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ΚΩΙΤΙ 1 \1 Ε.\ΙΣΣ.\ 1)01 ΙΟΊ' .\ΟΥ 

Γο α,·θο.; ωϊ, .\ωωϊ f:l\'Ul ε,·α ω11<1ιοτuω r,::,ωτιl\"Ο Ο.\'θο.;. μι: 
ιωλλuιτ;ωϊ\' σι,μ()ολισμό,·. ιτοϊ χρησιμωωιήθηl\"Ε r:ϊ,11ϊ τuτu. τι'>σο\' 
ιίιτο τω,.; Ί,·δο\,.; σέ θρησl\"t:ι,τιl\"έ.; ιτιφαστασr:ι.; Ι\"αί η:ί.ετέ.;. οσυ,· 
ι-:ιιι ι'tιτl1 ωι.; ϊφ;.,:ιιωι.; .\ίγι ιττωι.; 

ϊ) .\ωω.; t:ί,·uι ε,·u φι το,· ί δρο;.,:uρr:.;. Φ\ ετuι ϊ1φθό,·ω.; στι; 
δχθr:.; ωι, Γuγγη. ίιιτο ωι l'Jποιοι ί.ε'(ι-:τω δτι μετεφι-:11θη ι-:ατά τψ 
ιiρχuωτητu ϊιιτl) τοι,.; λί'(ι ιττιοι.; ίι::ρει.; στι.; δ;.,:θε.; ωϊ �είί.οι. Ιι:-
1χ)ί οί ΠlΗUμι1ι. ίψο\' ι-:uι ω φι το,·. Εί.; ω\.; ίιρχαίοι.; .-\ί'(ι πτίοι.; τό 
ι'Ί,·θο.; τοι', .\ωτοι' άιωτεί.l1ϊσε σι'μβοί.ο,· τοϊ ά,·uτι-:ί.ί.ο,·ω; ήί.ίοι. 
σιιμβολL1,· τη.; Ίο,·ιμοτητο.; ι-:αι τη.; εί Ι\"uριτιu.;. σι μβοί.ο,· τη.; uίω
,·ίu.; ,·ωτηω.;. ίιι-:ομη δε ι-:αι σιμβολο,· τη.; \1ετε,·σαρl\"cυσεω.;. Εί.; 
τιi.; έορτα.; ni.; lσιδο.; Ι\"αί τοι'- Όσίριδο.; έ;.,:ρησιμοιτοιειτο ει"φιΆτα-



!ΛΙΣΟ2 .. :

τα. καθώς καί σέ έργα Αίγυπτιακης τέχνης. σέ διακοσμήσεις Ναών. 
κιονοκράνων, τοιχογραφιών. άντικειμένων τέχνης καί ίδίως κο
σμημάτων έκ χρυσου. Είς τάς Ίνδίας κοσμε'ί τάς παγόδας καί τά 
άγάλματα των θεών. Οί ίνδικοί θεοί παρίστανται κατά τήν γέννησίν 
τους ξαπλωμένοι έπάνω σέ άνθος λωτου. Ειναι. λοιπόν. τό άνθος 
του Λωτου συνυφασμένον μέ τήν ζωήν των θεών. 

Έάν άναζητήσωμεv φιλοσοφικώτερους συμβολισμούς. θά άvα
τρέξωμεν είς τάς ίεράς Βέδας. τό πανάρχαιον ίερόν βιβλίον των Ίν
διων καί των Βραχμάνων. όπου άναγrάφεται: 

«'Όπως τό άνθος του Λωτου. του όποίου οί ρίζες ειναι βυθισμέ
νες στή λάσπη. άνοίγει τά πέταλά του στόν ηλιο. έτσι καί ή θεία 
ψυχή. φυλακισμένη στίς ύλικές μορφές, ύψώνεται πρός τό φως της 
ύπέρτατης Σοφίας». 

"Ας χρησιμοποιήσωμε τό συμβολισμό του /.ωτου γιά νά προσ
γειωθουμε. Καί ειναι πάντα καλό νά πατάη κανείς στερεά πάνω στή 
γη. 

Μέσα στή Θ. Ε. άκουμε τά ώραιότερα πράγματα γιά τόν κόσμο 
του καθαρου αίθέρος, έκε'ί όπου ό ηλιος λάμπει καθαρός καί ιiμόλυ
ντος. καί όπου τά άνθη του Λευκου Λωτου ιivοίγουv πασίχαρα τά 
πέταλά τους στίς χρυσαχτίδες του. 

