται έv τψ 
έρμητικψ κλειστψ δοχείψ του Ό'\λχημιστου. όπερ είς τό έξης άντι
στοιχεί πρός τήν κανονικώς κεκαλυμέvην Στοάν. Τό ύποκείμενοv 
έξωτερικευμέ\'Ο\' ένεκα ττ1ς έκλύσεως του πτητικου του μέρους. 
άνυψουται. μέχρις ότου συμπυκνωθη. όπότε πίπτει ύπό μορφήν 
βροχης. ην συμβολίζουσι τά έπί τών παραπετασμάτων του Διασκ. 
παριστάμενα δάκρυα. Είναι άληθές ότι. έν τψ τάφψ τούτψ. όπου ού
δέν κινείται. ό Δόκιμος δέν ύφίσταται τήν δοκιμασίαv ταύτην του 
ϋδατος. ·Η φαινομενική αϋτη σύγχυσις λαμβάνει χώραν έκ του ότι 
αί διεργασίαι του Μ. Έ. έκτελουνται απασαι έν τψ ίδίψ δοχείψ. 
ένι9 αί φάσεις της τει-:τ. μυήσεως έξελίσσονται είς σειράς καταί.λή-
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λωv διαμερισμάτων. Ή διαφορά αϋτη άπό έσωτερικής άπόψεως 
δέv δύναται vά θεωρηθή σημαντική. 

Διαδοχικώς έξατμισθέv ύπό τήv έπίδρασιv τού πυρός. ειτε συ
μπυκvωθέv ύπό τού ψύχους, τό ϋδωρ διατρέχει άδιακόπως τό γήϊ
vοv μέρος τού ύποκειμέvου, δπερ όλίγοv κατ' όλίγοv καθαίρεται 
άvαγκαζόμενοv v' άλλάξη χρώμα, μεταβαλλόμεvοv άπό μέλαvοv είς 
τεφρόv καί λευκόν, άφού διέλθη δλα τά χαρακτηριστικά χρώματα 
της ούρας τού ταώ. 

Άχθείσα τοιουτοτρόπως είς τό λευκόν, ή καθαρθείσα ϋλη άvα
δεικvύεται ηδη μεγάλης άξίας. Συμβολίζει τόv σοφόν δστις γνωρί
ζει vά άvαδεικvύεται νικητής. Άλλ' έvδιαφέρει αύτόv vά μή παρα
μέvη είς τάς άρvητικάς άρετάς: ύπολείπεται λοιπόν vά διέλθη διά 
της δοκιμασίας τού πυρός. 

Πρόκειται διά τόv Άλχημιστήv, περί τής πυρώσεως τού ύποκει
μέvου. 'Εκτίθεται δθεv τούτο είς τόσον ίσχυράv θερμοκρασίαv, 
ώστε vά κaij παν τό ύποκείμεvοv είσέτι είς φθοράv, καί vά παραμεί
VΊ) τό άδιάφθοροv. Άπό ήθικής άπόψεως, είναι ή έξαφάvισις τώv 
ταπεινών παθών καί μικροφιλοδοξιώv. Τό αλας θ είναι πλέον τε
λείως κεκαθαρισμέvοv: ή διαφάvειά του είναι πλήρης, διότι ούδε
μία ξένη ούσία είναι άvαμεμιγμέvη έvτός τώv κρυστάλλων του. Έφ' 
δσοv ό Δόκ. δέv εχει φθάσει είς τό σημείον τούτο τό τεκ. φώς δέν 
δύναται vά τψ δοθij. Πρέπει πράγματι ό κύκλος τώv δοκιμασιών του 
vά περατωθij, ϊvα τό συμβολικόv κάλυμμα έκπέση τώv όφθαλμώv 
του, διότι τό φώς δέv ηθελε vά φθάση μέχρις αύτού, έάv προηγου
μένως δέv ειχε καταστήσ1) έαυτόv άρκετά διαφανή είς τάς άκτιvο
βολίας του. 'Άπασαι αί δοκιμασίαι τού πρώτου βαθμού τήv διαπε
ρατότητα ταύτηv εχουσιv ώς σκοπόν, άποβλέπουσαι δηλ. τήv λε
πτοποίησιν τώv γεωδών τούτων η άλατούχωv καλυμμάτων, ατιvα 
μολι'Jνουv τρόπον τιvα τήν έστίαv του έσωτέρου φωτός, πηγήv θειώ
δους η άτομικης δραστικότητος. Άπελευθερώvειv τό φώς τούτο, 
έvδυvαμώvειv αύτό. καί άπομακρύvειv κάθε διάφραγμα τείvοv vά τό 
συγκαλύψ1), iδού όλόκληροv τό πρόγραμμα τού Άπλού Έργου η 
της θει:;απευτικής τού πρώτου Βαθμού, ας ειπωμεv τού βαθμού του 
Μαθητου. 

Ό βαθμός ούτος άρκείται vά παρουσιάση τό Φώς, τό έξωτερι
κόv η παγκόσμιοv φιϋς. Μσ.ς θέτει άπλώς είς συvάφειαv μέ τήv 
πηγήv έκείvηv έπιλάμψεως. άπό τήv όποίαv ώς έταίροι θά άvτλή
σωμεv τήv Γνώσιν. Προσελκύοvτες πρός ήμας, διά vά κορεσθώμεv 
έξ αύτου. τό περιβάλλον τουτο Φώς, τό ύπό τού Παρακέλσου άστρι
κόv φώς άποκαλούμενοv, άγομεv πρός τό έρυθρόv χρώμα τό 'Έρ-
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-ιυv, οημεϊοv ι1ττυττ1:ρατωσι::ως τυιJ τυ.ι:ίοu ΛίfJυu, ov απω:αλυi:ψΕ\'
κ11l:\ικοv.

• 

·υ φιλυσυφικ,>ς ί.ίUυς ι:ίvω "Αι.ι.ις η:ί.είως κο:υ.Οu.ρμί:vυv. οττερ
σ1ψττω,-V(J)VΕι τrΗ' ϊιόρι.'φγ,ιρυv όια v(ί. Η)\' σ rι-:ρr:ωση ι-:ι; t':ξ6μιJ; 
εvι::ργ6v Ηϊί,1v. 

U συvUι-:τιι,.;ος υί;τυς 1,:ι1vι1JV ύ.vιiγι-:ι όΛιιι,:ί.ηρυ\' τι'J Μ. 'Ί -.. εί; 
τριϊ.; όιιpγυπιu;, συvιστuμt-:\'υς ,:ί; τφ· Ι'\ι.ί.Uυμσιv τυι, "Αί.υτυς, σ1,
μπω:vωοt\' rυϊι ·y ι) 1)ιψγϊφυ1J κυι (ΤΠfΗ:ωσιv ruι, Η1:ίυt. 

· Υ Ηεόι::ιξuμι-:,· ηόη τu; ψU(TEts.: cη; rψωτη; τω;τη; όιιργασία;
ι1v11γίJμ1:vης τι-:κτυ\'lΚu); ι-:ίς ωv ιϊ συμΙ:lυΛtl'\ΊJ\' Ι:ΙιΛJμο,·. \1(ις ί,πολιί
n1: cυι ,·ύ. όι:ιξωμ1Λ'. πί,)ς εξυκυΛυιιf-.ιr:ϊ ce> i:ρ-ιυv r:ί; CO�J; οι;ο ί,nυί.οι
πυυ.; Ι:ΙιιUμυυς. 

Hu rcιφι,φωtJuψι:ν ι-:ίς τους 3 συμl.:\υι.ιι,:ω,; ηϊς κλυσσικης Ίω-
11\'\'Ι)τtκι·1.: ::.. ωcις. όωτι ι:ϊμr:t!υ nι-:nr:ωμι:\'Uι ότι υί ιιψηλοι (:\ιιιJμυί 
i:χιΗ,\' ω_: μι)\'U\' (TKOnι'>v. vu. κυμυι,v \'ll κυτu.vυψJΙ] ύ μύστη; 6ί.ίγο,· 
κιιτ' ι)ι,ιγι1\· TL1\' κι-:κριιμμι-:vο\' t:πωη:ρισμι°J\' τϊϊ1v ΊΙHUJV !:Jr.μι-:λιω,JίΪ1\' 
Ι:ΙιιΟμu.1\'. U11όε,, ,·ιιίιτι-:ροv ψψυυσιv ,:ις φώ;, ιΊ.λλ' ι.ί.vυnη,σσUΙ;\' 
ι-:"·τι-:\·ι-�στι-:1), 1\' τι.ι τίu\' φιc,η' ηρωτι,Jν 1-\υtJμίϊ)ν σιψl.:\υλu . 

.. 

ι-.ϊι'iιψι·:\' ,',(l η I ι-:λειu. ι,.;11(.Jιι.ρσι.: τυι, ":\ι.uτο; 1:πιπλιίται \•!{() τοι 
cο:ω,'ι1ς ι:,· τι� μu!:Jη cιι-,:ιρ τι 11, πτuciιψ Ι lι-;ρuτωU,:ίση; της ,�1ηασως 
τιη,τη,;. ,\ 11ιtU. τυϊ l:τ ϊί 1)/ι;τω. 1 υη; εκόηλυιJίU.l τι, ι::ρυlJρο,· 
Χf)(ιψιι, ΟΠΕJ) ισ,>ι)\,\'lψι-:ι τφος ΤΟ\' 1,ρωμuτισμΟ\' τη; �τοu.; κuω Tl)\' 
όε1 1 ιι-:ρυ\' Ι-\utJμc"\'. Ι l11ιημuτι ι\ μυστη; ωί, Ι-lut:JμoC TU\;TO\J ι-,:uί.r:ιτuι 
,·ιι t:ξωτι:ριι-,:,:t,σlJ τψ· Ηειωόη ιιυ :οι-; ι'i;1uστιι,.;οτητu, :υ ι:πωη:1Ηκο,· 
ω1 Ι lι,ρ. ό1ψιο1•1)'(ti'Ι:Ο\ κιιι ϊυωτελr:σμuτικο,· nρο; δ ιΊ.,·uψιρι-;ται 1i 
στηλη I έ,·,φγος. ερυ!:Jρu. r.ίρρψ·. Ο \luΘ, ι.αμβc1\·1:ι ί.ογιι-,:ι;ηuτu. τή,· 
μισθιJι)L)(,ω\· ηη, πιφα ,ΊJ ση1ί.1J τω,τιJ. 

�ιιι \'ιι Uι1tιι�φι:ι1σ1J ι-,:uω HJ.J\ όιJΙ'Ι:ψuσιιο,· ωι,, τ�J έzρειυσθ!] r.iί.
λως η:: \·ι1 lι,·uπη,�τJ σt•\'C:/ 1°) ι5ριιστη1,ιοτητυ. με μο,υν σι-,:υπο\· νά 
lιπωθησ1J τα,; ι-:�c,Ηι-:μιι-,:cι,; ι-:πιδρασει� uιτι,Τς προσεπαθηπω· νu τό\' 
l• nεp\'l l'I: ησcJ\t\'. 

Γ ιJ tJι-:ίΟ\' ι-:;ι:ρι:ιuσl➔ η 1,•ιι έ�uι>·ωθ11, ο( τω,; ιiiσ:ε \·α κuτu.ί.ό.β!] 
'-'-;ωκληρο\· τφ· μfι�Cι\· ωί:, ι,Jωι-,:ειμε,·01_, και \'Ct ττi\' ί περβη μuί.ιστα. 
ιSω ,·α ιΊπuτελc:σ1J τελικCl.1,; πι,ρι_όδη (ι�n\?c) μα�u,·, ·Υπό τυύ; δρου; 
ωι,ωι,,; το έρι,θfχ1,· ;ι:ρcομιι rφμιJ�Εί δια το\' πρό,; iψοβιβuσμό,· 
:'-.Ιαθ .. άκόμη δέ περισσότεριη προ,; τη\' στήλη\' l. προ; η,· ;τί.ησ1ά
�ει ιSιιί ,,ά yι,·η Έτ. -.'\ιά τοί,το ή �ωα έ\' α βαθμψ δέυ\' \'ά εί,·αι κ·,.α-
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νή πρός παράστασιν του Σύμπαντος έν τίj άπείρφ του έκτάσει. 
'Όσον διά τό έρυθρόν χρώμα του β' βαθμου, συμβολίζει τουτο 

πολύ στεvωτέραν ενοιαν. τήν σφαίραν ένεργείας της άτομικότητος 
ήμών, μετρουμέvης διά της έκτάσεως της θειώδους ήμών άκτινοβο
λίας. 

Ή άκτινοβολία αϋτη παράγει ψυχρόν τι περιβάλλον, όπερ άνα
κλςι τό πέριξ διακεχυμένον φως, διά νά τό συγκεντρώσΊJ έπί του 
πvευματικου κέντρου του ύποκειμένου. Τοιουτος ό μηχανισμός της 
έλλάμψεως ην άποκτώσιν οί ίδόντες λάμποντες τόν Φωτοβόλοv 
άστέρα. 

Ό καθείς έξ ήμών φέρει τό μυστηριώδες τουτο άστρον, άλλά 
συνήθως ύπό μορφήν άπροσδιορίστου καί άσχηματίστου σπινθη
ρος, μόλις διαφαινομένου. Εiναι τό φιλοσοφικόν Παιδίον, ό Λόγος 
η ό ένσαρκωθείς Χριστός, τό όποιον ή παράδοσις άναφέρει ώς γεν
νηθέν έντός σπηλαίου χρησιμεύοντας ώς Φάτνης. 

Ή μύησις καθίσταται ή 'Ιέρεια του έσωτερικου τούτου πυρός
θείου, της 'Αρχής ταύτης πάσης άτομικότητος. Γνωρίζει νά τό συ
ντηρij έφ' όσον έπφάζει κάτωθεν της τέφρας εiτα άρχίζει νά τό 
διατρέφΊJ συνετώς, διά νά τό ζωογονήσΊJ ίκανώς, διότι όφείλει μετ' 
όλίγον νά ύπερνικήσΊJ τά έμπόδια ατινα τό κρατουν αίχμάλωτον καί 
διατείνονται ότι δύνανται νά τό καταδικάσουν είς άπομόνωσιν. 
Πρόκειται, πράγματι, ό Υίός, νά τεθij είς συvάφειαν πρός τόν Πατέ
ρα, τό έσωτερικόν θείον νά έπικοινωνήσΊJ έλευθέρως μέ τόν έξωτε
ρικόν ύδράργυρον, μέ άλλας λέξεις τό 'Άτομον νά έλθΊJ είς έπαφήν 
μέ τό Σύνολον έξ ου προέρχεται. 

Βασιζόμενοι έπί μόνων των άτομικών μας ίκανοτήτων, μόνον 
έφ' ήμών δυνάμεθα νά έπιδράσωμεν. 'Ένεκα τούτου τό μόνον πού 
μας έζητήθη ώς Μαθηταί ητο τουτο. Άλλ' απαξ ό άλάξευτος 
έλειάvθη κατά τούς είδικούς νόμους, δέν έχομεν πλέον άνάγκηv νά 
άσχολούμεθα μέ τήν προσωπικότητά μας, ητις, άπό άπόψεως κα

θάρσεως του αλατος, εiναι πλέον παν ό,τι πρέπει. 
Άλλ' απαξ ή έργασία αϋτη περατωθείσα, όφείλομεν vά άναλάβω

μεν τό κυρίως έργον, είς ό έπιδιδόμεθα ώς Έργάται ή 'Εταίροι. 
'Αλλά τό άποτέλεσμα της τοιαύτης μας δράσεως έμελλεν εiσθαι 
άσήμαντον έάν δέν ήδυνάμεθα νά χειρισθώμεν τό μυστικόν της έπι
κλήσεως δυνάμεων έξω ήμών κειμένων. Πόθεν άλλαχου δυνάμεθα 
νά άντλήσωμεν τάς δυνάμεις ταύτας, έάν μή παρά τη στήλΊJ Β., ης τό 
όνομα σημαίνει: Έν αύτij ή Δύναμις; Ήγερμέvη πρός Βορραν, έναντι 
της Σελήνης, της όποίας άνακλςι τήν λεπτήν καί γυναικείαν λεπτότη
τα, ή στήλη αϋτη άντιστοιχεί πρός τόν ύδράργυρον των 'Αλχημιστών 
άρχης ζωτικότητας διερχομένης δι' όλων των όντων, διά νά ένισχύ-



l:IΆ\III / I;_ \/();_ & / .. 1/:} (-J/:/'(J/ U, /()\/;_ \/();_ ιω 

σι) ι1πωΊστως τήv κ:ι-:vτριl\ήv τοΙJ όραστηριότητυ. (ί.Jι:ιυv). 
"Οταv ή τι:ί.ΕΙJτuίυ αίJτη F-ξωτψιπω:τu.ι μι-:τιί ζωηρότητυς, 6πως 

ιιnωτι:ι τυ,�τυ ή ,�ρ1Ίθρωσις της ;;ί.ης (όυl\tμασίu όιυ τοϊι ΤίΙJρι'>ςJ. 
πρυl\Ι;nτι;ι έv τ�J ι,:έvτριJ,J σι:ιτιl\ΟV τι κ:ι:v·ι'>v. 6πψ ι:νr:ργυϊJ\' (jJς \,1u
γvήτης, έξuσι.;ι-:ι έλξι,· τιvu έπί τοϊ, Χϊι.ί.ι,Ι1υς τ6J\' Συφ6J\'. Ί I υιΊσίυ 
u{;τη, τ11ς όπυίuς τό ιόr:όγρuμ�ω m,vπιριι:ι:ιι τό Οιιυv ιΊnιρl\ιίμι-:vυ,· 
η1ς Στωττηρίας ( Κ1ΊΙ\i.υς) η τι'> τριγωvυv ϊJπψκ:ι-:ίμι-:,υ,· τοϊJ ·:\ vτιμυ
vίυ1,, άvτιστυιχι:ι πρός τιί.ς φί.ογας uϊτιvι-:ς πψφιί.ί.λυυv τόv ΜtJστφ
οτα,• κ:αθαρΟη όιιί. τυϊ, Ι Ιυρός. Εί,,ω ή uίΟι-:ρίu ιί.τμuσφuίρα, ητις 
χρησιμι:1ΊΕΙ (jJς όuχt:ιοv ι:ίς τιί.ς άvωτψuς κ:uί Ι\ιηωτι:ρuς ιί.ρπιί.ς. Οί 
μϊJστω ι1vιyvώρισuv έν υύτιϊJ ιιτή,· κ:λειόu όί.υκ:ί.ήρu1J τυϊ1 φιλυσο
φικ:υϊJ 'Έργου, τοC πuyκ:οσμίοtJ Οω;ματος, 6πι:ρ ό θεός έσφρ6γισι: 
6ι6 τ11ς σφρuγίόος τυυ». Ι ΙρυαΟι:τοω· 6τι ι-:ίνω τό μι:-:άλλt:υμα τοϊ1 
φιλυσυφι I\ULJ χρυσοC, r,ν πvι-:1�μα κ:υθυρ(jηι-:ρυν παντός ω.λυ1J. f.,, 
πίΊρ της κ:υλ6σι:ως Ι\Uί ιί.πόκ:ρυφυv. λίuv πτητικ:όν, έξομοιυύμι:νον 
πρός τι1,· πψπτυυσίω· τ6J\' πρuyμιί.τωv τυC ΣιΊμπuντος. 

Τι'> Ι ΙίΊρ τοι1τυ έξωτερικ:ι-:υμέvυv ώς οϊφϊινιον Ι lϊJρ ElVUl εις 16)\' 
όιω «πuρι'>vτων» παραyι'>vτωv τοC Μεγάλου έργου, έvψ τι'> ετερον 
ι:ίvαι τι'> πvτριl\ό\· πCρ, τι'> διηyψμέvον ιίς τρι'>πον ώστε νά κ:αταστη 
ι:Ι,Ι\υστιl\6ν διιί. τι'> πρώτον, κατά τι1ν σι,μπεριφοράv μαyνήτου. 
'Απυl\uθίστατυ.ι τι'>τι: κ:υκ:λοφορίu της, τη έπι-:νι-:ρyι-:ίq. της όποίυς υί 
δύο πuριί.yυvτες άνιί.yονται ι-:ίς ενu κ:αί μόνον. δστις είναι τό Φιλο
σοφιl\όν I ILJρ, περί τοι, όποίου γίνεται μvείq. έν τψ Σμαρuyόίνψ Γlί
\'ι1κ:ι 1-:,· ψ άνuyιyvώσκυμι-:ν: «'Ανέρχεται -ό �.;ατ' έξοχή,· έρμητικι'>ς 
παράγων- τι'>τε άπι'> της Γης ι:ίς τι'>v οιΊραvόv κ:αί π6λιv κατέρχεται 
1-:1< τοι> οϊφανοtJ έπί της Γης. ωί m.,λλέyει τήν ίσχύv πάντων τώ,· 
α,·ω Ι\Uί �.;άτω. θέλεις οί\τω άπο�.;τήση τήν δι'>ξαv όλοκ:λήρου τοίΊ 
σ\ψπαντος καί πασα σκοτία θέλει σταθη μακράν σοC. 

Έν αύτψ έyπιτuι ή κραταιά δύναμις πάσης ίσχCος, ητις θά κα
τα,·ικ11σ1J πα,· τι'> λεπτό,· καί 06 διαπεράση παν στερει'>ν. Οί'Jτω έδη
μιουρy11θη ό Κι'>σμος». 

* 

Τ6 φιλοσοφικ6ν πυρ m.,ντηρειτuι διά τοC ΈρυθροC θείου τώ,· 
Σοφών. ούτινος εί�.;ώ,· είναι ό Φοίνιξ. συνεχώς άναγενι'>με\'Ος έκ 
τιον έφθαρμένων του ιΊπολειμμάτω,·. Έάν τό μυθικό,· τοCτο πτηνό\'. 
μέ τ6 πορφυρουν πτέρωμα. είναι άφιερωμένο,· είς τόν 'Ήλιον. τοCτο 
συμβαίνει διότι παριστq. τήν άρχή,· της άτομικης στερεώσεως. 

'.-\πι'> μυητικης άπι'>ψεως. συμβολί�ει έπιπροσθέτως κατά ίδιαί
τερον τρ6πον. τήν ι:,πό τοι, μύστου άπο�.;τηθεισα,· μονιμι'>τητα. ούτι
\'Ος ή πρωτοβουλία έξασκειται μέ τελεία,· άρμο,·ίαν πρι'>ς τήν ώθη-
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σιv ηv κάθε δημιούργημα δέχεται έκ μέρους της κατευθυvτηρίας 
δυνάμεως τού παγκοσμίου δημιουργού, άλλως είπεΊv έκ μέρους τού 
Μ.Α. Τ.Σ. 

Ό ΈταΊρος οστις έχει τήv φιλοδοξίαv vά γιγνώσκη vά έργάζε
ται, όφείλει λοιπόν vά μετασχημ,ατίσlJ έαυτόv είς Φοίνικα. Έάv δέv 
φθάση είς τό σημειοv τούτο θά παραμείνlJ άπλούς καί κακός έργά
της καί δικαίως θά είπωμεv περί αύτού οτι «δέv είvε Φοίνιξ!» 

Έργάζεσθαι άλλως τε δέv σημαίνει ύπερβολικώς κιvεισθαι κα
ταvαλίσκωv άφειδώς καί άσκόπως δυνάμεις, οπως οί Κύκλωπες. ώv 
ή έλλειψις διακρίσεως τώv πραγμάτων συμβολίζεται διά τού 
έvιαίου όφθαλμού, ον τοις άποδίδει ή Μυθολογία. Ό Μεμυημέvος 
έργά.ζεται μετά συνέσεως φωτιζόμενος έκ της κατανοήσεως της λέ
ξεως Γνώσις. 

Δέv θά ήρκει πρός τούτο, vά παραμείνlJ άπλώς ένεργός (οπως ό 
Κύκλωψ), διότι διά vά καταvοήση, άπαιτείται έξάπαvτος vά κατα
στη παθητικός καί δεκτικός άπό διανοητικής άπόψεως. Συνδυα
σμός λοιπόν συνετός της έvεργητικότητος καί της παθητικότητας. 
τοιούτος είναι ό ορος ό άπαραίτητος διά κάθε γόvιμοv πραξιv. Διά 
τούτο ό Έταιρος όφείλει vά γιγvώσκει κατά βάθος τήv θεωρίαv τώv 
δύο Στηλών. έvφ ό Μαθητής μόνον τήv μίαν έξ αιJτώv γνωρίζει. καί 
μόνον μετά κόπου συλλαβίζει τό όνομά της. 

Ό Μύστης οστις καθίσταται τρόπον τινά άvδρόγυvος, διότι πε
ριλαμβάνει έv έαυτφ τήv άvδρικήv έvεργητικότητα μετά της γυναι
κείας εύαισθησίας, παρίσταται έv τη άλχημείq. διά τού Rebis (�:κ 
τού res bina, διπλουv πράγμα). Ή ούσία αϋτη συγχρόνως άρρην καί 
θηλεία, εivαι ώς ό ί1δράργυρος, έμψυχωμέvος διά τού θείου του, καί 
μεταμορφωμένος ώς έκ τοιούτου είς Άζώθ, ητοι είς τήv πεμπτου
σίαv έκείvηv τώv στοιχείων, ης ό Φωτοβόλος Άστήρ είναι τό σύμ
βολον. Άξιοσημείωτοv εivαι οτι ό άστήρ ούτος είναι πάντοτε τοπο
θετημένος κατά τοιουτοv τρόπον ώστε vά συγκεvτρώvη πρός i;αυ
τόv τήv διπλην άκτιvοβολίαv του άρρενος ήλίου καί της θηλείας Σε
λήνης. Τό φώς του είναι τοιουτοτρόπως διγενές, άvδρόγυvον καί 
έρμαq:ρόδιτοv. Έξ άλλου τό Rebis άvτιστοιχεί πρός τήv ϋληv τήv 
παρασκευασθεισαv διά τό τελικόν Έργον, μέ άλλας λέξεις πρός τόv 
Έτα"ίροv οστις κατέστη ίκανός καί άξιος vά άvυψωθij είς τό άξίωμα 
του Διδασκάλου. 

·Ένα περίεργοv pantacle έδημοσιεύθη έv προκειμέvψ άπό του
1618 είς τό Basilica Philosophica ύπό Joseph Daniel Mylius, καί 
άvεπαρήχθη έv τφ Περί Άζώθ έργψ. άποτελουvτι συvέχειαv ΗιJν 
Δώδεκα κλειδώv του Βασιλείου Βαλεντίνου, μοναχου τού τάγματος 
του Άγίου - Benoit, κατά τό 1659-1660. "Όπως δύvαταί τις vά κρίνlJ 
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r,κ: τυ1-_, άvτιγρϊι.φου τό όιτυϊυv όίόωμ,:v. τό 6ί.zημικ:όv 'ΛvόρΟ'(Ι•VΟ\'. 
tμφu.vίζι:τω U)ζ Uριu.μ\it-:ιιτής ω11 όρω:οvτυς της πτοιμ;ιωόο11ς 
ζωης, i:ιτυμι:vως ι.i)ς Μύστης τυ1'j όιυτr.ρο11 Ι1u.Ομυιι. νικητής της τι> 
φω:τϊιυς τίJJV στοιzt-:ιω,•. Ι:κ: HJ)V όυο κ:t-:φυλίJJV. ή μίο. 6όη-rι-:ίτuι ϊιιτu 
τυ11 '/ -Ιλίου ( Λυγικ:ή) κ:u.ι ή r.τψιι. ι'ιιτο της 2..ιλήvης (Φu.ντuσιυ) μι: τιι.
ξ\, ομως τίJ) \Ι ό\,υ riιαγράφt-:τu.ι ι'> ιι.σιή1) τυϊι Ί::.ρμοιj ('iύησις. 1 VίJ)()Ί
ς). 'Ο "Λρι1ς κu.ι ή 'Λφ11υόίτη (<ίκί.ηρι.i. μέω).ί.u) 1:ξu.σκυ1,<ίιν ιίτιι.
τήv 1:ιτίόρu<ίίv των ϊιτί της όι:Ξ,ι{ι.ς πλr:1,ρϊι..;. (όριιστηριnτης). της rφι
ση:ριις πλt-:υρϊι.ς (ιτιι.Uηrικόrης) ,:ιτιόρωμι':vης ϊ,ιτι'! τοιι Δως κω τυ1 
K1J()\'()U (μU/,(lK(ιJV μι-:ωί.ί.ωv). '() Ό-\r,r1.; ( Ί:νι':μ'(ιιιι.. Κί\'η<ίις. Λ1JΙΙ
rτι). 1:ί,·αι αλι.ως η: ι:ί.; ύ.111:<ίον π1ινr_ί,φι-:ιιι.ν μr. τl)\' όΕξιό,· \iμrι.ιιο,·r1 
l\}Hl rυι,ν ω Ωφυ11rι \' όι · η .; /)ό η (Ε ί κ:ω t-:\·εργι: ί. F-\'�J ι) U1)tστψι) ς Ιiρα
ι. ιω,·. υ1Ίrt\'Οζ υποΩτοι.η 1:t\'fll vr ι. κριηι) στuΟt-:ριjJς κ:ιι.ι rωκ:,·ως τη, 
ψuί.J.ιόιι ιi!-JιΚ:ίJ)ζ 6ι: \'U τηJJΙ). ι-:i;ρηωι συ,•όt-:όψένος τφυς τr')v .\ιιι. 
Ι 2..1 •\'ι:tό ΙJΩις. 2..ι;Ιiuσμυ.; ΠΙ)Ι)ζ ι:ω,ω,·) 

Ηιί 1:ϊι. ωμα κ:ιιt!u11ον ·ι-:ρμητισμι'J\', f.ίJ\' ή π1Jοοι11τιοτιυίησις Τ\)\ 
/{ι.:bι-. c:ψιιτιι 6ιu τη-:: όι-:ξια..: όιu.Ιiήτψ ( Λί.ηι1ι-:ιι1 .. \υγιl\:η. :\ι)ητι
ι--:ιΗη..:) όιιι. (if. CΙlζ ι1.ριστι-:μi1� 1 \'(ιψι)\'U !'1,,nτη..: . .-\ϊ<ίΗημrι. Ί f(Jι,:η) 

1:Ι\:ιτι,ηι-1-σι-:τuι τις σι1\'!1\'τ<ΪJ\' Ηι κ:ι:φυί.ωωιiη τυ.ϊτα 1:.ιι[iί.ήμrυυ 
τ,-1-:: Ηιι.σιι.1,:11� ι·r.;,·ι�..: Ε\' t-: (/.1-:tρ t()\(ι) ι">ιαη:ινυμc:νψ. ο[\ 01611.σπι 
ι(Η)\' ψΟΠι)\' τ11.; Κ:(ΗU.σl\:1:1,ης τυ11 (J.T(())(J)ι,φn1 ;p11σοϊ, Τ(ι)\' φιι.οσϊ>
ψ(ι)\'» l((ll ωιΊ όττοιυt, ι) ι11,γγρι1φ1:ι 1 ς !:�η ι:ι� ιτοί.1, ττρογ1: 1:t-:ση:1)Ιl\' 
ι:ιτοι.φ· τι)� ι'ι,υγ1-:\'\"ησ1:ως ωϊ, \ϊ:ωη:J)Οι, Ί-:ί.ι-:1,θΕροη:κ:το,·ισμι)ι, 

() ;\,Jι,σrης τιΗΙ: μΟ\'Ο\' Ω\ι\'(Ηαι ,ν ττ1)αγμιηοιτι)ιηση Η) 1<;:ί)Ι�. 
ι\τιι,· κ:ιφιιι1\('l<ΎΤJ ως !:ί.ξι-:ις τcίJ,· σωιι.ι-:ιω\'. l lίJ.\' ι">.τι 1.uμηί. ι 1\'. f.\'
<Ύτιl\:τι,Η'iι:� κ:ω σ,:ληr(\\' \ 1 Tί(lf1/.TJ ,:,· ιιι,τc�. όι:ο,· \'(1 οιιμο.σ(Jη ΤίΙ)l\' τrϊJ 
ΕΤίl ψιlΤίl) \'(1 t�ί.�1.,σΙ] Tl' Ι ]ϊφ r,�· (Ο\• ι)ι,ρω·οϊ, Ol(l \'U. τό f,\'(Τ(!ψ(r.τωΕJη. 
1 Ιρι)�"ί:t ί(tl ,-;ψ,. \'(l ιιπι:ι)ττηοηστ] ΤΟ �ωϊυιiι-:ς oιri. \'(( ωττοtJ1:ττ1<ίΤJ HJ\ 
"'.-\\'UΙ'(Ι)Πι.'\' 1:ι� Tfl\' δι-:οι,σω· θΕΩl\' TUl. "OtJE\' τn Ιlι-:,·τιί.γf)Ιψιιι)\' !) ιJ 
Φωτι·ψ,1λος Ά-\.σrη1) ι-:ι,·ιιι �1.,pιω� ,ο !:ιιΙ1ί.ημιι ωί Ά-\.,·tJιχωωι :,,1 
�\λι-:ι,θι-:11ωl)σω� Π:α\'1(),.: n11uγμuω-:: ΟΠΕJ' 11 ι.ό\· lJίι το,· ήιιίc,)()t�ι: \'U. 
ι:t\'\ιt μ,1\'ι.\\' κ:ιιι tΙL1\'L)\' cϊ,•θρωτιυ-::. 

λί τι1:,·τι-: γω\·ιuι τσϊ, σ;ι::ημι1το� :ι..1ι ΤιΗ. τυϊ, 1.r:γομι-:,·<,1 ιι1,--,1-;ρι1� 
τ,1ϊ, \ 1 ικ:1χ 1 κ:ϊ1cηωι. ι'ι,·τισΤL1tϊ.Οt•σι,· ::1..,0.; τιι τι-:cσ<η,r1 ϊίλ1•α Ι\:ω ,ψ 
Ι\:ι-:φιιλη,· ωι ι't,·Uρωττι11. Έττι-:ιδη δι-: τα ι1κ:ι1υ {κ:,1:i.01 ,. ιταν δ. τι 11 ,:r.
ιι11ιλτi δωτάσσt:1. ι'> Πι-:,·ηι�·τι,·ο.; ι::ί,·αι ι)ί",τω τό i:μΙiί.ημιι η1..: \ πrί,η; 
θt:λησεω-:. t:ίς il\' ,,ι,δε,· δι°\'(ΗU\ \'U ι':\'(Ι\'Τtωθη. ι-:ιi.,· τιριi-(L!ft:1 ι-:ί,·uι 
κ:r•ιι ωιcί. λLη'ι�-τ1 κ:αι ιt\'f.\ m•μΦειχ�,·τσς 

·Ί\·α '-� Πt.\·τlιχτι,•L)� δtατηρήσΤ] τη\' σημασία,· -:αι',:n\·. Οεσ,· \'(ι ι(-
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διάση έπ' αύτου άvθρωπίvηv είκόvα μέ τήv κεφαλήν πρός τά άνω. 
Κεκλιμέvοv τό διάγραμμα τουτο λαμβάνει δλως άvτίθετοv σημα
σίαv. Δέv είναι πλέον τό Φυσικόv Πεντάλφα η ό άστήρ των Μάγων, 
τό εβλημα της άvθρωπίνης διανοίας καί έλευθερίας, άλλά τό 
άστρον τό σκοτειvόv των χαμηλών έvστίκτωv, των βαρβάρων τάσε
ων καί όρμων αί'τινες χαρακτηρίζουσι τά ζφα. Διά τουτο δύναται vά 
χαραχθij ή είκώv κεφαλης τράγου. 

Άπό μυητικης άπόψεως, κατέχειv τόv βαθμόν του έταίρου, σημαί
νει είσθαι ηδη είς θέσιν του έπιτελείv έκείvα τά όποία ό κόσμος θεω
ρεί καί άποκαλεί θαύματα. Ώπλισμέvος διά του Κανόνος καί του Μο
χλου ό Μύστης δύναται vά άνυψώση όλόκληροv τόv Κόσμον, - ήθι
κώς έννοείται, διότι μόνον τό τοιουτοv τόv έvδιαφέρει. 

Άλλά τί θά κάμη ό Διδάσκαλος; 
θά έξομοιωθij πρός τόv Μ. Α. Τ. Σ. διά vά δράση έν Αύτφ η δι' 

Αύτου. 
Άλλά τουτο είναι καθαρός μυστικισμός (mystique). Δέv άvτιλέ

γω ούδαμώς. Άλλά τείνει νά άποδειχθij άκριβώς δτι ό θρησκευτι
κός μυστικισμός δέν είναι είμή ύψηλή μύησις άποπλαvημέvη. 
'Ενεργών διά των τριών διαδοχικών όδώv, της καθαρτικής, της 
έπιλλαμπτικης καί της έvοποιητικης (unitive), ό μυστικισμός δέv 
είναι ηττοv λογικός έπιβάλλωv τάς Σκληραγωγίας του (mortifίca
tions) αί όποίαι, εάν καλώς κατεvοουvτο, θά επετέλουv τόv ιδιοv 
σκοπόν των μυστικών δοκιμασιών. Ή λέξις άκόμη σκληραγωγία 
έμπεριέχει τήv σημασίαv του «άψύχου», του «άκιvήτου», του 
«άδρανους». Άλλά γνωστόν έπίσης είναι δτι εν τφ τεκτοvισμφ δίς 
ή γεvικωτέρα αϋτη θανάτωσις επιτελείται: πρώτον αμα τij είσαγω
γij του δοκίμου εν τφ Σκοτ. θαλ., εiτα αμα τij τελικij καί τελεί� μυ
ήσει έv τφ Μ. Δ. 

Ό δεύτερος ούτος θάνατος άvτιστοιχεί πρός τήv άποπεράτωσιv 
του Μ. Ε., ίσοδυvαμεί πρός τήv τελικήν θυσίαv του εγώ μας βασιζο
μέvη είς τήν άπάρvησιv πάσης προσωπικης επιθυμίας. Είναι ή εξά
λειψις του Ριζικου τούτου εγωϊσμου δστις προκαλεί τήν άδαμικήv 
πτώσ;ν, εξασκουvτος επί της πνευματικότητας τήv πρωταρχικήν 
ελξιν, τείvουσαv νά τήν βυθίση εντός της ϋλης. Τό περιωρισμένοv 
'Εγώ εξαλείφεται ενώπιον του άνωτέρου Έγώ, του άπροσώπου, 
δπερ συμβολίζει ό Χειράμ. Τ ό μυθικόv άμάρτημα του παγκοσμίου 
Άδάμ έξαγοράζεται τοιουτοτρόπως. Διότι άς μή τό λησμοvώμεv, ό 
Άρχιτέκτωv του Ναου άvαλογεί άκριβέστατα πρός τόv Μ. Α. Τ. Σ., 
είς ϊσην άκριβώς μοίραv πρός τήν ύφισταμέvην άvαλογίαv μεταξύ 
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τυϊ, 1·:vσιφι,.:ωΟι:vτυς Λόγο,, η τΟΙ-, Χριστοϊ, κνί τυϊ, :\ιωvίυt, Ι Ιυτρος
της Χριστωvωσϊ,vης.1 

· ι ι ση:ρf:ωσις τυί, φιί.οσοφι1-:υ,-, Ηι:ίίJ\,. ητοι ό f:\αΒμί'>ς το,-, .:1ιόυ
σ1--νί.0 1, σt,�ι(\οί.ίζι:τυι 1:πίσης ii.μιστu τι)σΟ\' ιΊπό τυιΊ �ι:σμuηοι, 
Ι ΙρομηΟι-:ως, όσο\' ι,.:υί \,πό τοϊ, Λποί.ι,τρωτοϊ, Χρωτοϊ, ,:ξηρτημι:
vο,, όι(i τρt(J)V ηλω\' έπί της τι:τf)(1όος τ(JJ\' ί:ΙρΗ:,:ιι)\'ύJ\' τοϊ, 2.. τω,ροϊ,. 

Τό Tuρu) or:,• r:ιvω όί.ιγu·ιτr:ροv r:μφΗντικόν κllί 1:πί τοϊ, Πf)ΟΚι:ι
μr:\'Οt,. 1 Ιράγμuτι ή όωόαάτη u\,τοιΊ κί.είς μϊ:ις παρr:μ:ι τή,· Είκόνυ 
ένος «Δυκιμuζομι:νοιω κuι αίωροι,μr.νυι, μι-:τuξϊ, ο\,ρα,·οϊ, κuί Ίf�ς. 
Ι:ίνω ι-:ξηρτημι:vυς οιά τυι, ϊφιση:ροC του ποόός. έκ στιλέ:,:ο,,ς τϊJ 
()ΠΟlΟ\Ι συγκpυτοι,v ()tJO όf.vορα. ι'ιντιστοι:,:οι,ντU πρός τάς όΙ;(J 
στηλuς 1. Kllί Η. Ί I κι:φαι.ή JΙΠίl τ(J)ν f:\pΗ:,:ιό\•ιι)\' το11 σιημuτίζουν 
ι1,·ι:στραμμ,:,•ο\' τρί'(ω,·ο,·. οι',τι,•υς ι',πέρκιι τω σταυρό ., σιημuτιζό
μι:,·ος ιΊπι) τυι, όι:ξιοι, ποόός κι-:καμμένου όπισθε,· τοί:, άριστιροι,· τό 
σϊ,νολον όωγρϊιφι-:ι η'> κλασικόν σϊψf:\οι.οv της ί1ποπερυτu>σι-:ως τοϊ, 
Μι:γάλοt, Τργου ητοι τό σι',μβολοv τοϊ, Οr:ίυυ άνι-:στραμμέ,·ον. Ό 
παραδόξως μειδιώv έκ τοί:, παθήματός του μάρτυς ο,�τος, κρατει δύο 
σriκκοι,ς ι-:ξ ώ,, r,ι,.:πίπτοuν vομίσμuτυ χρ σα κuί άργuρα. Ι::ίναι οί θη
σα ροί της δια\'Οίuς τοι,, διότι ό όνειρο πόλος ο' τος όστις φαίνεται 
άχΟι;ίς είς ά,·ικuvότητu πάσης δράσεως έπειδή υί χι-:ιρι-:ς του είναι 
δεδεμέvuι, ι-:ξακολουθει νά σπείρη τάς γονίμους ίόέας του έξ ώ,, θά 
προt:λθη τό μέλλον. 