"Ας μή λησμοvουμε όμως καί ας μή περιφροvουμε τ11 λάσπη, 
μέσα στ11ν όποία βυθίζονται οί ρίζες μας. Τό άνθος του Λωτου μπο
ρε'ί vά άνθισε 1ϊ vά μήv άνθισε ιiκόμη, ιiλλά οί ρίζες ειvαι πάντα βυ
θισμένες στή λάσπη. Δέν πρέπει vά περιφροvουμε τή λάσπη. δέν 
πρέπε1 vά περιφρονουμε τούς σπόρους πού δέv πέταξαν άκόμη βλα
στούς. πού δέv άνθισαν ιiκόμη λουλούδι. 

Στή Θ.Ε. δέv ύπάρχουν άγιοι. Μακάρι νά ύπηρχαv. ·Αλλά φο
βουμαι ότι δέν ύπάρχουv. όπως δέv ύπάρχουv πουθενά. Ύπάρχουv 
όμως άνθρωποι μέ καλή θέληση. Καί αύτό δέv ειvαι άσ11μαντο. Δέv 
άπέβαλαv άκόμη τά πάθη τους. όσοι έρχονται στή Θ.Ε., ιiλλιi μερι
κοί τά περιώρισαv. Δέν έκυριάρχησαv άκόμη έπάvω στόv κατώτε
ροv έαυτό τους τά μέλη της Θ.Ε .. άλλά μερικά τόν έχαλιvαγώγησαv 
κάπως. κατά τό μέτρον του δυvατου. 

Τ ά άλματα στήν έξέλιξη δέv ει ναι εϋκολα, ϊσως οϋτε καί δυνα
τά. "Ας μήν εϊμαστε άvυπόμονοι. Καί πρό παντός. ας μήν εϊμαστε 
άνυπόμοvοι γιά τούς αλλους. "Ας γίνουμε αύστηρότεροι γιά τούς 
έαυτούς μας. άλλ' έπιεικέστεροι. γιά τούς άλλους. 

Oi άνθρωποι δέv γίνονται άγγελοι άπό τή μιά στιγμή στήv άλλη. 
Χρειάζεται μακρά καί συνεχής προσπάθεια. Τό άνθος του Λωτου 
δέv άvθίζει άπό τή μιά. στιγμή στήv άλλη. Χρειάζεται vά τρέξουν 
πολλά νερά στόv Ίερό Γάγγη. ώς πού νά άvθίση ό Λωτός. Άλλά θ' 
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Η ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

'Ομιλία τής Μαίρης "Άντερσον στήν Θεοσοφική Έται
ρι'α στι'ς 19.10.1993 

ΜΕΤ ΑΦΡΑΣΗ: Γ. ΣΙΒΡΗ 

Τί είναι (έσωτερικός) στοχασμός; Μπορουμε vά κάνουμε διά
κριση μεταξύ έvός συγκεκριμένου εϊδους γνώσεως η στοχασμου 
πού μας βοηθά. vά λύσουμε εvα πρόβλημα, τόv στοχασμό ώς μιά 
ίκαvότητα (Σοφία) καί τόv ύπέρτατο στοχασμό η φωτισμό. Οί τρεις 
αύτές όψεις είναι στενά συνδεδεμένες. Τό θε'ίοv φως η ό έvτός 
ήμώv στοχασμός είναι ή πηγή του Στοχασμου η της Σοφίας ώς μία 
ίκαvότης, ή όποία έv συνεχεία έκφράζεται (η έκδηλώvεται) σέ λε
πτομερεις στοχασμούς. 'Επομένως πολλά πού θά μπορούσαμε vά 
πουμε γιά τούς λεπτομερεις στοχασμούς μπορουv vά έχουν έπίσης 
έφαρμογή. θεωρητικά, στό στοχασμό ύπό μία βαθύτερη έννοια. 
Αύτή είναι ή έσωτερική πλευρά. 

Έξωτερικά, ό στοχασμός έρχεται άπό γνώση ή όποία προκύ
πτει, άφ' έvός μέv άπό τήv συσσώρευση έvτυπώσεωv καί έμπειριώv 
άπό τίς πέντε αίσθήσεις καί άφ' έτέρου άπό δτι ό νους κατασκευά
ζει περί αύτώv. Δέv μπορούμε δμως vά πουμε: Έδώ είναι πού στα
ματουμε vά συλλέγουμε γεγονότα καί άρχίζουμε vά έργαζόμεθα έπ' 
αύτώv μέ τόv νου. Μόλις, έvεργοποιουvται οί πέντε αίσθήσεις, αύτό 
πού έχει άποκλιθει ό Ραγιάς η βασιλεύς των αίσθήσεωv,τό Μάνας, 
ό νους, έvεργοποιειται έπίσης καί συντονίζει τίς έvτυπώσεις πού 
έλαβε άπό τίς αίσθήσεις. Τό κατώφλιον μεταξύ τώv αίσθήσεωv καί 
του νου συvαvταται σχεδόν άσυvείδητα. 

Τότε ό νους άρχίζει vά έργάζεται συνειδητά. Έξετάζουμε τά γε
γονότα πού έχουν φέρει στήv προσοχή μας οί αίσθήσεις καί τά 
όποια ό νους έχει ηδη συντονίσει, καί βγάζαμε συμπεράσματα. 
Έδώ συvαvταται συχνά εvα άλλο κατώφλια, τό κατώφλιον μεταξύ 
νου καί διαισθήσεως. 

'Ένα παράδειγμα: 'Ένας ντετέκτιβ συλλέγει έvτυπώσεις, πού ψά
χνει γιά έvδείξεις (ϊχvη) μέ τίς πέντε αισθήσεις του. Συχνά χρησι-
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ι,τημ11 ιJπω.,: Ι--.ΊΙΙ πιφ· 1:ιι--:ι.ημιιτ1Jι.ιιγι1ι 1:τι1ι., ι,1·τ11ι ,,1,ι μ,,1·111· ι1ιτ,ι
(ιJ\' \'()\ . tl././.11 J-.:tll (1,/(() τη,· ι)ΙΙJ.trrlJ11rr11 l l 1 Jt\' 1ιμωc μι rιιrrτη ,:,·1,1> ι,ι.,:
11 τυ.ι:1 ω.ιιι "\'ιΗ.,: !Jιι π1Jυτ1:1 ,·ιι 1:1,1:1 1:1> rι1.r11J1:ι ι:1·τυ.τι,.Ί1 Κω τιι. rrι -
,ιι1ιι:1)(Jrrμt1.τ11 1τι1ι, 1Ι\'ί/.11ί1·rι1ι ι)t<J. τ1i� 1)Ιι1ιrrΙJηr,1:ιu.: ΙJι1 ;τ,,1.ιτ1:1 ,·11. 1:�ι:-
r11.r1tJ1ι1,,· ΙJ./Τ( ► [()\' \'()\. ·ι.τ.,ι \'Ι>t•; 1--.ΊΙ.1 ()IIJtrrtJψ,ι.,: ,11 '.'<:f)(ll�()\'HII.

\1111 l)1:,,rr11φ11--.Ί'i,.: 11.τιι11,1ι:ι,ι�. ω τ11 ,-iι:1· ι:ί,·111 1--.ΙΗΙ ,c<JΙ μιΊ; 1:ι--:
nι.ηrrrr1:1 \r1φιυ.ι;ι.,:. ,1μ11. t Jt μ1: rιιι ϊ1ι1· 1--.Ίιτωτ1:,1" ,:11.1 ιι,·ι,ι:ι:1>1> 1·ι1ί.
111.1.11 1,11111'/.':1 rrr111· Ιψlt(μ11.τ11--.Ί1τ11τ11. μ,ι,·11\' i'\'H� νοϊ,�. ::ι,ι μ::ιφ,:i \'Ιι 

1.(1·111 1--.·t1.1J11.11,1.: η ι11-:ι1.llt1.1'c1>.,: 11-:11.1 ,11--.11.ΙΙιψτι,.,:. ΙJίΙΙ\' 1--.1 ΙΙ1.,11ι1τιι.1 ιι;τ,>
1:ιω1οτ1,:1:.,: ι:τι1tJι,�ι11:.: ι--:ω 1:1,·ιι.1 ι--:ιιUιφ,,.,: ,ηω· ι.η11μ,1,·ι:ι τ1ι1· 1:ω :ι>
,,Η 1,1: ,ίriι>ι.η 11'(11.11111--.Ί11 rrι11,11ι1 2.τη1 τυ.ι:1 τ11.1ιι. τι1:1Ητιτι,ι11η. η ci1ι1.1-
ι,tJηrr11 ,ιιτιι,1>1:ί 1·11. ι.ι:ιτ1111'(ΙJιτι:ι 1--.ΊΙ.t ι> 2.:ι1;υ11μ,1.,: μrι111Η:i ,·ιι. ι--:ιι.τιω:η
ι:ι11ι1--.·r,1.:.

Ι· τηι η,,.-;,,,: n: 11,\.: CιJ\' rrcιΙ/Ι!Π_ιι,, ΙiιΗrr►:1:τιι.ι η .,11· υ·τιι:ιr-Ίl .,,.-ι;
ΨΙ). 01,.\· ιι1Τι)[1:ί.ι:rr,ιω τι\: ,J,ΊιΗίl.,: ι'1 ϊι'iιrι. tΊ rrι--:ι:ψι� (iιιψΟι:τυι. '() \'ιJ\.,:
1ι\·ιιrτη,11σ1:τ1ιι γω ,·,ι Ξ,ι:ιτ1: 1 1ιιrrΟ1:ί. 11 1:\·τι1.τι1--.Ίl rrι--:ι:1uι� 1:1\·ιιι ϊ>n:ω� τιι
Ιl1:1ψιιt\'\Jμt:\'\' η:,χ> \1ι:γιιί.η ιωrrιηη.,: τ11.,: ι:\η1γι:ιυ .,:  ιϊ τω rιιφ<οη
Ι)1:1ψι1τ11τι>.:Ι 1:ι\·1ιι ίl\'Ιl'(Ι--.Ιιω ;φι,· 11,Jιι.rrι:ι τιJ \'t:ιJιJ Κιιι ι'Jτω· l-\ 1

111.σι:1.
,\ιυ11Ι)1:τ1ιι Ι--.Ίιι ι τιιφι.ι:1 _ιι,11·,,1· ιιτμι1.;.