Τοιο - τος έπίσης είνuι ό ρόλος τοι, διδuσκάλο,,, όστις. ϊνu διευ
θι'ινtJ χρησίμως τό έργο,· της παγκοσμίου κατασκι-:υης. όφείλε1 vά 
είσέλθη είς στε,·ήν έπικοινωνία,· ώς πρός τάς σκέψεις καί θελήσεις 
τοί, Μ. Λ. Τ. Σ. 1 Ιρόκειται. ώς έκ τοι'J1ου. ,·ά έπιτελέση τό μέγα ίδε
(ι)όες τοίι μυστικισμοί:,. διά τοι, θεανθρu>που. όστις τόσον περισσό
τερον περιβάλλεται διά της ύπάτης π,·ε μuτικης ίσιύος. όσον πι-:
ρισσότερον είνuι έλεuθερωμένος Ηι)\' κατωτέρω,• πραγμάτων. Μ ή 
ιi')\• πλέο,· αίχμάλωτος tωί δοι,λος οι',δενός. κuθίστuι έπί μαλλοv καί 
μάλλον ι,.:υρίαρχος τotJ πα,·τός. έφ' όσο,· ή θέλησίς του r.ξuσκειται 
ι,.:ατά τό δυ,·ατό,· μέ μεγαλuτέρα,· σι,μφωνίuν πρός τήν διευθύ\·ου
σαν τό Σι'ιμπαν Κρuταιάν θέλησι,·. 

Κείμενος μεταξtΊ το- Ά.c\φtJpημένου καί τοι, Συ'(Ι\"εφιμένου. με
ταξϊ1 τοι, δημιουργοι, \!οι1 ι,.:αί της άντιι,.:ειμέ,·ης δημιουργίας ό ":\ν
θρωπος παpουσιά�εται ι�ς ό ι,.:ατ· έξοχή,· Διάμεσος Ιl ό πραγματικός 
� ημ ιουργ6ς Ηι)\' γνωστι Ι((ι)\' σχολώ,·. 

1) υ l)i- L,\llc'Γ ιταρcιyι:ι ι:\' ,,ρc)ΗψΕ\'ψ ω.; ε�η.; U\'U/.O;lll.; . .\ι:ιμαμ=Έr�μη.;=
.\,,·:,'�=-\ r'lσ:,1.;=J I IS \Ί-1 \\ -\ ι· �-=Lι:t .;-1 Jα :η,c.\ ημωt ι';ο.;=Γlιι:ηρ=J 11 \' Η 
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Κείμενος μεταξύ του Άφl]ρημέvου καί του Συγκεκριμμέvου. με
ταξύ του δημιουργου Νου καί της άvτικειμεvικης δημιουργίας ό 
Άνθρωπος παρουσιάζεται ώς ό κατ' έξοχήv Διάμεσος η ό πραγμα
τικός Δημιουργός τώv γνωστικών σχολών. 

Άλλ' ή τοιαύτη ίκαvότης της άvτλήσεως του Φωτός έκ της άρ
χετύπου αιiτης πηγής, δέν θά εiναι δυνατόν νά τφ αρκέσl]. θά αί
σθαvθη τήv ανάγκην όπως εύρίσκεται είς στεvήν συνάφειαν μέ τούς, 
έργάτας, τούς όποίους τφ εiναι έπιβεβλημένοv vά σχηματίζ1] καί 
καθοδηγιj. Άλλ' ό απαραίτητος πρός τούτο δεσμός δέv εivαι έv 
προκειμέvψ άλλος από τήv αμιγή συμπάθειαv. Ό Διδάσκαλος όφεί
λει vά αγαπiiται. τούτο όμως θά τό κατορθώση αγαπώv πρώτος αύ
τός. μέ όλην τήv δύναμιν της ψυχής του, μέ άπόλυτοv έθελοθυσίαv 
καί αύταπάρνησιv. 

Ό Πελεκάνος ειvαι από της απόψεως ταύτης τό έμβλημα της 
τοιαύτης αγάπης (charite), άνευ της όποίας έv μυητικφ περιβάλλο
vτι τά πάντα θά παρέμεvον άvεπαvορθώτως μάταια. 

Τά λαμπρότερα διανοητικά χαρίσματα 11 αί δυνάμεις αί έκ της 
βουλήσεως πηγάζουσαι, μόνον ψευδη τιvα μάγοv ηθελοv αποτελέ
σει. έάν ό μαθητής δέv εiχε καλλιεργήσει τάς αρετάς της καρδίας. 
'Όσον δέ διά τήv αvταμοιβήv εκείνου. όστις. διά του αίσθήματος, 
αvυψώθη τόσον όσον καί διά της έπιστήμης ή ανταμοιβή αϋτη εϋ
ρηται χαραγμένη έπί της Σφραγιδος τοί°J Σολομώντος. Τά δύο αλλη
λένδετα τρίγωνα αποτελουσι τόv αστέρα του μικροκόσμου ή του 
Μεγάλου Κόσμου. Συμβολίζουν τήν συvέvωσιν του Πατρός μετά. 
της Μητρός, του Θεου μετά της Φύσεως. του Έvιαίου πνεύματος 
καί της παγκοσμίου ψυχης, του γοvίμου Πυρός μετά του γεvvητικου 
'Ύδατος. Ειvαι τό κατ' έξοχήv έμβλημα είς του όποίου τήv δύναμιν 
ούδέν δύναται v· αvτισταθi]. καί τήv όποίαv δύναμιν θά κατείχωμεv 
έάν εϊμεθα εiς θέσιν vά αποκτήσωμεv πραγματικώς τόv βαθμόv του 
Διδασκάλου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

Μ1ΝΩΪΚΑ 

ΠΑΝΤΟΤL ΛΙΣΘΛ.--: ΟΜΑΙ ΧΑl'Λ OT:\.\J έιτισ!\έιττυμαι
τήν Κρήτη. Μι-: τρuβυuν έ!\εϊ πολλά. Τό τοπεϊο,· της. τu άρχαϊα της.
ή ίστορίu της, οί ιτuραόόσεις της. Εφετος όμως. τήν ανοιξι. ιτοϊι
ιτηyu ιτάλι. ι-:ίχα Ι\αί μιί1 ιτροσt.:ιετη χαρά. Θά έl)λειτu κuί ιτροσωπu
ιcροσφιλη.

'"Οτω· 11ρι::Uηκ:u ι-.:uί τυυτη τήν φορά σηiν έξυχri. σέ τόπους άρ
;ι:uίους, ό \'Ους μυυ έ!\αμε ιτάλι ενu ταξίδι εις τά μι,·ωϊκα χρό,·ια. εις
τόν ίιιτι-:ροχο ιτυλιτισμό τους. είς την τεχ,·η τους. ιίς τ<1ς ιτrφω3όσει.;
τους. ·:\ιτο τά uφω\'U uύτύ. μνημεϊu της τεχ,·ης πυλλά έχουν μάθει υί
ι:φχuιολ6yοι Ι\uι θύ. μάθοιJ\' κάιτοτι:: ιτυλll πι:ρισσϊηι:ρα. οταν μιί.ή
σοι,,· ι-.:ι' υί έιτιγρυφι-:ς, ιτοι', Ι\ρατοι,,· ιΊκόμη τu μυστικά τους.

Έr1\· δμως ιτι1οσέξη ι-.:uνείς είς τάς ιταρωSϊ1σεις. ποιΊ ει,·αι διuτι,
ιτωμενuι είς τυι,ς μιί:\υυς. υί όιτοϊοι ει,·αι σχεrικοί μέ τά μινωϊκά
η:1ό,·ιu. θιι ήμιτοροι,σι-: ϊσως να ι-.:αταί.riξη σέ μι::ριι-.:ά συμπεράσματα
διϊι ττiν μινωϊι-.:η λuτρειu l\lll μcιί.ιστu δια τφ· ι-:σωτι-:ριι-.:ή της όψι.

* 

TL'> όνομα .\Ιί,·ως ητυ. ι-.:αθιό .; :-.εγυι.,ν. τίτλος βασιi.ι!\ος και ίερα
τt!\ός μα;ί. ·Όιτοως έφερε ων τίτί.ο\· uί, Η)\' ι-:θεωρείτο υίος τοu θωί:ι
�ιός. Τουτο ητο κατι τό μεγάλο κατu. τφ- άpχuίω· ιταράδοσι,·. �ιότι
«υίός θεοuχ, έλέγετο ό .\Ιυσταγωγος. υίός δέ -..:οί:ι θεοί:ι �ιός. τοί:ι
ί•ιτερτάτοι, των άθανάτων. έί.έγετο ε,·ας Cπατος \;\υστα'(ωγός. όπως
ό .\Ιί,·ω.;. L\ κάθε :-.tινως. Κατα τόν μuθο,·. ό .\lι\·ως ητο περιβόητος
διά ,ψ σιλ·εσι,· καί την δικαωσ\J\ φ· του. �ιά τοί:ιτο δέ έθεωρηθη
Ι\αί ψι τής τοt\ "'.-\δου ,ιια;ι μέ τό,· cιδελ<Dό\' του τό,· Ραδάμανθυν καί
τόν .-\ια!\Ο\'. Έδιί:J θα πρέπει να σημειωθ1l δτι. κατά τή\' άρ:,:αίαν πα-
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ράδοσιv, τάς ψυχάς μετά θάνατον τάς έκριναν αί σοφώτεραι καί δι
καιότεραι πvευματικαί Συνειδήσεις, διότι τό έργον τουτο της κρί
σεως ητο μέγα καί σοβαρόv. 

Κατά τόv μυθοv πάλιν, ό Μίνως είχε μητέρα τήv τιταvίδα vύμ
φηv Εύρώπηv. Άπό τιταvίδα vύμφηv προήρχετο, δηλαδή από vύμ
φηv σκοτειvήv έv συγκρίσει μέ τόv φωτειvόv πατέρα του. Τουτο 
δηλοι καί τό όνομα Εύρώπη, πού έτυμολογειται από τό εύρωπός, 
πού σημαίνει σκοτεινός. Ή αλληγορική αϋτη είκώv είναι συνηθι
σμένη είς τούς διαφόρους μύθους της Έλληvικης Μυθολογίας, 
όπου Μυσταγωγοί, ηρωες καί θεοί ακόμη φέρονται ώς παιδιά έvός 
θεου καί μιας θvητης. Θvητης μέv, αλλά νύμφης, δηλαδή ψυχής αv
θρωπίvης άγνης. 

Καί οί μυθοι διά τήv προϊστορικήv λατρείαv της Κρήτης συνε
χίζονται: Σύζυγος του Μίvωος ητο ή Πασιφάη (πiiσα-φώς=ή όλό
λαμπρη), πού ητο κόρη του Ήλίου. Ή Πασιφάη μίγvυται μέ εvα 
λευκόν θαλάσσιοv ταυροv, πού εiχε σταλη είς τόv Μίνωα ώς δώρον 
από τόv θεόv Ποσειδώνα. Τό πόσον ή είκώv αύτή εivαι μεταφορική 
καταφαίνεται έκ του ότι δέv ύπάρχουv ταυροι θαλάσσιοι. Άποτέλε
σμα τώv έρώτωv του θαλασσίου ταύρου καί της Πασιφάης ύπηρξεv 
ό Μ ιvώταυρος, ή χαρακτηριστική αύτή παράστασις της μιvωϊκης 
Κρήτης. Ό Μ ιvώταυρος, άνθρωπος καί ταυρος, διέμενε είς τόv λα
βύριvθοv, πού ητο τό ανάκτορον όπου έφυλάσσετο ό λάβρυς, ό πέ
λεκυς ό διπλους. Ή λέξις εivαι λυδική «λ-β-ρ». Κοινή εivαι λοιπόν 
ή έτυμολογία πού έχουν οί λέξεις λάβρυς καί λαβύρινθος. Άλλά καί 
ό Ζεύς της Καρίας ώvόμάζετο Λαβραvδεύς, χειριστής δηλαδή του 
διπλου πελέκεως. 

Ό διπλους πέλεκυς καί ό ταυρος αποτελουσαv πολύ σημαντικά 
σύμβολα της μιvωϊκης παραδόσεως. Διά τουτο στά μιvωϊκά εύρή
ματα της Κρήτης πραγματικά κυριαρχουv. 

Τόv λαβύριvθοv, πού έφυλάσσετο ό λάβρυς, κατά τόv σχετικό 
μυθο, εiχε κατασκευάσει ένας περίφημος, ύπεράvθρωπος, τεχνουρ
γός, ό πολύς Δαίδαλος. Τό όνομά του προέρχεται από τό ρημα δαι
δάλλω. πού σημαίνει τεχνουργώ μέ μεγάλην έπιμέλειαv. Ό ύπέρο
χος αύτός τεχvήτης εiχεv έπιτύχει καί εvα άλλο πολύ σημαvτικόv 
τεχνούργημα. Είχε κατασκευάσει προηγουμένως πτέρυγας, πού 
χρησιμοποιουσε διά vά πετii είς τούς αίθέρας, είς τόπους δηλαδή, 
πού ήσαν μακράν της Γης. Ό μυθος αύτός μας δίδει τήv είκόvα τοι
άθαvάτου πνεύματος, του άγvου καί ίσχυρου, πού δέv τό ελκε ι 
πλέον τό γήϊvοv περιβάλλον. 

Καί κάτι άλλο ακόμη σχετικόv, πού έκφράζεται μέ μυθο της 
έσωτερικης παραδόσεως: Πρόκειται διά τόv γνωστόν μυθοv του 
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Ηηπ1:u,ς. ΛΟηvιϊίος ηρω; (y Ηησ1:11;. Ιιίυ; το11 01:011 ι Ιοσ1;ιόίΪJ\'(); 
ι-;υτιj γ1;v1:υί.ογίω· σ1ιμl1υι.ιι-;ή\·. ;.. ·uτuρOt,J\'ι:t. μι: τή\' !ΙοήU1:ιu τη; ι-;ι'J
ρ11; TU\1 :\1 ίvωυ;, ltU\1 1:t\'Ul ιτοί.\ι ϊΙ.'f\'ή. τη; .-\ρωόvη; (αρι = ιτοί.\ι, 
tl'f\'Ιl), vιj_ 1;ίπzωρ11πη 1:ι; τι'J\' ί.ιψ1φιvΟο\' ;..·υί \'tλ φυvι:lιση HJV '.1 ι\·ω
τωιρυv. 1 IJJΙ:ιτει vu σημι:ιωΟη ομω;. ότι 1:ι; τιi\· μ11Ουv τυίιτοv. όιτω; 
;..νί σι: τι'Jσο11ς ίίί.ι.UΙι;, ή Οuvυτωσι.; σημuίv1:ι τήv μι:τιψοί.ήv. τήv 
μι:τιψόρφωπιv. 'Eόt1J σημuίv1:ι τήv μεταμι'φφωπιv F:κι-:ίvυ1, ιτοϊι π1ιμ
!Ιοί.ίζι:ι ό Μ ιvυ'ηωφυ;. l:ι\'ω ισω; μίυ 1:ίι-;υ'η· ιί.ί.ί.ηγυριι-;ή. ή 6ιτοίu 
f,,.·ρυl1ι: ι'ιληΟι-:ιu; ιτ,·1:1ψ<ηιι-;ύ..;. U τuίΊρος ι-;uί υί μι-:ταμορφt;Jσ1:ι; τυ11 
(1)((1\'τίϊη·τuι Ι((lί 1:ί; ω.λu; ΙtUJ)UΟόσι;ις. Είvω γνωστή ή ιτuρύ.ουσι; 
οιιι το\1; 'Ορφι ι-;0\1.;, ιτοιΊ ι:Ο11πίuζΟ\' Η)\' ό ιυv11σιαι-;ι'Jv τuιιρο,·. 
ΙΎωστή 1:ιτίσης ι-:ίvuι ι-;αί 111 Ιι-:ρσιι-;ή ιτιφtiοοσι; όιύ. τόv ΜίΟρu. Κιι.ί 
r,ι-;ι;ι ό Μ ίΟρu f':Ουσίuζι-; τι'Jv ταίΊροv. Διr1 το11το όι: f.ΚU.'.Ι;ιτο τιωρο
κτόvο.;. 

'Όλα uΙ.Jτά, όλοι uιιτοί οί μ11θοι, πού ει,·uι ισως είκόvες, οί 
όποit:ς κρι1βουv ιτvι:ψατικr.ς ω.ήΟω-:;. δέv μας ιιvuι κατά Ι�ύ.Οος 
ιτροσιτές, διότι πρό πολλοίΊ ε;,:t:ι ;,:uθη τό κί.ι-:ιδί. ή ιτιφίφημη 
« κλε ίς>> τίϊ)v ιτuρuοόσεων αϊηίΪ)\', τίϊ)v ι':σωτερι κίi)v παρuδόσιωv. 
'Ατυχώς δι: 11 κατά τοι1ς τι-:ί.ι-:υταίου; uίίi)νι1; τάξις ση:ψεωv δέv 
ιτροσφέρι:τuι διύ. τήv λίισιv προβλημάτω\' ωΊτης της μορφης. 

* 

Ό άνθρωπος έyt:vνήθη βάρβαρος, έξηγοράσθη δr. άπι'J τήv μοί
ρα του μέ τt]\' παιδείαv καί μι'Jvον. 

ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ 

· Η ι-.:αλλιέρyt:ια του vοί'1 είναι τόσο άvαγκαία. οσο ή τροφή γιά τό
σϊί:ψu. 

ΚΙΚΕΡΩ.'\' 

Τ ό κακό πολλάι-.:ι; θριαμβεί,ει. άί.λά ποτέ δr.\' vικα . 
. WΠΑ.\'ΚΡΟΦΤ 

Ή είλικρίνεια. βαθειά καί άδολη. είναι τό πρώτο χαρακτηριστι
ι-.:ό τώv 11ρωϊι-.:ώv άvδρϊί.J,·. 

ΚΑΡΛΑΥΛ 

Ή ι-.:αλίJτερη προσευχή στόv Θεό είναι ή καθημερινή έργασία. 
ΑΡΙΟΣΤΟΣ 
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Η ΦΥΣΙΣ: ΠΗΓΗ ΘΑΥΜΆΤΩΝ 

Ύπό R. EMMANUEL («Revue Spirite») 
Μετάφρ. Άνδρ. Κνιθάκη 

Απο ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ οί μυη
μένοι διδάσκαλοι μας μιλούν τήν ίδια γλώσσα, μας λένε: «Ή Φύσις 
ειναι ό μεγάλος δάσκαλός μας σέ όλα, εiναι ή ύ π ο γ ρ α φ ή. τού 
Δημιουργού, τού μεγάλου άρχιτέκτονος τού Σύμπαντος». 

Ό Τρισμέγιστος Έρμης έσυμβούλευε τούς μαθητάς του: «Δια
λογίζεσθε έπάvω στόv κόκκο τού σταριού, θά σας μάθη πολλά 
πράγματα». 

Τό τεράστιο ρεύμα της ζωής διατρέχει άδιάκοπα τόv κόσμο, 
ρεύμα κατ' έξοχήν «θε τ ι κ ό ». Συνοδεύεται στήv πορεία του άπό 
τό δίδυμό του «Ά ρ v η τ ι κ  ό >>, έπιφορτισμέvο νά τό ίσορροπη, νά 
τό χαλιvαγωγη, γιά vά μήv ξεπεράση τά καθωρισμέvα γιά κάθε εί
δος όρια, καί τέλος vά τού προπαρασκευάζη μορφές στίς όποίες θά 
έμφυσήση τή ζωή. Άλλά κάθε τι πού δέv ειvαι άθάνατο όφείλει vά 
άποθάvη μιά μέρα καί, έδώ άκόμη, τό άρvητικό ρεύμα θά τού προ
παρασκευάση νέες μορφές, μέσα στίς όποίες θά μπορέση νά κάμη ή 
ζωή νέο πήδημα πρός τά έμπρός γιά τήv τελική τελειοποίηση. Ή 
κυκλική αύτή διαδρομή αναπαράγεται σέ όλα τά βασίλεια της φύ
σεως, από τό πιό άπλό βακτηρίδιο ... ώς τόv άνθρωπο. 

Μερικοί θά μας πουν: «Άλλά ή νεώτερη έπιστήμη ασχολείται 
μέ τήv μελέτη της φύσεως, οί σοφοί μας έμελέτησαv όλα τά βασί
λεια καί διευρύνουν τίς γνώσεις των μέρα μέ τήv ήμέρα». Αύτό ει
ναι αληθινό. τό κάνουν από τήv έποχή της έμφαvίσεως των λεγομέ
νων «θετικών» έπιστημώv, αλλά πόσα έκατομμύρια φορές έπέρα
σαν δίπλα από τήν αλήθεια, γιατί κρίνουν μόνο μέ τίς πέντε αίσθή
σεις των, καί οί πέντε αίσθήσεις εiναι όργανα, πολύ κατά προσέγγι
σιν. Έv τούτοις μεταξύ των σοφό:)V αύτώv ύπάρχουv μερικοί πού ει
ναι περισσότερο δ ι α ι σ θ η τ ι κ ο ί από τούς αλλους, η όπως ό 

εύτωv, έφαρμόζουv τόν διαλογισμό, καί αύτοί ειvαι οί αληθινοί 
σοφοί. Καί, όμως, ανάμεσα σ' όλη αύτή τήv έκλεκτή διανόηση, κα-
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νι:ίς όr.ν ξ{:ρι;ι ι.ί,ι,,:ι'ψ η τί Είνω ή «/,ωήιι, ποιό ιίvυι τύ ιφιιι,,:ο ι,,:ίvητρο 
της /.ωης, rΊψφίJ>ς οπως όr.v ξι::ρομι; τί ιt\'Ul n ηί.ι:κτρισμ6ς τύ,· 
,·Jποιο\' πα1)ι1γομι:. οί;π: τι σκι:πη:ωι ό άΊu.πημενυς σκι,λος μυ..;. 

Οί ι'ί.νUρωποι όεv ΊVuψίζυ1ιν u.κομη πυρά την ι:πιστημη ΤίJ)\' 
«ιί. π ο τ Ε λ Ε (j μ ύ, τ ω  v ,,, τοί,ς ί.ι-:ιπυ ιi ι:πιστήμη TίJ)V <ω ί -
τ ί ω v ιι ... ιί.λί.ιί. ιi η:λι:υτuω u.ί,τή άποπλι:i μέρος της r:πιστήμης 
τοϊ, «Ι I V Ε \, μ (1 τ υ ς )), Lτοl,ς 'Λριι1ίους, ό (( Ί Ε ρ Ε ί, ς )) ητu.v uλη
Οt\'(\ σοφ6ς. γιατί ι:γvιίψιζι κνί τίς ό\10 r:πιστημι:ς, τήv έπιστήμη 
cιi>ν r1.1ωη:λΕσμιiτω\· κυί τφ· ι-:πιστημη TίJJ\' u.ίτίω\· κu.ί ι:πί πλF.Ο\' τήv 
έπιστημ η τοϊι 11 νι;ι,μιηος γι' υί,τό μι:ρικι1 ύ.πό τύ. έρ'(u των όr,v Uu 
μποροϊισαv νι1 έκη:λι;(!'Οοϊ,\· ϊιπ6 το\ις vι:ιίηι:ροιις μ ηιυvι κοιΊς μυς. 
πιφιi τίς η:ριiστιι:ς μ ηιυvι:ς ποιΊ f./OU\' στή όιύ.Οι;σή τω\'. 

"1:vιι πuράόι-:ιγμα: 1:::ϊιρηκu.ν σ' i:να λατομι:ιο της Lι,pίας i:vαν 
δγκο πΕί.ι-:κη�Η:vης πέτρας 'ί 15.UOU ιιλιογρύ.μμων. Τ6 πρόf1λημυ 
11ων τ6 ι:π6μι:νο: να μι;ωφφΟη ό η:ραστιος ωΊτ6ς όγκος σέ rί.πό
σωση μι-:γαλυπρη ϊιπ6 1.0UU ;,:ιλι6μετρα, :,:ωρίς κυνέ\·u 6ρ6μο αξιο 
τοιΊ όv6μυτός του, :,:ωρίς μετu.φορικ6 όχημα κuί χωρίς μr.συ άvυψιίJ
σι:ως. Ί I uκόμη. αν άφιiσοι,μΕ τόν τόσο ιωλοσιαΊο όγκο. \'CJ. ά\'Εf1ά
σοι,μι:: όγκο τριά\·ω τόννω\' σι-: ί;ψος 50 μr.τρων :,:ωrίς μη/ά\·ημu. 
U\'υψώσεως. Οί Δρι,Τδαι, τόσο λίγο μηιuvοπυιημέ\·οι. μι-:τfφι-:ρω· 
κuί ώρΟωvυν <ψΕ\·ίρ)), IOU. 200 ιωί uκόμη 500 τό\'\,'(J)\'. όπως Εινω 
βr.f)ι1ιο\·. 'Υ:τολείπεται, λοιπον. \'(J. μάθο1ψΕ πολλά πράγμυω r'lπό 
το\,ς 'Αρχαίου..;. 

Ό-\ς ξαναγυρίσουμε στήν 6ι6ακτικ1i Φίιση μας. 
'Επιστήμονες ά\•εκάλυψω·, μέ έκπληξη. μερικά έί.άσσοvu μυ

στιι,,:ά της κυρίας φύσεως δέν μποροϊ,v vά τά έξηγήσουv. γιατί ή 
έπιστιiμη είναι άκ6μη παι6ί. 'Έτσι. πολλοί έρευ\·ηταί. μεί.ετώvτες 
τά έθ ιμα τώv μελισσώ\· έκαμαν μιά καταπληκτική άvακάί.υψη. Πα
ρετηρησω·. έξεταζο\·τες τίς μέλισσες. ότι μιά «:---.: έ α ιι μfλισσα 
είχι:: τti\' ίκα\·ότητα νά «Γ ε ρ \' ά » γρήγορα. αν τό άπωτουσεv ή 
ζωιi τ11ς κυψέλης. ΤοtJ\·αvτίον. αν. γιά όποιο\·δήποτε λόγο. ι'ιπάp/Εl 
ι-:λλειψις «νέων άτόμω\·11, μιά γρηά μέλισσα μπορουσε vά «ξuνα
\'ειιόσψι γρήγορα. 'Ότι. εvα «αyΟ\'Ο» λόγψ γήρατος άτομο. μποροί:1-
σι:: \'U «ά\·ω·ειόσ!] το\,ς άτροφιι-.:οί,ς άδένας του καί νά γεννά)) όπως 
καί ι-.:uτά τιi νεότητά του. 

Κάθε μέλισσα μπορει \'ά έξασφαλίση «οίανδήποτε ί.ειτουρ
για\·11 στιiν ι-.:υψr.λη. γιά νά συγι,,:ρατήση τή ζωή της κι,ψέί.ης καί τή\' 
ι\λοκλήρωσ11 της. Φαί\·εται πώς ά\·ει-.:άί. \JJQ\' ότι μιά μέλισσα έχει 
δωδι::κα χιλιάδες όργαω όσφρήσεως. 

Ποιά είωι ή διά\'Οια ή όποία διευθύνει τούς καταπί.ηκτικούς 
αι,το\1ς μετασχηματισμοί,ς ... \1υστήριο. Τί νά ττη κανείς γιά τό νέ-
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κταρ αύτό, τό μέλι, άμετάβλητη ούσία, τήν όποίαν δέν άλλοιώνει ό 
χρόνος, ή όποία δέν σαπίζει ... καί φαίνεται αίώνια; Άνεκάλυψαν 
άπό αύτή τήν ούσία στούς αίγυπτιακούς τάφους, ή όποία έχρονολο
γείτο περισσότερο άπό τέσσαρες χιλιάδες χρόνια, άπεξηραμένη βέ
βαια, άλλά σέ τέλεια κατάσταση. Τί νά πούμε γιά τό αύτί των σκύ
λων, οί όποίοι άντιλαμβάνονται καί ύπακούουν στό ύπερηχητικό 
σφύριγμα; 'Όταν δέν φαίνεται νά βγαίνη κανένας ηχος άπό τό είδι
κό αύτό σφύριγμα, τό όποίο έχρησιμοποιήθηκε πολύ κατά τόν πό
λεμο του 1914-1918. 

Παρωδουντες τούς στίχους του Μυσσέ θά μπορούσαμε νά πού
με: «Ό άνθρωπος είναι μαθητευόμενος, ή φύσις είναι ό διδάσκαλός 
του». Άν οί άνθρωποι έπαρατηρουσαν καλύτερα τή φύση, μεγάλες 
έφευρέσεις θά είχαν δη ένωρίτερα τό φως της ήμέρας. Πρό χιλιά
δων καί ίσως πρό έκατομμυρίων έτών, μιά άπλή ύδρόβιος άράχνη 
χρησιμοποιεί τόν «καταδυτικό κώδωνα». Οί τυφλοπόντικοι διευθύ
νονται μέ τή βοήθεια πολύ τελειοποιημένου «ραντάρ»· ένα έντομο 
τό όποιο έχει τήν έμφάνιση μιας σφήκας, άνυψώνεται κατακόρυφα 
καί κατεβαίνει τό ίδιο, όπισθοχωρει, προχωρεί, άπείρως καλύτερα 
άπό τό καλύτερο έλικόπτερο· ένα άπλό βακτηρίδιο, τό όποιο ζη 
μέσα στό βόρβορο των έλών, ξέρει νά κατασκευάζη «βαρύ ϋδωρ», 
χωρίς έξοδα καί χωρίς μηχανήματα· τά άποδημητικά πουλιά ξέρουν 
νά χρησιμοποιούν τά μαγνητικά ρεύματα τά όποια περιβάλλουν τή 
γη άπό τό Βορρα πρό τό Νότο καί άπό τό Νότο πρός τό Βορρα, άπό 
τήν 'Ανατολή πρός τή Δύση καί άπό τή Δύση πρός τήν 'Ανατολή, 
ώστε νά μήν έχουν «άνάγκη πυξίδας». 'Ένα σκουλήκι κοπτόμενο σέ 
δύο σχηματίζει δύο άτομα· ή ούρά της σαύρας άποκοπτομένη, άμύ
νεται μοναχή της ένας σπόρος γαϊδουραγκάθου μπορεί νά διανύση 
δεκάδες χιλιάδων χιλιομέτρων στόν άέρα, πρίν νά ξαναπέση στή 
γη, καί νά παραγάγη άλλο γαϊδουράγκαθο. 'Όλα αύτά είναι θαυμα
στά καί τό πλειστον τών άνθρώπων δέν ξέρουν τίποτε γι' αύτά. 

Γιά μας, ό κότινος φαίνεται νά άνήκη σ' εvα μικρό μανιτάρι, τό 
όποιο παρουσιάζει θησαυρούς ίδιοφυϊας. Μανιτάρι πολύ ευθραυ
στο, γιά νά έπιζήση πρέπει νά ύπερπηδήση τεράστια προβλήματα· 
θά τά έπιλύση μέ τεχνάσματα, τά όποία δέν θά τά άπαξιουσε ... ένα 
μέλος του 'Ινστιτούτου. 

Άς μελετήσουμε τά προβλήματά του. 
Ό πιλόβοτος γενvαται τή νύκτα έπάvω στά ζωϊκά περιττώματα 

νυκτοβίων ζώων. Μεγαλώνει άπό τήν νύκτα ώς τήν αύγή, πολύ 
γρήγορα γιατί ό ηλιος τόν ξηραίνει, ώστε όφείλει σέ πολύ μικρό 
διάστημα χρόνου νά άvαπτυχθη καί νά έξασφαλίση τήν «άναπαρα
γωγή» του είδους. 
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Τό ιiJ/ρCJ κυί όιC:ιz1,τυ ψ(J); (()\-, ιψι) cυϊ, /,\,1((1\J"((Η-,ς J.!)0\'U\ ΟΙ ΊΙ\Ί-:
\'1J)(j)\'!;\ τίς r,σzυτι:; rτ1,\·θή1-:ι; τη; �ωή ,, ωι,_ Τιi ιι_,·ιιιτιψυ.γι,ηιi. 
οιιι:JJμυτιi_ τυι,, οί aιτ\'ψυι, φιψο1-,vτ11ι ι:ιτίση; TU\' ηι.ιιJ 'fl(Ι. \'(J_ rjψιμι1-
οι>Ι1\', ί

J
Jσο: ιτ1Jι':1η;ι vύ_ τι'ι κιψω,,· '(JJΙ]'(ιJρι1, τφί,· uιτι, rηv εμφιJ\'tηη

ιιι1,, 1\-υί 1:10:ιιυ. ,·r1 σκυμττιaΟυ1-,\, σέ δrτο το όι,,·ι1το,· μ1:γυί_1,πρη ι:ττι
ψιΊ_νιιυ. ΊόυιΊ ττι7Jς έλ1,σι-: ω ιτ1>υ(1ί.ηματ<1 τυ1,. Στολιζ1:ι ι-:άΟι rrrHJ J JU 
μι': i:,·α όωφαvή 1<φ1JK(J». ι'� όιωιυς f.tvuι έττιφυρτισμr,νυ; νυ (ΤΙ, 11--:1:
,•ηJuJση Τι°> �η:γισων τή; φωτ1:t\"η; 1Λ·τι1σιως (J_Τίι> ΤΟ ω/J)Ο ψιjJ; της 
ιιι',γη;. Κuτύ_ τή,· ι1,·ιιτυι.ή τή; ήμι:1)ι1ς οι.α Εt\'Ιι.ι i:τυιμιι ι-:ω <) κυτυ,
οι·,,,ω,· τιiv r.ττφίωση ()JJίσι-:1:ωι στη Uι':ση τιΗ, '..\ττιηι:ί.1:ίωι ιΊιτι) F.\'U 

μι,:ρ,'ι n(ιηΊι μr: c:ιι·:ρι_ι, ό όττυιος ιτιφφάλί,ιι ωι,ς σττόρυι,; \ι1ιJι.ι; 
ιi\'Urι:ίί,η ό ηλως, ΙJι:ρμιιί\'Πιιι ό μιι-:μύς rrω:ι-:ος τυiΊ ιίF: J)ΙΙ μι: τή,· 
ι:ιτί61Η1.ση ωι� φαι-:υϊ, ι'J όττοιυς σι,γι-:ι:νφuJ\'Εl τι; Οψ<l\'τtι-:Ε; r1κτt\'Ι:ς
Ι1 ιτιr:rr11 ω(, <1.1:ρα 1ιτ,'> σω:ι-:ο μιγιιί_υJ\'Εt 1ωί φί:JϊινΕι rί; n;:ντι rί τμυ
r1φι1ι1Jι-:;. \1ι: τii,· ττιr:ση ωΊτή rτττιJ. 6 cτϊο:κυς κω οί (ίττοι,οι r.πι,υσ
οιι,•τυι (ί' ι'-Ίλt:; τίς ό ιε1,Ηι1,•σι-: ι;, - () φω:ο; έ κυμ ε κυί_υ ,ή οουί.ι:ιύ_ 
ωtι, τήv ιiφψ<Ιvση ΗιJ\' σnl'φων κιιί τήν r:κτίvαξή των ϊ,τr() οί,ι:; τί; 
'((ι)\'ίι-:ς, (ύcττι \1 (11((1,ί,ϊ,ψΟ\•\' το μcγισω\' 611,·(1:()\' τοϊ r:ο(ιφο1,ς. �C\' 
rφι'Jι-:ειτιιι ι:οι;) yιά F.\'lλ Οαiψu της φι1σ1-:ω;: 

Ο φυκος uί,ω; ττrυι-:ικο\·ίζι:ι 116η τί Οά Et\'Ut 6 φυσωλλώοη; 
ωϊ, μιιτωι: τώ,· ά,·ωτι:.ρω,· r:ίδών. ι) 6ττοϊο; 06. i:ττιφορτισθη ,·ιi m,
γπντpιi),·η τι; φωτεινέ; ι-:1,μcί_,,σι:ις f.ιτάνω στϊJ ότττικό νΕi'φο ':'\ττο 
τιι λίγα ιιιΊτά ττcιραδείyματιι μτrΟf)Οι,μι" \'ά cΊvτιλη<Dθοϊ,μι-: οτι ή φϊ,σι; 
t:t\'ω ι'J ί':iιΊσι-:υλο; μα.:; ι'\τι δι:,· Οα μττορι:σουμΕ ττοτι: ,·ύ_ φθc1(ίυι,μr. 
στφ· τελF:ιι1τηω της. Τι>σω τψ μαι,ί.01,• Ι\·αθόσο\' το κrivr:ι μr. i:\υ 
«έλάχιστο έ,·ειηF:ίu;)> και μf: 1--:Qωτrληκτική ίδιοφυ'ίΊ1_ Γι' ωΊη') οί 
ίφχαιι)ι έληrι\' μέ σt:βασμό: <,'Ο θι:ό:: f.ι--:δηί.ι�νιτω μι:σα στή 
ΦιΊση Το1,»_ \ι1L)\'Ο κατrι rφ· οιάrι-:εια της 'F.κτης Φι__λης θά m_,,•ει
.Sητοττοι1jσυυν τΟ.σ; οί α,·θρωττοι η"> μι-:γαλι-:ϊο της καί θύ. ξαωf1ρο1Ή1· 
στη Φι,ση «Τ 1i ,. ί :1 l) y ραφή» τοϊ \1ε·;ίίλοι Ά.\ι)ι.ι,r.κ,ον,)ς τοι' 
�ϊ•μτrcι,-τl•ς. 

*
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

1. - ΒοΥΔΔΑΣ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ σ' δλο 
τόv κόσμο, λατρεύουν σάν θεό εναν άνθρωπο πού, σ' δλη του τή 
ζωή, άρνήθηκε πώς ηταν θεός η προφήτης. Πεντακόσια έκατομμύ
ρια άνθρωποι έκαναν θρησκεία τους τή διδασκαλία ένός «άθεου)) 
σοφού, πού δέν προσπάθησε vά δημιουργήση θεούς, άλλά άvθρώ
πους λυτρωμένους άπό τή δυστυχία καί τόν πόνο. 

Κάτω άπό μιά συκιά, στά περιβόλια της Λουμπίνι, κοντά στά 
Ίμαλάϊα, στάθηκε μιά νύχτα μ' όλόγιομο φεγγάρι ή βασίλισσα Μά
για κι έφερε στόν κόσμο αυτόν πού μιά μέρα θά έπαιρνε τό όνομα 
« Βούδδας)). 

Δέκα μηνες νωρίτερα, στό παλάτι της στήν Καπιλαβάστου, ή 
Μάγια είχε δη στ' όνειρό της πώς ενας μικρός έλέφαντας εiχε μπη 
στά σπλάγχνα της. Κι έμεινε έγκυος χωρίς vά τήν άγγίξη ό άντρας 
της, ό βασιλιάς των περήφανων Σάκυα, ό Σουντοντάνα. 'Εξακόσια 
χρόνια πρίv άπ' τό Χριστό, ή ίνδική παράδοση μιλούσε κιόλας γιά 
«Ευαγγελισμό)) καί γιά «·Άσπιλη Σύλληψη» ... 

Ή βασίλισσα πέθανε δέκα μέρες μετά τή γέννα - «άπό χαρά)), 
λένε οί «Σούτρας)), οί βουδδιστικές γραφές, έπειδή ηξερε πώς τό 
παιδί αότό θά γινόταν μιά μέρα ό «Άγνός)), ό «Τέλειος)). 

Τήν ϊδια προφητεία έκανε κι ενας άσκητής πού κατέβηκε άπό τό 
Ίμαλάϊα: είπε στό βασιλιά πώς ό γιός του δέ θά βασίλευε ποτέ άλλά 
θά γινόταν εvας «σαντού)), ενας σοφός. Κι' ό Σουντοντάvα, γιά vά 
ξορκίσει τό προμάντεμα, ονομάζει τό άγόρι Σιvτάρτα Γκοτάμα 
(«Αυτός πού έγινε έκεϊvο πού έπρεπε νά γίvη))}, τό μεγαλώνει μέσα 
στόν πλούτο καί στά χαροκόπια, δέv τ' άφήνει νά βγη ποτέ άπ' τό 
παλάτι, άπαγορεύει νά δρασκελίση τό κατώφλι του όποιος δέv είναι 
νέος, όμορφος κι' ευτυχισμένος: ηθελε νά μή γνωρίση ποτέ ό γιός 
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το1ι τήv ιΊ.σκημιυ, τrί. γ1:ρυη:ιrί .. τή Ω1,ση1:,:ίυ. γιυ νι1 μή μπη στ6v 
«nι:ψυσμο τη; γ,,c;ωη; κιι.ι τη; σ()φl!J.ζΗ 

'ι-\ι.ι.ιί. μιιί μ1:ρυ. κιι.Οι;1ς σι:fηιιΊ.,,ι;ι: στιί πι:ρφιΊι.ιυ της .\ιJ\ψnίνι. 
i:φτιω1: 61; το1Jς ι'φ1<ι11\'1:ς κι' ι':κι:ι l-\ρ1:Οηκ1:. μπι)οστιί. στοt',ς :,:ωρι
ι,.:()\,ς nι,\, ι:σι,.:1,Ι1ω· ι)ί.ημ1:1)ίς στιΊ μι'>:,:Οο τιΗ,ς. ιι Βί.{ποvτυς τ6 nι:τσί 
τιη,; πιηΊ 11τω' μυ.ριψι:,υ ιΊ.n' τιΊ :,:ι1�μυ. τό κορμί το1,; πο\, ητr1v ξι:ρυ
μι';,,u ιί.π' τι')ν ηί.ιο κιι.ί τιΊ,· κι'Jπυ. F-\'ιωσ1; Ι-\υθΕιιί. m,μn6vω \'ιί. τι1,· 
πί.ημμ1φίζη)). "/:ι,.:ιιτσι: κιί.τω ιι.πι') μιιί. f)οόομηί.ιιί.. κυί. yιιί. πρι;ηη 
φοριί., σ Κ 1-: φ τ η  Κ 1: τriν (L\10f)(;JΠΙ\.'η μοιρα. 

1 Ί,ρισ1; σκυτι:ι ,·ωσμι':,,ος στι'J πυί.ιί.τι το,,. Κι· ιί.ποφιί.σισι-: ,,ιί. πιί.η 
στφ' π1)ι,η1:1,01,συ τΟΙ, Ιiιωιί.1:ιιΗ,. στή,, Κυ.πιί.ιψcί.101,. ytcΊ. ,,ιi_ οη ιί.πι') 
ι,._·ο,,τυ το\,ς ιΊ,,Οr)ι;1πο1,ς. ΊΊχψυγμι:,,ος 6 παη:ρυς τοιι όιιiταξι-: νιί. 
όιι;JξΟ\J\' ιι.n' 111'' π6λη οί.οι,ς το\,ς yι-:ρο\ις. το\,ς αρ1)ωστο1,ς. τοl,ς σα
κιί.τηόι:ς. (·οι, Κ<1ΚΟ\ι ομως: ψΗ1\'0\'Η1ς στή\' πω.η. () πρίγκιπας ElbΙ; 
i:\'U\' ι:iρρωστυ μι� τι1 ι,._-ιψμι σκι:πυ.σμι:vο ιΊ.πο πί.ηγι:ς. i;στι:ρα F.vu 
yι:1χ) σκ1:λ1:τωμΕ\'Ο καί η,φλι). i::nιιτα i:να \'Εκρι') πρησμr.,·ο καί σαnι
σμι-:νο. πλο; i:VU\' ασl\Ίlτri \'ηιμι:νο μέ κο1φr.λιυ. 