Κυτι ιτιι,,,,μιΨ' J-.:((\'l\\•μ1: rrτη\· 1--.·ιιt)ημr:11ι\·η �ωη μι: ηJιιΙ\ι.ημυτιι. 
ι:η:ι τιυ\· ,'�τι,\\ω\' μτι,J 1 11:i \'ιι σι ί.ί.11γt�Lψ1:1Jιι 1:;,:ι μιιι--:1111\·. 1 ι-:Τοω.; rrι ί.
ι.,,'(t(ψι'� L·,μι'tlι�ιι ιιr: τη,· ί)ι:11,ιι1ι\·(Τ1] :ι,,· 1 ι><ι;:,1.: Ξιι.ι),·ιι--:ιι. ϊ ί[ίJι)/f:ι
1:\'(l Ι))]'(μrι 1--.((\ (Τ\•\'ι:tι'iητι)J(\)\U\μr:. ίrrω.,: 1--."ίΙ.:ίl τη,·\'\ ιτιι .. ι'ηι το iίΙ)l)
Ιlλημιι πιιι,1:ι \'ίl ι:ι1νι :-: 1 1,ψί.ημιι. 1--..ιιι μ1: :ι1 ι:�ι;J.,: :11.; 1Ίμι:,Jι1.; (Τ:ψ· 1--.·11-
ι)ημι-: 1 \\\''l �ωη. ι-:ι\'ίιι ι.ι μα,, 

'() ι:,ηστημω,· Jίι)[ ιΊcνω.ι-:iηιι _ιιΕ ί:\'(l Γ.1)01-\i.ημιι J-.:(1ί(f ίη'-' ι:1)Ε\ \'(f 

i:;ι:1:ι τφ· ϊι)ιιι r:μrιι-:φω. 'ί.:1)'(ιι�ι:ηιι σι--:ί.η(Κt Γ.ί11·(,J στσ :τ 1
1ΟΙ)i.ημυ.

ι-:ξι: τ(ι�L1,·τιι.; τ,1 ιΊιω δλε.,: τι.; γι,1\·ιι-:.;. ϊι,·τιμι:τω;�:ι�ο\·ω.; οί.ι-;.; τί.; :τι
θll\υΤηη:� 1.ωf1t.; ,·ιι ι--:ιιτιιί.η�ει σι-: ι--:ιι;:,,ω σι μπρασμυ . .\lεΤα ι.αί.υ
ιΨJ\'ι-:ι ι--:ιιι J-.:((\ϊ-:ι r-Ίtίt (l/./.ι) 'Ίσω.; ττuι�Εt με τα ;τιιιοια ΤΟ\• η ;τηγuί,·ει
ω,· σι--:ι Ι.L) γιιι μιιι Ι:\,)ί.τιι i1 ίiιuΙ:\α�ι:ι �:\'U _ιη θ1σ:,1,1η_ιιu i'j �υηΟω:ι :τi
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γυναικα του νά στεγνώσει τά πιάτα. tϊ παίρνει εναν ϋπνο. Καί ξαφνι
κά βλέπει τriν λύση είς τό πρόβλημά του. Κατά τriν χαλάρωση η τόν 
ϋπνο ti έντατική έργασία του νου σταμάτησε καί ενα βαθύτερο 
στρώμα συνειδ1iσεως - η διαίσθησις- τέθηκε σέ λειτουργία (μπηκε 
στό παιχνίδι). Αυτό ομως δέν θά 11ταν δυνατόν χωρίς τtiν προηγού
μενη έvτατική δραστηριότητα του νου. 

Σtiμερα οί έπιστήμοvες έργάζοvται συχνά σέ όμάδες. Θερμαί
νουν τri σκέψη τους μέ έντατικ1i συζ11τηση ο.τι συχνά όνομάζεται 
f.γκεφαλική θύελλα (η διέγερσις). Σέ μία πραγματικti συζtiτηση
υπάρχει άμοιβαία διι::γερσις. Κάθε συμμετέχων μποpει νά σκεφθει
καί vά έκφράσει άvεξάpτητu καί δέν σκέπτεται αυτό πού οί άλλοι
προτείνουν οτι θά. πρέπει (vά σκεφθει). Τέτοιες άληθιvές συζητή
σεις γίνονται καί μεταξύ άτόμωv πού έvδιαφέροvται γιά πνευματικά
θέματα. δηλ. θεοσόφων. καί αυτούς βοηθουv στήν έπίλυση προ
βλημάτων. Κανείς ομως δέν θά πρέπει vά μονοπωλει τri συζ11τηση
καί εϊτε νά έπηpεάσει τούς άλλους 1ϊ νά τούς όδηγήσει σέ άντίθεση
1ϊ σιωπ11. Στriν περίπτωση μιας άληθινης συζητήσεως στήν όποία ό
καθένας παίρνει μέρος έθελοντικά καί άνεξάpτητα. ενας νtος στο

χασμός μποpει νά i:μφανισθεί.