·ο πλοι,τος κι· ή ιΊ.,·ψι:λιιί. ποι', Ι3ιωίλι-:ι,α\' στιΊ πυ.ί.ιί.τι του. τι'J,,
yψισαv φρικη. σιί.,· y\,ρισι-: ιΊ.π' Η)\' κόσμο H1J\' cΊ.,,θρι;1πων. Κι F.Vu 
Ι-\1)ιί.6υ. στιί. �LJ του χρι'J\'ιυ, φ6ρι-:σι: τό κίτρινο ριί.σο H1J\' κυ.ί.όγι-:ρω,· 
κι1ί ξ1:κι,·ησ1: στο ϊ.ίy,·ωστο yιιί. ,·ιί. Ι31)η τό .\11:yιί.λο .'ν1ι,στικό. 

Ξυπόλυτος. ζητιu,·ει',ο,,τας τή\' τροφή τοι,. ρωτοιισΕ δποιυ,· 
ιΊ.,·πiμωνΕ: «Ξι-:1)1:ις τι'� y ι α τ ρ ι κ  ο γιά τήν άρρίJJστειυ ποι', ΪΣ(ΕΗ1ι 
/.ω 11 :)) 

"Ε,·,ις j-\ρι1χμU\υς σοφ,')ς. ό Ά-\ί.ιφα Και.άμυ.. τό\' πηρε μαζί του 
σ· F.\'α μοηωτηρι. κι· ι-:κι-:ι τό,· μ\,ησΕ στϊι. «πιση:Ι,ω)) τotJ ίvδουϊ
σμοιΊ: τοι, έμcιθι-: πως τίς συμψlψι-:ς πο\, ειδε - άρρώση:ια. yηρατι:ιά. 
θcι\'ίlτος - Μ,, τίς ϊ,πομι-:vοι,\' οί αvθρωποι σr. μ ι  ιi μ ό ,, ο ζωή. 
ι'ιλλιί σ · ι-: κα το,,τιi6Ες. χ ιλιcιδες ζωι-:ς. ποι', κάθε άvθρι;1πι vo όv ζ η. 
ι·LηΊτο. ειπι-:. El\'(1\ τό «Σ α μ σ ά ρ α». ό στρόβιλος Ht)\' yι-:ννήσεων. 
θα,·άτω,, καί ξα\'uyι-:,·,·ήσεω\'. ό παμπάλαιος έφιάλτης τώ,, Ίνδών. 
ποϊ, κατιιδικάζι-:ι κάθι-: πλάσμα ,·ά ζη ξανά καί ξανά στήν αίω,,ιότητα 
τφ· (ικατα,·όητη άνθρώπι,·η περιπι-:τεια. Καvι-:,·ας δr.v yί.υτιίJ\-ει άπ' 
1L)\' ά,·ελι::ητο \'όμο τοϊ, «Σαμσάρα» - δπως κανι-:vας δι-:ν γί.υτίJ1,·ει 
c'ιπο η'�,· άλλο,· c'ιλ\,γιστο νόμο. τοϊ, « Κ ά ρ μ α ))_ τό\' ,,όμο της αίτίας 
καί τotJ αίτιατοι,. τό,· ,·όμο ποι'> όρίζει πώς κάθε μας ζωή τήν προ-
6ιαγράφοι1,· οί προηγοι',με\'ες ζωι-:ς μας κι· αύτή πάλι προδιαγράφει 
τις έπομε\'ες: ό ένάρετος βίος ά\'ταμείβεται στίς μετενσαρκώσεις 
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πού άκολουθουv, ό άμαρτωλός βίος τιμωρείται στίς έπόμεvες με
τεvσαρκώσε ις. 

* 

Τότε, θά πάη στούς αγιους καί τούς σοφούς της Ίζιπατάvα στό 
Μπενάρες - πού είναι ή 'Ιερουσαλήμ καί ή Μέκκα του βουδδισμου 
- καί θά πρωτοκηρύξη τόv «Τροχό τοϋ Νόμου». Οί πέντε μαθητές
βρίσκονται έκεί. Κι' ό Βούδδας θά τούς πη:

Δυό είναι οί άκρότητες πού πρέπει v' άποφεύγη όποιος γυρεύει 
τό Μεγάλο Μυστικό: ή μιά είναι ή ζωή των ά π ο λ α  ύ σ ε  ω v -
ζωή ποταπή, άθλια κι άκαρπη. Ή άλλη είναι ή ζωή τοϋ ά σ κ η τ ι -
σ μ ο ϋ :  ζωή μυσαρή, άvάξια καί τό ιδιο άκαρπη. 

»Ό Τέλειος βρήκε τή Σ ω σ τ ή  Μ έ σ  η Ό δ ό ,  πού όδηγεί
στή γνώση, στή σοφία, στή γαλήνη, στή φώτιση, στή νιρβάνα. Καί 
ποιά είναι αύτή ή 'Οδός; Είναι οί Τέσσερις Εύγεvείς 'Αλήθειες καί 
τό Εύγεvικό Όχτάκλωvο Μονοπάτι, πού όδηγοϋv στήv κατάλυση 
του πόvοω>. 

Οί Τ έ σ σ ε ρ ι ς  Ε ύ γ ε  v ε ί ς Ά λ ή θ ε ι  ε ς  πού κήρυξε ό 
Βούδδας είναι: 1) Τά πάντα στή ζωή είναι π ό v ο ς .  2) Αίτία τοϋ πό
νου είναι ή έγωϊστική έ π ι  θ υ μ ί α .  3) Γιατρικό τοϋ πόνου είναι ή 
κ α τ ά λ υ σ η τ η ς έ π ι θ υ μ ί α ς . 4) Ή έπιθυμία καταλύεται αμα 
άκολουθήσης τούς τρόπους πού όρίζει τό Εύγεvικό Όχτάκλωvο 
Μονοπάτι. 

Καί τό Μ ο v ο π ά τ ι  αύτό μέ τούς όχτώ κλώνους είναι: 1) 
Άγvή πίστη. 2) Άγvή θέληση. 3) Άγvή γλώσσα. 4) Άγvή πράξη. 5) 
Άγvά μέσα ζωής. 6) Άγvή προσήλωση. 7) Άγvή μνήμη. 8) Άγvός 
στοχασμός. 

Γιά vά τόv καταλάβουν καλύτερα, μίλησε κι' ό Βούδδας «έv πα
ραβολαίς».: 

«'Όπως εvας άνθρωπος παγώνει άπ' τό φόβο νομίζοντας πώς πάτη
σε εvα φίδι, κι επειτα, βλέποντας πώς τό φίδι αύτό δέv ήταν παρά εvα 
σάπιο κλαδί φωτισμένο άπ' τό φεγγάρι, ξεσπάει στά γέλια - έτσι κι' ό 
Τέλειος ξέσπασε στά γέλια βλέποντας πώς τό «έγώ», πού τοϋ είχε 
προκαλέσει τόση ταραχή καί άγωvίες, τό άποτελοϋv μόνον οί έπιθυ
μίες καί οί φόβοι μας- βλέποντας πώς τό «έγώ» δέv ύπάρχεω. 

Δέv ύπάρχει παρά εvα κακό: ή ά γ v ο ι  α .  Κι' άπ' τήv άγνοια 
γεννιέται ή έ π ι θ υ μ ί α , έπιθυμία άπόλαυσης, πρόσκαιρης εύτυ
χίας, αίωvιότητας - πού σου δίνει τήv α ύ τ α π  ά τ η  της προσωπι
κότητας, της συνέχειας τοϋ τερατώδους «έγώ>), αύτου τοϋ άχόρτα
γου «έγώ», πού δέv είναι παρά πλάσμα τοϋ πόθου σου. Σύντριψε 
αύτό τό «έγώ», πού είναι ή φυλακή σου, καί θά έλευθερωθης. 
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Χωρίς φόf5ους κuί ι.ωρίς πόfJυvς. fJά γνωρίσης τή γuί.ήνη. τη νιρ!}ά
νu, πού είvuι ή κuτύ.λuση κάfJΕ πόfJυu κuί κr.ί.fJE φό(5ου . 

• 

1:vνέχισΕ νύ. όιόάσκη <.ί:ις τά X(J τuv χρ('Jνιu, γvρίζυvτuς οι.η τήν 
Ίνόία, μιλ(jJντας σέ (5ασιλιάόε.:; κuί ληστές, σέ (5ρuχμάνυvς κuί σε 
ιτιφίι:.:;, σι'; ττυι,ψιστέ.:; κuί σέ ζητιάνοvς. 

Κι' ενα l5ράόυ τυι, Μάη μ' όλόγιομυ φΕyyάpι - οττω.:; τό l5ράόv 
τη.:; γέννησης του στό Λυυμηινι, όπως τό f1ράόυ της φ(jηισής του 
στή\' <Jυρυυf1ελα - ό 13υvόόuς ιτέθuvι::. 

·1:.τσι f:φυγι:: (κurτυυ r:κεϊ στο •HsU ιτ Χ.) ό ((πιό εύγενικός άη' τούς
ι1νUρωττους» - ύ ιτρώ ιυ.:; ανUρωηυς πυ · σvμιωνεσε τόν αvθρωηο. 

Μυριuόε.:; μυριάόων έγκολη(j)ί:Jηκuv τό όίόuγμά τυv-- τό όίόαγμα 
μιu.:; ύ.ηό τίς rτιό ττvευμuτικέ.:; κι' εύγενικές θρησκεϊι::ς τοC κόσμοv: 
«Σ(1tJσΕ μ1:σu σου τήν τριηλη φωτιά της r:ηιθuμίας. τυC μίσοvς καί 
της αγνυιuς. κuι υu γνωριση.:; τήv νιρ11άvu, πού Είvuι ό άφαvισμός 
τι1ς έττιt)ι,μίu.:;. τοιJ μίσοvς καί τr1ς αγνοιας». 

Μυριά(ir:ς μυρωόων F.κuvuv πίστη τους τό κηρtJγμύ. του. Καί ει
κυσι rτ,:\•rε uι(υ\•ε.:; τωρu. ό Uουόοισμός είναι ιi θρησκιίu ποlι στό 
Ο\'Ομα της. όι:,· χufJηκ,: ττυτέ οίjπ μιά στuγόνu αίμα ... 

GEORGES RE\'fR 

2. ΚοΜΦΟΥΚΙΟΣ

Η 11.-\Ρ.-\...'.ΟΣΗ .\ΕΕΙ I IΩL Ο ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ γε\·νήθηκr, 
τό 551 η το 550 ττ.Χ. στη μικρή ποί.ι Τσέοι,. στό κράτος τotJ ΛοC. 
13ασιλι�-.:η ητιιν ri γι::,·ιcι τοι,. άπ' ΤΟ\' κλάδο τίJ)\' Κό\1Κ. ποι; το·δωσε 
ιωι τ Ο\'\.ψα ωι: Κ ο \' γ κ - φ οι, - τ σ έ Ι=ό όάσ�-.:uλος η ό φιί.ό
σl1ψος Κ\_)\'γJ..:). λuτι,·ι1rτοιημέ\'Ο c'ιιτ' τοι,ς ίησουϊτες ίεραπόστολους 
σέ Κlψφο\,κωι•ς. Όπως σέ τόσους ό.λλους μεγάλους άνδρες. ό θρC
λος τυλιγει μ· f::\1cι «θαυμω) καί του Κομφούκιου τή γέν\·ηση: Όπα
τέρας του. ττού 11τcι\' "-ι.1βερνήτης της Τσέου. δε\' είχε άπο;ι:τήσει ως 
τcί 70 του χρόνια παρά μόνο κόρες. Τότε πα\'τρευτηκε μιά νέα κο
rτελλα. ττο\, πpοσευ;ι:ήθηκε \'ά γε\'\•ήση γιο κι" εως θεός παpουσιά
στη�-.:ε σr· δ\·ειpό της λέy()\'τας: «θά (J)έρης στό\· κόσμο Ε\'α σοφό -
rτpέιτει \'ατό\' γε\'\·11ση� στή\' �-.:ουφάί.α μιας μοvpιας». Έτσι �-.:ι· εγι
\'ε - συ\'εχι�ει ό θpι>λος - καί. στη γέ\'\·ησή το . δράκοι καί \'εράϊ-
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δες παραστάθηκαν έvώ μαγική μουσική άκουγόταv άπό ψηλά καί 
μιά άπόκοσμη φωνή προμάντευε τό μέλλον του παιδιου «πού θά δι
δάξη τούς καvόvες στούς άvθρώπους». 

Πέρα άπ' τόv θρυλο. ώστοσο, βέβαιο φαίνεται πώς ό Κομφού
κιος έχασε πολύ νωρίς τόv πατέρα του καί πώς μεγάλωσε μέσα στή 
φτώχεια καί στή στέρηση. Παιδί άκόμα. άvαγκάστηκε vά δουλέψη 
γιά vά ζήση - δμως άπό τότε κιόλας έδειχνε τήv κλίση του γιά τ11 
μάθηση καί τίς τέχνες καί. στά δεκαπέντε του χρόνια. πηρε τήv 
άπόφαση vά γίvη «σοφός». Αύτό δέv τόv έμπόδισε vά παvτρευτη. 
19 μόλις χρονών ... Λίγο μετά τόv γάμο του. διορίσθηκε «άποθηκά
ριος» έvός α.ρχοvτα καί. έπειτα. «έπιμελητής κήπων καί ποιμνίων». 
Άλλά τήv άπόφασή του δέv τήv ξέχασε: ϊδρυσε μιά «σχολψ>, δπου 
δίδασκε τήv «τέχνη της σωστης συμπεριφορας καί διοίκησης» -
τέχνη πολύτιμη σέ μιά χώρα. δπου τήv συμπεριφορά ύπαγόρευε 
τότε ή δύναμη καί τήv διοίκηση ή βία. 

'Έντεκα χρόνια άργότερα, ό Κομφούκιος ειχε τήv εύκαιρία vά 
έπισκεφθη τήv πρωτεύουσα της αύτοκρατορίας. Έκεί μελέτησε 
τl)(Jς θησαυρούς της αύτοκρατορικης βιβλιοθήκης, σπούδασε μου
σική (πού τή θεωρουσε πάντα μέτρο δλωv τώv πραγμάτων) καί 
γνωρίσθηκε μέ τόv πιό διάσημο α.vθρωπο της έποχης του. τόv φιλό
σοφο Λ ά ο - Τ σ έ - τόv ίδρυτή μιας άπ' τίς τρείς μεγάλες θρη
σκείες της Κίνας. του Ταοϊσμου. 

* 

Ειχε περάσει πιά τά πενήντα δταv πραγματοποιήθηκε έπιτέλους 
ό πόθος του: vά έφαρμόση στήv πράξη δσα δίδασκε. Διορίσθηκε 
κυβερνήτης στήv πόλη Τσούvγκ-τού καί ήταν τόσο λαμπρή ή διοί
κησή του πού ό βασιλιάς τόv διόριζε σέ δλο καί άvώτερες θέσεις 
ώσπου τόv όvόμασε «ύπουργό τώv έγκλημάτωv» - καί τά έγκλήμα
τα σταμάτησαν άμέσως «Ή έvτιμότητα καί ή καλή πίστη βασί
λευαν ανάμεσα στούς α.vτρες. ή άγvότητα καί ή ύπακοή άvάμεσα 
στίς γυvαΊκες». 

«Πρωθυπουργός» πιά, ό Κομφούκιος προχώρησε σέ μεταρρυθ
μίσεις έπαvαστατικές γιά τήv έποχή του, πού έμπvέοvταv άπό τήv 
πίστη του στή δικαιοσύνη καί στήv τάξη. Μοίραζε τροφή στούς 
φτωχούς, όργάvωσε τήv έργασία τώv χωρικών, ώρισε σταθερές τι
μές τώv προϊόντων, άvέπτυξε τό έμπόριο, λύγισε τή δύναμη τώv εύ
γεvώv. έλευθέρωσε τό λαό άπ' τήv τυραννία καί κήρυξε πώς «όλοι 
οί α.vθρωποι εivαι ϊσοι άπέvαvτι στόv Νόμο». 

Ή πολιτεία του αύτήv τόv έκανε «εϊδωλο του λαου, πού έψαλλε 
μέ τραγούδια τά έργα του». Άλλά καί προκάλεσε τό φθόνο καί τίς 
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ιι_\'ψη,;ιι-:..; τ()\, ηΊιμυvυ τυι γι;ιτυvιι-.:υϊ, ι-.:μυτυ1,; 1 (11, nυι, φιψηΟιμ:ι 
n(ιJ; ι-:ι1.ί οί nιι-.:οί το1, ϊ,nηι-:υυι Ου ΊΙφι:ι,U.\' nιφομυιι:; μπυρρ1,Βμωι:ι; 
"νι nι;J; τ(J ι:ι,τι,;ισμι:\υ .\ιιι, Οιί i1.nί.ωνι τη Ωι,vιψή τυ1, ι-:υί στή όιl\·ιi 
τιι1, nι;ι)ιο;η. Ττ(1t, ιnt\υ11(1ι: ι:,·υ τ1,ιτιl\·Η ι-:ιvι:ζιι-:υ σιριηriγημι1: 
i:(1[ι;ιί_ι: nι;φυ στ,ι /1tλ(1lΙ.ιιι. τιιι·, .\υ1, <•ιηόυ,·τυ ιτω•ι;μιφφι-;..; ι-:υπι:ί.-
1.1:;. τι:ι,,·ιτμι;..; (1Τη μω,σιι-:η ι-;ιιι (1Τιι τιJιηυι,όι,, ι-:ι· i\•ι1 ι-:οπιι.Ωι Οωι
μυ.(1\ΙJ. ιΊ.ί.,ιγιι __ «( >ί ΙJ\'tι.τυί.iη;; nι,(11\ΊJί.ι1 ιι,·τιστι:ι-:ο,·τω (ίτί..; ;ιφι':; 
τι�)\' ιι.ωΟησιω,·» ... 

Ι Ιιι-:ριι.μι:,υ;. τιιnι;ι,·ωμαυ..;. ϊι Κομφο1,Ι\Ίο;. υnοφιί.σισι; ,·ι1. φ1,γη 
(ι ιτο τι'1,· Αω.η. vu φ1,γη un' τφ· ιτιημίnυ. τUΙ,. 

Κω πί.ω·ηΟηι-:ι: ιι.nο n6λη σι: πι)ί.η. ιΊnό ι-:ρυτο; σι: ι-:ράτο;. ι:ί.ιτίζο
,·τu..; ι'Ji.oi:\'U nω..; Ου /1 ι)ισι-:6τω· Ι\Ί1nοιο; i.ί 1)/Ο\'τι1...; nιn, ΟιΊ. τοι, ψnι
στι:1,ι)τ<ι\' τιi μ,ψυ τιη, γιυ vιΊ. τη μιτυμιφφωση σι: ίόυvι•�6 f:\υσιί.,;;ιο_ 
\.tιΊ. τοt, 1\-Ut,.;U\J. Ι Ιοί.ι.uι τl)\' Ι\(λί.οn�:ιτηκ:ω· - υί.ί.ιΊ. (T(l\' σοφι), l1/l (T(l\' 

Ι\,,j:\ιφvη τη. Κι' 6 Κuμφοt,ι-:ιο; nι:ριnι.υ\·ι6τυv <'>ί.οι:\'U ι,.;ι · <'>i.oι';\'U ... 
Ωστι'Jσυ ή φημη του μι-:rυλωvι: ι-:ι· οι μυΟηn:..; ω1, nί.ιiΟωvω·. 

'Οιτω..; ι'> L(JJl\" j)UTη;. οιόυσι,.;ι-: σι<ητι;)\'ΤU._;. Ι Ιιστι:1,1:. οσο τιnοτι: 
ϊίλλο. στηv ιιξίυ τυt, όιω.υγυι,. Ι Ιιστι:υι-; nu'ι; Η)\' (1\'Ορωnο τό\' οιu

μιφφω\'Ι:ι ιi φιί.ιι-:η 1:nι1φιi μr. σωστά όιω.ημι:vοι,; σt,\·τρόφους: 
«.'-..υ ί\\υ..; αvθρωnυ..; not, μnορι-:ι..; vά μιί.ήση; μαζί το1,. :-.r.\' τοt, 

μιλιι...;: ;ι:ωη..; ω,· ι'ί\'Ορωnο ... �ι'ι ε\·u..; 6v0ρωπυ..; not, οr:ν μnορι-:ι; \'Ι1
μιλησης μuζι του. Tot, μιί.ις ;ι:uvι:ι; τά ί.6γιυ σοι, ... Σοφι'>; ι+·υι

ι':ι-:ι:t\υ; ποι, όι-:\· ;ι:ω·ι-:ι οι;η; i:vιι.\' 6\·θρωnο οι;η; i:\·u ί.όγο))_ 
:-.ι-:ι-:uτρω ;ι:ροvιu nερuσιη· r.τσι. Εί;ι:ι: φτι1σει Πlί.ί. τu 7() ό Κομ

ψlΗ,Ι\ΊιJ._; ι1ΤU\' ξω·ιιγυρισε στ6 :\οι;, ι-:uί.ι-:σμ1:\·ο; -έπιτι-:ί.ου,; 1
- ϊι.n' τό 

γιο ωt, ιiγι;μι)\'U ι;ι,.;ι-;ι\·ου not, 1:ί;ι:ε ξι:μωι.ί.ισττ1 ϊι.nο τί; ΧΟ <<σεφη
,·ι:;)) τοι, Τσί. Ό--\ί.λcι. Ιlτω· noi.\ ιιιηcι. πιι.ί.. Ο Κυμφυ\,Ι\·ιο;. noi.\, "(Ι:
ί10; ι-:ω nολ\, ιιnο"Ίψωμι:,·ο..;. όι-:\· μnυροι,σι-: \'(1 ;ι:τιση ττiv Οι,τοnίυ 
ωι,. Ι Ιε1)υσ1: τυ ι',noi.oιnu nf.\·τι: ΧfΧ)\•ω τη; �ωι1,: το11 μι:ί.ι-:τu')\'τυ; 
1\((\ 6ι6ι'ισι-:Ο\'ΤU,;. 

• 

1ϊ'.-\\· σίΊ.; ρωτησοι \' γιυ μι-:\·υ -εί.ηι στο\ .:; μuθητι-:; του- nηη;: 
Ή ω\· ε\'Cι; ό.νθρωnο; πο\, ιτροσιτυθώντυ; άδιάωnα \·6. βρη τ6 όρό
μσ τι1; ιφετη; ξε;ι:νοι,σε \'U τρι�η. ι-:αι not, στψ' προσπάθειά του 
αι',τη εβρισι-:ι: τόση ;ι:uρά. ώστι: ξε;ι:\'Ουσε οί.ε; τί; ί.υnε; του)). 

'Έλεγε άι-:όμu: 
1,Γιά μ!:\'U τό μό\'Ο nοϊ, (-)ά μποpΟΙJ\' νά not1\'E εί\'αι οτι αντεξα 

;ι:ωρί; \'U λι,yίσω ι-:αί οτι διδuξυ ;ι:ωρί; \·· άποκuρδιωθώ)). 
�α\' ε\'\ωσε \·ά �ι,yι�\·η ό θάωτο;. nηγε ώ..; την π6ρτα. στάθηκε 
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μέ τά χέρια πίσω, στήλωσε τά μάτια του στίς μακρινές κορφές καί 
τραγούδησε θρηνητικά: 
«Τό μεγάλο βουνό γκρεμίζεται, 
τό γερό δοκάρι σπάει, 
ό σοφός χάνεται σά μαραμένο φύλλο» 

* 

Μιά διδασκαλία γήϊvη καί «κοινωνική». κυριαρχημέvη άπ' τήv 
ίδέα πώς «ή πειθαρχία των ήθώv, ή πολιτική καί ή ήθική, στηρίζο
νται σέ μιά προσπάθεια κοινής πνευματικής καλλιέργειας, πού στό
χο της έχει τήv άvάπτυξη της άvθρώπιvης άξιοπρέπειας, της άvθρώ
πιvης άρετηρ). Ή άρετή αύτή, πού ό Κομφούκιος τήv ώvόμασε 
«γ ιέ v >>. περικλείει τόv Α ύ τ ο  σ ε β α σ μ ό , τή Μ ε γ α λ ο -
φ υ ϊ α , τήv Κ α λ ή Π ί σ τ η , τή Σ π ο υ δ ή , τήv Ά γ α θ ο ε ρ -
γ ί α  . Οί σχέσεις άvθρώπου μέ άνθρωπο έμειναν πάντα τό κύριο μέ
λημα του Κομφούκιου, πού άδιάκοπα έλεγε έκείvο πού έλληvικά 
διατυπώνεται: «Ο σύ μισείς, έτέρω,ιi μή ποιήσεις». 

"Η μεταφυσική, ή θεολογία, ή μοίρα δέv τόv άπασχόλησαv ποτέ. 
"Ίδρυσε μιά «θρησκεία» (σωστότερα: οί μαθητές του ϊδρυσαv μιά 
θρησκεία άπό τήv διδασκαλία του), πού δέv άσχολείτο οϋτε μέ τήv 
καταγωγή καί τό παρελθόν, οϋτε μέ τό μέλλον καί τό τέλος του Ά v
θρώπου, άλλά μόνο μέ τό έπίγειο παρόν του. Μ ιά θρησκεία που 
στηρίζεται στήv καλλιέργεια της άγαθης, έντιμης, έvάρετης συμ
βίωσης. Μ ιά θρησκεία της καθημερινότητας, χωρίς φαντασία καί 
άvάταση, χωρίς άγωvία καί χωρίς προσδοκίες. 

MARCEL GRANET 

3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Γ ΙΟΣ ΕΝΟΣ ΑΓ ΑΛΜΑ ΤΟΠΟΙΟΥ, του Σωφροvίσκου, καί 
μιας μαμής, της Φαιvαρέτης, ό Σωκράτης (469-399) έγινε γρήγορα 
μιά «γραφική» μορφή στήv Άθήvα του τέλους του Ε' αίώvα, μιά 
μορφή όvομαστή γιά τήv ίδιοτυπία της καί γιά τήv άσκήμιά της -
πού τ�v σάρκιζαv οί κωμικοί ποιητές καί πρώτος ό ϊδιος: ξέρουμε 
πώς είχε πλατύ πρόσωπο, στρογγυλά μάτια, χοντρά χείλια, πλακου
τσή μύτη, μεγάλη κοιλιά. Κι' όμως, γύρω σ' αύτόv τόv Σειλιvό, μα-
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ζ1;1�οvωv οί ιτιό όμυρφω κι' οί ιτιο ιτροικισμέvοι vι:υι της 'AUήvuς. 
/:οiJσε έλεl!Uψος r1ιτό κάθΕ έιτϊιγγελμu, έ;,:οvτuς μόvη τuu έγvυιu 

τιiv σ1Jζήτη ση μέ το1Jς συμποi.ίη:ς του Ίtά τά ζητήματα τοϊJ Δήμου. 
τuϊJ ι':uυτοϊJ τους, του 'ΑvθριiJιτου. Σι:ργιαvοϊJσε στίς στοι-:ς, τά μαγα
ζιιi, nτίς όχUις τυι-J Ίί.ισοu, ξuιτόλητuς καί κuιωvτυμέvος, άί.ί.ά Ι\u
κλωμcvυς πύ.vω άπό πιστο1Jς, ΠΟ\J όέv κουράζοvτω1 vά του κάVΟ\J\' 
1-:ρωτήσι:1; "·uί vu τοιJς κr1vη �-:ρωτήσεις, ιivιη:αλtJιττοvτας έτfJι μι':σu 
τους rιλοίJτη ποίJ, ιωρίς ωΊτόv, όέv Οά τά ειιuv πυτι-: \JΠΟψ ιufJθη. 

'() Σωκράτης όέv έξι;τάζι-:ι ιτuρu την κ ο ι  v ή σέ οί.ου,.: μuς 
φ υ (J η , μέ ι'Jοηγο τήv λ ο ι ι κ η - τό μόνο μέσο yιά vά τήv γvωρί
σης κuί \'ι1 rηv κu rακτήσης. Δι-:v ι-:παγγι-:λι:ται κuμμ•u. «σοφία», 
ι'ιλλu τή\' άιτοκτα μό\·ο έιτι:ιόή τήv ά \' α ζ η τ u ά οι ά κ: ο π α. Δέ\· 
((El 1ωv1-:\'U πολιτικό 11ξίωμu, ι1λί.ι1 κ ρ ι v ι-; ι (1\·ι:λ1·;ητα 1:1\τίνοι,ς 
ιτυιJ τ' άσκυϊιv. L::ιvuι ό έ λ ;; ι, Ο ι-: ρ ο  ς Δ \' θ ρ ω π ο ς rτotJ Οι-:ί.ι-:ι \·ά 
ιφατήση τήv άπόλυτη 11\·εξαρτησίu του κuί \'U τcολι-;μήση τίς (<άπι
στιι:ς» οπυυ μ(ις πuριωϊφι-;ι τοσυ συ;,:vά 11 φροντίδα για τά πρόσκαι
ρα συμφέρυ,·τr1 μας. 'Αλλά όι-:v ι'ιποφεΙJyει ιωνέvα άπό τά καΟήκο
\'τα ποΙJ τοι; έπφάλλει ή ίδιοτητα τοιJ πολίτη: Υπηρι:πι σάv άπλι:>ς 
πολίτης, ίJπομι-:vι-:ι άyόyyι)στα τίς κακου;,:ίες ΊOlJ πολέμου, όιί;,:νει 
σπu\1ιu ψυ;,:ρuιμιu καί θαρρος στίς μά;,:ες. 

Ειvuι ό φιλοσοφος τοι) ά\·θριίJποu και, .ιιαζί, ό φιλόσοφος τοϊ, 
π,·ειψuτος. Ειvuι ό φιλόσοφος τοι• ά \' θ p ώ π ο ιι, c:πειόή ιοιτως 
ι-:ίπε ό Κικέρων) «κατέβασε τήv φιλοσοφία άπό τ6\· υιΊρuvό στή 
γη>). Ί:Ξνώ οί πρίν άπ' uΙJτό\· φιλόσοφοι ι:ι;,:uv γυρισμέ\·α τα μιiτια 

τους στό στερέωμu καί τά στοι;,:ι:ια της φι;σης, 6 Σωκράτης κήρυξι: 
ιτως μιά τέτοια γνώση καί α;,:ρηστη 11τα\' κuί άνέφικτη. Οί θωί 
-έλεγε- τήν ιφάτησuv yιύ. τό,· έuυτ6 τους. Τ ό μό\'Ο ιτρϊι:ιμυ ποι
μπL)pι:ι κuι πρεπει νά έvδιαφέρη τό: αvθρωπο. ι:ι,·uι ό α ,. θ ρ ω -
JΊ: L) ς ό l δ l Ο ς - ωΊτό το Ο\' JΊ:Ol• είνω τόσο κ:ο,·:ά του κ:αί ομως
τLΊσο ιΊvεξι;,:,·ίuστο. αί1τό τό ό,· ποΙJ κε\'τρίζΕι άδιάκοπu τή,· σκέ1ι1η

τοι1 καί αδιάκοπα τη\' φωτίζει .
. :\λλά ειναι κuί φιλόσοφος τοι )"( \' ε l μ ατ ο ς έιτειδή ό,·ειpΕL!

θηκε ,·α ί1ψιίJση το,· άνθρωπο σε π,·εΙJμα καθαρό. ·Η συ\' ι: ίο η -
σ η , έλεγι:, μας μυι:ι σέ μια\' cι λ ή θ ε ι α ποί δί,·ει ν ό η μ α  σέ ο. τι 
βλέπουμε καί κά\'Ουμε. Κι' ό :::ωκρα της βεβαίω\'ε ;τώς αί:η η:ω· ή 
ιΊιωστολή του: ,·ά βοηθηση κύ.θε α,·θρωο \'U «δη» την άι. ή fJ ε ι  α 
JΊ:L)ι_ι κΛι:ι,·ει μ έ σ α  τ ου. ·Ε:τικαλειωι τό <,δαιμό,·ιο,·>). Τίοί βρί-
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σκεται έvτός του. άλλά δέv είναι αυτός ό ϊδιος. πού δέv τόv προστά
ζει ποτέ τί vά κάvη, άλλά τί vά μ ήv κάvη - σάv vά υπάρχουν ώρισμέ
vα όρια στίς πράξεις μας πού τό λογικό δέv μπορει vά τά συλλάβη. 
μιά πού μας άποκαλύπτοvται τήv στιγμή πού πρόκειται vά τά δρα
σκελίσουμε. 

Στόv πνευματικό τουτο κόσμο μπορει vά μπη ό καθένας, φτάνει 
vά ξέρη vά κ υ τ τ ά η έ v τ ό ς τ ο υ .  Αυτό είναι τό νόημα του περι
λάλητου άξιώματος «ΓΝΩΘΙ ΣΑ ΥΤΟΝ» πού ό Σωκράτης πηρε άπ' 
τό Δελφικό μαvτειο. Γνώθι σαυτόv, γιά vά κατακτήσης όλες σου τίς 
δυνάμεις πού κλείνεις μέσα σου. συχνά χωρίς vά τίς ύποψιάζεσαι. 
ώστε vά μπορέσης vά τίς χειραγωγήγης. Γνώθι σαυτόv, γιά vά 
στηρίζης τά πάντα στό Λογικό καί vά μήv άφήvης τίποτα στό ένστι
κτο 11 στή -τύχη. Γνώθι σαυτόv. γιά vά μάθης vά ζυγίζης τήv μπόρε
σή σου καί vά «τελειώσης» τήv φύση σου. 

* 

Ό διπλός διάλογος μέ τόv έαυτό του καί μέ τ' άλλα όντα. θά του 
έπιτρέψη vά γvωρίση ταυτόχρονα τό «άληθές» καί τό «άγαθόv». 

Κι' αυτή είναι ή ουσία της σωκρατικης διδασκαλίας: ή ίδέα πώς 
τό «ά λ η θ έ ς » καί τό «ά γ α θ ό v » είναι τ α υ  τ ό σ η μ α  . Ό 
Σωκράτης δέv πίστευε πώς ή άvθρώπιvη φύση είναι κακή η πώς 
έχει διαφθαρη άπό κάποιο προπατορικό άμάρτημα. 

Γι' αυτόν, όπως καί γιά όλους τούς 'Έλληνες, τό «άγαθόv» εivαι 
v' ά κ ο λ ο υ  θ η ς τ ή v φ ύ σ η  . Καί ή φύση εivαι άχώριστη άπό 
τήv λ ο γ ι  κ ή . "Av, πολύ συχνά, γινόμαστε κακοί, αίτία εivαι ότι 
ά γ v ο ο υ  μ ε  τ ό κ α λ ό .  Γιατί όταν ξ έ ρ ο υ μ ε τό καλό, άvα
γκαστικά κ ά v ο υ  μ ε  τό καλό. Τό άλλο του, βασικό, άξίωμα 
«ο υ δ ε ί ς έ κ ώ v κ α κ ό ς » αυτή τήv έννοια έχει: οί άνθρωποι 
δρουν κακά, έπειδή άπό άγνοια παίρνουν τό κακό γιά άγαθό. · Αμαρ
τάvουv έπειδή τούς λείπει ή γνώση. Καί ή γνώση είναι συνείδηση, 
ή άκούραστη έξερεύνηση του έαυτου μας, ή άρνηση vά έvδώσουμε 
σέ άπατηλά φαινόμενα, ή προσπάθεια v' άvακαλύψουμε τήv ούσία 
της άρε της. 

Στήv γνώση αύτή, στήv αυτοσυνείδηση αυτ11, μόνο ή σοφία, ό 
Λόγος, μπορει vά μας βοηθήση. Καί μόνο ό σοφός μπορεί vά εivαι 
ευτυχισμένος. 'Όχι σέ μιάv «άλλη ζωή», άλλά στήv έπίγεια ϋπαρξη 
- άρχή καί τέλος της όποιας «μακαριότητας» πού μπορεί vc. κατα
κτήση ό άνθρωπος.

LOUIS LA VEI�LE 



Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΠΕΡΙ ΘΑΝΆΤΟΥ 

Ό\ π(ι όμιi.ία τοΙJ ( 1965) στήν · Εi.βι-τία 

ΕχυΜ[ 2.:Υ>.;ΙΙΗΙ2.:ΕΙ TU.'\ θ..-\.\.ΛΤU. Χιλιάόις τύJρu 
ι:χουν σl\οτωΟει στό Βιι:τνάμ. Uχυμι-: όιΊο φοβιροιΊς ιτuγκόσμιοι,ς ιτο
λι:μους Ι\(lί άμέτρηη;ς χιλιϊιόι:ς (l\·OρuJJτW\' Ι:ι.οιι\' σκοτωΟΕι ι.άριν τΙJ)\' 
ίόι:ώ\'. Τχομε συνηΟίσι-:ι οί.ους r1ύτοι',ς τοιjς σκοτωμοιjς, κuί στή\· 
ιτι-:ινu, τή φτώχι:ιu Ι\ω 10\' ι�ξΕ\Jτι:λισμό της Λσίας, ιτού ύπάρχυtJ\' 
ιτλάϊ-ιτλϊιϊ μι: τή\' r:ιΊημψί<1 της Εύρ(iΗτης καί της Αμιρι"ης. "Ει.ομι-: 
συνηΟίσει στό πρi:ιγμα ποι', όνομάζομΕ θάνατο καί τό όι:ι.όμασπ. 
Λέμι: οτι ό θάνατος Εt\'ω τό άναπόφι:υl\το τέλος τοϊ, ϊινθρώποι; - ή 
μι-:γάλη ήλιl\ία. ή άρριύστl(1 καί πλιl\ά ό τάφος η τό κρεματόριο. 
ι')ποιοδήποη; προτιμϊιη:. �ι-:\· έπuνασωτουμι-: έναντίον του Οανάτου. 
γl(lτί δι-:ν μιτοροι;μι-:. "Ερχι;τω ιτλησιέσπρα Ι\άθι-: μέρα. κuθώς γιφνϊΌι
μι:. "Εχομι: "·αl\ομι-:ταχι-:ιρισπι τόν φυσικό όργω·ισμό. έτσι ιΊιτάρ;,:ι-:ι 
ϊφρώστια. Μ πομι-:ι Ι\<1\'Είς νά ιτι-:θϊι\·η νέος η νά ιτι-:θά\·η γέρος, άί.ί.ά 
i:τσι η άλλι(ιJς, ίιιτάρχι:ι άρρώστιu. ιτό\υς. μuρτι',ρω. Μέ τήν C:ινuζήτη
σι γιά Ι\αλή ίιγι-:ία. οί άνθρωιτοι μπορου\· τι-:λικά νά ζo\Jv 150 ή 200 
χρόνω. άλλά ί,πάρχι-:ι ιτά\·τu θάνατος στό η:λος ολων uύτών. 

Γνωρίζοντας οτι ό θά\·ατος ι-:ινω άναιτόφι-:υκτος. οί ιτερισσόπ
ροι άπό μας πισπι'ιοU\' στι1 μετενσάρκωσι. στήν άνάστuσι ή σέ κά
ποια άλλη μορφή συνεχίσι-:ως μετά θάνατον. γωτί ή συνέ;,:ισις είναι 
τό μό,·ο πού θέλομε. 'Έτσι. πίστις. συνταγή. έλπίδα. δόγμα. ιταίρ
\'Οl>\' πάλι ενα έξαιρετικά σημαντικό μέρος στή ζωή μας. �έν ένδl(1-
φερόμαστε yιά τό yεγο,·ός του θανάτου. άλλά '(tά τό αν ύπάρ;,:η μέλ
λουσα ζωή. Λέμε: <<Ποιός εt\'αι ό λό'(ος \·ά ά'(ωνίζομαι. νά καλί.ιερ
Υ(ιJ τι1ν άρετή. νά προσπαθώ νά γίνω σάν τό,· θεό» - ξέρετε οί.ες αιΎ
τές τίς άνόητες σκέψι-:ις πού κανείς κάνει - «μόνον '(tά νά τελειώσω 
μέ η1ν θάνατο:» 'Επομένως. λέμε οτι πρέπει νά ύπάρ;,:η κάτι μετά 
θάνατο,·. Τιύρα. πυιό εί,·αι τό «κάτι» πού θέλομε νά συνε;,:ισθη: Κα
ταλαβαίνετε: Μέ διαφορετικές λέξεις. σέ διαφορετικό περιβάί.ί.ο,·. 
μέ διαφορετιl\ό τύπο έλπίδας κ.ο.Ι\ .. οί.ες οί θρησκειες σ· οί.ον τό,· 
Ι\όσμο ί1πόσχονται Ι\άποιο είδος συνε;,:ίσεως μετά θάνατον. Ό--\ί.λά 
οταν τά παραμερίσωμε ολα αίηά. τί είναι αύτό πού θέλομε \'ά συ\·ε-
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χισθη; Είναι ή καθημερινή ζωή μας, δέv είναι; Ή ζωή πού ξέρομε. 
Καί τί είναι ή ζωή πού ξέρομε; Είναι ή ζωή της συντροφιάς, ή ζωή 
τού καθημερινού βάσανου, άβεβαιότητα, έλπίδα, ή άγωvία της μο
ναξιάς, τού τσακωμού, τό νά πηγαίvωμε στό γραφειο, ήμέρα μέ τήν 
ήμέρα, έπί τριάντα η σαράντα χρόνια, ό άσήμαvτος μικρός vούς πού 
έχομε, ή διαμορφωμένη ζωή, οί εύχαριστήσεις άπό τά ταξίδια καί 
άπό τό vά βλέπωμε κάτι καινούργιο, ή άρρώστια, ό πόνος, τό κενό 
της ανίας της ύπάρξεώς μας, - αύτά είναι όλα όσα ξέρομε. Καί τώρα 
ξέρομε έπίσης πως vά πα.με στόv Άρη καί vά πάρωμε φωτογραφίες. 
Ξέρομε δλο καί περισσότερο άπό έξωτερικά πράγματα. 

Τί εivαι λοιπόν αύτό, στό όποιον είμαστε τόσο άπεγvωσμέvα 
προσκολλημένοι: Φανερά, εiναι ή μνήμη των πραγμάτων, τά όποια 
ύπηρξαv. Καί δέv είναι εvα φοβερό πράγμα vά αίσθαvόμαστε, ότι 
εί'μαστε προσκολλημένοι σέ κάτι πού είναι παρελθόν, πού έχει πε
ράσει. τελειώσει, πεθάνει; Αύτό είναι τό μόνο πού ξέρομε καί σ' 
αύτό είμαστε προσκολλημένοι. Εϊμαστε προσκολλημένοι στό 
γνωστό. Ό χαρακτήρας μας, τά βιβλία μας, οί πίνακες πού έχει κα
νι:ίς κάνει, οί πειρες μας, οί εύχαριστήσεις, οί άγωvίες πού εi'χαμε, 
ή έvοχή πού έχει κανείς αίσθαvθει - όλα αύτά είναι τό παρελθόν καί 
αύτό εivαι έκειvο, στό όποιον εϊμαστε προσκολλημένοι. Αύτό είναι 
δλο καί δλο πού ξέρομε, καί έτσι θέλομε vά συvεχισθη μετά θάνα
τον. 'Άv έχω χάσει τήv σύζυγό μου, θέλω vά τήv συναντήσω στόv 
άλλο κόσμο κ.ο.κ. Αύτό λοιπόν πού φοβόμαστε, είναι τό χάσιμο 
τού γνωστού, ποιΊ είναι τό παρελθόν - τό παρελθόν, τό όποίοv, κι
νούμενο δ 1.ά μέσου τού παρόντος, δημιουργεί τό μέλλον. Καί σ' 
αύτό εϊμαστε προσκολλημένοι. 

Παρακαλώ, άκούστε το προσεκτικά αύτό. Δέν κάνω προπαγάν
δα γιά. κάτι. Άπλως τονίζω τά γεγονότα. 'Όταν λοιπόν προσκολλα
σθε σέ κάτι πού είναι παρελθόν, τότε ό vούς σας, ή καρδιά σας, 
όλόκληρο τό είναι σας είναι ηδη πεθαμένο. Μπορεί vά ύπηρξε μιά 
βαθεtά εύχαρίστησις, μιά εξοχη εύχαρίστησις, άλλά τήv στιγμή 
πού προσκολλασθε σ' αύτήv, ό vούς σας γίνεται εvα άσχημο μικρό 
πράγμα, πού δέv μπορει πραγματικά vά ζη. Καί αύτό είναι ή ζωή 
μας. Όντας φοβισμένοι ότι αύτό πού όvομάζομε ζωή μας θά τε
λειώση, έπιvοούμε η έλπίζομε μιά συvέχισι μετά θάνατον. Άλλά 
όταν έχετε έπίγνωσι δλων αύτωv καί δέv ξεφεύγετε πιά, δταv κοι
τάζετε, παρατηρειτε, ό.κού-::ε προσεκτικά, εχετε έπίγνωσι χωρίς 
έκλογή γιά κάθε τι πού συμβαίνει μέσα σας, τότε βρίσκεστε άvτιμέ
τωποι μέ τό ζήτημα τού θανάτου, πού είναι πραγματικά τό άγνωστο. 
Δέv ξέρετε τό θάνατο, εχετε άπλως ίδέες γι' αύτόv. Έχετε ίδέες, 
φόβους, άγωvίες καί ύπάρχει αύτή ή φοβερή αϊσθησις της μοvα-
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ξιuς, το,-, νϊι μ,:ίvη κu.vι-:ίς μί'Jvυ;, στην ι:ρημιιί.. Κ!Lί i'ηυν έ;ιιι κυνι:ίς 
έπίΊvωσι δι.ιι)\' υϊιτ(JJV, rότι όιι:ρωτuτυι: Μπυρ(JJ νrΊ πιθιjvω σ1: ,:ύf:ιι; 
τι r6 γvωστ<): Μ ιτορ(JJ V(j πι:Ού.vω στ6 πυρr:ί.θ6\·. 6;ιι nηύ.-σιγιϊ ό;ιι 
κρυη;Jντuς HJ. ι-;ιΊ;ιriρωτυ κυί ι1π<ψρίπωντυς τιi ΟΙJσrj.ριστυ. r1.ί.ι.6 νιι 
πι;Οϊινω τόσο ΊΙ<ί Ίή\· ι-:ϊ,;ιιψίστησι δσυ ,:υί yιύ τύv πόv()_ ιτρuγμυ 
ποι', αημαίvι:ι \'ίl τιί.ιιu)\'ω (\'ίι ξ1:μιτι-:ρh1:1;ω) μέ τ6 παρεί.θό,·. ;ιωρίς 
f:πι;ι1:ψ1iμυω: Ξι:ρ,:τι. {)HJ\' ι: ιν:,:ωι ό Οιί,·υω;, ΩΙ�\' σ1<rιτ6τι:. ()�;\' 
λέη:. <<Δ(J)σΕ μο1, ί.ίγυ πι:ρωαοτι:1)1:; μι: 1)ι-:ς». "()ταν <'! Οιίvυτος 1:ίvω 
1-:Ο(ι), σιις r.χ1:η: φι�γι:ι. κ(l(ι:ι Η)\' ϊόιο τ1Η)ΠΟ Π1)έπι:ι v' ύ.ό ειι'ισωμ,: 
TCJ\' νο,-, <1.ιτ' δί.<1 rϊ, πιφυ.U<1\' Ά-\nιιυζ\Jντιι; rι'J v·οι,, πρ\)Ουμυ. φυσι
κιί., χωρίς nρυαπύ.Οι:ιυ. τι1η: ϊσω; ί,πuρzι:ι ι-:ι.ι-:ι,fJι-:ρία ι1.ιτό τ<J

yνωστό, κυί ι: nυμ�'λ·ως ι',nϊιρz ι-: ι μ ιϊι κυτυνί'J ησι ωι, ύ.Ίvωστοι,. 
Οί πψισσόπροι unι"J μiΊ.ς nι-�\· ξι'ρυμι τί r:ίωι r:ι-yυπη Ξερυμι: 

μό\'U Η)\' ιτι)\'υ κυί rιiν ιι'•;<ψίσrησι της ύ.γϊιnη;. ιϊι.λιί. οι',ν f:Ιλι-:nομι 
Η) γι:γU\'ι\ r11ς άγύnης. (Jιτως l:Ιί.,:πυμΕ ω γ1:γο\·6ς έ\'\J; f:\u11voι). {;τσι 
γιιί. μας ή ιiγωτη ί:l\'lll κύ ιι τc, (1.'{\'(J)στο. οnως 1:t\'((l ,ωί ό θιί.vυτος 
'_.\)).(1 () ω \' l) ωι,ς Ε ί \'Ul t:ί.1:ι',θι:ρυς unό τύ 'f\'ίJ)()'H). τύτι-: "fE\'\'l( τω 
ω',τό πuι'1 bC\' γίνι:τuι 'f\'ωστό μr: ί.ι-:ξι:ις. μέ πι:ι 1 ,υ. μί': όριί.ματιι, μι: 
ι)ποιrιδιiιτυτι: μορφή έκφριωι-:ως 

:\ωρίς νϊι γνωρίσωμι: τή\· άγιί.πη. 1.ω1)ίς \'ιί '(\'(1JJ)tσωμ1; τήν r.ξω
Ι)r:τική πληρ6τη ru. κιιί τL)\' ιτί.οiΊτο τotJ θυνάτου, nοτι-: δι-:\· θά 'f\'υψί
σωμι: τί Et\'U.t τ<'Ι \·ά �οιψι-: zωρίς βϊι.συνιι. ι.ωρίς ϊιyω\·ίυ. zωι)ίς ΤΟ\' 
nι",νο τοι, μL'Jχθοι, ( L)\�ι'ι\'ης ), 

Ε ρ ω τ η  σι ς: 1 Ιοιυ ι:t\·αι 1i nη'(η της συ\·ι:χίσι-:ω;: 

Κ ρ ι σ ν. : Είναι τι-:λι:ίως ι'ιπλό. δέν είναι: Ειι.uτι: μιrί.ν ειΊι.αρί
στησι. θέλετε \'u σι,\·ει.ισθη Ι\'αί ή σκέwι; τή\· ψοφοόοη:ι γιϊι νιί. συ
νεχισθ11, ".-\\' ή σl\'έ111ις δέν έnενέβιιt\'ε σ· ω,τή\' τήν ει• ι.υρίστησι. 
δt:ν θcι είχε σιιvέχισι. οι'jτε διάρ1s:εια. Τό βλέnετε ωJτό. είνιιι τόσο 
άnλό. Όι\; nοιψε. έχι-:η; γραψει ενα 1-\ιΙ-\λίο ,αί έ;ιετε βcΊ.ι.ει έκει τό 
οvομά σας. :\ύτό σάς όίνει t:ιΊι.αριστησι. γιατ! έzετε γίνει yvωστός. 
έχε τι: έπut\·εθη. έzι-:τε 11ποστη κpι τική. έι.ετε yί\·ει πασίγ\'ωστος καί 
δλα τά λοιπά άn' αί,τές τίς άνοησίες. οί δποιες σας άρέσου\' καί έτσι 
σι-:έπτι::σθε γι' cη\τε;. Συναντατε τό1.· ωίί.ο σας. notJ σάς ί.έει: <(Τί 
θαυμάσιο βιβλίο εχετι: γράψω►• χαίρι:σθε ιί.π' αύτό. σκέnτεσθε 'fl · 
αί>τό καί ολ· αύτά διδοt>\' συνέχισι στφ· ε(Jι.αρίστησί σας. Et\'Ul. 
πράγματι. nολι'> άnλό. Τ ό �ήτημα. λοιnόν. είναι \'ά έzετε r.πίγvωσι 
δλη; αι\της τη; πορείας. �-.:αί τοτε μπορειτε \'α βάλετε τό ο\'Ομά συ; 
στ6 βιβλίο, η νά μή τό βάλι:τε και δέ\· έ;ιει πιυ σημασία. Τότε έργά
�εσ�ε σάν ε\'C! όν. ά\ϊ�νυμα. Και κάθε τί που είναι μεγάλο. πρέπει 
νά είναι άνωνυμο. 
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Φ00ΝΟΣ 

ΜοΝΑΞΙΑ 

«ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» 

Β' τόμος, σελίς 279-286 

ΚΑ ΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ τό δειλινό ηταv πολύ ησυχα. 
Μ ιά σαύρα άvεβοκατέβαιvε σ' εvα βράχο, πού ηταv άκόμα ζεστός. 
Ή νύχτα θά ηταv κρύα, κι' ό ηλιος θά έκανε πολλές ώρες γιά v' άvα
τείλει πάλι. Τά γελάδια ηταv άποκαμωμέvα κι' άργοπερπατώvτας 
γύριζαν άπό τά μακρινά χωράφια όπου ώργωvαv μέ τούς άφέντες 
τους. Μ ιά βαθύφωνη κουκουβάγια έκραζε άπό τήv κορφή του λό
φου πού ήταν τό σπίτι της. Κάθε δείλι αι>τήv τήv ώρα περίπου άρχι
ζε, καί καθώς σκοτείvιαζε πιό πολύ τά κραξίματά της γίνονται πιό 
άραιά. Μά πότε-πότε, άργά μές τή νύχτα, τά ξαvάκουγες. Ή μιά 
κουκουβάγια έκραζε τήv άλλη πάνω άπό τήv κοιλάδα, καί τό βαθύ 
τους κράξιμο ήταν σάv νάδιvε μεγαλύτερη σιωπή καί όμορφιά στή 
νύχτα. "'"Ηταv εvα όμορφο δειλινό, καί τό καινούργιο φεγγάρι έδυε 
πάνω άπό τό σκοτεινό λόφο. 

Ή :ruμπόvια δέv είναι τόσο δύσκολο vάρθει όταν ή καρδιά δέv 
είναι γεμάτη άπό τά πανούργα πράγματα του νου. Ό νους είναι 
έκείνος πού μέ τίς άπαιτήσεις καί τούς φόβους του, τίς προσκολλή
σεις καί τίς άπαρvήσεις του, τίς άποφάσεις καί τίς παρωθήσεις του, 
καταστρέφει τήv άγάπη. Καί πόσο δύσκολο ειναι vά είσαι άπλός 
γύρω άπ' όλ' αύτό! Δέv χρειάζεσαι φιλοσοφίες καί διδαχές γιά vά 
είσαι πράος καί καλός. Οί ίκαvοί καί οί δυνατοί της γης θά όργαvώ
vουv τή διατροφή καί τό ντύσιμο των λαών, καί θά τούς παρέχουν 
στέγη καί ίατρική περίθαλψι. Τούτο είναι άvαπόφευκτο μέ τήv τα-



ΦΗΟ,\Ο:.. λ J/ \/0.\.ΙΞ/.Ι 

ιι:ίu c.1.νι.ί.ιττυξι της ιτuριηωγής ιίνuι ή λι-;ιτοι.,ργίu μιϊiς κω.ά <Jψγu
νωμ1:νης κυf1ι;ρνήσιως 1ωί μιας ίσοpροπημέvης κοινωνίας Άλλά ή 
<'ψyι.ί.vωσι όέv προσφcρι::ι τή γι-;vνuιοόωρίu τής ι-:uρόιας καί τοιJ /Ε
ριοi:J. Ί I γινvuιοόωρίu !:μ;ι:ι-;τuι ύ.πο μων όλότιί.11 διαφορι:τικ11 
πηγή, μιάν πηγή πέρ' ι.1.πι'> κι.ί.Ηι: μέτρο. Ί I φιλοσοφία κι' ό φθοvος 
τήv ι-:uτuστρέψοΙJv μέ τι'>ση σιγυυριύ. όσο κι' ή φωτιά ιτοΙJ καίει. 
Ι Ιραι:ι 1ωvιίς vύ. τήv ύ.γγίξι:ι UΙJτήv τή\· πηγή. u.ί.ί.ϊι. ιτρι:πι-;ι νι.ί. ιτι:ί.ει 
σ' uΙJτήν μ,: αόιιu ;,:ιφιu, χωρι; προσι;u;,:ή, χωρίς Βυσίu. Τϊι. βφλίu 
όι:v μπυρουv νϊι τή\· όιδάξοιJ\'. μήτε μποριι όιτυιοσόήιτυπ ιτνεuμu.τι
κχ)ς όιόύ.σκuλυς vu όόηyησιι σ' ω;τή\·. Δέv μιτυρι:ι \'υ τtl.:' φτάσΕι 
ι-:uvι-;ίς μιc: τι1ν κuλΛιιφγι-:ιυ της ύ.ρπης, μυλυνότι ή ϊι.ρι-;τη είναι cΊ.ιτu
f)Uιτητ11. μr1τι; μέ τrl\' ίι-:uνϊηητu κω τήν ιΊιτuι-:οη. "CJτuv ό νους 1:ίνuι 
γuί.r1vιυς, ιωρίς ωμμιάν ι-:ίνησι. τόη: LJιτάρ;ι:,:ι ω;τή ή σιωπή. Στή 
γuλ11νη οέν ι'Jπάρzι;ι κίνητρο, οέν tJπάρ;ι:ει ή πuρώθησι γιά τό πι-:ρισ
σοτι-;ρο. 

"Ι-Ιτuv μιά \'έu γuναiι-:α. άλλά μαλλον άιτυι-:uμωμένη άιτό τόv 
ιτο\υ. Δέ\' Ι)ΊU\' ό φuσιι-:ός πόνος πυΙJ τήv έvοχλοtJΟΕ τόσο πολι',. 
r'ι.λλά πόνος έvός διαφορετικου ειοοuς. Τό σωματιι-:ό πόνο μπυρου
σι:: \'U ΊΟ\' έλι-:γξι-;ι μέ τά φάρμαι-:α. άλλά τήν άγωνίu της ζήλειας ποτέ 
ι)f.\' μπLiρι-:σι: να τήν κuταιτραυvει. Τήv είχε, έξήγησι:, άιτό την ιταιδι-
1-:11 της 11λικιu. Σ' ί:ηίνην τήν ήλιι-:ίu ητU\' κάτι τό ιτuιο�άστικο. ιτοΙJ
�-:ω·ι:ίς τLΊ u\·ι:χοτω· καί γελουσι; μ· uύτό. άλλά τώρα είχε γίνει άρ
ριiJση:ω. "Η ταν πuντρι-;μένη ι-:ι· εί;ι: ε δuό ιτωδια. κuί ή ζήί.εια κατ�;
στρι:φι-: ι-:αύι; σχεσι τη.., . 

«Φωνεωι \'ί1 ζηλευω. όχι μόνο τό σύζυγο καί τά πuιόιά μοu. 
άλλά σzι:δL)\' ω �uθέ\'(1\' τωι cχι::ι πψισσι'ηερα ϊιπ' ο.η έγ<JJ. κuί.ΙJ
τι:ρ(_) κ11ιτο 11 πω 6μορφυ (J)Οpεμα. ·υλ· uύτα μιτορι-:"ί νά (J)αtνοντuι 
ι'ιωητu. άλλα εγω βuσuνίζομuι άιτ' αι'Jτu. Πρι\' άπό λίγο καιρο πήγα 
σ· �:\·ω· ψυχω·uλυτη. i-:uι γιu λίγο ?:νοιωσα κϊιποιu γαί.ήνη. άί.λά 
yρηγορu ξα\·cιρ;ι:ιrτε». 

Ό πολι τισμος στον ό;ωιο ζο(,με Οι:\ ι>:θιιρρu\'Ε, το φθονο: Οί οια
φημισι-:ι..;. ό σι \'αγωνισμός. ή σύγκρισι. ή λα rρι:ια τή..; έπιτυ;ι:ία..; μέ τί..; 

πολ.λες δριιστηρωτητι:..; της - ολ · αύτα ω πράγματα Οέ\' διατηροi:Ν τό 
φθυ\'Ο: Ή άιταίτησι για πι:ρισσότερο ι:ί\·αι ζήλεια. δέ\· εt\'UΙ: 

,ϊ.-\.λλα ... )) 
·.-\..; έξετασοιμι: :ο ιvθc11.υ ιιϊ :Lη· ..:ιιθ' ει1ι cόν για ί.ιγα λεπτα. κι·

δχι του..; ιτροσωπικοι.,..; σα..; ά·,ιιιJνε..; μιtζ: τιχ · θα έτιω·έλθουμε σ· 
αί1ω cΊργοrι:ριι. �υμwω\-ειτε: 

« Βι-:μυωτιι TLt. ,> 
Τ L' φt!ονο :ον έ\·θαρρι. \'Ουμι: �-:αι ω\· σε�όμαστε. ετσι οε\· εί\·αι: 

Το πνει·μα τοι συναyω\·ισμοi: ένισχυεωι ά:ιό τήν "ωδική ήί.ικία. 
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Τήv ίδέα ότι πρέπει vά είσαι καλύτερος καί vά κάνεις κάτι περισσό
τερο άπό τόv άλλον μας τήv έπαvαλαμβάvουv συνεχώς μέ διαφορε
τικούς τρόπους. Τό παράδειγμα της έπιτυχίας. ό ηρωας καί ή γεν
ναία του πrαξι. άκατάπαυστα ήχουv μέσα στό νου. Ό σημερινός 
πολιτισμός βασίζεται στό φθόνο, στήv κτητικότητα. "Αν δέv εϊσα
στε κτητικός γιά τά έγκόσμια πράγματα. κι' άvτί γι' αύτό άκολου
θειτε κάποιον θρησκευτικό δάσκαλο, σας ύπόσχοvται τήv κατάλ
ληλη θέσι στόv άλλον κόσμο. Άvατρεφόμαστε μ' αύτά. κι' ή έπιθυ
μία της έπιτυχίας είναι βαθιά ριζωμένη σχεδόν στόv καθένα μας. 
Τήv έπιτυχία τήv έπιδιώκουμε μέ διάφορους τρόπους. έπιτυχία σάv 
καλλιτέχνης, σάv έπιχειρηματίας, σάv άνθρωπος της θρησκείας. 
"Ολ' αύτά είναι μιά μορφή φθόνου, άλλά μόνον όταν ό φθόνος γίνε
ται καταθλιπτικός, όδυvηρός, προσπαθει κανείς vά έλευθερωθει άπ' 
αύτόv. 'Όσο άποδίδει καί είναι εύχάριστος, ό φθόνος είναι εvα πα
ραδεκτό κομμάτι της φύσεώς μας. Δέv βλέπουμε ότι σ' αύτήv τή'l 
εύχαρίστησι ύπάρχει πόνος. Ή προσκόλλησι δίνει εύχαρίστησι. 
άλλά έπίσης γεννάει τή ζήλεια καί τόv πόνο, καί αύτό δέv είναι άγά
πη. Σ' αύτήv τή σφαίρα της δραστηριότητος ζει κανείς. ύποφέρει 
καί πεθαίνει. Καί μόνον όταν ό πόνος αύτης της αύτοπεριοριστικης 
δράσεως γίνεται άvυπόφορος προσπαθουμε vά βρουμε διέξοδο άπ' 
αύτόv. 

«Νομίζω πώς άμυδρά τό καταλαβαίνω άπ' αύτό, μά τί vά κάνω;» 
Πρίv έξετάσουμε τό τί vά κάνετε, ας δουμε ποιό είναι τό πρό

βλημα. Ποιό είναι τό πρόβλημα; 
«Βασανίζομαι άπό τή ζήλεια καί θέλω v' άπελευθερωθώ άπ' αύ

τήv». 
Θέλετε vά έλευθερωθειτε άπό τόv πόνο της, άλλ6. δέv θέλετε vά 

κρατήσετε έκείvηv τήv ιδιάζουσα εύχαρίστησι πού ύπάρχει στήv 
κατοχή καί τήv προσκόλλησι; 

«Φυσικά θέλω. Δέv περιμένετε v' άπαρvηθώ δλα δσα κατέχω, 
έτσι δέv είναι;» 

Δέv μας άπασχολει ή άπάρvησι, άλλά ή έπιθυμία του vά κατέ
χεις. θέλουμε vά κατέχουμε άvθρώπους όπως καί πράγματα, προ
σκολλιόμαστε στίς πίστεις όπως καί στίς έλπίδες. Γιατί ύπάρχει 
αύτή ή έπιθυμία vά κατέχουμε πράγματα κι' άvθρώπους, αίηή ή 
προσκόλλησι πού καίει; 

«Δέv ξέρω. ποτέ δέv τό σκέφτηκα αύτό. Φαίνεται vά ειvαι φυσι
κό τό vά είσαι φθονερός, άλλά έχει γίνει δηλητήριο, εvας βίαιος 
έvοχλητικός παράγων στή ζωή μου». 

Χρειαζόμαστι; ώρισμέvα πράγματα, τροφή, ρουχα, στέγη, καί τά 
λοιπά, άλλά αύτά τά χρησιμοποιουμε γιά ψυχολογική εύχαρίστησι, 
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πιJ{ι γμιι. ιτοι, όημιοι,ιηι:ϊ ιτοι.ί.υ rΊι.ι.fl Π(>Οl)ί.ήμιιω. \11: Η)\' ϊόω φο
ιτιι 1:1 ψ1,ιοι.ι,γι,:η 1::,υ1ηηrJι; ι1ιτο r:ί.ί.ι.ιι1,; rη·fJρωιτιη,; γ1Λ·νω:ι τη\' 
ΙJ\'Ι)rJΙ,:,:ιιι .. τη ζηι.1:ιr1. ι-.:ιι.ι το φιψυ. 

"ΥποΟπω. μ' υ.ϊ,τή\' τή\' f.\'\'Οιιι .. nτι 1::,ιφτι1:μω υπ' <jJρωμΙ:\'ιΗ,� 
r1\'Ο j >ωπο1,;. -\1,τοι μιιϊ, ι-:ί\•ω τι;φυ U\'fΙ."(Ι\ΊlrJτικιi. <J.ιτ<φωτητ()\. κιιί 
ιι,φί; υϊ,cιιϊ,; Ου r'jμιΗι\' τ1;1.1:ίω; :,:ιψι:νη ".-\\' ΟΙ:\' 1:ί:,:υ Τ() rJι°,ζ1,γο μο1 
Ι\ΊΙ.ι τυ. ιτωοιιι. μιΗ, rJιγυ.-rJιγυ Ου τρι:ί.ω\'ί1μυυ\'. η Οι'ι ττροrJΙ\"()i.ί.ιι)
μ\J\ ,\' rJΙ: Ι\Ίι.ιτι ιιι ι\' ϊiι.ί.ιι\·. "()μω;. ου· 1 \ι.ι: πω τι το κω:υ tΊ ιτ<i.ρ:,: 1: ι rJτ φ· 
ττι)ι ι(J 1s·οι.ι. ηrJ ι» . 

.'ια ί.ι':μι: nιι ω,τη 1:ί\·ιι.ι ι-.:ιι.ί.ri η κι1ι-.:η ιJ.ί.ί.ιΊ. ι":ξ1:τιί.ζ()\,μι: τή\' ιιίτιιι. 
1sνι ,ο ιίιτοτι':ί.1:rJμυ τη;. 1:τrJι 01:ν Ι:\\'ω: Δι':ν κυωοιl\ι1.ζο1,μι: ω":1: Ι\<ιί 
.-iι1s·ωιιι.,)'(ι)ι,μ1: τη\' ι::,υι)τηrJι. ·-\ί.ί.ιι γιατί \'<1 ι:ξrφτϊι.ωι Ι\(L\'1:ί; ψ1,
ιιιί.ι)fιι-.:υ. ι1.ττιι 1s·υιτοω\· rί.ι.i.ο\·. c\ι,τι'J ΟΓ.\' 1:ι\·ω τό ιτριψί.ημιι. ι-.:ι· 6:,:ι 
τι') ιτ<;J; \'ιJ. 1:ι.1:ι,ΟψωΟοϊ,μ 1: ι1ιτιJ τιί. μrφτι',ρω τη; ζηί.1:ιυ;: Ί I ζ1iί.1:ιυ 
1:ι\·ι1ι rί.ιτί_ι;J; ω ιιιτυη-:i.ι:rJμυ. τυ rJιΊμιττωμιι.. ι-.:υί t!ιί. ητιι\' 6:,:ι)ηrJτιJ \', 
ι:ωι.ολ11Οι)ι',μ1: fllι\'o μι: το rJι',μιττωμ(l. 1 Ίατί ι':ξυρτu.τω κανι:ί; ψ1,1.ο
λυγι1s1ί. ι1ιτιJ l\(tl!OlO\' ϊ.ίι.i.ο\·: 

((Ξι·:ι)<ιJ ι\τι ι:ξυιηιι:μω <1.ιτι'J ι-.:υιτοιο\' ι'Ίί.i.Ο\'. uί.ι.ιΊ. Of:\' τι'> r.;ω σι-.:1:
φτ1:ί ltj)(t'(μllίll\(1 ιιϊ,ω. Το ιτ11ρυ (1'{1\' οι:οομr.\'() οτι () l((J()f,\'(1; 1:ξιψ
,:ι'ιτω (J.J!() l\(lJ!OlO\' cίί.ί.Ο\'». 

Ηι:f)ιιιu σω φι,σιι-.:ο {ιτιττι-:οο ι:ξrφτϊιτω ι'> Γ.\'υ; ι1ιτ6 τ<)\' rί.i.i.O\' Ι\r1ί 
ττιι.\·τιι Uu σι _ιι\)Uί\'Εl f.τσι. ιτοϊ, ι:ί\·ι1ι φι,σι1<:ι'J Ι\ι· ι't\'U1t<'>φ1:1,ι-.:το. ·.-\ί.ί.ιί 
ι:φ' δσιJ\' ΟΙ:\' Ι\ιtΤ<L\'ιJοι,μι: τ1i\' ψι,/ υ ί. ο Ί ι "1i μυ; 1:ξύρτησι r1ιτο 
l\'(J.ltι)l()\' ι'ίί.ί.ι)\'. ι)f:\' \'Ομίζι:η: nτι L) lt()\'(); τη; ζήί.ι-:ω; Οιi (ί\ \'Ι:χίζf:
ιιιι: .\υιιτι)\'. γιιιτι t',ιτυ1)/Εl υϊ,τ1i ll ψ1,;οί.ο'{ι1'1j CJ.\'ύΊ "'l r:\'ό; rΊί.ί.υι,: 

((.\ρι-:ιι'ιζυ_ιιω τφ· υίι-.:U'{t:\'ι-:ιιi μοι, Ίtιηί τοϊ,; r'ι'{αιτω. ".·\\· bi:\' τυϊ,; 
ϊιγιιιτυϊ,σιι ι)Ε\' (:)ι1 μ' �:\υια�ι:))_ 

.\1-:τι: ίηι 11 ι'ιγω,η ωί ή ζήί.1:ιcι ΠU.\'Ε μαζί: 
<ϊΊ--:τσι φιιι\·ι:τιιι ... _.\\' bf.\' ωι,; r1γυιτσϊ,σα. C:ισ(()αί.ι,); or:\' Οα τοι; 

�ηί.Εt•ωι 
Ι:::ιτ,ψι:\·ω;. ι•τιt\' uιτιιί.ί.uγr:ϊτι: αιτσ τη ζήί.ι-:ια έ;,:πε r.πίση; uι:υί.

ί.ιιγι:ί ι-.:ι · ιιιω τφ· uγcιιτη. i:τσι δι:\· ι:ί\·αt: Τ6τε γωτι θέί.ι-:τι: \'
. 

ύιτι:
ί.ι:ι,Ηερωθι-:ίη: ι'ι;ω τη �ηί.ι-:ω: Θέλετε \'ύ Ι\J)ατήσι-:τε τή\' ι-:ϊ,;αρίστη
σι τ11; ιτ,,,)σl\ω.ι.ησι-:ω; Ι\uί \'ύ 6ιιί.Jξετι: τό\' ιτό\'Ο τη;. \1ιτορι:ϊ \'U. 

γι \'η ιιϊ,τσ: 
«Γιιιτι δ;ι:ι:» 
Ή ιτrχ)σι-;l1ί.λησι σt•\·επcιγc:ται (J)L1\1σ. i:τσι Μ\· ι-:ι\·cιι: Φοβϊωπ :ι'J 

τι ι:ισιιση:. 11 τό τί θά yί\'F.τε ϊι\' ι'-ι ϋ.ί.ί.ο; σu.; ά<Dήσει η ιτεθα\'εt. 1'αt 
:τρι)σι-;ι�λί.ιι::στε λοyω ιιί ωϊ ωϊ φLψιlt. ·Όσο εϊσαστε ιΊπασι.οί.ημέ
\'11 μt: τφ· ι:t'•;ι:ιφιστησι :η; ιτροσ1'υί.ί.ησεω;. ό (J)Οβο; Ε\\'αt ι-.:ρι μμι:
\'ι'.:. ι-.:ί.ι:ισμιλ·ι•; σε �ltα\' αl\ρη. άί.ί.ύ δι σ:ι jϊ); f311ισι-.:F.:ω ::α·;:rι 
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έκει. Καί εως ότου άπελευθερωθειτε άπ' αύτόv τό φόβο, τά μαρτύ
ρια της ζήλειας θά συνεχίζονται. 

« Τ ί πράγμα φοβάμαι;» 
Τό ζήτημα δέv είναι τί είναι έκειvο πού φοβάστε, άλλά έχετε 

έπίγvωσι δτι φοβάστε; 
«Τώρα πού τόσο έπίμοvα κάνετε αύτήv τήv έρώτησι, ύποθέτω 

δτι φοβάμαι. Έv τάξει, φοβάμαι». 
Τί πράγμα; 
«Τό vά αίσθάvουμαι χαμένη, άβέβαιη· τό vά μή μ' άγαπουv, vά 

μ11 vοιάζουvται γιά μένα· τό vά βρίσκομαι σέ μοναξιά, μονάχη. Νο
μίζω δτι αύτό είναι. Φοβάμαι vά είμαι σέ μοναξιά, μήπως δέv μπο
ρέσω v' άvτιμετωπίσω τή ζωή μόνη μου, έτσι έξαρτιέμαι άπό τό σύ
ζυγο καί τά παιδιά μου, άπεγvωσμέvα κρατιέμαι πάνω τους. Ύ πάρ
χε ι διαρκώς μέσα μου ό φόβος μήπως τούς συμβει τίποτα. Μερικές 
ι;,ορές ή άπόγvωσί μου παίρνει τή μορφή της ζήλειας, της άκράτη
της μανίας, καί τά λοιπά. Φοβάμαι μήπως ό σύζυγός μου στραφει 
πρός μιάv dλληv. Μέ κατατρώγει ή άγωvία. Σας διαβεβαιώνω, πώς 
πολλές είναι οί ώρες πού περνώ κλαίγοντας. 'Όλη αύτή ή άvτίφασι i 
κι' ή ταραχή είναι αύτό πού τό άποκαλουμε άγάπη, καί σεις μέ 
ρωτάτε dv αύτό είναι ά.γάπη. Είναι αύτό άγάπη δταv ύπάρχει προ
σκόλλησι; Βλέπω δτι δέν ειvαι. Εivαι σ.σκημο, τελείως έγωϊστικό· 
σκέπτομαι τόν έαυτό μου διαρκώς. Άλλά τί vά κάνω;» 

Κατακρίνοντας τόv έαυτό σας, άποκαλώvτας τον μισερό, άσκη
μο, έγωϊστή, δέv άπαλύνει διόλου τό πρόβλημα. Τούvαvτίοv, τό κά
νει πιό μεγάλο. Είναι σπουδαιο νά τό κατανοήσετε αύτό. Ή κατά
κρισις 11 ή δικαιολόγησι σας έμποδίζει v' άτεvίσετε έκειvο ποιJ 
ύπάρχει πίσω άπό τό φόβο. εivαι μιά έvεργός άπόσπασις άπό τήv 
άvτιμετώπισι του γεγονότος του τί πραγματικά συμβαίνει. 'Όταν λέ
τε: 1<Ειμαι ασκημη, έγω'ί'στρια, οί λέξεις αύτές είναι φορτωμένες μέ 
κατά�ρισι, καί δυναμώνετε τό χαρακτηριστικό της κατακρίσεως 
πού είναι μέρος του i:αυτου. 

«Δέv είμαι βέβαιη δτι τό καταλαβαίνω αύτό». 
Κσ.τωφίvοvτας η δικαιολογώντας μιά πράξι του παιδιου σας, τό 

καταλαβαίνετε; Δέν έχετε τόv καιρό η τή διάθωι vά του έξηγήσετε, 
έπομέvως Ί1ά. νά. έπ1τι'Jχετε εvα αμεσο άποτέλεσμα λέτε «κάνε» η 
(ψή κύ.vεις», δπως δf.ν έχετε κατανοήσει τίς περιπλοκές του παι
διου. Μέ τόν ϊδιο τρόπο, ή κατάκρισι, ή δικαιολόγησι, η ή σύγκρι
σις έμποδίζε1 τήv καταvόησί τοtι έαυτου σας. Πρέπει vά κατανοή
σετε τήν πφίπλοκη όvτότητα ποt:ι εισθε έσεις. 

«Ναί. vαί. τό άντιλαμβά.νομαι αύτό». 
Τότε μπειτε στό θέμα σιγά. χωρίς νά κατακρίνετε 11 vά δικαιο-
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1cυγειτε. θfί. τό [1ρειπ τωί.\J ό1;σκολο v6 μήv κατακρίvεπ ή v6 όι
κu.ιολογειη:, γιατί (ι.πό ιιίc'J)vες ή άρvησι �,.:ι' ή l:iφαίωσις έ;,:ouv γίvυ 
σΙJvήUειu. 1 Ιηρατηρειτι: τίς ι;vτιόράσεις σας ιω0(J)ς μιλαμε μαζί. 

Τό πρόβλημα λοιπό\', ό,:v ιίvω ή ζ11λειυ καί Πc'J)ς νι1. r.λευθερω-
0Ειπ 6π' ω.Jτήv, άλλ6 ι'J φόβυς. Τί είvω φόΙ1ος: 1 lr:iJς γΕvvιέτω: 

(<'Ότι ύπcί.ρχει είvω γηυvός, <1.λλϊι. δέv ξέρω τί ι-:ίvαω. 
'Ο φιψος όι':v μπορΕι v<ί �°Jπrι.ρ;,:ει άφ' έιl\!τοl! του, ίJπ6ρ;,:Ει μόνο 

σ�; σ;,:έσι πρός κιί.τι, έτσι όr:v είvω: Υπάp;,:Ει μιιί. ιω.τάστuσι ποί, τήv 
<Ίπω:uΛι::ιη: μοvuξιcϊ κι' oτu.v f.;,:ι::τε συvι:ίδησι αϊJτης της καταστιί.
σr:ως. ξεπηό6ι:ι ό φοΙ1ος. Έπομένως ό φόliος όέν ϊJΤτάρμι άφ' ι:uυ
τοιΊ του. Τί ι::ίvω ,:κι:ιvο ττού πραγμuτικ6 φοβϊι.ση:: 

«· Ί' ττυθέτω τη μυvαξιι.ί. μου. οττως ι,έη: καί σι:ιςη 
Γιuτι ύττοθι::πτι;: Δέv r:ισuστΕ Ι1ιψωη: 
«Διστάζω νu είμω Ιiέliαιη yιr.ί. ι'Jτιόήττοτε, ι1λλr.ί. ή μοvαξι6 είvω 

ενιι. άττό τι1 ττιι'> Ιiuθι-:ιr.ί. ττριψλι1ματά μου. 'Υπηρμ: πάντοτε στό l1ά
Ους. άλλά ι:ίvω μόvυ τώριι., σ' uuτήv τη συζήτησι. ττυύ C:ινuγκ6ζομω 
νι.ί. τήν άη;\•ίσω άμεσιι.. \'U δc'J) οτι ύττcφχει. Είvuι �:vu άπέρuvτο η:νό. 
τρομα�,.:τι�,.:ό κuί ττοίJ δέν μττορεις νά τό άποψίJγεις,>. 

Et\'Ut ΟΙJ\'ΙΗΟ νά μλέττουμι-: αύτό τό κενό χωρίς νϊι. τοι.ι δίνουμε
C\'α δνομα. χωρίς 6ττοιuσδήτωτι; μορφης περιγραφή: Mr: τό νά βιί.
ζοuμι: μιάν έτικέττα σι-: μιcί.ν κατc'ιστuσι όέν σημαίνει οτι τήv κατu
νοοi:"Jμε· τοί,ναvτίον. αίηό εΊνω ενα έμπόδιο γιc'ι τήν κατuνόησι. 

«Καταλαβι1ί\·ω τί έννυειτι::. άί.λά δέv μτωρcιJ \'' άττοφι;γω νά τό 
�,.:ατο,·ομάσω· οιΎσl((στικά ι-:ιvαι μιά αι',τόματη ά\·τίδρασι.>> 

Τό αϊσθημα κι' τ1 �,.:ατονυμασία τοι r,ιvαι σ;,:εδόν τuι'ηό;,:ροvα. 
δέν ειναι: Μιτορο\)\' νά ;,:ωρισθΟ\J\': Ι\1πορει νά. ΙJττr.ί.ρξt:ι εvα ΚΕνό 
διάστημα άvάμεσu σ' ι�να αισθημα καί στή\· κατοvομασία του: "Λ\· 
ζ11σει ιωνι::ίς ττραγμωι�,.:ιι. αί,τό τό κενό διάστημα. θ' ανακαλύψει οτι 
ό σκεπτόμενος ττω.Ίει να ίJπό.ρχι-:ι σc1\' μιι:'ι όντότης χωριστή καί δια
φορι-:τικ-11 άπό τή σκεψι. Ή λειτουργία της λεκτικοποιήσεως t:ιvαι 
μέρος τοtΊ έαυτοtJ. τotJ «έγώ». της 6ντότητος ποι, ζηλει�ει καί ποt; 
ττροστταθει \'(). ξεττερι:'ισει τ:11 ζήλεια της. "Οτυν κατu\'Οήσετε ττραγ
ματιι-.:ά τήν άλήθειcι cιί τοι:,. τότι: ό ψι'Jβος σταματά.ει. Ή κατο\·ομα
σία έχει ι-.:αί φι,σιολογική καί ψυχολογική έπίδρασι. 'Όταν δέν κα
το\'Ομάζει ι-.:ηνείς. τότε μόνο,· είναι δuωrόν νά ε;,:ει ττλήρη έπίγνωσι 
έι-.:είνου ποί1 άττοι-.:αλοCμι:: τό κενό της μοναξιας. Τότε ό \'Οl!ς δι-:v ξε
χωρίζει τόν έαυτό\· του άπ' αύτό ττού είναι. 

«Τό βρίσκω έξαιρετικά δί1σκολο νά τά παρακολουθήσω oi.' 
αί1τcί. άλλά αίσθάνομαι ττιός έχω ι-.:ατανοήσει τουλάχιστον κά.τι άπ' 
αί,τά. ι-.:αί θ' αφήσω αύτή\' τήν χατανόησι νά ξεruλιχθεϊ. » 
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Κατά τάς αντιλήψεις 

των 'Ορφικών Μυστηρίων 

ΝΙΚ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ 

ΑποΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Δ ΥΣΕΠΙΛΗΤΟΝ ή σχέσις της 
ζωής καί τού έργου τού μυθικού προσώπου τού Όρφέως μέ τάς 
άντιλήψεις περί ζωής καί θανάτου τού 'Ορφισμού. Έν προκειμένψ 
δέν ήμπορούμεν νά είμεθα βέβαιοι κατά πόσον είναι όρθόv v' άπο
δώσωμεν τήν προέλευσιν τού όρου «'Ορφισμός» έκ τού όνόματος 
τού άοιδού της θράκης Όρφέως. Ήμπορούμεν δέ νά ύποστηρίξω
μεν μέ πολλάς πιθανότητας, ότι ή όνομασία τού μουσικού τούτου 
της Θράκης προέρχεται άπό τήν προϋπάρχουσαν θρησκευτικήν αί'
ρεσιν τού 'Ορφισμού· διότι ή έτυμολογία τού όνόματος «'Ορφεύς» 
φαίνεται νά έχη σχέσιν πρός τήν λέξιν «όρφανός», πού σημαίνει 
τόν έρημίτην ή τόν άπομεμακρυσμένον. Ή δέ θρησκευτική τάσις 
τού 'Ορφισμού έξέφραζε τήν προσπάθειαν της φυγης έκ της ύλικης 
ύφης τού παρόντος κόσμου. 