'Όσο πολύτιμη καί χρήσιμη μποpει νά είναι μιά όμαδικti εργα
σία. δέν τήν θεωρώ ώς μία όδόν πpός τόν στοχασμόν μέ τήν άνώτε
pη έννοια. άλλά. τό πολύ. ώς βοηθητική γιά τήv έπίλυση ένός προ
βλήματος η νά συμβάλει στriν άνάπτυξη μιας κάποιας ίκανότητος η 
ένός στοχασμου. Ό άvώτεpος πνευματικός Στοχασμός πρέπει νά 
έπιτευχθει άπό τό ϊδιο τό άτομο. Μπορει κάποιος. σάv άποη:λεσμα 
του κάρμα του, νά είναι εiς θέσηv νά λάβει πολύτιμη βοήθεια στ6 
πλαίσια μιας όμάδος. Κανείς ομως δέv ύποπτεύεται άpκετά τόv κίν
δυνο vά έπηpεασθει άπό άλλους tϊ vά δεχθει μιάv έξουσία, επίσης 
μέσα σέ μιά όμάδα. Τέτοια έπιppο11 είναι περισσότερο σάv όπισθο
δpόμηση σ' εvα προγενέστερο άvθpώπιvο στάδιο (πpίv άvαπτυχθει 
ό νους). παρά μία πρόοδος πρός τόv άληθιvό Στοχασμό (πέρα άπό 
τόv νου). 

Ή έvότης μας μέ τούς άλλους δέv βρίσκεται C"� έξωτερικά πράγ
ματα άλλά στό βαθύτερο είναι της ύπάρξεώς μας. Ή όδός πρός αυ
τήν τήv έvότητα βρίσκεται βαθειά μέσα μας. Κάποιος κάποτε τόνι
σε τήν όμοιότητα μεταξύ των Γαλλικών λέξεων solitcιiΓe καί soli
daire: vά είσαι δηλαδή μοναχικός η μόνος καί vά αισθάνεσαι μονα
ξιά μέ τούς άλλους. 'Όταν κανείς αποσύρεται στόv έαυτό του γιά νά 
εισχωρήσει βαθύτερα. μποpει. έάv έχει ο)ριμάσει ό χρόνος. νύ. φθά
σει σέ εvαν άληθιvό στοχασμό άvuφοpικως μέ τήv έvότητά του μr, 
τά. πάντα. 



1/(J/(J:_ 1//'(J:_ /(J\ l.:..!.!/ /./'/f..ΙJ:../ (J\ Ι:..\/(J __ _ 

Ι ΙιΗJσωιιιt-:υ 1:γω ό1Λ' 110,ιιJΙ. ιJϊ,μυι μι: μυ�ι,:ι; ,.ι1·1 1 σ1.ι;. μι(ι,.·η
Ι,Π\'(ιJ!ίΙΙ. Jl 11 .. Ίηιιι ιψιι.όι .. ΊJΙ,; ()llJ./.ΙJ(ΙrJμι)\; μι: '-Ϊ J.Π()l(J 1:πιόιω,:ιψι:Ι'ΙΙ
ιι.π,ιτι:1.1:σμιι. ι,>; μ1:συ. ,'ψο; ι,11· πτιJ,111.σμ,1. \Ιπ,φι:i ω τιι Ι'ΙJ. u.ιωj\01-1·
ιιJ u ... Ί>ιj\ι,J; u1·ιιΙJ1:τι>. ιι.rω rη1· ι1.;ωψι1 ϊΊτι σψ1:τιι.ψί�ι>1'τιι.ι τη1· 1:ί.1:1 -
U1: 1Jtu μυ.; - τη1· 1:ι.1:11U1: 1 >ω ΠtJΙ μϊι.; ι:πιη)1:π1:ι σω· υ.1'0 1 )ι,Jπι1·ιι. 111·τ1ι.
\'(L (J\'ΙlζηιησιJΙ,ίΙΙ: t-:lll \'(J_ ΙJ.t-:ιJ/.ι)\,Οησυι,μι: Tfl\' nι .. ·η μυ.; IJ.Tj)(J.Π(J. υt-:υμι]
,.Ί ii1· uι",ω σημωνι:ι ϊ"ηι .. ν1·1Jt,μ1: φ1ι.ι1·ιψ1:1·ι,.-ιi. ϊJ\υητιι. ιφυ.γμυιιL.