Ώς αν έχΊJ όμως, ή δυσκολία έγκειται εiς τήν άδυναμίαν μας, 
λόγω έλλείψεως σαφών ίστορικώv πηγών, νά διακριβώσωμεν τήν 
έποχήν κατά τήν όποίαν ένεφανίσθησαν αί ρίζαι τού 'Ορφισμού. 
Έκ παραλλήλου καί τό πρόσωπον τού Όρφέως κινείται είς τήν 
άχλύν τού μύθου καί της γοητείας. Ό 'Ορφεύς άναφέρεται ρητώς 
διά πρώτην φοράν άπό τόν ποιητήν Ίβυκον, ένώ ή δράσις του ώς 
μυθικού προσώπου έκδηλώνεται είς τούς προομηρικούς χρόνους, 
καί είναι γνωστός είς τόν μύθοv της Άργοναυτικης έκστρατείας. 
Συγχρόνως η καί προηγουμένως αί τάσεις της όρφικης διδασκαλίας 
διεχέοντο κατά τούς χρόνους αύτούς είς διαφόρους θρακικάς φυ
λάς. Δέν είναι δέ άπίθανος ή υπαρξις κατά τήν προομηρικήν έποχήν 
ένός προτύπου ώς τού Όρφέως είναι έξ ϊσου λογικόν ότι τό πρότυ-
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ποv τιJΙ,τ<> πι:μιι-:ΙΙι.ηΟη απο HJ\' μ11Uυ,· .:u.ι ι-::,ηρUη ιις γυητι-:11τ11\νς 
r,φιι.ψα..;. '() ( >μφι:11; φιψι-:τιι.ι ω; ιόμuτης κu.ι τUJ\' Ι.ι.Ε11aι,·ιω,· μt1-
r,τ1]1Hί1Jv 1:vιiJ ή μιηη1φιυ. π1:1)ι τής \ιπ' ωιτυίΊ CJΙιaτασι:ω..; H1JV μυaτη
jJί<,J\' το,, .\ωv1,aιJ11 ι:ίvω r,υφης· Hl·.1'•j)E όr, ()ρφι:11..; I\Ί J.l τυ Διυ,·11aιυ 
μ1,aτηρω. κω τιUαπτω πι:ιΗ τφ· Ι Ιιι;ριω· όιυaπυUι:ις ι,τω τίiJ\' μω
\'<Ι.Ω<JJV 1 () Uρφισμο� 1((1\ Γ) ()l(J\'\ι(ίl(ll(η /.(Hj)EίU. f:l•jHGl\υ\'τ(J.l Εις
C:iι)j)ηl\·τu\' (J\JV\ιψ(l\'(JΙ\' 

:\,•1:ξιψτητως τι,1,τω, 1,Π(J.j)jf:l 1:\· πρυ,:ιιμι:\'υ,J I\U.l ίΪί.ι.ο προ11ι.η
μu. Ηί α ι.ογψ τι'ωι:ι..; της Uρφι,:11..; i.<nj)f:1<1..;. πιφι φυγης ΕΚ τίίJν όι:
σμιiJ\' τη.; ϊ,ι.ι,:11.; πρυγμωι.:οτητο..; κu.ι ϊι\-uκu.ιvωι:ως τη..; \1πιφξι:ω..; 
1:ι..; τφ• aφιιϊρω· μιiΊ.ς Uι;ι,:η..; κω μuκ(J.ρίu...; ζωης. όι:,· ιίνuι όιιvu.το,· 
\'U m,μliφ<1σUοι',,· μι: τu..; ι':ι.ι.ηνικυ.; .:uUόi.01, ω·τιί.ηψΕι; πιρι της 
ζωι�; .:ω TOlJ Οιη•uτυ11. 1 Ιρuγμυτι. αί u.ποί.t,τρωτικαί ι�.ϊ1τυί τι.1.aΕις. 
ποϊ, όιιι.ι:ο\'ΤΟ ι:ις τι1.; Ορακι.:ϊις φ1,ί.ι1..;. έι.01,,· άvuτοί.ικιiν πρυι�ί.ι:11-
σιv; Ο· 11,)οόυτο.; ι:ι..; το ;:ρ_ωτημυ τωΊτυ ιΊ.πα\·τiΊ. ,:uωφuτικιi)ς '. .'-.ο
μιζιψΕ\' "υί ήμι:ϊ.; οτι όε,• 1:ίvω 1:Cκυλυ,· ν' άπυρριψωμιΛ' τιi.; πί.ηρυ
φορως ωtΊ Ί Ιροόοτυt, 1:.:τος ομως αί,τοtΊ κιιί ή συνυί.υς ι-:λί.Ι)\'ική 
ι'ιντίί.ηψι..; πψι ζωη..; .:ω Uω·ιηυt, i:ρι.πuι ι:ι..; ω·τίUι:σι,· προς τύ.ς 
ι'ιντιληψι:ις ΗιJ\' όρφικιiJ\' μ1,στηριω\·. 

Κυτu τιi..; πληρυφοριu..; τυίΊ ·Ηρο6οτοι, οί ι·ι:τuι ι:,· θράκl) r.πί
στι:t,ο,· εί..; τφ· μι-:ω θα\'(11()\' Glι\'(J,\·τησt\' μι-:τu τοι, Ζuμόί.ξιυ..;. ΟΠΟ\ι 

1:η,γχu,·υ\· ιιt:Jα,·ιιτου ,:uι ΕtΊόuίμυ\'Ο..; ζωι1ς·. ΙΞινuι όμως ι.uρακτηρι
στι.:ωτιi τη κυί πuραόυξος κιιτύ. πι'ι,·τα. συγι.ρονως άσιψl3ψuστος 
πρός τφ· ι:λλψι,:η Ι3ιυθι-:ωριιιν. ή άντίληψις τ�1..; θρuκικης φuί.η..; 
Ηι)\' Τρω,σtι.}\', υί υπυϊυι ί,πι-:όι:ι.υ,·το τή,· γΕ\·,·ησιν πuιόιοC μr. ί:Jρή
\'ου.; κιιί όίωφι,ρμου;. ι-:,·ψ τι1,· θιη·u το,· τοC ύ,,·θρu'Jποι, μέ ι.uράν κuί 
ι:ορτιιστι ,:άς ι: κ6 ηλωσε ι;. «Τον μέ,· yι-:,·όμtΛ'Ο\' πι-:ρι ι ζόμι-:νυι οί ιτρο
ση .:υ\·τι::.; όλοφt,ρl,,·τιιι. οσιι μι,· όι-:ϊ ι-:ιτι:ί τι: ι-:yι:,·ι:το ύ.νuπί.ησuι 
κuκύ.. άνηγεόμι:νοι τά cινθρωιτήϊα πάθειι. τόν 6' άιτυγι:νόμΕ\'Ο\' ιτuί
ζυ,·τέ..; τι-: κuί ,;6ομε,·υι Y'l κρι ιττυυσι. έπιί.ι-:γο,·πς οσω,· KUKUJ\' 
έξιιπuλλuχθει,; έστι ι-:,· πιiσιJ ι;\,6ιιιμυ,·ίl)» '. 

.-\ Πι ,Ι.ί.1.. ,6ωf"1.. 1t . 1. ; . � 
' .\1 '\11"''1\. . -\ Ι11,ι,1�-, ,,,·( ίrι·ι·J.. Κ.<.'IΙ,!Ι,1 rι. ι1'ηιι. f:ι>·; ίΠι .. 2111 llι. t Ι1νδ,,: :. "1 

ι{�'Ι1..)1..\ι.'! .2. 4'1._J �• �';'W Llt:\' \'\ \ Οη_ιιι \ft:ί.ιι_Lι.1ι'(�(t "(t:\'ι'_Lιr;\'L)\' (ί\·() ι"(t σ0Qι)1,· _L\(1\':t-

l(ψ· τι: ι:ι:ι rι� σι στriσιιι -:ιι1 ιη t),,ιιι:,·,,, ιι:ϊ \1;\ :τ:υι riι.ί.ο:ι: :τω.ί.ιι εση·,η,-;ιωΙJω 
ι'ί.λησ1 -:ιι1 ιιι 1η:ρ1 τι,ι ..'.1,1\1 σι>\. ,ν.ι;L! ιιι H;J\ :τu,1<ιi.ί.ιι:ι!\·:<ι» \3ι. -:ιι1 t Ιρυδ 2. ''· 

HI Ιιι,·ηγι,ι,ι::t� 1..'it: ιl�"'Η 1'."ιιι .1ι'μ:ϊ:ιι� λ·ιrι :: 111..,σιιγι:;·;ω� .":ϊ'(:j:1..)\ ιι1.·tJι1ι•Η!J\ \ι·;, ::-:t1..'t r:ισι ι't 
:τ,>ιησιψι:,,Η. -:ιι1 :τιtρΗ :,,ι :ι,1, ti.ί.φ,:� ω:ιιιιί\η-:ιισ1» 

-+ H f'i.λ�l'τ -+. '-J_�_ ι)4 ,,_ ιtΗίιΙ.'Η:t�('Ι\. Ωι ι�t: :ι,1.·ι',: :1..11.· :ι, 1._1,--;:ι.._1\ .. ι,ι·:ι: α.-::ι1Η1.·11σ,Εt\ 

t:ιιι τΊ1\ � 1.·1..ηιι�ι'l σι. ιt:1.·ιιι :ι-: :1..1 1. ιι.1ϊ, -..:.ι μt:\ι'\ ::H�'l{t /(tιιι'ι.�t\· l)Ηιιιι'\Ι!η 

" Η�Χ'ι�ι1 : �- 4. 
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Έδώ διαβλέπομεv τάς ρίζας τώv άvτιλήψεωv, αί όποίαι άvεπτύ
χθησαv ίσως συστηματικώτεροv καί άπετέλεσαv τόv πυρηvα τώv 
όρφικώv μυστηρίων, τά όποία ευροv εύμενη ύποδοχήv είς Μ. 
Άσίαv, Μακεδοvίαv, Άττικήv καί Κάτω Ίταλίαv. Ήδη άπό τού 
Ίου καί 6ου αίώνος ό Όρφισμός εύρίσκετο είς όργασμόν καί άσυ
vήθη άκμήv. Ό Όρφισμός όμως άποτελεί κίvησιv καί αιρεσιv θρη
σκευτικήv, ή όποία δέv έχει καμμίαv σχέσιv μέ τήv έπίσημοv θρη
σκείαv τού Κράτους. 

Ό Όρφισμός άπετέλεσε θρησκευτικόv σύστημα άπολυτρώσε
ως. Έπεκράτει είς αύτόv τό στοιχείον της δ υ α λ ι σ τ ι κ  η ς άvτι
θέσεως. Τό σύστημα τούτο περιείχε τελετάς, μυήσεις, καθαρμούς, 
έκστατικήv καί όργιαστικήv λατρείαv ώς καί ήθικάς έποχάς άσκή
σεως καί άποχης έξ ώρισμέvων τροφώv6

. Αί άvτιλήψεις τού συστή
ματος τούτου άvευρίσκοvται είς συλλογήv βιβλίων τά όποία καλού
ναι «Όρφικά>>. άποδίδοvται είς τόv Όρφέα έvώ ή έπιστημοvική
έρευνα τά άποδίδει είς πολλούς συγγραφείς, οί όποίοι ήκμασαv 
κατά τήv 7ηv καί 6ηv έκατοvταετηρίδα. 

Βασική προϋπόθεσις εivαι ή ύφισταμένη άvτίθεσις μεταξύ τού 
σώματος καί της ψυχής. Ή ύφή της ϋλης εivαι μεστή κακότητας 
καί β ε β α ρ υ μ έ v η έκ τού κράτους της φθοράς καί τού πόνου. 
Ώς έκ τούτου ή ά π ο λ ύ  τ ρ ω σ ι  ς εivαι ή β α σ ι κ ή  έ π ι  δ ί ω -
ξ ι  ς τ ο ύ  Ό ρ φ ι  σ μ ο ύ 7

. Διά τούτο στενώς συνδέεται πρός λυ
τρωτήv θεόv, πού εivαι ό Διόνυσος. Ή καταγωγή τού θεού αύτού, 
εivαι θρακική. Δέv άποκλείοvται όμως καί άλλαι έρμηvείαι περί της 
καταγωγής αύτού. 

Ό καθ. Μ. Νίλσον θεωρεί κατά πάντα ευλογοv v' άποδώσωμεv 
τήv προέλευσιv τού θεού τούτου καί έξ άλλης περιοχης8. Τό φαιvό-

6. Λ. Φιλιππίδου, Ίστορία της έποχης της Καινής Διαθήκης, έv Άθήvαις 1958.
σελ. 52-59. 

7. Μολονότι δέv είναι του θέματος vά συγκρίvωμεv τήv άvτίληψιv τής όρφικης
άπολλυτρώσεως πρός τήv χριστιαvικήv διδασκαλίαv, πρός άποφυγήv οίασδήποτr: 
εύκόλου συγχύσεως. τοvίζομεv τά έξης: Ό 'Ορφισμός. ώς καί αί λοιπαί άvατολικαί 
τάσεις. έκλαμβάvουv τήv ϋληv ώς αύτοδύvαμοv άρχήv καί αίτίαv της διασαλεύσεως 
τώv νόμων της κατά φύσιν θείας ψυχικής ύποστάσεως του άvθρώπου. Ή άπολύτρω
σις είναι ή φυγή έκ του δεσμωτηρίου τής ϋλης καί ή «όμοίωσις τφ θεφ». Ό Χριστια
νισμός δμως διδάσκει έvτελόJς τό άvτίθετοv. Ή ϋλη δέv είναι άρχή καί αίτία του κα
κου· δέv έπιδια>κεται ή φυγή έξ αύτής, άλλ' ή ά v α κ α ί v ι σ ι ς αύτης καί ή άvάτα
ξις είς τήv προτέραv θέσιν του θείου κάλλους. Ό Χριστιανισμός άvαμέvει τήv συ
vτριβήv του κακου έvτός τώv σχημάτων της 'Ιστορίας. Ή άvτίθεσις δέ καταφαίνεται 
άριδηλότατα έκ του γεγονότος, ότι ή βασική διδασκαλία του χριστιαvισμου είναι ή 
άvάστασις του σώματος. Διά τά έv λόγφ μυστήρια ή άvάστασις του σώματος είναι 
κάτι άδιαvόητοv κατά πάντα. 

8. Μ. Nilsson, Gcschichtc dcr gricchischen Religion Tϋbingen 1941, τόμ. Α ·.
σελ. 532. 
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μEvov της γΕvvήσΕως καί τu,, θαvό.τυt.ι. rης ύ.κμης καί τοϊJ μαρυ
σμοϊ,, ϊιη:Ετι:ί.ι:ι τ<'> κι:vτρωμα oιr.i τήv όημιουργίαν παρομοίων μ1,
στηρίωv. u1ς τ61v τ0tΊ Διοvι'Jσο1,. τr.i όπυίυ ύπ{σι.υvτυ τή,· άθαvασία,· 
κι1.ί τι'Jv ί.υφωμ()V έκ τη.:; 1-:ω . .:η.:; ύφη.:; τη; (ίλης. Ι Ιοί.ί.υί r,ίvω έκείvυι 
πυt, 1,η:οστηρίζυuv ότι ή ίόω rης άθαvασία.:; τη; ψuι.ης r.ξΕπήγασι: 
άπό τό. μuστήρω τω-ιω. Γυ,,τυ 1:ίvω 1-:ατr.i τι 1ΊπΕρβοί.ικόv. Τό άι.η-
0,:ς ι:ι�αι ότι ιί.:; τίι μ1,στήριu ωJτr.i ή ποιοτική όωφορίι τη.:; άθu.vα
σίι1ς ,:ίvω ilΛί.η έv σ1έσ1:ι πι)ος 6λλα.:; 6ντιλ11ψr,ις. Δια τοiΊτυ ό �-•1-
Οηγητής Μ .. ίλσοv ίιπορρίπη:ι rήv u>ς ά.vω θr,ωριuν'1 

·< > Δι6νυσι1ς οιυορι.ψατίζc:ι έξέχοvτα ρόλον Εί.:; τ11v όρφικήv ί.υ
τρι:ίαν. · Η ό11φι �Ίl !:Jωγυνία μf1ς παρουσιcίζι-:ι τρϊίς μοpφrί..:; τοi:Ί θιοϊ, 
Διοvυσο1J. Ό ιψ6ηυς Διι'J,·υσος r,ιvαι ό rJΕός Φι:ί.vης. ό προει.θύΊv έκ 
1UlJ κυσμικοϊ, ώοϊ, ωϊ, \pOVOIJ ό ΟΕΙιη:ρο.:; Ειvαι 1,ίο; 10lJ Διό; κυί 
της Ι Ιφσcφ,'),,ης. ΟιΌ,ος �·αί.,:ϊται Διοvι,σος ό /.αγρΕιΊ.:;. πο1Ί καη:
σπαρ<iιf-}η ιΊπσ τυJν ΤΊτϊιvων. 1,ί6J\' της 'Jυκτός. όιότι εμελί.ε νά κι -
r,ιιφχιjσιJ ω rίι πιφαι.<;>ρησι,· τοϊJ Διός ,:πί της γης. ή καρδία τοι, 
ομως οι;;σωrJ111Ίπό της Ά.\!:Jφ1cις κuί πuρι:οόθη Είς τόν Δία. ό όποίος 
τη,· 1<:ατι::ΙΙ 11ινΟισr: 1-:αι r.τσι c:γΕ,·νήθη ό τρίτος Διό,·υσος. ό ΙJίός τοι
_\ιός ι-:κ τη; �ι-:μι�λης Αϊ,το.:; Εινω ό Σωτήρ τώv όpφικ6J\' μι,στηρίω,·. 
Οί Τιτu,·ι-:ς ετιμωrιjΟησω· 1Ίπο τοϊ, Διός. r:ιποτεφρωθέ,·τr:ς διά κε
rχη,,·01Ί. ΊΞ�· τιi.:; τεψρας ωΊτών προηλΘοv οί ι'ivθρωποι. Έτσι ό κr.iθr. 
ά,·Ηρωπος Fι,•ιιι διφ1 1ης 1-:ιιτr.i τήν ίJπόστuσι\" cχει τήν (<τιταvικήνΗ 
ψΙΙσl\'. ή ())(()[(1 ι;ιναι ή Ι<:UΙ<:ή κuί τή,· ((διι)\υσιut-:ή\')} άφοϊ, ή τέφρα 
περιειχι-: 1-:αί στοιχεία τοt', 1-:ατασπuρuχθε,·τος Διο,•ι'1σου. Ί-1 (<οιnvιJ
σιαι<:ή» φuσι.:: ει\'uι 11 θεία 1-:uί ή δυ,·αση:ι,ομένη ί1πό του κα1-:01J «τι
τω·ικοt•>) στοιχι::ίου. 

'() α\·Θρωπο.:: λοιπό,· r:ί,·cιι βεβuριιμι:,·ος εί.:: τό σώμα άπό τή\' 
ω:\'Ο;(Ιl\'» αιΊτ11,· τιiJ\' Τιτά,•ωγ εί,,uι δέσμιο.:: μιας σκί.ηρα.:: καί άόη
ριωι, \'Ομοη:ί.ειας. 'Υπάρ;,:ει 1-:άτι τό τραγιt-:ό\'. uJ.:; (<σι',γ,φουσι.::» 
1-:cιί <<έ\'Οχη» ι::,·ιοπΙΟ\' ωt• θελtiματος τοt1 ιός. Ή θεία ψυ;,:ή ει\'αι 
έ:γ1-:ε1-:λωβισμ�,·η r:ίς τή\' <<τιτα,·ικήν)> ίΊλην. Μά;,: εται διά νά r'!παi.i.α
yti έ.1-: της φι,λα1-:1iς αιΊτη.:: κuί ,·ά έπιστρι:ΙJΙη είς τήν θεϊκή\' βασι
λείω·. Δέ,· δ(,ωται ομω.:: \'ά ,:ι<:(!'t•γη :οϊ, περιορισμοι, αϊ,τοiΊ ι-ι.:ι 
διαpι<:ιιJς μετε,·σcφκώ,·εται είς διcιωόρου.:: μορωάς. Εί,ρίσκετcιι �τσι 
είς τό,· «Κι'1κλο" ni.:: έπαωyε,·,·ήσεως» Ί-1 ίδέα αι:.τή της μετεμwι,
χιοσεως 1-:ατά το,· ΉροδιΗο,· προέρι.εται έκ τών ..\ίγι,πτίω\'1u. Τοί
ω ομως. \'Ομι�ομε,·. δε,· ι::ι,·Lιι άπολι' τω.:: όρθό,·. ώς άψιβώ.:: κuί ό 
Er" in RL1hJ� άπορρίπτει το,· ίσχι ρισμό,· ωί, Ήροοότοι. δεδομι::-

,)_ \\. :\ιl,,L,11 .. ·\ hι,ι,,r, ,,t't,r::c!-. R,·!ι�:on _ι1\·11ι: ,\":· 2 ίU 
IL) Ή,νδ,,: 2. ι:.� 
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νου δτι αί άvτιλήψεις αύταί άvεπτύχθησαv αύτοδυvάμως καί άλλου 
καί δέv ύπέστησαv μεταξύ των καμμίαv έξωτερικήv έπίδρασιv11

• 

Κατά ταυτα ή έπαγγελία του Όρφισμου άvεφέρετο είς τήv 
�πα�λαγήv έ� τ�ς �υλακ�ς της ϋ�η?; �ποσχομ,έv�υ τ�v ζ�ήv �ίς τό
Επεκειvα και ευδαιμοvα αθαvασιαv -. Ο πιστος εμυειτο εις τα Μυ

στήρια καί ήκολούθει ώρισμέvας καθαρτικάς τελετάς καί ήθικάς
έvτολάς. Αί τελεταί αύταί έγίvοvτο είς διαφόρους οϊκους καί όχι είς
ναούς. Κατά τάς όργιαστικάς καί έκστατικάς διοvυσιακάς τελετάς
«έθεουvτο» καί ήvώvοvτο μετά του θεου καί άπελάμβαvοv τήv θεία
μακαριότητα. Τά μυστήρια δηλ. ύπέσχοvτο τήv κατά π ρ ό λ η  ψ ι v
(anticipation) έπί γης πρόγευσιv της εύδαίμοvος ζωης καί τήv μετά
θάνατον συvέχισιv αύτης ύπό τήv πληρότητα της χαρας καί μακα
ριότητας. Αί iδέαι της δι' έκστάσεως «έvώσεως» μετά του θεου
άvαπτύσσοvται καί εiς τό έργον «Βάκχαι» του Εύριπίδου. Είναι δέ
γνωστόν δτι αί όρφικαί άvτιλήψεις έπηρέασαv καί τήv Ποίησιv. Ό
Πίνδαρος έξύμvησε τήv μακαριότητα της όρφικης άθαvασίας, άλλά
κατά τρόπον γαλήvιοv καί στο�αστικόv ώς έταίριαζε εiς τήv εύαι
σθησίαv της λυρικής του ψυχής 3

. 

Κατά ταύτα ή έπί γης ζωή κατά τά όρφικά μυστήρια δέv κέκτηται
καμμίαv αίσθητικήv ώραιότητα. 'Αποτελεί τήv κοιλάδα κλαυθμώνος
καί τήv έκδήλωσιv του κακου καί της φθορας, ή άσκησις καί ή
«όμοίωσις τφ θεφ» έπιφέρουv τόv λυτρωμόv έκ της άγχώδους καί
άφορήτου καταστάσεως. Ό θάνατος διά τόv πιστόv είναι ή άπολύτρω
σις καί ή κατά φύσιν ζωή. Ή άπόκτησις της εύδαίμοvος άθαvασίας εί
ναι άποτέλεσμα δύο παραγόντων- του θεου Σωτηρος καί της άvθρωπί
vης άποδοχης των δρωv της καθάρσεως έκ του «ρύπου» καί του βά
ρους της ϋλης διά της μετοχής είς τήv ζωήν των μυστηρίων. Έδώ έχο
μεν vοσταλγίαv μιας άπολεσθείσης παραδεισιακής ζωής.

Είναι δμως καταφανές δτι αί άvτιλήψεις αύταί εύρίσκοvται είς
άvτίθεσιv πρός τήv καθόλου έλληvικήv περί κόσμου καί βίου θεω
ρίαv. Ό 'Όμηρος θεωρεί τόv κόσμον ύπό τό πρίσμα του αίσθητικου
καί πvευματικου κάλλους. Τό σώμα είναι τό κύριον στοιχείον δταv
έχη τi;v πλαστικήv ώραιότητα καί τάς ψυχικάς άρετάς. Αί ψυχαί είς
τόv "Άδηv είναι «σκιαί» καί «εϊδωλω), στερούμεvαι της εύδαίμοvος
ζωης καί του αί'ματος πού είναι πηγή της ζωής 14• Ή έπί γης ζωή των
προνομιούχων έvαρέτωv καί εύγεvώv συνεχίζεται εiς τά Ήλύσια

11. Ε. Rohdc. μvημ. έργ .. σι:λ. 127-129.

12. Λ. Φιί.ιππίδου. μvημ. έργ .. σελ. 259.

Ι :1. Πιvδάρ. Όλυμπ. 2. 67-79.

14. Sli.. ψ. 104-105. Άπολ. 2. 5. 12.
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τιι:nιυ ϊ,τι<J τιί.ς ιι.1,τΙJς μιφφu; το1, τιvι:1,μιι.τιt..:<Η-, ,_-11.ι φ1,σι,:01, κΙJι.ι,υι ς. 
·υ Uιί\'(J1()ς μι: 111 •·:\· τι�) '.-\nη 1:ί\'(Jl ή φι1Ίική τιιφι:μl\οι.η μιiί.ς ό1,
(ί(ψμ<J\'ίι1ς r:ί; τιi\' ΙΗ>'l\' τής ι:1,όu.ιμιι,•υς �ωιi;. Αί ψ1,1.ω rιί.r1λ'(1J\'Ίω

' . .. . 1· . ' . ιις το\· ,�οη,· ι.uφις (<((ψΙΛ'rι.ς» . .-\,•τιUι:τω; ο UrH·rnυ; οω τυ\· Ορ-
φωμο,· ι-:ι,·ω ο 1.1,ψωμο;. ι:φ' <"ι(ί()\' i:τι,ι.ι: υ rιιστυς της fίf.ι:τικης κu.
θύ.pσι;ως. Ο ·υμηρος κυι ιi Ί\"ψ,ιu ι":ι.ί.ην1κη σκι:ψι; όι:\' όι:ι.ιτυι 
ό ι, ι1 λ ι σ μ ό \' 1:ις τη,· ι.ι:ιτυ1,ρΊιω· της �ω11ς κω ωϊ, κι)σμω. ϊJ 
Κ()σμος Uι-:ωρ1:ιωι ί ι: ι) U f) /. l Κ (J) ; ,:ω διι () ι, (l /. 1 (ί 1 1 Κ (J) ς. 
'Υφισωτυι όηί .. ίι;ι)ιψι.ιu ό1J\'ιψι:ω\· κι1ι Eξo\J(,t(1J\' κω δι.ι 11\·τίθι:σις 
τιρωτογ1:νή; κω ύ.ρ;ική όι',ο μυμψΕ\'111\' Ο\'Ηι1,·. ιiJς fί1,μμυιvι-:ι ιι; 10\' 
'Ορφισμο\'. Ί:\·τι '>; της ίψιφ;ιu; ω,τιi; \,rιυ/1)ιοι,\'Η1ι Uιυί καί (ί.\·
Uρωιτυι vα μιi \,ιτι:ρΙ.ΙΙJί\'Ο\J\' τιι κι:κυ,·υνισμιΛυ ((Οριω,. ··.-\ί.ί.ω; 1:ιτι:1)
χ1: ωι ιi τιμωρω κιιί ή όιuσuί.1-:1,σις τιiς τιί.ξ1:ω;- τοϊ,το ιί ;τυη:ί.ι-:ι τφ· 
((ί',(1J)l\')) κω τη\' O\,(Jl(l\' τιiς 1,ιτιφξ1:ω; ωι κυκοι,. 'Υτιιψ;ι:ι όηί .. (l\1-

(ίτηρύ. \υμυτι:λι:ιι1. ι-:ί; τ1iν l)ιτοιω· όροt,\' κω Kl\'Ot,vτω καί αυτοί υι 
()1:οι. '.-\ιτι'> 1:όι;J 1:ξι:τιήγασ1: ιi ίόι:u τοϊ, τιι:ιτρωμι:\υt, κω τη; \,ιτι;ρτιί.
της Μυιpuς ι:ίς τήv ι'>ιτυίω· \,ιτοτύ.σfίοvτω ΚΗί οί U1:οι 1 'Ή 

1 Ί:\·ικώς 11 σι',\·ολυς οργύ.\·ωσι; τη; \,φη; τι1>\' \'όμωv της �ωη; 
κω τοι, κοσμοι, 01:ωρι-:ιτuι όρUυί.υΊικώς. Ο όρUοί.ιηικο; ωΊτι); ό1,
\'ιψισμος τι1ς ι:ι.ι.ψικης ψι,;ι:ιi; ι-:τιι-:�ησι-: μ1:;ι:ρι τη; τιτωσι-:ως του. 
�ιι'ι τυι,το ύ.κρψuJς 1:ίς τό\· μ\·ημ1:ιώόη ·ι.τιιτάφιυν τοι, 111:ρικλr,υυς 
δι:\· yί\'EHJt μνι-:ίι1 6ιά Η)\' l luρ01:\'(J)\'(l, 6ιύ. τοι',ς \'Uυι',;. οιύ. τϊις η:ί.ι:
τύ.; κω 1-:\' γr,\•ι:ι τι'ι; θρησκ1:1,τιt,_-ι'ι; ι-:κ6ηλιiJσι-;ις1 Ό �f.\' ιτρόκι::ιτω 
ι-:δώ. ι�,; tJ1-:λo1,\' Ι.Ιφιuσμι-:\·ως \'11 σι,μιτι:ρ6.\'Ο\1\' ιτοί.λοι. ιτι:ρί «ήρέμυ 
uΟι.:ι)τητυς,, τοι, Θυtικtι6ίου1. "Ο ίσωρικο; οί τος 1:κτιροσωτιι-:ι τό 
γνήσιο\· έλληνικό\' ιτνι:ι,μu τιi; ίψαρ;ημι':\·ης �ωης τιiJ\' άνUρυ')τιω\' 
καί ΗιJ\' θι:ώ\'. ()ί (ι\·θι)ωιτοι σω;υ\·τuι μ6\'Οt τοι,; κιιί ό;ι:ι 6ι' έτιψβι'ι
σεω; θι:ϊκtJ)\' δι,\·αμι-:ω\' ι�ς ι:ί� τό\' 'Ορφισμό\·. 

Ι Ιαf1α ωϊ,τu ι:ιωι έξ' ϊσυ1, ύ.ληθές ότι ιτuραί.ί.ήί.ως τιρό; τή\' 6ρ
tJολοyικ1i\' θι-:ιόρησt\' τοι, κϊ1σμσι, συ\·ι-:βu6ι;ο\· τιύ.\'τοτε καί ιιί άιτο
λι,τρωτικαί κιιι μι,στικιστικuί τάσι:ι;. Τύ. μυστήρια 11σu\· ό πυρή\' 
HJ)\' ι-:κδηλώσι:ω\· αϊ,τώ\' κuί τώ\' ίσ;ι:υρώ\' τιόθω\' τοιι ί.αοι) 6ιά τή\· 
U\'U�ήτησt\' μυστικιστωi; �ω,1;. ()καθηγητή;\!. '-.;ίί.σο\· άτιο6ί
δι:ι τιι� τάσι-:ι; uϊ,τc1; c:ί; τή\· ι-:,._-άστοτι-: ιταραψή\' της ι-:ί.ί.η\'ι,:η; οι,
\·άμι-:ω�. \Ιετά τ1i\' \'ίι,.ζη\' τι.;ι: καω HtJ\' Πι-:ρσιιJ\' ιιί τc'ισι-:ις uϊ τuι έξη-

Ι :'- '-σδ ,: -l'i�--1,J� Ι Ι,,μ;, __ Ι lί.<ι:. \lι:\·ι:J\ 1!1!) ιΞ 
1 r, Η fν,-,,Η_ 1. ,) 1 «ιιτcιι,,:c,ιι;:\·c,ισι .:iι: :ι>ί<-η -\ι ,i,,ίσι ,ιιι tΣfL'l σι :<ι ι:\·:ι: :ιύ+ιι:\·ιι. :φ· 

:τι t)ιφ· λι:γι::αι ,:ί:τι:ίν ωδι:· :ην :τι::tι'u.)ιιι:\11,· _ιι,,ί,1ι1\· u6ι \"!l:ιι ι:σ:ι ιι::ιΗ!)ι ';Εί\· ι,,:ιιι ΗΕί;J» 

,- tλ'll\\c\ 1:- ·::ι:ιι(:1 __ ;�- 1 
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φαvίσθησαv -καί ενεφανίσθησαν -κατά τήv πτώσιv τού Έλληvι
- ιs σμου 

Τά πράγματα όμως δέv είναι τόσον άπλα. ώς τά διαβλέπει ό -κα
θηγητής Μ. Νίλσον. Αί δύο αύταί τάσεις παρουσιάζοvτο είς τόv 
Έλληvισμόv έv έ-κδηλώσει πάντοτε παραλλήλως -καί συγχρόνως. 
Καί αύτοί οί έξωτερι-κοί παράγοντες πού όπωσδήποτε έπηρεάζουv 
τήv πνευματικήν πορείαv τώv λαών δέv έρχονται τυχαίως -καί μοι
ραίως -καί μετά επιφέρουν τήv αλλαγήv είς τάς διαφόρους -κατευ
θύνσεις αύτώv. Δημιουργούνται από τα βάθη της ψυχοσυvθέσεως 
-καί της αναλόγου εσωτερικής ίδιοvομίας τώv λαών. Είναι π.χ. δύ
σ-κολοv v' απαvτήση -κανείς εiς τό ερώτημα, εαv συνετέλεσε ή αρ
νητική στάσις έναντι τού -κόσμου τώv Άvατολι-κώv λαών εiς τήv 
-καθυστέρησιv αύτώv ή εξωτερική τυχαία επιρροή εδημιούργησε 
τήv αρvητι-κήv στάσιv 19

. Τό αληθές εν προ-κειμέvψ ειvαι ότι ύπάρχει 
συνυφασμένη σχέσις τώv δύο τούτων παραγόντων χωρίς ',!ά δύναται 
-κανείς vά διαχωρίση σαφώς τά όρια. 

Ώς άv εχη όμως, αί όρφι-καί τάσεις επηρέασαν τά μέγιστα τήv 
Τέχvηv -καί τήv Φιλοσοφίαv. Ή φιλοσοφία τού Πυθαγόρου -καί τού 
Πλάτωνος -κινείται εντός τώv όρφι-κώv αντιλήψεων. Ό έλληvισμός 
δηλ. -καί εντός της μεγίστης του ακμής παρουσίαζε έργα -καί συλλή
ψεις εμπεποτισμέvας μέ τό απολυτρωτι-κόv πνεύμα. Άpγότεροv δέ, 
όταν ώδηγήθη είς παρα-κμήν λόγψ εσωτερικής -κρίσεως -καί διε
σταυρώθη μέ τά ρεύματα της Ά vατολης, από της αίσθητι-κης αντι
μετωπίσεως της ζωής εστράφη είς τήv ανάγκην της απολυτρώσε
ως20. Τήv απολ11τρωσιv αύτήv τήv ε-κήρυξε πρό -καιρού ό Πλάτων 
επηρεασμένος βαθύτατα έ-κ τού 'Ορφισμού. Είς τά έργα του «Φαί
δων», «Φαίδρο9>, «Πολιτεία», «Συμπόσιον» -κ.ά. διαβλέπομεv τήv 
τάσιv της φυγης έ-κ τού -κόσμου -καί της ανόδου είς τήv σφαιραv τοϊJ 
θείου -κάλλους διά -καθάρσεως -καί άσ-κήσεως. 

'Επανερχόμενος είς τό πρόβλημα πού εθέσαμεv εξ άρχης, περί 
της σχέσεως του Όρφέως -καί 'Ορφισμού έχομεν vά παρατηρήσω
μεν, ότι ή σχέσις ειvαι εξωτερική. Ή μουσική τού Όρφέως ιί)ς -καί 
οί περί της ζωής του μύθοι έχουν τήv πλαστι-κήv αίσθητι-κήv ώραιό
τητα. Ό Όρφεύς δέv θέλει vά άποθάvη, ώς τό θέλει ό 'Ορφισμός! 

1�. Μ. Nilsson, Α l1istory· oΓGreck Rcligion. μνημ. εργ. σελ. 223. Ηλ. του u.ιηού, 
G1·iccl1ischcΓClaubc. Mϋ11cl1c11 1950. σεi.. 42-43. 

19. Βί.. τό έξαίρετον έργον του Α. Schweitrcr Lcs grands ρcnscurs dc l'lndc. P,ιris
1 ()52. 

20. Λ. Glωdrinski: Tod und Toιenkultus bci dc11alιcn Gricchcn Gϋstcr loh 1907,
σΕλ. 10-12. 
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ι1\·uστι1ση τήv f·ι',ρι,όίκη\· Είvυι κr1.ί ω,τός ι.ωρης τής υίσί-Jητικης 
ι1μιφφι6.ς. ΔιcΊ τι)\' ί.ι'ηυv (J.\JτΙ)V r1.κρφu>ς ό Ι Ιλrι.τωv Εις T(J <•LlψTC<'J
σιov» ι'>μιί.ι:ί όιr1 τtJΙ, πτι"ψuτος τοiΌ, Φυίόρυι, τιΕριφροvη-ιικuJ; όω 
τόv 'Ορφf:U.. Ί I ι:ξη'{ηοις ι-;ιvω κυ.τu.φω·ής. '( > Ορφιι,ς ()f:\' «μΕΙ.ΕΗ!
Τ()\' ΟιΊ.\·υτοv>, ιj>ς το Οr,ι_ι;ι 6 ! Ιι.ιηωvισμός. 

Ι Ιυ11ύ τu.ϊJτu., έιJ.V Τ() CJ\'(ψ(l τω, ()ρφισμοϊ) τcρu,ν.υι-: έ,: TίJtJ Uμ
φ1:(1>ς κu.ί όt':v ι-:γιvι; τι) 11.vτίπτροφυv. τότε συvιψη τοι�το. όιιηι 6 Ορ
φι:ι'Jς όω τής όυvύμι:ως τι1ς μιιι,πικης ήμιρωvι; τα τcω·τu. κuί ι':ξu.γvί
ζωv τrί )((J_Uη ι,nι:Ι-\οηΟι;ι ιη\' ψυιήv \'' (l\'U/Ul) ιίς Ηιϊκιiς κυ.ί φωη;ι
\'{lς σφuψu.ς. Δ1:\' ήμnυριJLJσΕ όμοί.ογσuμ1:vως, ό 'Ορφισμ6ς vύ. εί;μιJ 
υ1λλίυ:ρυv nροτιιιτυ\' 11.rιυ τι'> ιτρι'Jσωιτο\' τοϊ, ι1υιόοϊ1 της Θρr.ί.κης. 

\ lψ; άvαβάλλrις! 

!\-1 ΕΡΙ ΚΟ! Φ!.\01 τοϊJ ΙΛΙΣΟΥ άργοίΊν τή\' συνδρομή τους. 
Οί ιτολλοι είνrιι τu.κτικοί. Έ \' ci1 σ ο ιι μu.ζί τους 1 
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Το ΠΝΕΥΜΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΞΕ Τ ΗΣ Υ ΛΗΣ;

ΣΠ. ΝΑΓΟΥ 1923 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, ΕΑΝ ΠΡΟΥΠΗΡΞΕ τό πvευμα της ού
σίας της φύσεως καί έάv προϋπηρξε της ύλικης γηϊvης φύσεως. 
άποτελει δύο διάφορα θέματα, ατιvα πρέπει vά τεθουv, διότι γενι
κώς μέ τό έρώτημα έάv προϋπηρχε τό πvευμα της ϋλης, δέv είναι 
δυνατόν vά δοθτj σαφής άπάvτησις, χωρίζω έπομέvως τό έρώτημα 
εiς δύο τοιαυτα καί θά άπαvτήσω δι' εν εκαστοv: 

Α. · - Προϋπήρξε τό πνεϋμα τής παγκοσμίου ούσίας τής διαμορ
φωθείσης είς κόσμους, η τοϋτο είναι άποτέλεσμα τής ούσίας 
ταύτης; 

'Όταν λέγωμεv πvευμα πρέπει vά έvvοουμεv κάτι τι τό όποιον vά 
έχη άvτικειμεvικήv ύπόστασιv, κάτι τό όποιον vά έχη έvεργείας καί 
φαινόμενα δυνάμενα vά ύποπίπτωσιv είς πάσας τάς ύγιεις άvτιλή
ψεις των έvεργουσώv φυσιολογικώς διανοιών, διότι μέτρον νοήσε
ως των γεγονότων της ούσίας της φύσεως είναι ή διανόησις των άv
θρωπίvωv όντων έv τψ περιβάλλοvτι ήμώv, έv εύρυτέρψ δέ περι
βάλλοvτι διανοήσεως τελειοτέρωv όντων άλλων κόσμων τελειοτέ
ρωv του ήμετέρου πλανήτου. 

Μέτρον γενικόν πρός διάγvωσιv τώv άληθειώv της φύσεως, των 
μορφών αύτης καί των έvεργειώv των μορφών είναι ή ήμετέρα δια
νόησις έπομέvως αί σχέσεις της διανοήσεως ήμώv πρός τά φαινό
μενα της ούσίας της φύσεως είναι πρόδηλος άπόδειξις, ότι ή διά
νοια είναι ούσιαστικόv τι καί άvτικειμεvικώς ύπάρχοv. 

Ώσαύτως έάv ή διάνοια είναι λειτουργία η ενέργεια του πνεύμα
τος, τό πνεύμα δέv δύναται παρά vά είναι ούσιαστικόv τι καί vά έχη 
άπολύτους σχέσεις πρός τήv καθόλου ούσίαv της φύσεως. Διά vά 
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ι':/Γ) τι ίί/Ι:σι:ι.; πμ<'>.; την ,;-υ!Jυί_ιJ\, <JΙ,σlU.\' τη.; φ11σαιJ.; ,;-ω \'U ι:ινω τι 
ιι,·τι,;-1:ιμ1:\'t1'ω.; ϊιnίψ/()\'. όΙΛ' ό11\'tηυ.ι nιφυ \'U 1:ί\'ιιt τυϊιτο μ1:ρυ.; τ11.; 
,:ιιΟοί.<>Ιι <JΙ,πιιι..; τη.; φ1,σ;:ω.; Ι l 1Η:το:ι όι: 1,•υ ;;1,'\'ι>ησωμι:\· ,;-υ.ί_ι;1.; nτι 
ιJΙ1ό1:\' Ωι'ινιιτω \'ti. \'oηOrJ ι;1.; π11\'t1Ι)JU\' 1:ξω τη.; tΗ,σία.; τη; φι'ιπι:ω.;. 
;;ξ 11 .; υ.nυτ;:ο:ίτω nιΊ_\' ω ϊ nrφιιιν. όιοτι (j_ι.ι.ω.; C>iλ' Ου. ητυ ιη•τι,;-υ
μιλ'tι-.,;J.; 1: 1Η:ω·ητ1:Ο\' ι°JJ[() τι1; {)l(J_\'ΟΙΙCJΙ:ω;. 