11 ϊJΩιJ; Πι)ι>; ι,11· 2..τιι,111.σμιJ ΙJ 1>ισt-:1.τω n 1Juψ11.\'(1J; στη όιιι.1·ιΗιι
11'()\,). Ι ι μ1ω 1>ιJ\1μι: ϊ-'ψω; \'ΙJ. ,ωιμι: (llJ. [()1,' "Υu ... ·ω[\ιJ .\Ιπωμ1 .. [()\'
l'1ψu1·u. .\Ιυ,ιιψrτι. ,.Ί Ι.ι ίtJΙ' Κ 1JΙ(JΙ'<1.μυ1φιι. Κωυ; υπι"J ω τίJ\; nιΛ'
11 [(1\' ί.ιψΠj)ίJl όιωυητιιι · 11 ()l(J\'UΙ][t .. ,'1 tψω; ί.uμ1ψιΗ1 1; ()!;\' 1;ι1·ω
ιι1·u.γ .. νστι,:ιι 1·ιJ11,ιωσ1,1·η. Κω υ; μφ· ξ1:,11·ιιμ1: δτι 1:11.1· ,:υπυιο; π·
ω,rη τψ· ι:1·σ1ψ,.·ωσ11 φ11ι1·1:ωι 1υ ξι-:π1:1)\·ω:ι το 6ιιJ.Ιυητιt-:ο στuriω
t-:ω Ι'Ιl .. υτu,.·τιΊ. 1:1·ιι1· μι 1111.,ι 2.. τυ;ι:ιωμu t-:1nu ri.μι:σι> τιJοπι>. ι:ι1·rιι
πυί.ι, πιΟυ1·ι>Ι' ιΗι u.ι,το; i:;ι: �:ι ΙLrτt-:ησ1:ι τη riιu1υιri. τ,>ι 1:1·τυτι,.·6 σι:
πι)οη 1'ιΗ,μυ·�:; 1:1·σrψt-:ωίπι;. Κω τ11 ιφι>σωπιι. πω υ1·υ.φ1:1Jυμι: Ί"
\IH11tμ1:. 1' \Ι11,111,1σι t-:(�l κ,)l(Τ\'(ψΟΙ jHl. πu,)· δί.01· ϊσω; \'fJ. μ1i1· 1:ί
,111\' 1:y,:1,t-:ι.ω μιιUηση. ιί;ι:ω· δμω; μίω· (>ξι τιηφ· όω1·οιω·.

·_.\1'Ηφψrψ1: στψ ι'ψ;ι:η διι L1 σω;ι:uσμι'J; ι:ί1·ω ϊιποτι":ί.1:σμιι.
y1•ιιJσr:ω;. Ί 1 '(Ι'ωσι; ωιι t-:υσμοι μiΌι; μι:ωόίόι:ωι ι:ί; {μιι; όιϊι τΙJJΙ'
ι1ίσΟησ1:ω1· ιΊπσ μLψφ1i1' ι:νη,πωσι-:ω1· ,:ω -�:μπι:ψιc,JΙ'. ι:πί τΙJJ\' 6πυίι,JΙ'
ι\ Ι'LJt,; - ιϊ; π,1,JσU1:συι,μι:: σ1,1·όωμι:1-υ; μι: ω uίσΟιiμιηu - ίφ;ι:ι�ι:ι
1υ 1:,ηιι�Εωι.

Ί 1 6ιυ1'LΗlτι,.·η ωΊτη ό 11uστη,1ιοτη; Uί1 π11ι:πι:ι 1·ι1 6ό1l'(ι:i στ6 Στυ
χιωμο. στη1· π1Jί1ξη δμω; σι,;ι:1·ι1 άπυτι-:ί.ι:ί ι:μπό6ιυ '(tύ τι) στυ;ι:υσμl'>.
Ξι:,1υ1ιμι-: π11ιιγματι τό1· ,.-ϊ)σμο πυ\ μα; πψφύί.ί.ι:ι. __ 'υ-:1· '(Ι'ωρί�υι μι:
ΙίLΗι: τιι ϊιSιu ω Πf1αγμυτυ. μι)Ι'ΟΙ' τι11· ι-:ί1-:ό1·υ πο\ 1-:ιηtωt-:ι:1,ύ�οι,μι:
γι· ωΊω. Ό Ι'L)ι,; Οα π1)ι:πι-:ι ,·ύ ,:ί1·αι i:1·(1ς ,:υUr1ι-:;ττη; ποϊ, (11·τω'Ut-:i.u
ω πρuyμuω οπως ι-:ί,·uι. Ι Ιοσυ σ1ι;ι:1·ύ ομω; ι-:ί1·ω ό 1-:uΟρι:πτη; μu;
t-:1,λι6ωμέ1·υ; ίιπο μ1-r�μι-:; ιτuι)ι:ί.θυυσιο1· ι:.ιι;τεψιι,JΙ' 1-:αί σ,:υ1·ισμι:1υ;
ι:πι:ιιSη ιSέ,· 6ι1υuμι-: πρυσυχrΊ: ι ιu 1)(ψi.ι:πυuμι-: σημul'τιt-:ύ πρύγμuω
ιSωτι σ,:ι-:πτομι:θu t-:ατι αi.i.L) πο\ μα; άπασ;ι:υί.ι-:ί ιτροσωπtt-:(1. "'Η
i::;(L'U,llt: μιu η:ί.ι:ιως ί.u1·θασμση ι-:,·τl πωση "(lίJ t-:ύιτοιυ1·. διότι μα;
Uυμί�ι:ι t-:ιιποια m,1·ύ1·τηση πυι c:ϊ;ι:αμΕ στό παρι-:ί.θό1·.

\Ιι-: ωΊτη τψ εΙ'\'ΟlU μπορυt,μΕ \'(J ΙίΟtJμΕ οτι ή όδός πρό; τό1·
�τοχασμο δέ1· j3ρισt-:Εται στ11 σι σσώρευση -r1·ώσεω1·. στή1· άπ6ρρι
ψη λα\'θασμr"ω,· y\'ιύσι:ω\' ;τοι έκπηγύ�οι,1· άπό έγω1-:ι-:1·τριη:; θεω
ρησεις.

�- ε,·α σ1-:οτειω μι-:ρο; ε,·α ά1·τι�-:είμε1·0 μπορεί 1·ύ φαίl'εωι δια
φορετι�-:ο άιτ' δη εί,·αι. 'Έτσι - οπως έ;.,:ει είπωθεϊ σηi" Ί,·δία - εl'α
σχοι,·ί μπορεί 1·α έ�-:λη<Dθεi yιά φίδι �-:αί μπορεί Ι'ά άΙ'ίtδράσοψε. ώ;
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έκ τούτο . μέ φόβο η μέ βία. Μόλις ομως φωτισθει τό μέρος. βλέ
πουμε τό λάθος μας καί άντιδρουμε πιό σωστά. 

Μόνον τό φως του έσωτερικου στοχασμου μπορει νά μας πει 
έάν μία γνώμη πού έχουμε άνταποκρίνεται στά γεγονότα η όχι. 
·Έτσι ή όδός πρός τόν Στοχασμό βρίσκεται στόν ϊδιο τόν στοχα
σμό. Πcος ομως μπορουμε νά ξέρουμε έάν κάτι είναι άληθής Στοχα
σμός η όχι:

Μιά άλλη ίστορία άπό η1ν Ίνδία: Κάποιοι άνθρωτΌι συν:iντη
σαν έναν έλέφαντα σ· ένα τελείως σκοτεινό μέρος. Δέν έγνc�ριζαν 
τί ηταv καί δέν μποροί',σαν. βεβαίως. νά τό\' δοί',ν. ·Ένας άπό αϊ,τούς 
άκοϊ,μπησε τό πόδι του έλέφαvτος καί εϊπε: Είναι ένας κορμός δέν
δρου. 'Ένας άλλος ένοιωσε η1ν προβοσκίδα του καί η1ν έξr.λαβε γιά 
σωληνα. 'Ένας τρίτος i'πιασε τήν ούρά του καί είπε: Πρϊπει ,•ά είναι 
μιά βουρτσα. 'Άρχισαν νά διαπληκτίζονται. Ξαφνικά ομως κάποιος 
έφερε ένα φως καί κατr.στη άμέσως σαφές εiς αύτούς οτι ι�πρόη:ιτο 
γιά εναν έλέφαντα. Ό καυγάς τους δέν είχι-: πλέον καvr.να νόημα καί 
ξεχάσθηκε. 

Μπορει νά βρεθουμε καί έμεις στ11ν ϊδια κατάσταση. Προσκο
λο · μεθα ϊσως σέ κά.ποιες γνώμες πο · άφοpοtιν λεπτομέρι-:ιι-:ς. ο πως 
ό άριθμός τό)ν έτών μεταξύ των ένσαρκίJJσεωv. οί καρμικι:ς αiτίες 
όρισμένων άσθενειών. 1i φύσις των έπτά άκτίν@' κλπ. Οί γνώμες 
μας μπορει νά. εί,·αι σωστές 11 λανθασμr.νες. Είναι ομως τr:τοιι:ς λr.
πτομέρειες σημαντικές: 

Όπωσδήποτε. είναι παράλογο νά άντιδικουμr. γιά λεπτομr.ρι:ιr;ς. 
Οί μεγαλύτερες Άλήθr;ιες των μr,τενσαρκώσr;ων καί του κάρμα καί 
πάνω άπ' ολα. 1i έγκυρότης των μεγάλων Άρχό)ν πίσω ιΊ.πό αύτr.ς. 
οπως. ή Άρχή της ένότηως, της Άρμονίας, της Κυκλικης Κίνη
σης. της έξr;λίξεως. αύτές άποπλουν τό Μ r;γαλύτερο φως στό 
όποιον άπορροφώvται. ή άμυδρά λάμψις των ι'lπόψf-ίJJV μας. Καί 
ολοι συμφωνουμε γιά τήv άξία τοJν θεμελιωδών αίηοJν Άρχιοv. 