·ο τυω,-ιω.; (J\ιl.Ι.UΊωμL>.; ιί.nυ,;-ί.ι:ίu τήν n 1 ωi';τωρξι,· τ01, Π\'U,

μυω.; nριΊ τι1.; 1 ττιφξ1:ω.; τι1; ()\ιπιυ.; τι1.; φ\,σι:ω.; όιυτι ίJ\' nρω ΠrJf!/Ι: 
τι> π,·1:ϊ,μι1. τιJΙ-,το !Ju ιίιι: μή 01,πιuστι,;-ιi,· φ\,σι,· ι-.-ιιί U\'τι�:ιιμι:,·ι,;-ίJ1.; 
ϊ,nιi.ριι11,πυ\· ,:ιι.ι ι;J.; 1:,;- τυ\τυ1, υί 1'\η)γί:lrιι ω,ωϊ όι:,· Οιi 1:ίι.u,· σιϊ
Πl\' ΠfΗ,.; τύ ι�ιJ.t\'lψΙΛ'U τη.; υ\,σίυ.; 111.; φ\,σι:ω.;. Τύ\' nύί_t\' 11 υ\,σίυ 
τ11.; φι,σι:ω.; ήω nιφϊ1.γωγι1\' τυϊ, Πf)UΙ;πιφξιι.\·τιJ.; ω,τη; π,-ιϊψυ.:υ;. 
ωτι: τυ. n1,ι;J τυ ψυι\·L,�ιι:\'U. τη; ι)1)γω·ωσιω; υ.ϊ,τη; r.πρι:πι: νι1 ιίνω 
πνι:1,μυτι,;-ύ, 6ωτι 11 πιφιί.γωγο; οι,σιυ. όι:,· Οιι ήό\,·ιηυ νι1 ϊυωξαω
ΟιJ τι;J\' ίΩωτ,·1 ιω,· τι1ϊ, π,·ι:1,μυτο;. τι) τοιοϊ,τυ,· 6μω; 01·:\' 6\ινυτω ,·υ

όωπιστωUη ι:ι-.· 111; πυ1)ιηη 1?ήσr:ω;. ι1ντιΟι:τω.; 6ιυnιστοϊ,τω. 6τι τri. 
φω,·ιψι-:,·υ το,-, π,·1:υμυτυ.; ι:ί,·ω μ1:τιηι:,-ι:στι:1)υ Γ1'Οψ.ωσι; τη; ι:ξι:
ί.ι;,:Οι:ίση; όιυ τr1,:; ϊφγυ,·ι,ωι:ω; 111.; υι",σίυ.; τr1; φϊ,σ1:ω;- ι:nομι:νω; 
Η) Π\'Ι:ϊ,μυ t:l\'(tl Ο\1\'tστιψ1:\·η ι:,;-όηί.ωσι; 1-:,;-οηί.ωθΕtσίJ)\' Ο\1\'(1.μιω,· 
ι:,;- τη.; υ\,σω.; τr1; φ\,σι-:ω;. 

Ί�ω· nιιλt\' Πf)LΗ;π11ρ;,:1: τr1.; utJσίu.; τη; φιΊσι:ω; τϊJ nνι-:ϊψυ ,;-υί ι:ί
,·ω ,;-άτι άσ;.,:ι:ω,· nι)ι).; 11\,τriν. Η)τι: τrί_ φω,·ομιλ'U υϊ τοίΆ όι:,· Ού ι:ί.ιιμ
("\ωυν ιΊ.,·τι,;-ι-:ψι:1,·ι,;-φ· ϊ,ποστιισι,· 6ιιί ΗΊη· ι:ξ α\1τr1; σ;,:ημυτισΟ(:ντω,· 
ι'φyω•ω1,·_ Οϊ,6ψιω· οϊ,6ιψυϊ r.;.,:ομ1:ν ιΊ.1,·τιπψΙλ'ι,;-ην ι:,;-6ήλωσι1,· τοϊ 
n\'ί:\ιμυω.; ι:ξω τr1; μυ11φι,;-η; 6ργω·ι1)σ1:ω; τη; φ\ σι:ω;. Τι11,· το 
πη:ϊιμu nροι;nηρ;.,:ι-: τη.; οϊ,σίυ.; τη.; φιΊσι:ω; ,;-ι1ί ιΊ.,·ι-:πτι;ξι: προ; ωιτή,· 
σ;.,:ι-:σι:ι;. ϊ,·ιι μι:σψ ωιω.τη; ι:,;-6ηλιi)\·η τό φω1,·όμ1;\υ ωΆτοϊJ. τ6τι-: 
μ1:τιιξ11 ίlι" 1 ,ι)ϊ l\(tl (1.l1τr1-= π11ι:π1:ι \'(). ϊ πιφ;.,:1] τι αί.ί.ο δπι:ρ \"(J. ;.,:ρησι
μι:ι•Ι] ιi); ι:1,·υηι,;-L1; ι)t:σμι1;- ιi ωιω,τη ϊ,πυθί:σι; ίιτιυ,;-ιχιι:τυι όι6τι ή 
ίιnιψξι.; συ1,·i'iι:rιι-.ν1Ά. τιω.; μι-:τυξι, τσϊ Π\Τ\ μυ.το; ,;-υί τη; οι,σίυ; τη; 
φι,σι-:ω;. lι1,·ιιy,;-ιιιω; Ου ι-:3ημω\ ργι::ι την σ,;-ι-:ψt\' δ:ι ή σι,·61:σι; ωι -
τιη, π1χ); ω π1,·ι:ι μιι ,;-ω Πf1ι); τή1,· οϊ,σιιι,· θιί_ ιΊτιπι γ;.,:r1.,·ι:το δι · ι:τr:1,01, 
τι,υ_:: ,;-ιιί ι-:ι-.-ι-:t\'ι)l ()ι · 6.ί.ί.ω,. 

Κιιτίl τφ· σ,;-εψι,· τω,:φ· ι-Jα 1:(()Uυνιιμι:,· ι:ί; ίtπ,:ψο1,· _ιtΕ'(Ι:θtι\'σι,· 
lψιfJμ<ιJ\' ϊ,nιφ;.,:ο,·τω,· rιί:ιίi)1,· ΊL1t1 σι.Ίμπω·το; ,;-ι\σμυι. Ί1 σ,;-ε1uι; 
ιιί',τη ι-:ί1,·αι uτοπ,,;. Τι� Π\'ί:ϊ,μπ ,;-ατ· ά,;-οί.ουθία,· 6ι-:1,· δι 1,-ιηυι :ωρα \'ίJ. 
1-:ί1,·αι ιΊποη:λc:σμιι :η; L)ϊ,σω; τ�1-:: (J)tΊσεω; καί ,·ά συ,·ισ:ϊιτω 11 rΊ:ο
_ιι ι ,;-ι\τη; αι" ωι ;.,:ιηι• τιι \' t: ,;-δ ηλωσc:ω1,· ί.ω·θuνουσών προτι-:ιχ)\' οι \'ίl

ω:ων ιιϊ τ11;. 
Τωρα πιο.; σι \'lσ:ίίτιιι 11 ιΊ.ω_ιιι,;-ι1:η; :ι1ι ;-c1,·c:1 μιι:ο; 1-:ίνυι �η:η_ιι!; 

rΊ 1'ιι:ανL•ησι; ωι L'-ΠL•ll1t πpοcι;-cωη:ϊ τιί.ήοη ,;-cιί σcιιDη E\'\-Ul(J\' :ι r:ί-
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ναι ούσία τής φύσεως καί πώς αϋτη έξελίσσεται έν τψ άπείρφ χρό
vφ ϊvα φθάσl] είς τό σημείον τής συστάσεως τής άτομικής ψυχης. 

Β' .- Προϋπήρξε τό πνεύμα τής όργανώσεως της γηίνης φύσεως; 

Έάν λάβωμεν ύπ' όψιν ότι ή Γη εiναι σώμα ούράνιον ούτιvος ή 
διάπλασις καί διαμόρφωσις εiναι μεταγενεστέρα άλλων σωμάτων 
του ούρανου καί έάv τό πνευμα εivαι άποτέλεσμα τής ούσίας των 
κόσμων ην καί θεόν άπεκάλεσαv οί άρχαίοι μύσται διαστείλαvτες 
τήν εvνοιαν αύτών άπό τήv εvνοιαν του πνευματικου θεου, άποτε
λέσματος του πρώτου τοιούτου, τότε άναγκαίως θά άχθώμεν είς 
σαφή σκέψιν, ότι πρό τής διαμορφώσεως τής Γης ύπήρχεv έν τψ 
τελειοτέρφ τής Γης κόσμφ πνευμα καί έλειτούργει έv τψ περιβάλ
λοντι αύτου. Τό τοιουτον πνευμα άναμφισβήτως άμq. τij έκδηλώσει 
του πνεύματος τής Γης, έβοήθησε τουτο διά μέσου σχέσεων η νό
μων του γη'ϊvου πλανήτου πρός τούς ούρανίους κόσμους. 

Ή c-.λληλεγγύη ή άναπτυσσομέvη έκ των σχέσεων των φυσικών 
κόσμων του άπείρου άναμφισβητήτως έπεκτείνεται καί είς τάς σχέ
σεις του καθόλου πνεύματος των κόσμων. Τό τοιουτον άντελήφθη
σαν καί διετύπωσαν τά άρχαία μυστήρια, δυστυχώς όμως αί έvνοιαι 
αυται παραληφθείσαι ύπό των άμυήτωv άvθρώπων καί μή κατανοη
θείσαι ύπό τούτων καλώς, έχρησίμευσαν είς αύτούς ώς βάσις 
δημιουργίας πίστεως, ητις ύπεδούλωσε τήν άπόλυτον έλευθερίαν 
τής διανοήσεως. 

Συμπέρασμα: Τό πνευμα εiναι άποτέλεσμα τής ούσίας τής φύ
σεως έν συνεχείq. παραγόμενον έξ αύτης. Τό τοιουτον πνευμα άκο
λουθουν τής μητρός αύτου τήv άέvαον μεταμόρφωσιν καί έξέλιξιv, 
άεί καί τουτο μεταμορφουται καί έξελίσσεται καθιστάμενοv ώς ή 
μήτηρ αύτου αίώνιοv. 

Πρό τής διαπλάσεως καί διαμορφώσεως τής Γης ύπηρχεν έν 
ένεργείq. πνευμα είς άλλους κόσμους, διότι ή σύστασις του πνεύμα
τος εiναι σκοπός της καθολικής ούσίας του άπείρου. 
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Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

. Επιλογή ιταμcιιμιuΊν 

ΧΛf>. 'vlll:\l':\K.\11

ΚΙΝΑ1: 

- Ί I ϊψcψτιυ �:ί,·ιιι r1 11t�1ι �,.;υ(Jι: ΠO\'UL,. 

- 'vl ιιι 11ί.ιΊ�,.;λη 1)η 11ιτοtJή�,.;η μι: μφi.ίυ όι:v 11ξί�ι:ι Η)σο. οσο i:vιις κι1-
λός όιiσ�,.;υλο..;

- Ί I l((ψOl(l !-�\'(\ μtl\l)()\Ί ιταιόιοϊι. El\'Ul 0(1\' την l((lp0t(l τυij ΒοιΊοιι.
- _\ ιωξι: !\αΟ1: ιτιιίJο..;. nω ,, άνriΙ�ι: ι..; τό 1-:υ ,·τ 11 ί.ι μ ιτροστύ στήv ι; ί κό,•ιι

τυϊ, ΒοιΊόα.
- Ku!\t:..; ιτραξι-:ι..; ιτοϊ, γί,·οvται κρι,φύ. θιi φω·οιλ· στύ ιτ\·c:ύματα σιΊ.ν

ιτι'φt\'Εζ φλι',γι:..;
- Ή-\\' δέ,· ι,,;ι'ι\'Ε ι..; τ ί ιτοη: γιϊι τοιΊς r'iλί.οι ς. οί.Ες οί προσι-:ι,ι έ..; GO\J

σΗ)\' Βοϊ,6ιι ιτϊι,·ι: ;ι_uμr.\·Ες.
- ·Όσοι ξεροιι\· δε μιλοt>\' !\ι οσοι μιί.οϊ,,· 6ι::,· ξ!-:pου\·.
- ·ο άνΟρωπο..; μπορει βιψαια ,·ύ γιuτp!-:ψι:ι τή,· άρρ(;Jστω. ό;ι ομως

1-:uί ττi �ωιρu τοι
- �- αιΊτό,· τό\' !\όσμο ιτροι-;τοψri�ι::ι..; τή,· τιΊ;η σοι, γιύ τόν μι::ί.ί.υ

\'τtΙ<Ο.
- '.-\Ι(Lψα 1-:αί ,ιιιΊ μό\'ο φιi.ι!\ή !\ουβέ,·τα 1-:ρυτύει τρεις /Εψώvι:ς �ι:

στη.
- Ί-1 ά\·ταμοιβιi ωϊ, !\uλοϊ, �,.;αί ή τιμωρία τοϊ, κcικοϊ,. CΙ\'ut σύ\' τή

σ1-:ι1i ιτοϊ, ά1-:οί.οι,θει τό σώμα.
- Έ!\t:t\'O..; ποιΊ τά ήθικα ;τροσό\'τα τοι, ξΕιτt� ,·οι,,· τό τuί.έ,·το τοι,.

ι::ί,·αι ά,·ι�τερο..; ά\'θρωπος· F.!\εt\·o..; ποι.Ί τό ταi.έ\'το τοι ξεπερνάει
τά ήθι!\ά προσό\·τα ωι ει\·αι κcιτώη:ρος α,·θρωπο..;.

- Ά-\,·θρωποι μέ άρχές E;(Ol•\' θάρρος.
- Όλοι οί α\·θρωποι άπό τέσσι::ρι..; ώπcι\'Οι'•ς εt\'ut άδεi.ίDtU
- Πό\'l:> !\etί μο;ι:θο οποιο..; .ι:τορεί \'ά ϊ,ποίDι-:pει. ·:-ί,·εται �έi.ειο..; ι:ίχ-

θρωπο..;.
- Ο σοφός μιλάει t:I\ τώ\' προτέρων. ό;ι:ι έκ ΗΟ\' ϊστέρω\·
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- 'Όταν κάνεις ζημιά στόv άλλο, κάνεις ζημιά στόv ιδιο τόν έαυτό
σου.

- Ά v βοηθάς άλλους, βοηθάς τόv ιδιο τόv έαυτό σου.

ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

- Σέ πάρα πολύ καθαρά νερά δέv ζουν ψάρια, τόv πολύ τίμιο άν-
θρωπο λίγοι τόv συναναστρέφονται.

- Μέσα στήv καρδιά βρίσκονται ή κόλαση καί ό παράδεισος.
- Τό μέv σώμα γεννιέται, όχι δμως καί ή καρδιά.
- Ή δόξα του άvθρώπου εivαι σάv τή σκόνη στόv άνεμο.
- Μακρά ζωή καί πρόωρος θάνατος έξαρτώvται άπό τό θεό.
- Μέ �ό γέλιό κανένας δέ ζημιώθηκε μέχρι τώρα.
- Άπό τήv ίδέα (τό φόβο) έρχονται έκατό άρρώστιες.
- Οί καλές πράξεις διώχνουν τό διάβολο.
- 'Ό,τι σχεδιάζεις κράτα το μυστικό.
- Έκατό φορές v' άκούσεις δέv άξίζει τόσο, δσο μιά φορά νά δείς.
- 'Όταν πρόκειται γιά καλό, κάνε γρήγορα.
- Αύτοέπαιvος καί περηφάνια φανερώνουν τόv άvόητο.
- 'Όποιος χαμογελάει άvτί vά θυμώνει εivαι ό πιό δυνατός.
- Μέσα στά τέσσερα σημεία του όρίζοvτα, δλοι εivαι άδέλφια.

ΙΝΔΙΑΣ 

- Τά μούτρα του ψεύτη εivαι μαύρα, του είλικριvους εivαι χαρούμε
να.

- Κατά τήv ψυχή καί οί άγγελοι.
(Λέγεται γιά τήv κακή ψυχή, πού θά τήv συνοδεύσουν οί δαίμονες).

- Ό άμαθής μιλάει, ό σοφός σκέπτεται.

('Από τό βιβλίο «Σοφία της άvατολης» του Γεωργίου Άβτζη) 
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Άπό τό f1φλίο τοίΊ Ν. Καζαντζάκη 
<<Βι'ο.; ιωι' πολιτει'α τού 'Αλέξη Ζορμπάη 

- Μωρι:, λέγε. Ζορμπα, μή μοίJ τά στρφεις ... θαρρώ, δέν ποί.υ
σιωτίζι:σαι, άφιλότιμι:. yιι':. τήν πατρίοα 1 

. . .

- Κουταμάρι:ς' εσιωυσε άyριεμι:vος. Ντροπή! Μωρέ, πότε ό ό.ν
θρωπος θά γίνει ό.νΟρωπος: ΦοροCμε παvταλόνω, κολάρα, καπέλα 
ι-.:ι 1:ιμαση: ι'η;:όμα μουλάρια, λιjκοι, άλεποCδες, γουρούνια. νΕχουμε, 
λι-:ει, θεοιJ πρόσωπο' Ι Ιοιοί: 'Εμείς: Φτού στά μούτρα μας! ... 
Μπηκα στ' ι1\·τάρτιι-.:α, ι-.:ομιτατζής. Μιά μέρα, κατά τό σούρουπο, 
τρί1πωσα σ' ένα βουλγάρικο χωριό καί κτύφτηκα σ' ενα στάβλο. 
Μέσα στό ιδιο τό σπίτι τοC Βούλγαρου τοϊ, παπα. ό.γριου καί αίμο
βόρου κομιτατζ11, νΕβγαζε τή νύχτα τά ράσα, φοροCσε τσοπάvικα, 
έπια,·ε τ' ό.ρματα καί τραβοCσε κατά τά έλληνικά χωριά· τό πρωί γύ
ριζε πίσω, ξημερώματα, πλένονταν άπό τίς λάσπες καί τά αϊμαω κι 
εμπαι,·ε στή λειτουργιά ... Μπηκα λοιπόν στό σταυλο του παπα καί 
περίμενα ... 'Όπου κατά τό βράδυ vά σου καί μπαίνει ό παπας νά ταϊ
σει τά ζωντανά του· πέφτω άπάνω του καί τόν σφάζω ... 

Σέ λίγες μέρες έμπαι,·α πάλι στό ιδιο χωριό, μέρα μεσημέρι, κι 
ει-.:α,·α τάχατι-: τόν πραγματευτή· είχα άφήσει στό βουνό τ' ό.ρματά 
μου ι-.:αί μπηι-.:α στό χωριό ,,• άyοράσω ψωμί, άλάτι καί τσαρούχια 
yιά τά παληκάρια. 'Όπου. άπόξω άπό ενα σπίτι. βλέπω πέντε μαυρο
φορεμέ,·α ξυπόλυτα παιδιά πού κρατιουνταν χέρι χέρι καί ζητιά
\'t-:υα\'. Τρία κοριτσάκια ι-.:αί δυό_ άyοράκια· τό μεγαλύτερο θά ·ταν 
ιί.Jς δέι-.:α χρο\'ών· τό μικρότερο ήταν άκόμα μωρό ι-.:αί τό κρατοCσε 
στή,· άγκαλιά της ή πρωτοκόρη καί τό φιλουσε καί τό χάδευε \'ά 
μ11,· κλαίει. �έν ξέρω πιι)ς. θεου φώτιση. μου 'ρθε καί τά ζύγωσα: 

- Ποιανοί,. είστε. βρέ παιδιά: τά ρωτώ βουλγάρικα.
Τό μεyαλί,τερο άyόρι σήκωσε τό μικρό του κεφαλάκι:
- Τοί, παπά. άποκρίθηι-.:ε. ποί, έσφαξαν προχθές στό στάβλο.
Τά μάτια μου θόλωσα\'· ή γης στριφοβύρισε σά μυλόπετρα·

άκοί,μπησα στο,· τοίχο ... 
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- Ζυγώστε, βρέ παιδιά! ειπα· έλάτε κοντά μου.
'Έβγαλα άπό τό σελάχι μου τή σακούλα, γεμάτη λίρες τούρκικες

καί μετζίτια, γονάτισα κάτω, τ' άδειασα καταγής. 
- Νά, πάρτε, φώναξα, πάρτε! πάρτε!
Τά παιδιά ρίχτηκαν χάμω καί μάζευαν μέ τά χεράκια τους τά

μετζέτια καί τίς λίρες. 
-Δικά σας, δικά σας! φώναξα· πάρτε τα!
Άφήκα καί τό πανέρι μου μέ τίς πραμάτειες.
- 'Όλα δικά σας, πάρτε τα!
Κι εύθύς τό 'βαλα στά πόδια· βγήκα άπό τό χωριό κι έτρεχα ...

έτρεχα ... 
Κι άκόμα τρέχω! 
Ό Ζορμπάς άκούμπησε στόv τοίχο, στράφηκε καί μέ κοίταξε: 
-Έτσι γλίτωσα, ειπε.
- Γλίτωσες άπό τήv πατρίδα;
- Ναί, άπό τήv πατρίδα, άποκρίθηκε ό Ζορμπάς μέ ησυχη στα-

θερή φωνή. 
Κι ϋστερα άπό λίγο: 
- Γλίτωσα άπό τήv πατρίδα, γλίτωσα άπό τούς παπάδες, γλίτω

σα άπό τά λεφτά, ξεκοσκιvίζω. 'Όσο πάει καί ξεκοσκιvίζω· άλα
φρώvω. Πώς vά στό πω; Λευτερώvουμαι, γίνομαι άνθρωπος ... 

'Ύστερα άπό λίγη σιωπή, πήρε πάλι φόρα· ή καρδιά του ξεχείλι-
ζε, δέv μπορούσε νά τήv κάμει κουμάντο: 

- Μιά φορά έλεγα: 'Ετούτος εivαι Τούρκος καί Βούλγαρος,
έτούτος 'Έλληνας ... Ου vά χαθείς, παλιάνθρωπε, λέω συχνά στόv 
έαυτό μου καί τόv μουντζώνω· ου vά χαθείς, κουτεντέ! ·Έβαλα μα
θές γνώση, κοιτάζω τώρα τούς άvθρώπους καί λέω: 'Ετούτος είναι 
καλός άνθρωπος, έκείνος είναι κακός. Δέv πάει vά 'ναι Βούλγαρος ή 
Ρωμιός; Τό ιδιο μου κάνει: είναι καλός, ειvαι κακός, αύτό μονάχα 
τώρα ρωτώ. Κι όσο γερνώ, vαί, μά τό ψωμί πού τρώγω, μου φαίνε
ται πώς θ' άρχίσω κι αύτό vά μήv τό ρωτώ. Μωρέ, δέv πάει vά 'ναι 
καλός ή κακός! ·Όλους τούς λυπούμαι, τό σπλάχνο μου σκίζεται 
όταν δω εvαv άνθρωπο, κι ας καμώvουμαι πώς δέ μου καίγεται καρ
φί. Νά, λέω, κι ό φουκαράς έτούτος τρώει, πίνει, άγαπάει, φοβά-
ται ... άδέρφια ειμαστε όλοι... 
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Απο ΤΗΝ ΕοΡΤΗ 

ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

Φίλτατοι άδελφοί, Ά γαπητοί φίλοι, 
Ή άποψιvή συγκέντρωσή μας γίνεται γιά vά τιμήσουμε τή 

μνήμη της ίδρύτριας της θεοσοφικης 'Εταιρείας, Έλενας Πέτροβ
vα Μ πλαβάτσκυ, γιά τό εργο της καί τή συμβολή της στή ερευvα 
καί διάδοση της άρχαίας σοφίας, της θεοσοφίας. 

Δέv θά άσχοληθώ μέ λεπτομέρειες γιά τή ζωή της, τή δράση 
της, τίς σπουδές της. Ύπηρξε μεγάλη έρευvήτρια, πού μέ πάθος 
άvαζήτησε τή γνώση της άλήθειας καί της Σοφίας. Κωδικοποίησε 
τήv άρχαία Σοφία, τή Σοφία τώv θείων όντων καί μας κληροδότη
σε τή θεοσοφία. θεοσοφία σημαίνει τή, Σοφία τού θεού, γιά τήv 
όποία όμιλει ό 'Ιησούς καί οί Άπόστολοί του (Λουκ. κα· 15, Α · 
Κορ. α· 24). 

Μέ τό πνευματικό της φως φώτισε τήv έv τώ «σκότει τού ύλι
σμού» άvθρωπότητα καί της εδειξε τό δρόμο γιά τήv έξέλιξή της 
καί τήv εύημέριά της. Ό δρόμος αύτός είναι αύτός πού καθορίζεται 
στόv πρώτο, άπό τούς σκοπούς της θεοσοφίας, ό σχηματισμός της 
Παγκόσμιας άδελφότητας της άvθρωπότητας, δλωv τώv φυλών καί 
λαών. 

Τή σημασία τού σκοπού αύτού μπορούμε, vά καταλάβουμε, έάv 
άvαλογισθούμε τήv δραματική κατάσταση πού έπικρατεί στή γειτο
νική μας Γιουγκοσλαβία, τά δεινά τού πολέμου καί τήv κατάσταση 
πού θά έπικρατουσε, έάv ύπηρχε έvότητα καί άδελφοσύvη. Τό ιδιο 
ισχύει γιά όλόκληρη τήv άvθρωπότητα. Είναι ό «μονόδρομος» γιά 
τήv λύση τώv προβλημάτων της καί τή δημιουργία έvός «νέου κό
σμου» της «Βασιλείας του θεού στή γη». 

Ή θεοσοφία προσεγγίζει τή λύση των παγκόσμιων προβλημά
των μέ σωστό τρόπο. Χαρακτηριστικό είναι τό β1βλίο των An. Be
sant, J. Krishn , C. Jiharajadasa καί G. Aruydale, «Theosophy and 
World Problems» θεοσοφία καί Προβλήματα του Κόσμου. 
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Mr: τά i:ξοιu καί σπάvιu liιjii.ίu της σ1Μ:Ιiαί.1: στή\· άττοκϊι.ί.ιJψη 
ι,.:ο.ί όιιίόοση της ό.ριι1ίuς 2..υφίι1..:;. τήv nττοίυ ι:μ:ι ό.vάγι,;η ό ι'ivθρω
ιτ�Jς κuί ή άvΟρωττότηω. Mu.; όΩήγησΕ στήv uιιjJ\'lH ι1ί.ήΟιιu. ττοι,
Εi\·ω πrίvω κuι ττ1φα αττο 1>:υ!-)1; Ορη()'πια. ή fli.ηOι\''l Ορησκιιu Κω 
ό Ί η()'ο11ς τήv ϊόω αττοστυι.ή 1:ίμ;. \1ι1 ό<JJ()'Ι:ι την (1.ί.ηΙJ1:ιu « Eγu·JH. 
i:ί.η1:. ,,ήρθα yιϊι vu μιφn,ρήσω την άί.ήΟι-:ιω,. Ιωω·. ιη 37 .. 'Vlε 
τ ιiv ιί.ί. ήθι: ια j\γυί vομι ιiττι'> rι'> ()'Κοτιiόι. τό ψ r.μμu ι,.:ι1ί φfJω•ιψΕ στϊJ 
θι-:ιο, ι;τό θΕ(), 

Ί 1 \ι1ι,()'τt1<:η �ιόu.σ,:ω.ιι1. rη..:; .\1ττί.ujiιj_τσκι ι:t\'lll ιi.πιι ω trηu 
ττυι, υu μέvοtΛ' στο,..:; ωιί1\•1:.;. ιιuτι 1>:ω.1Ίττη:ι οι,υι,.; το,,..:; τυμΕι..:; τη..:; 
ι1νΟρu·Jιτι\·ης Υ\'(ι)()'ης ΚΗί επιστήμης. σέ αίι,'1vιι-:ς jiάσιις. 

Ο Ίvόι'>ς ωΟηyητής το11 1 Ιuvι-:ττιστημίοt, τη.; Βομ[)ιί.η..:; συ

Κ,111ι;,1 κάvιι μιά 1:rιιστημο\·ική έξέωση τ11.; Ηι:υσοφω�. ιπι'J fiιj\ι.ίο 
ωι, «\λ.'hrι·ι: Thι:o�υrh� ,ιnιi Sι:ιc:nι:ι: Μι:ι:t». όι,υ τόμω\·. 1 Ιυ- σt,\'U
\'Η1τω ή Ηωσοφίu κuί 1Ί ·ιττιστήμη. Ί-1 σττοι,οή τη.; .\1.Λ. στίς θω
συφικέ..:; ()'τυr,ς \:Jά ητω· όιuφωrιστική κω r.ττοικοόομητική. θcί 
��6ραίω,·1: τ6 1 Ι,•ι-:ϊ,μα της Ηωσοφίuς. 'Ο κόσμος μu.; ιριιriζr:τuι τό 
θ1;l)()'ΟψικιΊ I l\'EtΊμu ι,;uί Ίό1:(JJ()1:ς. Γιά θωσοφιu όμιi.Ει κuί ό I ιω-,
λυ..:;. οτu,· ί.1:γr:ι: ,,ι'>μιι.υ-μΕ\' σοφιω· θι-:01,. μ1,στηριu'1όη. τι:λείω·. 
υι'1χι HιJV άρχο,•τω,· τοϊ, αί!JJ\'Οζ το11το1, κ.λττ. (.-\· ΚLψ. (\' Α.7) Ί -1 
ύ.λtΊUι::ιu κuι ή συφιu θψι-:λιώ,·01,,·. μία,· ι',ττι:ρτιηη σ1,,·1-:ίόηση. τιi,· 
κοσμικη συvι-:ίόη()'η ττοι, όόηγr:ι στό θείο. στι'> θιό '() Ί ησυι,.;. τό
\'ισ,:: ,ι'Ο .\oyo..:; ό ίιiικό..:; σοι, t:ι,·u.ι uλήθΕιω, ( Ιωά,·. � 7 ). 

Ί-1 !\1ττί.uj1ιηω-~ι, Ιlαόισι ίl) <ψυ,·οττuτω ττυ1 όόη'{1:ί σωv ττ,·ι:ι,μu
τικο κόσμυ ι..:uί μ{.ι..:; ι'ίφησt: τψ· ττ,·,:υμuτικιΊ τιuρul\ιηuΟηκη τη.;. ,·ιί. 
ts.ι't\'lψt: ω ιοω Ί I f:1ωσοψιu ι:ι,·uι ι:ργυ ζωη.:: και εκττί.ημοί τό,· U\'
U1X;Jl!l\'O ττρυιψισ,ιω. Πι)lJ ,:t\'l1\ ή r.ττά,·οοό; τυι στό,· «Οικυ ,οϊ, Πα
τρι)ς.» (Ίωrι,· ιι'i 2) Ί-1 ϊδ1)\•ση τη; θεοσοιDικη; Ι::τωρ,:ιu.; ει,·ω 
i\-u άξιοσημr:ιωω '(Ε'fΟ\'Οζ κι:.ι ττρεττει ,·u Ι3ρι-:i τψ· U\'ωτη·ξη τη;. "{tά 
τη 6ιιί6υση τώ,· Θc:υσοφικcιJ,· διδuσκυί.t!JJ\' ττ1ς θωσο(!)ία.;. Γιu 
δλιJ\ι.; ιιί,το\,.; το\,.; λογι)ι,ς. ι1φΕίλομt: σεβu.σμό κ:uί Ει γ,·ωμοσtJ\'η 
στφ· "ί::λε,·u \ΙϊιλιιΙ1άτσ1s.,, και τιμυϊ,μΕ άττόψε τη �,,·ημη τοι"1 θα\'U
ω,, τη.;. ττω ι-:ττrΊί,θι:: τή,· L η \Ιuϊυυ ! �Υ 1. στο .\rJ\·δί\'υ. 

Ό Χ)λκοτ. σ1,,·ιδ111 τη.; :11; θ.ΙΞ .. θέλησε ,·u ττι•οσόωσΕι ϊι\'Εt,μu
τικη ση�ωσια στο μ,·ημοσt•\\) η"'1; Ε.\1 Π. Έτσι κuθιΕρωσε ,·ά έορ
ω�ετιιι. καθε χρο\'l\. στι; � \,\ιι.ϊου. μέ ,φ· έορτη ίΟΙJ «.\εLκοίΊ 
.\ωτυ(ω, Πολλιι ElXU\' γρuψει )((1\ ι;ίπωθει '{t(l τό .\ω-:τό κuί τό συμ
βολισμο ωι. θα βασισθώ γιά ίηu σ;ι:ολιu. στο f3ιβί.ιο ωι" έξοι.οι 
Ί,· ι�ι)ϊ (!)lΪ.ι•σοφοι Sι. -\ιιωrιΙ1Li\.1 « Thc Scι 1·c οι' \'cJ,ι-,,, Το \1ι. ()'!\

Kl) ΗιJ\' BiSιιJ\'. 
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'Έτσι, κατά τόv Aurobindo, ό Λωτός συμβολίζει τήv άvθρώπιvη 
πορεία -καί έξέλιξη του άvθρώπου- άπό τόv ύλικό στόv πνευματικό 
κόσμο. στήv μακαριότητα, τήv ώραιότητα, τό κάλλος, τή ζωή. Συμ
βολίζει τήv καθαρότητα του άvθρώπου καί τήv άπόκτηση θείας συ
νείδησης. πού είναι καί ό σκοπός της ζωης. Συμβολίζει τήv ένδοξη 
ούράvια ζωή. Τά «ϋδατα)) , έπάvω στά όποια άvθει ό Λωτός, συμβο
λίζουν τόv πνευματικό κόσμο, άπό τόv όποίο ρέει, στόv αvθρωπο. 
μέ τήv άφύπvισή του, ή θεία άvτίληψη. ή όποία φωτίζει τίς σκέψεις 
του καί τίς πράξεις του. Ή θεία άvτίληψη πηγάζει άπό τόv «ώκεα
vό)) - τά «ϋδατα>) της συνείδησης της άλήθειας. Είναι τό ύπερσυvεί
δητο του άvθρώπου πού είναι αiώvιο, άκτιvοβόλο, πέραν της άv
θρώπιvης διάνοιας καί όδηγει στήv άθαvασία, στή μυστική πραγμα
τικότητα, στό Θεό. Ό Λωτός συμβολίζει τό θειο πού τρέφει-συ
vτηρει τόv αvθρωπο καί περνάει μέσα, άπό τόv αvθρωπο. Τά «κύμα
τα του θείοω), φέρνουν τόv αvθρωπο στό ϋψιστο άγαθό, στή Ζωrι. 
Είναι «ρεύματα θείων δυνάμεων)), «κύματα των ύδάτων)) της άλή
θειας, καί της μακαριότητας, πού ρέουν άπό τόv "Ύψιστο «'Ωκεα
νό)) της Θεότητας - της ·γ ψιστης ·γ παρξης. Ή θεία 'Αλήθεια εί
ναι Θεία Δύναμις, πού ρέει μέσα άπό τήv καθαρή διάνοια καί φέρνει 
στό θεό. Ό Λωτός συμβολίζει τή μακαρία κατάσταση του Πvευμα
τικου Κόσμου, «οπου οί δίκαιοι θέλουσιv έκλάμψει ώς ό ηλιορ) 
(Ματθ. ιγ' 43) καί οπου «Έπικρατει τό αiώvιο φώρ), οπως άvαφέρει 
ή 'Αποκάλυψις κβ' 5). Κατά τόv Ίωάvvη, ό Θεός είναι «αiώvιο φως 
άπρόσιτο, πού ούδείς μπορεί vά δεt)) (Α' Ίωάv. α, 5, Α' Τιμ. στ· 26). 
Τό μήνυμα, όθεν, καί ό συμβολισμός του Λευκου Λωτου, είναι τό 
Πνευματικό Θεοσοφικό 'Ιδεώδες, ό σκοπός της άvθρώπιvης ζωης. 
Καθένας πρέπει vά συνειδητοποιήσει αύτό τό μήνυμα-σκοπό, καί 
vά έργασθεί, γιά τήv έκπλήρωσή του. Αύτό θά μείνει άπό τή ζωή 
καί αύτό είναι ό άληθιvός μας πλουτος, ή κληρονομιά μας καί τό πο
λύτιμο «μαργαριτάρι)) μας. Ό θεόσοφος πρέπει νά φέρει τούς καρ
πούς του Πνεύματος, vά έργασθει γιά τό γενικό καλό των συναν
θρώπων του, vά συμβάλει στήv υλοποίηση του «θείου θελήματος)) , 
έδώ ιc':πάvου στή γη! (Γαλ. ε· 22, Ματθ. ιβ' 33, Β' Καρ. ιγ 7, Μαρκ. δ 
34, ε· 30, Έφ. στ· 6). Κάθε θεόσοφος πρέπει vά είναι Δημιουργός. 
Ό κόσμος έχει άvάγκη, «ό άγρός είναι μεγάλορ> καί οί «έργάτες 
όλίγου). Ή σπουδή της θεοσοφίας δέv είναι χαμένος χρόνος καί 
κόπος. Βοηθάει στήv άποκάλυψη της δόξας των «Τέκνων του 
θεοΙJ)) (Α' Πετρ. ε· 10, Ρωμ. η· 18). Ή θεία Σοφία καί 'Αλήθεια δέv 
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ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Όμιλ. ΠΟΛ Υ Δ. ΑΝΤΖΑΚΑ 

Άδελφοί μου, τήν ήμέρα αύτή όπως κάθε χρόνο, οί θεοσόφοι 
σέ όλόκληρο τόν κόσμο άvαπολουν μέ άγάπη τήν μνήμη της Ε.Π. 
Μ πλαβάσκυ πού στίς 8 Μ αϊΌυ του 1 891 έφυγε άπό τόν φθαρτό αύτό 
κόσμο. Γιά μας ή έπέτειος αύτή εiναι μόνο μιά ήμέρα πένθους καί 
θλίψεως, άλλά παράλληλα ήμέρα χαρας καί έλπίδας. 

Διότι τό πνευμα της παραμένει ζωντανό, εiναι μαζί μας καί μας 
βοηθει όπως συνεχίσου με τό έργον της. Ή Μ πλαβάσκυ άκούραστη 
έργάτης του πνεύματος μας κληρονόμησε μέ τήν βοήθεια των Διδα
σκάλων τήν θεοσ. Διδασκαλία καί μας άποκάλυψε εναν καινούργιο 
κόσμο τόν όποιο μπορουμε καί μεις νά κατακτήσουμε έάν τηρήσου
με καί έφαρμόσουμε έμπράκτως τούς κανόνες της μυητικης άγωγης 
πού παραθέτει στά βιβλία της. 

Σ' εvα έξ αύτών τό πλέον ώραιο καί γλαφυρό στό «Κλειδί της 
θεοσοφίας» όμιλει μεταξύ άλλων καί διά τό έπίμαχο πρόβλημα της 
Παιδείας. Τό θέμα αύτό όπως ηδη γνωρίζετε εiναι τεράστιο καί ό 
διαθέσιμος χρόνος λίαν περιορισμένος. Δι' αύτό θ' άρκεσθώ ν' άνα
φέρω περί αύτου περιληπτικά μερικές σκέψεις της Ε.Π. Μπλαβά
τσκυ, παράλληλα δέ καί της Α. Μπέϊλη άπό τό βιβλίο «'Εκπαίδευ
ση στή νέα έποχή». Έρωτηθεισα ή Μ πλαβάσκυ ποιός είναι ό πραγ
ματικός σκοπός της συγχρόνου άγωγης των νέων άπαντα. 

«Οί σύγχρονοι διανοητές καί παιδαγωγοί διακηρύσσουν ότι c 
σκοπός της συγχρόνου άγωγης εiναι νά περνάει κανείς τίς έξετά
σεις. -ϊό σύστημα όμως αύτό δέν όδηγει σέ όρθή άμιλλα, άλλά άντί
θετα γεννάει καί τροφοδοτει τήν ζήλεια. τό φθόνο καί τό μίσος 
άνάμεσα στούς νέους καί έτσι τούς έτοιμάζει διά μιά ζωή άγριου 
έγωϊσμου καί άνταγωνισμου, διά τιμές καί κέρδη άντί νά καλλιερ
γει αίσθήματα καλής διάθεσης πρός τούς γύρω. Ή Παιδεία στήν 
έποχή μας άποβλέπει στήν κατασκευή διανοουμένων. Ή έπιστήμη 
διδάσκει ότι ή διάνοια ειναι άποτέλεσμα μηχανικών άλληλοεπιδρά
σεων της έγκεφαλικης ούσίας. Ειναι λοιπόν πολύ λογικό ή σύγχρο-
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vη r1γωγή vά μοιϊιζι-:ι μr, μηι.r1v1i, i'.vu f:tόo; uuτοματη; μηι.αvη; ιτοt, 
nrφ6:ιι:ι όιrί.vοιι-:::, μι'; τόv τόvvu. \1 ιr.ί. nοί.ϊ, μικρή ιτι-:ίρu άιτό έξι-:τr1-
rJ�ις φΟιί.νι:ι όιr; vri όι-:ίξu. i'ιτι μ6\·υ ωι,; ιτωόuΊω'(lΚίι αιτοτι:ί.r:σμu 
Είναι ή r1σκηση τη; φt,αι1,:1i::, μνήμη; κr1.ί cφγr; ή γρή"(υρυ όί.α τϊι 
ΩJ.l>ί.f:ιr1 ΗrΊ κrηφο1,νι-: α' ω·,τιΊ τι'J ι:ιτίιτf:Ου. "()συ όιr1. τή\· ιτρu"(μuτική 
ϊ,γιή κuί.ί.ιr.ργι-:ιιι τη; ακr.ψf:ω;. τη; κριτικη; ίκ11vuτητυς ι:ίvω 
ι1ιτλοι';ατατu rΊοι'JVυτη, όαυ κωρο τ' άιτοη:ι.r.αμuτα Ou κρίvοντω άιτό 
τι'>v ι'ι\'ωγωvιαμ6 r(J)\' ε::,ι-:τιΊσΕω\'. 'Λκόμίl μιι; φορά σrJ.ς ί.έγω. ότι ή 
α;ι:οί.ικ11 ά'(ωγή f:;(f:l ,:ξυιρι-:τικη αημυαία όιά τήv μόρφωαη τοι, ι.υ-

1)(1κτήρα κuί rφοιτuvτ6ς rino ήf-Jικιi ϊιιτοψη. Τu'φυ ().\' r.ξι-:τr1σοι,μι: τό 
σϊ;γ;ι:ροvο πι';στημυ <1'(<1)'(Γ]ς ΟrΊ όυι,μ,: ιτu')ς rΊn' 6ρι.η; μc;ι_ρι τr.ί.ους 
ατηριζι-:τω πτίς ι)vομυζι'ψΕ\'Ες r.ιτιατημοvιπ; α\·uκω.ι',ψι-:ι::,: 6 rιιρι 
ϊ;ιτcί.ρξεως r1γu')\' καί ή έιτφιωσις τυι, ισ;ι:1,ρι'ηιρυι,. 2.' όί.η τφ· ιτωοι
κή καί νι:αvική ήί.ικιu κr:ιt!ι: r'ί.\·Ορωιτος ιl\'(ΗJ)f:<ρΕτrιι μr. τηοω πuρu
ιi,:ίγμυω κυι tιt ιτρι1κτικη ιτι-:ίρυ 1-:110u')ς καί μ' ι'ιπ· ι-:ι',ΟΕίυς οιόu;ι_ή 
ιϊ)(Jτι-: \'rΊ τοι, ι:ίvω f:\•π:λ6)ς ϊι6tΜηυ \'ά ξιφιζωαι-:ι ιΊ.nι'J μι:σα τοι, τήv 
ίδι;u ότι τ6 f:'(ω. ι) Ι\'ίΗίιηψος. C> προσωπικός. ό ζωωόης ι-:ω,τός El
\'ίll τι'> μό\'0 ΠΟ\ι ϊ,rιαρ;ι_Ει. l) μΟ\'U()ιl\Ό; ακοιτuς τη; ζωιi::,. :\ι',τό El\'<ll 
ή μι:γuλι,τιφη rιιlΊή όλης τiΊ; οιοασκαί.ίας, τ6ιv ι-:γκί.ημιiτω\· κω τοι, 
πκληρόκαρδοι, f-:'(ωtσμοι,. rισι, ιταραΜ ;,:εσfJι: i'ισο κω ι-:γ<;)_ 

Ό ΊΞγωϊσμι')ς. ω ί.F-γω. κιιι Οι1. ι:ξακοί.οι,Ο<;> \'(i τ,') ί.ι-:'(ω. ΕΙ\'ω ή 
κατrιρ<ι τιiς ι1\·ϋ1)ω,τοτηως· ι-;1\·ι1ι ι'1 '(Ο\'ψη μητρυ 6ιιi κcί.f)ι-: κω:ι') κυί 
κ(ιΟι: ι':γκί.ημu σ' ωΊτή τή ζωι). Κuί τu σ;,:οί.6υ αυ; ι-:ί\'αι οί ζι:στι-:; 
ψωλι,:ς ωΊτοι ωι έγωϊσμοιΊ. " .. \μι:ση σι,\·ι:πι;ω αϊ,της τη; rηωγη; 
κω rιωοΕί(lς ι-:ί\'(tι \'(L Κ(tτω:ί.ι:ισθι:ι 'l ClΊOPU (1)10 J.ι)ηματοτιιφα rω
'(ι:; μη;ι_u\'1:ς, μ' �:rιιl\·ι-:φαί.1-1::, ϊιl\·rιροο1; εγωϊστικυι; c'ι,·Θρωιτυι,ς -
ζ(ι)(t - ΤίΟ\ ιl\'(11/ΗΗ()ηΚίl\'r: \Ι!: ιτοι.ί.η έιτψεί.ι:ιu OlU \'U TCUJ)fl<ptιί.ί.ά
'(O\!\' τιi\' λι-:ία\· ωι,ς κuι \'ά ι-:ιτωφι-:λοt•\·ωι ατιι') τψ· άμuυΕια τώ\· πιό 
ά\'ισ,<ι 1 1)ω\· 6δι:ί.φιο\· τl)t,; Ή-\\· ι,Jί11ρ;,:α\· τu άτιuρωτητu μ,:σ<1 ι-:μι-:ι; 
υί θεοσL)(J)Οι θrί ίιi1Ψιψι: σ;ι_οί.ι-:ιu δτιοι, bf-:\· θι.ί έτυίμιιζαν διι1. τή\· 
ζωιj\· ά\·θ1)ιίJιτοι,;. ιωι \'G ξι:,101 \' ·,ιρu1Dιi κ<1ί r't\'U'(\'ωση. ϊ τrοwήφιοι,; 
δμω; \'!t rιι:ι\·rισlΗ•μι:. 

t1π διίScισκιψι-: στα ιτωδω \'U έ;ι:υt,\' ι-�μτrιστυσυ\·η στό\' έαυτό\' 
ωι,; \', ϊιγcιrιοt1\' τυι,; ά\·θριίJτrοι,ς. \'ά αίσθά\'Ο\·τuι άί.τρουϊσμό. άμοι
βαια cίλληλεπυη καί πιό ιτοί.ι άn' όλα \'Ct σκέιτωvται και \'ά ί.ο-ιι
κr:υοντιιι flO\'U τυι,;. θα περιορίζαμε τήν καθαρά μη;ι_uηκή ι-:p'(uσίu 
τιiς μ\ψιη-; στο έί.άχιστο 6ι \'ατό\· όριο, καί θ' 6φιερώ\·αμε περισ
σl-'�τι-:ρl) χριη•ο στό \'Ct κuί.ί.ιεργησοι μι-: και ά\·uπτί,ξοuμε τι; έσωη:-
11tκε; ωι ς rιίσθ1iσεις και ίκuvοτητες, καθώς και κάθε λαμβα\'Οl•σα 
δι,να rι'ηητα. Σκοπό; μα; θά η τανε νcι δημιουργήσουμε έί.εί,θεροι; 
ά\·δ ε-; και γt•\·αικι-:ς. έλι-:ι',θι-:pοL ς δια\'Οητικά, έλει',θεpοu; ήθικά 
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χωρίς προλήψεις καί πρίv άπ' όλα άvιδιοτελεις. Καί πιστεύουμε ότι 
πολλά άv όχι όλα θά ηταvε κατορθωτά μέ μιά πραγματικά θεοσοφι
κή άγωγή. 

Έπίσης ό Θιβετιανός διά μέσου της διορατικης Μπέϊλη λέγει 
τά έξης περί της Παιδείας. 

«Ή σύγχρονη παιδεία ύπηρξε κυρίως άvταγωvιστική, έθvικιστι
κή καί συνεπώς χωριστική. Γύμνασε τό παιδί vά θεωρει τίς ύλικές 
άξίες σάν πιό σημαντικές, vά πιστεύει ότι τό δικό του έθνος ειvαι, 
έπίσης τό πιό σημαντικό καί ότι κάθε άλλο έθνος ειvαι δευτερεύου
σας σημασίας. έθρεψε τήv έπαρση καί καλλιέργησε τή πίστη ότι 
αύτό. ό όμιλός του καί τό έθνος του ειvαι άπείρως άvώτεροι άπό 
τούς άλλους λαούς καί άνθρώπους. Διδάχθηκε κατά συνέπεια vά ει
ναι εvα μονόπλευρο άτομο μέ έσφαλμένη διευθέτηση τώv παγκο
σμίων άξιων του καί μέ θέσεις άπέvαvτι στή ζωή πού διακρίνονται 
άπό πόλωση καί προκατάληψη. Του δίδαξαν τίς άρχές τώv τεχνών 
διά vά τό καταστήσουν ίκανό νά λειτουργει μέ τήv άπαιτούμεvη 
άπόδοση σ' εvα άνταγωνιστικό χώρο καί στό ίδιαίτερο έπαγγελμα
τικό του περιβάλλον. Οί μάζες πρέπει νά έκπολιτιστουv σάν ένα 
βημα διά vά τούς δοθει έκείνη ή κουλτούρα πού θά τούς κάνει άλη
θιvά καί συστηματικά άvθρώπιvα πλάσματα. 'Ένα άvθρώπιvο πλά
σμα πρέπει άvαγκαστικά vά ειvαι ενας άνθρωπος ίκαvός vά ζει στόv 
κόσμο των έξωτερικώv πραγματικοτήτων καί ίκαvός, τήv ιδια στιγ
μή v' άvαγvωρίζει ότι ζει σ' εvαν έσώτερο κόσμο, σάv νους καί 
ψυχή. Δύο κύριες ίδέες πρέπει vά διδάσκονται στά παιδιά κάθε 
χώρας. Αύτές ειναι ή άξία του άτόμου καί τό γεγονός της έvιαίας 
άvθρωπότητας. Τ' άγόρια καί τά κορίτσια του πολέμου έμαθαν, άπ' 
τά φαινόμενα, ότι ή άvθρώπιvη ζωή έχει μικρή σημασία. Οί φασι
στικές χώρες δίδαξαν ότι τό άτομο δέv έχει άξία παρά μόνο καθ' 
όσον έκτελει τά σχέδια κάποιου διδάκτορα - έvός Μουσολίνι η 
έvός Χίτλερ. Σέ άλλες χώρες, μερικοί άνθρωποι καί μερικοί όμιλοι 
διά λόγους κληροvομικης θέσης η οίκοvομικης κατάστασης θεω
ρουvται σημαντικοί καί τό ύπόλοιπο έθνος άσήμαντο. Σέ άλλες 
άκόμη χώρες, τό άτομο θεωρει τόv έαυτόv του τόσο σημαντικό καί 
τό δικαίωμά του vά ίκαvοποιει τόv έαυτόv του τέτοιας σπουδαιότη
τας, ώστε ή σχέση του μέ τό σύνολο έχει έvτελώς χαθει. Καί όμως 
ή άξία του άτόμου καί ή ϋπαρξη έκείvης της όλότητας πού όvομά
ζουμε άvθρωπότητα έχουν πολύ στενή σχέση. 

Οί δύο άρχές όταν διδαχθουv καί γίνουν κατάλληλα κατανοητές 
θά όδηγήσουν στήν έvτατική καλλιέργεια του άτόμου καί μετά τήv 
άvαγvώριση της εύθύvης του σάv άκέραιο μέρος του όλου σώματος 
της άvθρωπότητας. 'Η πρciηη προσπάθεια της έκπαίδευσης vά έκ-
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1-ι) τμίτο ι.;υf)η,;ο\· τ11; ο:nιι.ιri1:1,ι-;η; Ου r:ί\·ω ,·11 ι�φιί.1-:1,ι-;ιι UJ.ι
ϊιναπη,:/ι τιiν f:\'ιψυι-;η, "( )τ(Ι\' τιι. φιυ υ.ι τυ Ου f:l\'fJl ιι,·υ.πτ1 ιμ(νυ 
1-;υί or: πλήρη Ϊ.f:ι ωι,rγίι1, 06, i:ι,πr: i:\·u ποί.ι τωμι:νο. μυρφωμ(;\•ο ι.;ω 
π,υ,μuτιι-:ϊι <ί.φι,τc\·ωμι:\·ιι ΙJ.\'0 1)<1>Πt\υ πί.ι ωμιι .. '() rϊ.,·0 1)ι1Jπο; τ<'ηι; Ou. 
ι;ί\·ω ι:\•ι-;τιι-:τωόι,;; ι-;ωι-;τ1);. όιω·οητικυ ιΊγιη; Ι\'Ιlί 1:,·ιφυτιι-:υ Γ.\'ημΕ
j)ος. , 1 { φιiηιση f;t\'Ul () l\\'!)tO; rJHJ/0; τη; 1:ι.;τcιιίΩU ι-;η; στή,· \'f:IJ. 

f:τcοι.ή ΤΙ)\, ϊ ό 1)ΟJ.UΟ\ω. 
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ΕοΡΤΗ τοv ΛΕvκοv ΛΩτοv 
Γ. ΣΙΒΡΗ 

'Αδελφοί μου, 
Τά τελευταία χρόνια, άπό τότε τήv Προεδρεία της θ.Ε. άvέλαβε 

ή Ράντα Μπερvιέ, όλα τά διοικητικά στελέχη της 'Εταιρείας, μ' έπι
κεφαλης τήv Πρόεδρό της, προσπαθούν δυναμικά καί έπίμοvα vά 
περάσουν στήv άvθρωπότητα εvα πολύ σημαντικό μήνυμα: «Τήv 
έπείγουσα άvάγκη μιας ριζικης άvαμορφώσεως του άvθρώπου)). Ό 
άvθρώπιvος νους, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, έχει όδηγήσει τήv 
άvθρωπότητα στό χείλος του γκρεμού. Μέ τά τρομακτικά μέσα πού 
διαθέτει σήμερα ό άνθρωπος, κινδυνεύει vά όδηγήσει τόv πλανήτη 
Γη σέ καταστροφή. Ή προσπάθεια αύτή διαφωτίσεως της άvθρω
πότητος εiχε άρχίσει πολύ παλαιότερα έπί προεδρίας του άειμvή
στου Σρί Ράμ, έπί τώv ήμερώv μας όμως έχει έvταθεί καί κορυφω
θεί κι' έχει λάβει μορφή σταυροφορίας, μία σταυροφορία πού άπο
βλέπει στή διάσωση τού ίδίου τού άvθρώπου καί του περιβάλλο
ντός του άπό τήv αύτοκαταστροφή. Κορυφαία έκδήλωσις αύτης της 
έκστρατείας ηταv τά δύο Σεμινάρια πού έλαβαν χώρα τόv Ίούλιο 
τού 1990 στήv 'Ολλανδία, ύπό τήv αίγίδα της Ράντα Μ περvιέ, μέ 
θέμα: ΑΝθΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ. Στά Σεμινάρια αύτά έγι
ναν όμιλίες καί διαλέξεις άπό τήv Ράντα Μπερvιέ κι' άπό άλλους 
έπιλέκτους θεοσόφους, άvαγvώσθηκαv καί άvαλύθηκαv κείμενα 
παλαιοτέρων θεοσόφωv, όπως τής Μπλαβάτσκυ, του Κρισναμούρ
τι καί του Σρί Ράμ, πού διαπραγματεύονται τό ιδιο θέμα, κι' έπακο
λούθησε διαλογική συζητήση μέ έρωτήσεις καί άπαvτήσεις. Μετά 
τό τέλος τώv έργασιώv όλα τά κείμενα τώv Σεμιναρίων έτυπώθησαv 
σ' εvα βιβλίο μέ τόv τίτλο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝθΡΩ

ΠΟΥ)) - Διαλέξεις καί συζητήσεις. Στά κείμενα αύτά περιλαμβάνε
ται ή πεμπτουσία τής θεοσοφικης Φιλοσοφίας, όπως διαμορφώθη
κε μέ τήv περίοδο του χρόνου, ή όποία βλέπουμε μέ εύχαρίστηση 
καί άvακούφιση, ότι δέv διαφέρει άπό τίς άρχές καί τήv διδασκαλία 
του Κρισναμούρτι. Μάλιστα θά λέγαμε ότι τό πνεύμα του Κρισvα-
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μυυρτι 1:όr.ι;πυσ1: ι, υ.ϊ,η\ τις σ1,\·ω·τησ1:ις, στις ιΎπυir:ς i:γι\·ι ι,.:uτ 
1:παvύ.ί.ηψιv μv,:ίυ το,-, όvυμιηος τυι, ,:ω τή; φιί.οσυφίι1ς τυιι ϊιπυ 
τήv l )ιivτu Μ πψv1F., ή όrωίu ϊ,πηρξ1: ση:vιi φίί.η ι,.:υί μuΟήτρω τυϊ, 
Μιγrϊί.011 Λι',τυϊ, Φιι.οσι'>φυ11. Χιφuι,.:τηριστιιcά F:ιvuι �:v προι,.:ι-:ιμ1:νω 
ι,.:ιιί τιi. i:ξης ι.ογω της Μ πιρvιι-:. ί.ιγο μιτιi. τον Uάνuτυ τυtΊ Κρισνu
μοϊφτι τό l lJ�h. 

<1 11 Ε. Ι 1. Μ πλuΙ)ύ.τσκι, προιιόοποίηaι-: οτι υί πψισσότψ1:; όρ
γω•ιi)σι-:ις δπως ή όικ-ri μυς. οέ\1 ι-:πιζυtΊν πψισσότψυ άπό μία r.κu
τοvτuι-:τια. Κατϊι ι,.:ι1,·ι'JvΗ μ1:τιηρr.πυντuι σι: δογματικές κυί εκφ11ί.ί
ζυvτuι σι": κιΊποιυ ι::ιόος uίριτισμυtΊ. Τύ. μέί.η η:ίvυυν vά ι-:πuvαπωiυ
ντuι στίς όαφvες τ(J)V ιωλω(J)V έπιη:υγμάτωv τους. δίδοντας λίγη 
πρυσυχη στίς έμπι-:ιριις κuί τήv δρuση του παρόντος. Έάv ή θ.Ε. 
r.χι-:ι άποφιΊγι-:ι μία τέτοια κατάληξη, όφι-:ίλετω ιcuτϊι μέγα μέρος 
στίς άμφισl1ητήσι-:ις ι,.:υί τήν Κριτική του Κρισvuμοίφτι. ΑιΊτό μπο
J)Ει vά μήν ι':χει ι::ι1χυριστήσι-:ι δλα τά μέλη της θ.Ε., άλλά έβοήΟησι-: 
άναμφίl)ολα στην άποιcuτάστuση τής ζωτικότητος γιύ. τήν έπιδίωξη 
τιίJv θεμι::λιωδών στόχων της Έτωρείας. 'Εκειvοι πού ήλΟuv σέ 
πpοσωπιι,.:η επαφη μω.,ι το ι-:ίδu\· οί ιδιοι τό άνθρώπιvο πvευμu 
στήν κι1λι'1τι:ρη όψη του, μια έι,.:δήλωση π).ιiρους άvιόιοτέλειας, άλ
τρουϊστικι'ηητσς. i:να γνήσιο πάθος καί σοφία. Προλογίζοvτuς τό 
Ι)ιl)λίο της ή /J ri.ντu 1 πι::μvιέ λι-:γει τά έξι°)ς: « έv μπορώ vά συνοψί
σω τόν σι,.:υπ6 της Έταφείuς κ:αλϊ,τερu άπό τή\' χρησιμοποίηση 
τιυν λέξι::ωv: .-\ΝθΡΩΠΙΝΙΙ ΑΝΛΜΟΙ)ΦΩΣΗ. Τήv έσωτερική 
6ηλuδή ι-:πιινάσταση ποιj καθαρίζει τό νου. Καί ό Κρισναμούρτι τό 
l lJ�O. στο �οι,.:ιμιο του: «Τό Ι:3ιβλίο η°)ς Ζωης» έλεγε: 'Υπάpχι-:ι μία
ι,.:uτάρρευση ολων τϊυν ήθιι,..:ώv κuί πνευματικών άξιων· ή κοινωνία
είναι αι'ηή ποι'1 ι-:σι-:ις Ι(αί έγώ είς τάς σχέσεις μας !':χουμε δημιουp
γιiσι-:ι . .\ωμίς μια ριζt1(1i ά\•αμόρφωση τοϊ, έαυτου μας. δέ\· μπορει
,·ιι ί1πάμξη cι\'ίlμο1)ψωση τής l(Οt,·ω,·ίας. Ή ά,·αμϊJpφωση έρ:ι:1:τuι
διcι της ωΊωγ,·ωσίιις καί 6:ι:ι διά τής πίστεως- κuί 6ιευκpινίζf.ι ό
κ1)ισνα,ιιο1Ίρτι. οτι ή ίστοpία ττ\; άνθpωπότητος εί,·uι μέσα μας. 
Έμι-:ις t:ίμαστε ιιί,τό το βιβλίο. θα πρέπει ί.οιπό\' ,·ά άποηήσουμι-: 
τti\' τέχ,·η \'ά άψοώμεθα τί ί.έγι::ι αι'Jτό τό βιβλίο. \ιtό,·ο,· οτu,· ε:ι:υυ
με διαβάσει έξ όλι)Ι(λήρου τό βιβλιο. όνο - ; μας θά έ;ι:ει 6ει.θη τήν 
ι:ί1λογία της άληθι-:ιας. Κάτι τέτοιο όμως άπω τει πολυ σκί.ηρη δου
λειά. Γι· αί1τό Ι(αt δε\' l(Ot τα�ουμε Ι(αθόλου στούς έαυτυύ; μας. γιά 
,·ά βρουμε την γ,·<ί>ση Ι(αi τψ άλήθεια μέσα μας. άλλά Εϊμαστε γε
,ιάτοι άπό γν<ί>σεις άλλω,· άνθρώπω,·. Έτσι παραμένουμε άνθρώπ:
,·α δντα μεταχειρισμένα. άπο δεύτερο δηλ. χέρι. καί ό νοCς μας εί
\'αt μψητιl(ός. νωθρός Ι(αί άδpω'ής. Καί έδώ άl(ρtβώς ι:ύρίσl(εται τό 
,ιιεyι-ίλι1 πρόβλημα τοίΊ άνθρ<ί>ποt,. Ή-\πο<Dεί1γο με τήν μάθηση άπό 
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τήv πηγή, άπό τό μοναδικό βιβλίο πού δέv είναι τυπωμένο, καί κα
ταφεύγουμε στά ξένα καί νεκρά κείμενα, μέ άποτέλεσμα vά ζουμε 
στήv άμάθεια. Τά βιβλία έχουν κάποια άξία μόνον δταv άποτελουv 
πηγή έμπvεύσεως. πού σημαίνει δτι έχουν άγγίξει κάτι βαθύτερο 
μέσα μας καί δέv είναι μία άπλή πηγή πληροφοριών. 

Παρ' δλοv λοιπόν δτι ύπάρχει έπείγουσα άvάγκη γιά άvαμόρφω
ση, κανείς. σχεδόν, δέv είναι πρόθυμος vά πράξει τό σωστό γιά μιά 
ριζική καί θεμελιώδη άλλαγή. Καθόμαστε μέ σταυρωμένα χέρια 
περιμένοντας κάποιον άλλον vά μας βγάλει άπ' τό τραγικό άδιέξο
δο. Δέv γνωρίζουμε δτι ό σωτήρας είναι μέσα μας, καί γι' αύτό δέv 
ψάχνουμε vά τόv βρουμε. Προσπαθουμε vά διορθώσουμε τήv κατά
σταση μέ διάφορα έξωτερικά μέσα. Ή Ράντα Μπερvιέ δμως μας 
λέγει δτι μία άvαμορφωμέvη άvθρωπότης ε"ίvαι μία άvθρωπότης πού 
θεραπεύθηκε άπό τόv καλύτερο έαυτό της. 

Ό άείμvηστος άδελφός Σρί Ράμ άvαφερόμεvος είς τό ιδιο θέμc. 
έπισημαίvει τά έξης: Ή άvθρώπιvη άvαμόρφωσις πραγματοποιειται 
δταv τό Μάνας (Νους) έvουται μέ τό Μπούvτι είς τό όποίοv έvυπάρ
χει μία γνώσις της έvότητος καί του όποίου είναι τό ταίρι. Ή άvώ
τερη πνευματική φύσις πού άvήκει είς τό Μπούvτι έκδηλώvεται 
τότε είς τό πεδίον του Μάνας καί αύτό εivαι γιά τόv Νου μιά άvα
γέvvησις άπό τήv ϋλη είς τό πvευμα. 

Ή 'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ έξ άλλου, ύποστηρίζει δτι ό άνθρω
πος βρίσκεται σέ κατάσταση διαρκους αύταπάτης, κι' δτι ή άvαμόρ
φωσίς του δέv έπιτυγάvεται μέ τόv συλλογισμό η μέ οίαvδήποτε 
διανοητική διαδικασία. Εivαι άποτέλεσμα της άφυπvίσεως της συ
νειδήσεως είς τήv Θείαv Φύσιν του άvθρώπου. Ή άπόκτησις αύτης 
της γνώσεως εivαι εvα έπίτευγμα πολύ μεγαλύτερο άπό τήv έξουσία 
έπί των στοιχείων η τήv πρόβλεψη του μέλλοντος. 

'Αδελφοί μου, 
Ή Θ.Ε. κατά τήv μακράν σταδιοδρομίαv της ύπέστη διάφορες 

μεταβολές καί ϋστερα άπό πολλές ζυμώσεις καί κλυδωνισμούς, κα
τέληξε στή σημερινή μορφή της, ή όποία διαφέρει κάπως άπό τήv 
άρχιι:ή. Ή πείρα έχει διδάξει τούς κατά καιρούς ίθύvοvτας δτι τό 
προπαρασκευαστικόv έργον των μελών της είναι ύψίστης σημασίας 
καί σπουδαιότητος διότι χωρίς τήv κατάλληλη ύποδομή δέv είναι 
δυνατόν vά ύπάρξει άληθής Θεοσοφία πού εivαι ή Σοφία των θείων 
'Όντων. Αύτή ύπηρξε πάντοτε ή σειρά πού άκολουθείτο σέ δλες τίς 
πνευματικές όργαvώσεις, ή όποία καί άποτελεί πρότυπο του έργου 
πού έλάμβαvε χώρα στά 'Αρχαία Μυστήρια, σύμφωνα μέ τό όποίο 
προηγείτο ή κάθαρσις καί άκολουθείτο ή φώτισις. Έάv έπομέvως 
τά μέλη της Θ.Ε. δέv γίνουν κατάλληλα σκεύη έκλογης θά είναι 
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δ1ΔΑΣΚΑΛΩΝ Τ ΗΣ ΣοΦΙΑΣ 

Του ΧΡ. ΚΑΜΑΡΩΤ ΑΚΗ 

Σεβαστέ Πρόεδρε, Άδελφοί μου, Άγαπητοί επισκέπται 
Τήν ήμέρα αύτή όπως κάθε χρόνο έπέτειο του θανάτου της Ε.Π. 

Μπλαβάτσκυ, οί θεόσοφοι σέ όλόκληρο τόν κόσμο συνέρχονται 
άπό κοινού διά vά τιμήσουν μέ εύλάβεια καί σεβασμό τή μνήμη της, 
διά τήν πνευματική προσφορά της πρός τήv άvθρωπότητα. Σέ μία 
περίοδο άνακατάξεως ίδεων πού ό ύλισμός εiχε τό προβάδισμα, ή 
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ μαζί μέ τόv πιστό της συνεργάτη Σ. "Ολκοτ 
υψωσαν θαρραλέα τή σημαία της θεοσοφικης ίδέας καί διεκήρυ
ξαv πρός όλους ότι ή ζωή καί ό κόσμος πού μας περιβάλλει δέν εi
ναι μόνο υλη, άλλά καί πνεύμα. 

Είς τό κλειδί της θεοσοφίας ή Μπλαβάτσκυ παραδέχεται καί 
όμολογει, ότι οί πραγματικοί ίδρυτές της θεοσ. Έ ταιρείας δέv εi
vαι έκείνη καί ό συνεργάτης της "Ολκοτ όπως νομίζουν πολλοί, 
άλλά οί Διδάσκαλοι της σοφίας μέ έvτολή των όποίωv ενήργησαν 
καί εγκαθίδρυσαν μέσα εiς τόv κόσμο μία νέα έστία πνευματικού 
φωτός. 

Έπ' εύκαιρία του πνευματικού μνημοσύνου της Ε.Π. Μπλαβά
τσκυ αίσθάνομαι επιτακτική τήv άvάγκη vά πω λίγα λόγια διά τούς 
Διδασκάλους της σοφίας, τούς βοηθούς καί προστάτες της άvθρω
πότητος. 

Οί πρεσβύτεροι αύτοί άδελφοί μας, δέv εiναι κοινοί άνθρωποι· ό 
έσωιερισμός τούς κατατάσσει στή κατηγορία τ<J)V μεμυημέvωv. Τά 
όντα αύτά κατέκτησαν τό ύψηλό αύτό επίπεδο του Μύστου, διότι 
άγωνίσθηκαv έπί μακρόν καί έλευθερώθηκαv άπό τίς γήϊvες επι
δράσεις καί άδυναμίες, καί άφύπνισαv τήv πνευματική τους φύση. 
Έπομέvως άvήκουν είς τήv τάξη των θείων όντων πού δεν εivαι εϋ
κολο vά προσεγγίσουμε καί κατακτήσουμε. Κατά τόν βαθυστόχα
στο Πλωτιvο, «Μεμυημέvος>} Διδάσκαλος εivαι αύτός πού μέ τή 
βοήθεια των άρετων άπηλλάγει των παθωv καί έκαθάρθη, άποκτωv 
τήv μακαρία άπάθεια των θεών}}. 'Επίσης κατά τόv Ήσύχιο, «Μύ-
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οτης 1:ιvω f:Κι°ίvυς ιτυι, \'(H-;p(JJς ίJ.Πίlj)Vή!Jη τι'J\' κόσμυ· Uυτός ΠΟ\ι ΚΙ,

ριϊφ;ιισι; τίJJ\' ι1ίσΟήσΕίiJV τυι,. όιri. \'ί1 όΕ;ιΟι:ι τή θι-;ία φί,ση». 
Ί·.pωτηUι-:ίς κύ.ττυτι: ό μr,yuς ποιητής κω φιί.όσυφος Ία'{κόρ uττο 

Γ.\'(J.\' ι ·ω.ί.υ Ul\' ι:ίvω .\1ι,ι,της, υττη\·τηι1ι-; ((_Υlψι,ημf:\'Ος f:l\'(ll ι:κι:ι
\10.:; ττοl, έ;ιι;ι το (j)ίJJς μF:ι,u τΟ\,.» Διύ. της μικρης u1Ίτης ομιί.ίας 1 -:ττιΟ1,
μίJJ \'ί1 σας ττί ηρυφυρήσω nι:ρι τίJJV 6vτω\· ω,τίJJV καί \'11 σϊι..:; nrφο
τρϊ,vω 6ττως τ' ιi.ναζητήσι:η; κυί ττροσΕ'{Ίίσι:η:. Διότι ;ι:ωρίς τή\' σι,
μnιφϊωτιωη κr1ί Ι1υήUΕιu ω1, Διόuσκύ.ί.υι,. ό Μαθητ11ς όι:v μττορ�:ι 
μ6νυς τοι, \', ιi.v1:ί.Ο1:ι τφ· κί.ίμίlκu της ιi.yιότητος κω φωτίσι:ω;.
Κιηα κωροι,ς όιωpυpυι Ηι-:όσυφυι σι,'{ypαφιι; όnως ό .\1:\·τμnητι:ρ. 
ή Μ ττ{ζυ\'Τ, 6 2...ί\'Ετ κuί r.ί.ί.ί.υι μας 11φωιJ·,νυι,ν μr. τι'Jν ni.F:oν κατη
γορημιηικ6 τροnυ ττι:ρί της ί,nύ.ρξΕίi)ς των. καί τοι, άττοί.υτρωτικυι, 
r. 1ηο1, ττοl, 1:ττιη:ί.01,ν ι:iς Η)\' κοσμοv. ·Υnri.ρ;ιι-;ι i:vu ni ηUυ; ττρυσω
ιτιΚίJJ\' μrφηφιίJJ\' y\Jρω 6ττο τή ζωη κuί τ6 ι:ρyυ των Διόuσκύ.ί.ιιJ\' ή
μι:λι:τη τι;J\' ι'Jnυίω\· ι :ίνω όω τυl,ς F:ρι-:υνητι:ς ί.ίω· όιuφωτιστική "Ο
ιi.όι:λφός .\1:\·ηιττ11τ1:ρ ί,nυστηρίζΕι μι-: Ι1ι-:βω6τητα ότι ή ι 11. Μnί.υ
l1ri.τσκι, κυί 6 σ1,\·ωyμυτύ.ρ;ι:ης Σ. "Οί.κυτ κυί μετ' έττι-:ιτα ή "Α\1\'ι
1\1 ττι:ζυντ όnως κω ό ϊ6ιος ττροσωιτιΚίJ)ς. ι:ί6ω· μιρικύ. άττό τύ. όντα
υϊ,τci. κυΟως κυι ιi.ρκι-:τοί t::1εόσυφοι.

2...τύ. nρcίJτυ ;ψΟ\'ΙU της θι-:οσ. Ττυιρι-:ιuς μόvυ ή Ε.11. Μnί.ιψύ.
τσκ\J ι-:ίχΕ ά\'ίlnτl,ξιι ίJ.\1ίίJτψις 6tΝύ.μεις. Οί Δι6άσκυί.οι nυλί.F-ς φο
ρι:ς ί,λυιτοιοι,\·το �-:υί έτσι όλοι οί τταρεβρισκόμΕ\'ΟΙ ι::ί;ι:α\· τή\' δυvυ
τοτητυ \'ίl τοι,ς 601,\'. 

Οί ιϊφψοι κrιι κuί.λιψγημΙ�\·οι μι:ταφι-:ρο\·τω 6ιύ. τώv ϊιστριΚίJ)\' 
κιιι \'οητικtίJ\· σωμάτων ά\·άί.οyα μέ τή\· ι-:σωτερική τους ι:ξr.ί.ιξη κίlί 
ι-:ττισκειττοντω αι',τοϊ,ς εiς τήν ι',ψηί.ή κατοικία τους. ·Όιτως τουτο 
σι,\·�:βη κύ.ιτοτι: μι: τό\· Κρισ\·αμοιΊρτι ότω· ηταv \·έος. Ι Ιι:ρί αί,του ό 
.\εvτμττ11τψ στο ΙiιΙ1λίο του 11 Ό-\τραττός τοι, Ό-\ιτοκρ\ιίpισμοι, ί.έyι-:ι

τα cξ11ς: (<Είχυ ά\'(lλrψι-:ι νύ. ό6ηyιίJ κάθε \'\ικτα τό ττωδί τοιιτο. έν\'0-
ι-:ι τό\· Κρισνιψοι,ρη. 6ιά το11 άστρικοιι του σωματος. εi; τή\' κατοι
κία το11 .1ι6rισκαί.ου 6ιά \·ιι '(l\'Ι:ωι ττρό; ω·,τι'\ ή σ1ι:τικ11 διδασκu
λίιι. )> 

.1ιu \'Ct ττ�χ)σι-:γγισοι,με και μει; τά όντα ω1τά και n·ι;ι:ουμε της 
βοηθειας τω\' άτται τοι•\·τω ττολί.ές ττροί,ιτοθι-:σει; . .\1 ιu έξ uύτώ\' ή 
μάλλο\· ο(,σιωδη; εί\·αι ή ψυ;ιική ώριμότης. Θα ιτρF.ιτει \'ά καταί.ύ
[:\ουμε. οτι 6ε\· άρκει ι"1 βοτiθεια τοι1 .1ιδασκάλου έά\' έμει; ιταραμέ
\'01,με άρyοί και άδιάψοροι. 

«�\1\' Ό-\θηνά και χειρα κί\·εω έλεγαν οί άρ1αίοι ήμών ιτρόγο\·οι. 
Οί .1ιδάσκαλοι ί,ττάρχο1,\', ττά\·τα ί,τrηρ;ι:ω .. άί.λά ό άριθμός του;

ά\·�καθεν ητα\· λια\' ττεριορισμε\'ο;. Του; άρέσει νά �OtJ\' στή\· άφα
\'t::ια μακριά άιτο τή\' ψασαρία του κόσμου καί άιτοψε\,γου\· τήν ι:ιτί-
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δειξη καί αύτοπροβολή. Δι' αύτό άλλωστε καί δέv είvαι γνωστοί 
στόν εύρύτερο κόσμον. Διότι ή συνείδηση των όντων αύτώv έργά
ζεται κατά τόv περισσότερο χρόνο σέ λεπτότερα πεδία καί διαστά
σεις. 

Ή E.Il. Μπλαβάτσκυ στό Κλειδί της Θεοσοφίας άναφέρει με
ταξύ άλλων. «δτι ύπάρχει εvας παλαιός 'Ινδικός όρος ό όποίος άπο
δίδεται στά προηγμένα άvθρώπιvα όvτα, στούς Διδασκάλους, «πού 
χαρακτηρίζει καί έκφράζει τήv ήθική καί πνευματική τους ύπόστα
ση. Ό όρος αύτός είναι ή λέξις «Μαχάτμα» καί σημαίνει μεγάλη 
ψυχή. Είς έρώτηση «διατί τούς όvομάζουμε Διδασκάλους» ή 
Μπλαβάτσκυ άπαντα. «Τούς καλουμεv έτσι διατί μας διδάσκουν. 
καί άκόμη διατί άπ' αύτούς δεχθήκαμε δλες τίς Θεοσοφικές άλή
θειες. έστω καί άv μερικοί άπό μας τίς εχουμε ατεχvα διατυπώσει. 
καί αλλοι πάλι τίς εχουμε κακά έvvοήσει». «Είvαι αvθρωποι μεγά
λης σοφίας καί άκόμη μεγαλύτερης άγιότητος είναι αύτοί πού 
έμείς σήμερα όvομάζουμε Μύστες». 

Καί είς αλλη έρώτηση «έάv εχουv όντως ύπερφυσικές δυνάμεις. 
άπαντα». «Πιστεύουμε δτι τίποτε δέv είναι ύπερφυσικό, δπως σας 
είπα καί αλλη φορά. 'Άv ό "Εδδισοv ειχε ζήση διακόσια χρόνια 
έvωρίτερα καί είχε έφεύρει τό φωνόγραφο, θά τόv ειχαvε δίχως 
αλλο κάψει ζωντανό καί τήv έργασία του. θά τήv θεωρούσαvε δια
βολική έπιvόηση». Οί δυνάμεις πού άσκουvε. όφείλοvται είς τό δτι 
καλλιεργήσαvε καί άvαπτύξαvε ίκανότητες πού ύπάρχουvε λανθά
νουσες μέσα σέ κάθε αvδρα καί σέ κάθε γυναίκα». 

Τέλος είς αλλη έρώτηση «dv αύτοί οί Διδάσκαλοι έμπvέουvε 
μερικούς άπό τούς συγγραφείς μας καί άv άληθεύει δτι τά περισσό
τερα Θεοσ. βιβλία γράφτηκαν μέ τήv ύπαγόρευσί τους» άπαντα. 
«Μερικά έξ αύτώv vαί. Ύ πάρχουv άποσπάσματα, πού ύπαγορεύθη
σαv λέξη πρός λέξη· στίς περισσότερες δμως περιπτώσεις έμπvέου
vε τίς ίδέες μόνο. καί άφήvουν τή φιλολογική άvάπτυξη είς τούς 
συγγραφείς». 

Οί άγιοι δλωv των θρησκειών καί οί ηρωες των άρχαίωv λαών 
καί ίδ:ως των Έλλήvωv διά vά κάμω εvαv συγκριτικό παραλληλι
σμό. τά ύπεράvθρωπα εργα των όποίωv έξάπτουv τήv φαντασία πα
ντός άvθρώπου άποτελουv σέ άvτιστοιχία τούς Διδασκάλους της 
σοφίας, τούς Μύστες της συγχρόνου έποχης. Τά κατορθώματα των 
ήρώωv αύτώv εχουv έσωτερικό χαρακτήρα καί έκφράζουv τούς 
άγώvες της ψυχής έvάvτια στήv άγνοια καί τήv πλάνη πού κυριαρ
χεί καί δεσπόζει έπί του κόσμου. 

Σ' εvα Πλατωνικό διάλογο ό Σωκράτης λέγει τά έξης: «Είς τό 
έξης πάψε v' άσεβης άπέvαvτι των θείων άvθρώπωv μέ λόγους ή μέ 
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1:11 (ΙΙ. "( )τιι\' ιψω,:ιι τω ν1ι μι:μφ(Jη; ή ν1ι. υι11.ι-.·υ,η; Γ,\'ω fJ\'fJ1H1Jιτu U11 
ιτ 1 )1:π1:ι ν1ί. ιτ 1 Ηιr�1:;11; Jτ\J/.Ι μη ι, /ΙJ\' ,.,1111φrιι.11;· όιυτι Ιψ(ί�ι:τιιι ,ι 
H1:1J; i1τ11.;' ι-;ιι.νι:ι; ψι.(ι:ι υ,,:1\'1)\' ιτο1, τlJI, μοιιι.�f:ι η ι:ιτ11l\'Ι:ί υ:ι:t\'•>1·
J(ιJI, (1)1·, 1:l\'IJ.l lJ.\'1,μι>l\J;H . 

.. (),ωι 11.ιτιι τ,,,,; 11\·U1HιJl':1>1,; ιι.,:ιιι.u1,fJu1·\, μι Ο1: 1ψ11 τ,ι,· 6 1 )()μ1> τ11;
.\1,,.Οιι ο:ιυ.; r,11,; 1ψ1ψυ.τι�11,·r1ιι i:\'fJ ιτ1Jυ11,ιτ1> υ.ιτο τη\· ιιι.1:ωό11. rιiJ\' 
1i 1ιΙι)IJJ\'. ϊί.; 1: ι_ι,1,\' ,,ιι· ,\ψιν τ,11,..: ι)τι Uu ψf:!)01•\' ι,ι; ιτι:1)11.; {IJ ()\,r,,:ι,ι ιι 
IJl•tO ι°: 11(11. ϊ\ ι_ ι [11)\'Ι) όιιι τf;J\' ί()l(Ι)\' (Ι)Ιι� ι)Ιι\'UμΙ:ΙΙJ\'. IJ././.11. lτ1J.1)1J././.I\/.IJ 
μι. :η\ l\1J1·1 111.111 �,,1 \ιίlιιο,;111.,Jι 

Η11 ιψι:ιο:ι ,·ιι ;1-: 1 11-.0 .. ιιι .\ιό11σr:υι.ιι1 πι,, 11.,ψ11.τω; 1ι1ψu,;1J/.1J1. 
U,11,,· ίΙ\\' 1τ 1 Η ,011.11.ΙΙι:11._ ω τη τ1iι\' (>ψψ11JΙ' ψ1 /IJJ\ όι:,· μ1:1·,ι1 1. 11.μι:-ιοι_ ιιι 
Ι\·111 ϊι,,ωφ1>1Η 1ι. ιιι.ι.11 μι. 11.rι,)r: 1 11,φιι τ1JUJίl> 1:1ιrι1·1:ΙJΙ ,·. ()1()110,.;ιJ\ 1 l\'tll 
φωιι�1ι1,1 

() (Ι(\' ι) 111·tl 1 )(1)l(ι 1..: C:l\'ιJ.l Ι(ι)Ι\ΧΗ•\'Τ(ΙJ.: Ι\ΪJ/./.ΙC:1) (Ι]μ!λ(); r:ω 1:Ίι)ψ11; 
1rr:111.u1,!Ju ίΙ)\' μ1 ι)τΙ1'Ίl rι,φι:ιυ. Ε\'ι>; rι1JιJ:I rωt \1ιιUη rι:ιιι;. ,11•ω; 
1:r:1:ί\'() (1)1 '1 1>11Jι)� ι t,ωr:ι.Ιl 1 () 1:rιιψl;\'ι) 11,1μ11 ι:ί,·11.ι η ιJ.\'ι:Ι 1)υ,ι; ΤUΙ 
.\ι,1110,,11'.•>t 11 ,1ιι, 1111 Uu. nι,μΙ\110:1 υ.ιτιJφι1.οισ,ΊΙ\Ί1 σ,111· r.1:1Jυ.ι,ϊ 1 >ω 
,ri: 1 >1)1)()\I "·111 ι..:,ι:ι.ιξη ω τιιι, .. \iψll1'"':flΙ)lCHII\() ι-:ί1·ιι1 U.\ τιι rτυι (L\'IJ.l;H:-
1H:1 ιι Ι Ιι.11 ιιι,, ,,,,J1· Φω,;ω,υ στ11 π1-.1)t 1Jι,ι_11; r.11γ1J :υ1,. οιιι τι11; :-�.ι
ι)ιισl\Ίιι.ιΗ.; 

« f \ ψ\ /fl 1.1:'(1:ι ι) �ωr:1Hll η; C:/ί:l fΙ\'Ιl'(Ι\Ί] ;\'(); 1)()'1'(U\, f:\'()� .'\ι
ι-iιιιίl\Ίt/.L)\ ,,ι,ι 1·ιι _ι11ω 1 1ι-:ση 1·11 τιι1r:ι οrιuι τιi.; ι:ι,·uι rιρuιψισμι;\'ίJ. r:11.1 
J(ι)\ /.1)[/τιl\ Ηιι ι:1 Ι)l!J,llι-:1' �ω"Ί)ι!Cη ι-:ιιτι-; LI Κι:Ι-\η; E\'(J.\' ιr:ιι.,·ο ι:ι.:: \J.\ ΤΙJ 
;Ι],ι:ι :11 r:ιtι ,,,,11 r,1 ιι,

1
11 1t 1.cτι, -rωρu 1·rυιμι1�ι-:σω \'fJ. μ1Ί.; ι:'(1'Ιι.:uι.ι:ι

ιι111�: ·\\ cι) ll'(trTrlj[ι)l μυt ι)Ι:\' ιτ11ι-:rrι:ι \'ί1 σιι; τιρuΙ)ί.ημιιτι�ι.ι. Κ.ΙΓΙΙ 
:τ11ιίΗ1)1· ι:1)υ,1·11στ1: υ.; τυ1· ιόιιιι τι:ρι) l\l.•r:ι.L) σu;. ι:ξι:τυ�1)1·η:; υ ι:ί; 
r,11· (ίί.ι.ι) μ,:,ιι rτ1)11ου;,:η; ι-iωτι όισr:υί.ιι ίσω; Η,1 ι:ίΊ 1)1-:η: r.ίί.ι.,JΙ,.; 
11\Ίl\'ιΙ\ _: \[( 1'Ίψ,1Ι \ rυιτυ Ι\Ί1ί.1,η:1)U rΊ:ί,) σιΊ; /.ητησιιτι: ί.ι)!Τίι)\' ιι.ι,
:ι)\.; ι\,,:ι fΙLΙ\'ι) .ιr:ru�ι ,,u.;. ιυ.ι.ιι r:ιιι ι-:ί.; ,φ· ι.ι)ι;τη Εί.ι.ί1ι'\(J r:ω υ; τυ 
Ι\ιt1)11ιιριι ι-'t1\'Ιl r:ιιι 1-u μφ· t 1ωί.,ηισι:τι-: ,η τι-: r:οιτυι.; υι'τι: ι_ρι r,ιο,· 
,;ιιι, ιι ,rτιΊ :ι: 1.·ιt :ιΗ; 131111 η:. 1> 

U (ί'(\L1.; �ι-,ιιι:ω,· ι) ΗΕι1ί.υ-rυ; ιΊιτι::ιl➔ι \'ι)μt:\\); 1-:ί; F,\'((\' ιιτιυ :υι; 
ιιC\'r:ι'l μtΛ',Η.:: μ,11·ι1;,:,11.: ι.�:γιΊ: ,,�ι1ι ;,:ι..,ι:ιu�Ε τuι uόι::ί.φι: μι11 f�1·1,.; 
ιΊγι,1.; ιι,·ηρ ,-iιιι rη, σω:ηριu σ,11,· i:,·u.; σοτ�-;ο;. ε\·rι.; τ:1·,:ιμr1.τιι--:ι).; 
:τιι:1111 r:ιιι .'.tι)ι(('ΙΙ\Ίti.,1; Η ;ι_ιι1'l.; r:ω η i)ι>ηύι-:ι,1 :υίΆ Ηι-:υι '11.1 ΟΕ ι1 όη
γηση \'t( TL1\' t:t ρη;. Ά-'ψu σι•μi\t:ι :,,ι το t)u ΤCf)t:Τίι:ι \'U :οι ;τuρu6ωπη; 
:φ ψ\ χη σιΗ•." l)ί 1ι1·θρωτι,1ι δμω; tiu. τιρι::ιτει ,·ι1 Et\'lll ιτοί.ϊ :ίfλJσι-:
r:τιr:ι'l στφ· εr:i.ι,γη τ,11 ;. ιSιιι \'U μη nεσιΗ \' σ· εr:μι-:ταί.ί.αση. οτιι,J; 
-..t:yι::ι χιφcιr:τηριστ,;;ι!).:: σε ι'>μιί.ιι::; :οι ι) Κι1ισ,·αμο(φτι. '_-\τω :ψ· 
:ωλιιιιt t:τι,,χη LΊi.ί.ιι r:cιι σημε1)U. JτιJί.ί.υι i:μιDQ\'l�O\'":Ul ώ; .'.ιοασι--:α
Ι.ι1\ r:cιι έξατrιιτι'l-\' ωι.; ι'ι,·θρωιτοι•�- Εί,·cιι 'f\ϊ,.Jσ:Ο\' τό ί.ει.θα :η; 
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άρχαιότητος. «Πολλοί κρατουv τόv θύρσοv άλλά όλίγοι είναι οί 
Μύστες.» 

Εiς τούς πρώτους χρόνους τώv Χριστιανών, Διδάσκαλοι της σο
φίας ησαv μόνον έκείvοι πού ειχαv άμεση έπικοιvωvία μέ τό θείον. 

Έμείς δέv άπορρίπτουμε άδιακρίτως όλους τούς Διδασκάλους. 
διότι πιστεύουμε δτι όρισμέvοι έξ' αύτώv έπιτελουv θεάρεστο έργον. 

'Ένας Διδάσκαλος τώv Σούφι ό Τζαλαλουvτέv άvαφερόμεvος 
στό έπίμαχο θέμα τώv Διδασκάλων. λέγει μεταξύ τώv άλλων τά 
έξης: 

«Οί άvόητοι άγοράζουv κίβδηλα νομίσματα έπειδή μοιάζουν διά 
άληθιvά. "Άv στόv κόσμο δέv κυκλοφορουσαv γνήσια νομίσματα. 
πώς οί άπατεώvες θά περvουσαv τά κίβδηλα; Τό ψεύτικο θά ήταν 
εvα τίποτα, άv δέv ύπηρχε ή άλήθεια vά του δώση άξία. 'Έτσι ή άγά
πη του σωστου, παγιδεύει τούς άvθρώπους στό λάθος. "Αν άvαμεί
ξης τό δηλητήριο μέ τή ζάχαρη, θά τρέξουν vά τό δοκιμάσουν. "Ά! 
μή λές πώς δλες οί πίστεις ειvαι μάταιες! Έχουν κάποια γεύση άλή
θειας, άλλιώς δέv θά μπορουσαv vά ξεγελάσουν. Μή λές, τί παρά
λογη φαντασία! Καμμιά φαντασία στόv κόσμο δέv ειvαι όλότελα άvα
ληθής. Ά vάμεσα στό πληθος τώv Δερβίσιδωv κρύβεται κάποιος άλη
θιvός φακίρης. Ψάξε καλά καί θά βρης. ('Από τό βιβλίον του Ρέυvολvτ 
Νίκολσον οί μυστικοί τώv ΣΟΥ ΦΙ μετάφραση Α. Τσάκαλη). 

Πολλές φορές οί Διδάσκαλοι ποιJ άvαζητουμε ειvαι κοντά μας, 
χωρίς vά τό ξ_έρουμε. Διότι άπό άγνοια τούς φαvταζόμεθα διαφορε
τικά άπ' δτι είναι στήv πραγματικότητα. 

Δι' αύτό δέv πρέπει vά κρίνουμε βιαστικά καί έπιπόλαια εvαv τέ
τοιο άνθρωπο έάv εivαι ή δέv ειvαι Διδάσκαλος άπό τήv έξωτερική 
του έμφάvιση, τό όνομα καί τήv καταγωγή του. 'Επίσης vά μήv έπη
ρεαζόμεθα έάv εivαι φτωχός ή πλούσιος, φτωχοντυμένος ή καλο
ντυμένος καί ποία ή θρησκεία του. Ούτε πώς μιλάει, πώς τρώγει ή 
τί θέση κατέχει στήv κοινωνία η άκόμη τί λέγει ό κόσμος περί αύ
του. 

Διότι ό Διδάσκαλος δέv εivαι ή μορφή τό ύλικό σώμα, άλλά τό 
έvτός του σώματος πvευμα. Μπορουμε vά δεχθουμε τήv άγαθή έπί
δραση του πνεύματος αύτου μονάχα δταv εϊμαστε δεκτικοί καί 
άvοικτοί πρός αύτό. 

Τό μόνο σίγουρο κριτήριο διά τήv γνησιότητα η μή του Διδα
σκάλου ειvαι ή έσωτερική αισθηση καί πείρα του Μαθητου. Διότι 
δι' αύτης πού ειvαι εvα πληρέστερο γνωστικό μέσον ό Μαθητής θά 
αίσθαvθεί μέ τούς λεπτότερους φορείς της ψυχης του τή γνησιότη
τα αύτου. 

Ό Διδάσκαλος καί κατ' έπέκταση ό πνευματικός κόσμος άπομα-
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ΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ 

Της ΙΦ. ΧΑ ΤΖΗΔΗΜΗΤΡJΟΥ 

Άπό τό 1893 βρίσκεται στή Νότια "Αφρική. Ειvαι πλούσιος 
πλέον. Δικηγόρος στό "Ανώτατο Δικαστήριο του Νατάλ, έχει άπο
χτήσει μεγάλη έκτίμηση. Μπορει vά γίνει άκόμα πλουσιότερος. 
Ξάφνου, μοvομιας. τ' άπαρνιέται ολα. Άγοράζει στό ΡΗΟΕΝΙΧ 
μιά φάρμα τετρακόσια στρέμματα. ΜF.ταφέρει έκει τά πιεστήρια 
καί τά γραφεια του έβδομαδιαίου περιοδ11ωυ «Ίvδική Γνώμη» πού 
τό ειχε άvαλάβει έδώ καί μηνες, καθώς καί τούς άvθρώπους του. 
"Όλα τά χέρια, τώρα, lιπό η1 μιά βοηθουν γιά τ-ήν έκδοση του περιο
δικοιι κι άπό ττ1ν α.λλη φυτεύουν μαγκιές καί πορτοκαλιές. Πολύ 
θά'θελε νά έγκατασταθει καί κεινος στό ΡΗΟΕΝΙΧ. ομως οί ύπο
χpF.ώσεις πού άvέλαβε άπέvαvτι στήv κοινότητα τοιι έπιβάλλουv vά 
μένει στό Γιοχάvvεσμπουργκ. 

Στό ΡΗΟΕΝΙΧ μπηκαv τά θεμέλια της SA ΤΥ AGRAHA, μίαν 
όλόκληρη έκστρατεία άvτίστασης σάv άπάvτηση στήv άδικη καί 
μεροληπτικ11 πολιτική της Κυβέρνησης τοιι Τράνσβααλ. «Δf.:v ήταν 
εvα πλάνο πού καταστρώθηκε άπό πρίv. μας βεβαιώνει ό GAN
DHI. ήρθε μόvο ωυ, γεννήθηκε αύτόματα. Άλλά άvτιλαμβαvόμου
vα καθαρά οτι ολα τά. προηγούμενα βήματά μου μέ όδηγουσαv σ' 
αύτό,, τό στόχο καί δλα τά κυριότερα περιστατικά της ζωης μου μέ 
ύ.ποκορι1φωμα τόν όρκο μου της BRAHMACHAH. Υ Α (άπάρvηση 
τοιι SEX, «όρκο πού έκαμε τό 1906 - ηταv μόλις τριαvταεφτά χρο
νών) μέ τφοετοιμάζαvε γιά τή SATYAGRAHA.» «Παθητική 
Άντίστασψ) λέν τή SA ΤΥ AGRAHA στή Δύση. 'Έτσι δείχνει. 
'Όμως, στήv οι\σία, ειvαι μιάv άκατάβλητη έvέργεια. Ο GANDHI 
ηταv εvας κάρμα γιόγκι. Μπροστά στό κακό οπου καί νά τό άντά
μωνε ?.vοιωθε τήv βαθιά άvάγκη vά δράσει. Ή παθητικότητα τόν 
έξόργιζε. Ή κάθε του ϊvα φώναζε γιά ένέργεια. Τό όνομα SA ΤΥ Α-
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μιά καλύτερη αϋριο κάνοντας τούς ιδιους καλύτερους. Ταξίδευε σέ 
όλόκληρη τήv Ίvδία ντυμένος τό βαμβακερό DHOTI καί τό άσπρο 
.σάλι, τά ρουχα του χωρικου, κηρύσσοντας τίς βασικές καί θεμελιώ
δεις άρχές του πιστεύω του, προσπαθώντας vά γκρεμίσει τούς 
φραγμούς πού ϋψωvαv στήv Ίvδική κοινωνία οί κάστες καί τά έθι
μα. Πάνω άπ' όλα ζητουσε vά έvωθουv καί vά είρηvεύσουv οί δύο 
κοινότητες, Ίvδοί καί Μουσουλμάνοι. Ό GANDHI δέv ήγουvταv 
άπλά καί μόνο εvα άπελευθερωτικό κίνημα. Ταυτόχρονα σφυρηλα
τουσε ενα έθνος. 

Τόν λάτρεψαν οί Ίνδοί - ό λαός του. Δέν είχε καμιά δικαιοδο
σία η έξουσία έπίσημη vά έπιβάλλει ό GANDHI τή θέλησή του, νά 
τιμωρήσει η νά έπιβραβεύσει. Τό κυρος του, έκεινο ηταν τεράστιο 
καί 11 άκτινοβολία του. Πήγαζαν άπό τήν άγάπη καί μόνο. Τόν άκο
λουθουσαν, τόν ύπακούανε, γιατί τόν άγαπουσαν. Καί τόν άγαπου
σαν γιατί ή άγάπη του ηταν άπειρη, φανερώνονταν κάθε στιγμή, όχι 
σέ περιστατικά ξεμοναχιασμένα άλλά όλημερίς άπό τό πρωϊ ισαμε 
τό βράδυ, άκατάπαυστα έπί δεκάδες χρόνια. Τήν έκδήλωνε σέ κάθε 
του σκέψη, κάθε του λόγο, κάθε του πράξη. Όλόφλογη άγκάλιαζε, 
ήλέκτριζε. 

θά τελειώσω μέ λόγια του παρμένα άπό τό τελευταιο κεφάλαιο 
της αύτοβιογραφίας του. Λόγια ύπεράνθρωπου, λόγια Μαχάτμα, 
λόγια Μεγάλης Ψυχης: «Οί μάχες μου στό πολιτικό πεδίο δέν 
έχουν γιά μένα πολλήν άξία κι ό τίτλος του Μαχάτμα πού κέρδισα 
χάρη σ' αύτές άκόμη λιγότερη. Ό τίτλος αύτός, μπορώ νά πω. πολ
λές φορές μέ έθλιψε κατάβαθα καί δέ θυμό.μαι κάποια στιγμή πού 
νά μου έδωσε ίδιαίτερη χαρά. "Όσο κοιτάζω πίσω στό παρελθόν 
τόσο πιό έντονα αίσθάνομαι τά όρια των δυνατοτήτων μου. Ξέρω 
πώς πιό εϋκολο είναι νά κατακτήσεις μέ τά όπλα τόν κόσμο όλό
κληρο, παρά νά διαφεντέψεις τά μικροπάθη σου. Άκόμα νιώθω 
μέσα μου πάθη καλά κρυμμένα πού κοιμουνται. Γι' αυτό τά έγκώμια 
του κόσμου δέ μέ συγκινουν - μου προξενουνε τύψεις. Έκεινο πού 
λαχταρώ καί πού γι' αυτό άγωνίστηκα καί συνεχίζω ν' άγωνίζουμαι 
ειναι ή αυτοπραγμάτωση, ή τέλεια άνάπτυξη των πνευματικών καί 
φυσικών μου δυνατοτήτων, νά κατορθώσω έπιτέλους νά λυτρωθώ 
άπό τή γέννηση καί τό θάνατο, ν' άνταμώσω τήν Άλήθεια. "Οχι τή 
σχετική, αυτή πού συλλαμβάνει ή άνθρώπινη άντίληψή μας, άλλά 
τήν άπόλυτη Άλήθεια ενα έκατομμύριο φορές πιό έκθαμβωτικά 
φωτεινή άπό τόν ηλιο πού βλέπουμε κάθε μέρα, ,ην Αίώνια Άρχή 
πού είναι ό θεός. "Όμως ή άποκάλυψη της 'Αλήθειας δέν έρχεται 
παρά μετά τήν άπόλυτη πραγματοποίηση της AHIMSA - τή μή βία, 
μιά δύναμη χωρίς όρια πού άγκαλιάζει τά πάντα καί μεταμορφώνει 
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κ1:V<). 1 (ι όιι) τιΊ ΗΙ:ι'J rτ1Jt°J(J(JJ l((J 1ψc'1ς ιτ1 Jι'1σω Ιί(). r\ 1 ,τι)\' ,,ιιι Ι \'(1) UJ ι { ιιί. 
vιί n'Jv f\ 1)ι1J 1:[μω 1φ(}Ο1,μο; \'' rί.ιτοστψηΟι11 i'J. ιι ιωΊτψι J 11γιι.ιτr,1 
'Λκϊψι1 κιιί τή ζωιi μοι, τιΊν ίοιrι ίl\' /ΙΗ:ιιί.ζ1:ω1 ,·ιι U1,σ1ι1.11r,,. ι':ι.ιτίςω 
(ιτ6ση τuιτι:ιvοφr1οπϊ,\·η ,: 1 11'Jl\1:τιιι οτη ί.r.ξη ιι.ι,τη «ι'ι.ιτιζω») ()τι ι:ιμω 
i':τυιμυς vιί. τήν ιτ1)<Η1φι': 1 1ι,,. 

ΞΓ.f)(ιJ ιτιiJς fχω μιτ 11οστιΊ. μιJΙ, Γ.\'Ιl μι,,·οιτrί.τι ψιιιι κι ιίιτω:11ημνο. 
δι',σκολο ιτολι', \'(J. τ6 οιυσιίσω. [ lr>ι':ιτ1:ι \'11. \'l(;)(ί(i) ιτιϊ, ω.ΙΠl\'('>;. Ι\Ί 

άιτό τή σκ1'>,·ι γιι'ι νι1 κιη<φΟωσω ,·ιί. το όω(\(J,. κυί ,·ιi φω.σω». 
Μυϊ1 φαίνετω τϊι. λι'>γω ιιι',τu μϊις όί,·01,\' ι1νr1.rι.1,φη την ι:ι,:ονu 

τοϊι Μι:γι'ιλου θι:ίου (j:\i'JDIII. ζι1J'(fJ11φιά 1.01,σμl:\'η στι, φι11ς Φιί.
ρος ϊ,ιτr.ρλαμιτρος μr.ς στι'> σκυωόι τοίJ κόσμοι, μιις 1ιι 1•• unι:ιιίςι:ι 
ι'ι.ιτ6 c'φι:ηΊ, τι) κιικό τι'>,· Ιlιισίl\·ίζι:ι. ί\1Γις ί'Jί,η Οu1>1 1ι,ς. 1ιιις γψιζι:ι 
Uιτίδα. μας f\οηΟα. ,·ά κυιτάξουμι; τ<'>ν ιl \' Ο 1J ι1J ιτ 11 ξ11.\·ιι. κιιι ,·ιί. ιτι
στι�ψουμι: σ' αι'ηό,•. 



Ό Τζόφρεϊ Χόδσον αναπτύσσει τί κινδύνους 
συνεπάγεται ό Πνευματισμός 

(Theosophy in New Zealand) 

Χωρίς άμφιβολία, πολλά άξιόλοyα στοιχεία έφθασαν στόν κό
σμο μέσω τοΟ πνεuματισμοΟ. Ή θρησκευτική ζωή καί σκέψις 
ήπειλοϋντο σοβαρά κατά τόν περασμένο αίώνα, άπό τήν θεωρία 
ηϊς ύλιστικής έξελίξεως καί τίς έκδηλώσεις έπαρκείας τών με
γάλων ύλιστών έπιστημόνων Δαρβίνου, Χαίyκελ, Χάξλεϋ, Τίνταλ, 
Σπένσερ καί άλλων. Τότε, τά φuοικώς άνεξήyητα φαινόμενα, τά 
μέσω μέντιουμ παραγόμενα, προεκάλεσαν, ίδιαίτερα οτήν Άμε
ρικτi, κατά τό δεύτερον ημιοu τοΟ 19ou αίώνος, τό σπάσιμο τής 
κρούστας τής ύλιοτικής σκέψεως, ή όποία έξαπλώνετο ατόν Δυ
τικό κόσμο. Ό κόσμος όφείλει, λοιπόν, εύyνωμοούνη ατά μέ
ντιουμ καί στούς διαισθητικούς. 

Τό χρέος αύτό έπαuξάνεται άπό τό γεγονός οτι, χάρις είς ττiν 
έρyαοία τώ_ν διαμέσων, έκατομμύρια άνθρώπων, έπείοθηοαν, 
όρθώς η πεπλανημένως, περί ύπάρξεως ζωής μετά θάνατον, καί 
έκατομμύρια άνθρώπων βρτϊκαν παρηγοριά ατόν πόνο τους. Πε
ραιτέρω, μέγας άριθμός άνθρώπων, έκ τών όποίων πολλοί δέν 
έκινοϋντο άπό καθαρώς πνευματικό ένδιαφέρον, μετεστράφη
οαv πρός τήν φιλοσοφία καί τήν θρησκεία, χάρις είς τίς έμπει
ρίες καί τίς διδασκαλίες τοΟ πνεuματιομοΟ. 

Άνακύπτει ομως ένα πρόβλημα ατόν μελετητή, ό όποίος θά 
ηθελε v· άποκτήοη γνώση διά τής ψυχικής έρεύνης, διότι έάν 
πειραματισθτϊ ό ϊδιος, οπως είναι φυσικό νά σuμβή άρyότερα rϊ 
γρηγορότερα, θ' άντιμετωπίοη τούλάχιοτον πέντε δυσκολίες. 

Ή πρ�ηη δυσκολία συναντάται στό γεγονός οτι, άκόμη καί 
στον ειναι βεβαιωμένη ή έντιμότης τοΟ διαμέσου, ό έμφανιζόμε
νος ώς έπικοινωνών rϊ έλέyχων είναι άόρατος. Ή ίδιότης τοu βα
σίζεται μονάχο οττiν δική τοu δήλωσι. Έάν δέ πρόκειται νά έκτι
μηθιϊ ή άξία τοu άπό τίς διδόμενες διδασκαλίες, ή παγκόσμια 
έμπειρία μός λέγει οτι δέν έχει ποτέ δοθεί τίποτε πού νά ύπολο
yίζεται ώς φιλοσοφική η πνευματική άλήθεια, πού δέν εύρίοκετο 
ηδη καί μάλιστα οέ πολύ μεγαλύτερη πληρότητα οτίς διδασκα
λίες τοΟ ΧριοτιανιομοΟ καί τιϊς άνατολικής φιλοσοφίας. 

·Η δεύτερη δυσκολία άνακύπτει άπό τό γεγονός οτι εινοι
πρακτικώς άδύνατον ατόν μή διορατικόν σπουδαστή, κατά τήν 
διάρκεια μιός «οεάνς», νά ξεχωρίση τόν ύποτιθέμενον άόρατον 
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επικοιvω,ισν ιιr, ιιr, υu-ιLιιΊ11ιεc, 11 1111 ur._ψLΙL, rr1u ιιt.ιJr1(ίJιιιιι, 11 
ιων λ 1JιιIων 111ιr1υvιων 

Η ι fJ ι ι Ι Ι ι'J υ r J κ I J Λ Ι I Ι ,_ ι v ι ι r.J Ι ι r , 11 ι, ι ι rι I ι c , , : ι.,, ! , ι / ι,, ι , . , , , ιι : r1 ι ι ι., 
ClVIIK(.J(l/(;JUUL, Ι lt.μι UI li,IJψLJt_j(K(_,J / f\U(Jjιω; 
r"JLV I1Iιr1μ,.ι ·Ι(Ι :-,Λr.γ;U11, υ,ιυι, υ_Ι·Ι r--'ll'Jl, ', 

μ11λλ1 ιλω<_, υ,; ιΊλλυ 61111 ι, '.Jt ι , 1Λλι I ιιι 11) ι II. 

.� υ ι ι ι; 1 , � υJ ., r J r ι J ι ι LJ \1 

; )ι,,1 ι r ί ;ι ιιJ ι c.,fJι)ιJ .ι ι f( ι 

11,1) 1 1 1·,1_ •lΙJΙΙι lliJIJrlJ 
1 1 ι υ υ u y κ μυ u υ ι ι, γ v ι_,η I ι,JΙΙ ", 11 ι v ι 11 ι ,, 1 , ' ι, 1 1 ι t ι ι J, , .J ι ι ω ι ) ι. _ ,, 
ο π υ u r"J υ υ ι I Ι ί, υ v ω ι':ι u υ κ, 1 λ υ ι ι 1 6 ι 1 1 Λ ε, c. 1 1 ''- r ι ι ι ι 1 , , ί, ι I μ 1 1 1 ιJ ι 1 1 ι I rj μ ιυ 
1111νιι yιι1 γνωυuι, 

Η ιcιυμιιι IJLJ(jr{(Jι\ill r\Vfll 011 Ι),_ Ι-ΙΙ ι ΙjΙΙ<Ι ••u .. ):,1,1111,1., ·'Λ,'Ι 
r)V.'�UfJIOKc. ltll U ltKUIVc,J'. 'J•., ·'JUVltμ, , J•., /11 , ,.ι,,ι ,'Jl j r·, /J, ... : 1• ',.'{'J
\lt,o/UV f::JLΙΙLΙ Γ'Ιl[ΙI r,,Ι;v J\/11, ΙlfλΛ.t.,Ι[•Ι, Ίc'I llir•>t,t,1,U /trl ιΙJIJ
Ομοu., Ο Οιιυιοι, ΙΙLμιυμι :'--1111 ,Jιυν ,',ιr,11 ιι,ι. ,, r'.,ιr ... , .: 1 , Ί1111υ1Iι1-
κοv xω1JU\J c.νω υι ,,ι::ιιr.UΙ Jt, ωι,1•,11c.,•/ΙI 11,III,ιιι,: 1 ,L,Jl)',Ι1J•, l_j llΙI
v ι ω L, c., κ ΟΙ Ι Λ ων CJ 1ι ι 1 : ι ; () , ι I ι υ ι L, \ ,_ v Ι ι, i - ι ν, ι 1 1 , 1 ι : / • ·, r 1' � ι 1 1 c , , ι ι , ω 1 ,
οrιυ. ύuι1κιι, υ 'ιι ,,, uνι_,1, ε:ιιΑ- 1,, ι ιι, ,:11ιΊ,;" 1ιιιι .1111111 c.rIιr,1:I-
11υvικη 11 ιιιι ΙΙJΙ,ΙιΙΚΙΙ :.,1κυι.(;_,1ίi 110Lt,' 1ι 1J'j.Jlrl ζl ι'Ι•)ΙL, ,.l'/ίli 
οrι 1ιειcι tiιι1"1ιv, ,J.\1 1,-u: 11 κιιι κι1 1ι, ,,., ωιο rιJu, rI·1, •η,,11,,.,ωL, Ι/, -
IIιuyμi:νου<_, (IVtJΙ LvliUl.JL, 6.·.·/ ι..;ιι, Ιψ,.μυ:ιυι ,•: fifJAJi 1,,_v,. :rJι fji_ 

ΓIVc..UilUίiOlΙK,:ι, ύιJ,,t.,Ι)( ι'-10'--Ιl., 1 ) Kt.V[f)U', [Ul, :ιι"U,J l<,ur, ,, ,'JIIJ
ψt:OύV[(JL, c,ilιιli ιJιι) .uI11ι,,u1, r1,ΛΊ1,;. ::,_ι1a,: ,�r ι ,,_,1111 ,'.υι·.μι1 
CIO[\JIKLI. C:IIOίit\.WL, \ιl.U1'V !Ιυ\,., 1)LJ1 .• •J 1 1,Ι ['ΙΙ c.111.ΙJI ,.ιε ΙιJ (ΙL'�ι 
κοv f\LΙΙ ιcι κuιωι,.uu ι:uιι '"υ 11:- C;ι,ι ,1\ u,,ι r..•ιι r:11,,uLίU ,1- , ι rι:ι 

θυvυ ro Αι 10 ΙLΙ ύuy •/f)lψ ι- ιι: ιr.ι ιωv uευυοψω, όιC,ωJr ΓlΛω ι ξ,,ιιιJ
με Οιι vι cιvθρωι1ιν,,ι.; rrν,:uμυιικ.,ι, uιrω,ξυι., '-1,\,:,ι;:c.,uι :r: ιrιι 
κοιvωvου1, με 5ι.1Llc..ύLΙ ι.,ιω 10 όuv(Jvrω ιιοιυν υc11,ικc1;χ._,μrιι,11I 
.,κελuφη, 

Πεμπτη, υ,',,\ Ο\ι κυι ιι.λt..uruicι όu0t,ολια :cιvuι οrι ,Jιον Ε.Π'JμL
\'0 κοομο. οπως ,-,υι ύC:: ιυjτυν εόω. urΊL;ρxouν no:.ΛJ c.ιι')r1 •ιvS:Jω
πωv, κο\ώv κl1KlJ\. κ,_ιι ιιόιοψοpων Mt. οπαν1ε'--, εξυιμεοιιc, σrιυ<_, 
ητcιv η πεp1πτωοιι.; rou Σc:: 1J Apθoup r<.ovuv Ντοι,λ, ο οποϊοί,. ,,1-
pηοθω εν ποpοοω un,ΌτηrJ1ζε τις θεοοοφ1κες διόuσκΓJλιες δι
δοσκολιες μεοω μεvτιοuμ οπο πνεuμοτιι<ώς npοI1γμενες οvτο
τητες είναι οποvιες Βεβωωc, .:c\Ouv διατυπωθεί ισχυpιοuοι πεpι 
λη εως ι αο,-,υλιω1, LlllU ,ιεγο>ωuς όιοvοητοc;. οκομ•1 και ono 
τον Ιηοοϋ Χ ιοτο r-:ι11 ιοv ΒοuδδLΙ. η δ1εpεuv1101ς ομως δεν τους 
επιβεβοιωοε Ο ιδιος ο οε" τI1ς · ε•ι μποpεϊ ν'Ο ι:λεγξη Τοϋτο ει
ναι δuvoτov να εκλι)ψΌ'l ωL, π \εοvε;-. rημα, ολλο ε.;c�ς εpεu•ιητ ης 
δεν το οποδεχετnι Μι1 ,ιοω. ωϋω θα ετειvε ο την εξοφο .ι,Ο! τ r c; 
πνεuμcηικτϊς τοu πpυτοβοu \ιος 

Υποp\ει i\ίll ενΩς cl \\ος πολu με11ολuτεpος s<1vouvoc; Aro 
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τήν στιγμή πού θ' άnοφασίση νά nειραματισθή προσωπικώς μετά 
μεσαζόντων, θ' άρχίσουν ν' άnειλούνται ή φυσική, ήθική καί νοη

τική του ύγεία. Όμιλώ έκ πείρας, διότι έnί 50 περίπου έτη προ
σέφερα τίς ύnηρεσίες μου ώς σύμβουλος είς περιπτώσεις θερα

πείας πασχόντων άnό nνευματιστικήν έμnειρία. 

Ποιό είναι τό συμπέρασμά μου άnό τίς παρατηρήσεις αύτές; 

Μήπως θά ήτο δυνατόν, όnαξ άναγνωρισθή ό κίνδυνος τής άnο
κτήσεως γνώσεων διά παραδόσεως τού νού σέ όντότητες άόρα

τες καί άνεξέλεγκτες, θά εύρίσκετο όλλη μέθοδος προτιμητέα; 

'Υπάρχει τέτοια μέθοδος; 'Υπάρχει όδός nρός τό διανοητικό καί 
πνευματικό φώς; 

Βεβαίως! Καί εύτυχώςΙ Ή μέθοδος καί ή όδός πού όδηγούν 

μέ άσφάλεια καί χωρίς κίνδυνο είναι άφ' ένός ή μελέτη τής Θεο
σοφίας καί άφ' έτέρου ή όσκησις τής Γιόγκα χάριν αύτο-φωτι
σμού. Αί δύο αύταί μέθοδοι μπορούν νά δώσουν στό ότομον όχι 

μόνον άnόκρυφες, φιλοσοφικές καί πνευματικές γνώσεις, άλλά 

καί τήν εύτυχία γιά τήν άρμονία στή ζωή. 

Ή Θεοσοφία μού έδίδαξε τούλάχιστον ένα πράγμα πού έλnί
ζω νά μή τό ξεχάσω ποτέ. 'Ότι Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ΕΝΤΟΣ μας, κα

θώς καί ή ΣΟΦΙΑ καί ή ΓΝΩΣΙΣ. Στήν πεμπτουσία της ή Θεοσο
φία δέν είναι ή έξωτερική σοφία άnό έναν έξωθεν Θεό, άλλά εί

ναι ή σοφία τού έντός ήμών Θεού. «Ούκ οϊδατε ότι ναός Θεού 
έστέ καί τό πνεύμα τού Θεού οίκεί έν ύμίν;» (Α Κορινθ. Γ 16) 

Σκοπός τού άνθρώnου πρέπει νά είναι ό αύτο-έλεγχος. Ή άnε
ρίσκεnτη ύnαγωγή τής προσωπικής θελήσεως ατόν έλεγχο άλ
λου δέν μπορεί νά όδηγήση ατόν φωτισμό. 

"Ας ένθυμηθούμε καί τί έλεγε ή ·Έλενα Πετρόβνα Μnλαβά

τσκυ στά «Χρυσά σκαλοπάτια» τής άτραnού nρός τήν γνώσιν: 

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

τής 'Αλήθειας. Θαρραλέα άντοχή στήν προσωπική άδικία. 'Ελεύ
θερη διακήρυξις άρχών. Γενναία ύnεράσnισις τών θυμάτων τής 

άδικίας. Συνεχής ένατένισις τού άνθρώnινου ίδεώδους προόδου 

καί τελειοποιήσεως, σύμφωνα μέ τήν ίερή έnιστήμη - αύτά είναι 

τά χρυσά σκαλοπάτια τής πνευματικής κλίμακας nρός άναρρίχη

σιν τού Μαθητού nρός τόν Ναόν τής Θείας Σοφίας. 

Geoffrey Hodson 
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ΜΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥ � ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ: «Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙ

ΡΗΝΗΣ» Ποιήματα 

Uι ΠίJιΙJΙf<, f ινrιι λιγυι 

(JI l ifJΙ,J, (, rιμr lfJ(Jιrιι l 

AψOfJιΙJJΙCJC, <rurηfJικruc, Ur<rv H1Ur111fμιvrι 1JrrIv EΙ.λrΊi',rr HJ 

κλoψOfJcr κ<rι 111<1 rr<ιιιιrι�ιι ουλλυγιι Ηrι rcrUc μηνrr 1:_γγfJCι<r,,rrrι <Jr<r 

11ίJλιιrψ1ίJ11<1 λογ<ιr,χνικrι οωμrrrΕιcι κ<rι εvcr vi:o 11ελυc, crrtιCJΙJ ΙΙfΗJ 

χι rfHJrurrιo<J, rμrcr ολιγr,οέλιtJίr ΓJιfJ\Hrfιc'rκιrr <Jrι;,ιrJrrλ<J�ΓJc, ιrvrιλ<rμ 

ΙJcΊvι 1(11 Κ(ΙVίΙ(, γι<ΙΙΙ IIJV «rroίηar)n οιιι(J(r(ουν μυvυ (JΙJ(Jι lll)rJllV 

Ι<ιυ101I1Ic1 "λυγιJ1Εχv11,, Σuvcrrωc, ιJι rroιrιr,(, cιvcιι <ιμέιμ 1 1 1ιJι Mrr 

λιorrr οι cΙΙΟΧίC, 1IιrrJu11uιrrc, rrvεuμrrrικηc, κrιι ηfJικηc, rrrιρrr�1JΓJC, λιγυ 

ο r ί ίJOΙJV ,,ι ημωι c, γ ιrr vrr ouvcιo r ε uuuv "λιrfJρω<ι f3ήμcr Ιll r r)v <rvrr 

o<r rrιc, ΓΙ<ΙΙfJΙΟΟC,» Κμίμιr Γrrιιι μ<Jvc'rx<r μΕ rov λιγυurυυc, ωμ,μυυς

I10I111εc, κιrr rifJωEc, 10 ιλλ11vικο Orιμrr<JC, πrrcΊ(Ει rrc, Irεη1,ι., της 

fJ<ψf\cψόrr1rιrc, 

Οι ιιιιχυι rr)c, ΜίνlΙC, Πει Βεν rιr,uurrcrOuuv vll υυνΟεαουν μιυ 

ο uvc ι υλίcr μι κ fH�v , ιγγε λωv r ηv ΙJJ fJU r ruu μυ ρ ιcΊο, ,, ξυ λι vo ι ο τc ι υ fJCJi 

χ<ιfΗικωvουv 

Ο<Ίv<ι r oc, μι_ 

ro rΙfJO,ιωrrυ r11c, γ11c, κιrι 11 fΗrόιΕν,rJγ,ι<ι urr-'1vJΙ.fΓ(IJ 

1 ηv (ΙV(Ι(J(Ι Τ 11c, f3μυχηc, 

Αυριο ιιου fJιr ι<cιιγσvΗιι πcr \ι 

or ομιφφεc, μvήμtc, οτηc, rnιβιωυηc, 

10 fJωμΟ OUUfTJL) Ιω\/1(1(, 'ιιll Γl(lfJO\ 

κιrι γιιr 1Iε \λον fJcrxε ιc, rψυοΟ, οε ι cιλ.\11 

μι<ι xrrvι'φrr εvσ,;ηc, στο κομπο\οι τω\ ωρωv 

AufJιo ,,!ίJ rι\rl',ωμcι E\OC, οΕι\ι'Ι(Jυ 

Οιr 11, ΊfJιετιιι πεr1ιοα6Εf)Ο η 11ovcτξ•cr σου 

Γιu \(Ι UΙΙCi!Jξ,ι crvΟρωπι,ο cιυ,) ο 'ιΡCΙί Ει 11 rrοιηrρ cr Κω όc;ο 

Οιι ί,ιc11Jκι1υ\ οι cκr1ηξ,ιc, τω, c11,οιξcrrικ.,1'. υι,Οων υι έρωτεc; θcι 

,((JlJ\ΙΙlfJιJU\» ΙΙ)\ rιοιηυ11 \ωfJC, c:JΙ'l ,.cι (]ι.,,. τ ",Jt• τοι:c, ηυιουp 

\ OUC, Τ ηι, 



Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΛΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά ΓpίlωΕiίι τυt1 «ΙΛΙΣΟΥ» Βουκου-
1)!:στiου 25. α· όροφος. Κωδ. ΙΟΑ 71. εί
\'ί!Ι ιίνοικτά κάθε ήμέρα άπό 10.30-1. 
έκτύς Σαββάτου καi Κ1,ριακ1Ίς-

ΕΜΒΑΣΜΑΤΛ 

Πrφακ11λοί'ψΕv. άποση:ί.λr.η; μf. τα
ι.υδρομ I κήν τϊ τραπεζι κήν έπι ταγτiν είς 
την δ1ιύθ1,νσ1\': «Πυλυδf. · κην ··Αντζακα. 
Βο\Jκουρι:στίυυ 25. ιϊ όροφος Κωδ. 
106 '1. "Λθτjνα;». Ί-J <'1ποστοί.τi μέ Τρίι
ΠΕζικτj i:1•τoi.τi μας δυσκυλ1-:ϊ>r.ι πολιΊ. 

ΣΥ'-ΙΔΡΟΜΗ ΙΛΙΣΟΥ 

Γlι\ το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
- ΓΙΛ το πω .. 1992:

2.000 Δρ;ι:.
- ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 1993:

2.500 Δρ;ι:.

ΓΙΑ το ΕΞΩΤΕΙ>ΙΚΟ 
- ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 1992

3.000 Δρχ.
- ΓIΛ το ΕΤΟΣ 1993:

3.500 Δρ;ι:.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

- ΒΛΣ. 1. ΛΑΖΛΝΑ: οι ΚΩΦΛΛΛ
ΛΟΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΚΛΙ ΣΤΗΝ
.'JΕΟΕ,\ΛΗ'-ΙΙΚΗ I Ι[ΖΟΓΙ >ΛΦIΑ

- ΙΊΕΤJ>ΟΥΛΑ ΛΛ. ΠΛΝΛΓ!ΩΤΙ..'.Η:
ΚΛΓΙΟΥ ΥΠΑΙ'ΧΕΙ το ΦΩΣ

μας 

ΑΝΤΙΓΙΡΟΣΩJ 101 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος: Ι Ιαν. Βλαχόποι,λος 
Βόλος: Γ. Κουκουβiνυς 
Λαμία: Γ. Μυυτάφης 
Λίίρισα: Ίσ. Φελλοι,ς 
Μι,τιλ jνη: Γ. Χωριατr.λί.ης 
Ξιίνθη: Μάριος Κουτσοι,ρiδης 
Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 
l'c:Ουμ\'Ο: "Λ \'τ. Βιστάκης 
Ρόδος: Ά \'τ. Ηr.ργωτης 
Σι\ρραι: · Λ νr:στης ΣιΊββας 
ΣGρος:Π. Ζαραφωνίτης 
Χηί.κίδιι: ι\ημ. ΔημαρF.λος 
Κί>προς: Θεοφ. Παναγιώτου. 

/. 1 !:.. ():._ 

Τ.Κ. 1720. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ. -ΙΊ-Η 15 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ IΛΙΣΟΣ» 
της θεοσοφικης Έτu.ιρiας 

έν Έλλάδι 
Βυυκουρr:στiου 2 5-Άθηναι Ι 06 71 

Ίδρυτής: 
t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΙ'ΟΓΙΟΥ ΛΟΣ 

'Εκδότης-Διr.υθυντής: 
Ποί.υδεύκηc "Λ ντCακα;: 
Τιμή ωΊ;ι:οι;:;: Δρχ sοό

ΜΛΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1993 
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FRANZ HARTMANN 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

Μία συστηματική παράθεση τών βασικών δι

δασκαλιών τού μεγαλύτερου Δυτικού άλχη

μιστή καί άποκρυφιστή άπό τόν διακεκριμέ-
. f 

νο έρευνητή καί Θεόσοφο Φράντς Χάρτμαν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38 - Άθήνα 106 78 
Τηλ. 363.0824- 362.9695 
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