Πώς καταvοει κανείς τέτοιες Άρχές ε 'θι;ως: Πώς διασχίζr,ι κα
νείς τό μονοπάτι πρός τόv έσωτερικό στοχασμό; "Ας θr,ωρήσουμr; 
καί πάλι τό φως ώς τό σύμβολο του στοχασμου. Στήv καθημερινή 
ζωή. γνωρίζουμε, οϋτως είπειv. μόνο τό σχετικό �Jς ποϊ, φωτίζει τό 
σκοτάδι μας. Γιά vά εϊμεθα εiς θr.σηv vά κατανοήσουμε έάv κάτι 
ά.vτιστοιχει εiς τό φως. τουτέστηv. στήv άλήθf.ια. θά πρέπι-;ι μι\ρα μr. 
τή μέρα. ϊσως γιά άρκετές r:vσαρκώσεις. vά. άσκούμεθα βλέποντας 
τό σχετικό φως στόν φαινομενικό ά.ληθιvό κόσμο μας. προσπαθοJ
ντας νά δουμε τά πράγματα δπως είναι καί vά. έvεργουμε όναλόγως. 
Έάv δέv έvεργουμε καταλλήλως. θά χάσουμε r.κειvο τό στοχασμό. 
Πώς μπορουμε vά προσεγγίσουμε τό Άπόλυτο φοJς. τόν Άπόλυτο 
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τι; ψu,,,ιιισUηω;ι; ,ιι,ι.:. Ι 1 11ι;;,ιι ι)_ιιω; :ψι::ιι 1·υ. :ί; U\'ΙJ'(Ι<ιη)!�ι11 _ιι;: 
r-.Ίιι 1·ιι ι:ϊμιωΗ: ιτ1)·1Uι μυι 1'1ι τι; 11;τ,>Ι)ιιί.ι.ι•ι ,111:. ϊω,ι; 1υ 11;:u_,,,-ι1fJ, ,,- μι· 
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[ίρψ·η. \)1)ίσι-:ι:τυι βαθειιι ,:,·τ,\ 1i,ιιι:J1·. Είl'ίιι :ι\ Uι:ϊ,_1,· ω: ι�ί.ι.ι -:υ 
:φιιγμωu ι�; ι-:τιίση� ι-:αί σΕ μιι;. EtΙ'((l σι -:ίϊ)()\'(!); \Ι::,1ι'ι;ι:μα,· ι-:ιιi 
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ιι:-::ι1 ι-:ιt\'t:\'UΙ'. γι,·ι\ιt:\'L)\' ά1·:ιί.η;:,ό1· μο,·Lη· ά,-:ο Χ)Ι' [(t\ :,11· �ι1\ . 
. -\ί·τι\ ι-:ί,·ω ϊ1 '_-\\ϊυτερι1; �ω:ι:ιισμι1;. 



ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΛΑΣΣΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Ά vθολόγηση αρθροv 

του μεγάλου έλληvιστή 'Ιωάννη Κακριδή 

'Από τό βιβλίο του «Άν�ρωπιστικά», Ά�ήνα 1942 · 

Κανένας λαός δέv αγάπησε καί δέv έπίστεψε τόσο στόv άνθρω
πο δσο ό αρχr:ϊiος έλληvικός. Τόv άνθρωπο, πού δέv ειvαι μόνο 
σώμα. οϋτε πάλι ψυχ11 μόνο. Πού τό σώμα του δέv τό απαρνιέται 
γιά vά σώσει τάχα τήv ψυχή. οϋτε πάλι πουλάει τήv ψυχή του γιά 
τήv αποκλειστική χαρά του κορμιου· μόνο παλεύει vά χαρει τίς εύ
τυχίες καί του κορμιου καί της ψυχης σέ μιά δσο γίνεται πιό τέλεια 
άρμονία. Ή ξεχωριστή μορφωτική δύναμη του έλληvικου κόσμου 
βρίσκεται σ' αύτή τήv αvθρωπολατρεία, σ' αύτή τήv απέραντη αί
σιοδοξία. δτι ό άνθρωπος αξίζει όχι τόσο γι' αύτό πού είναι, δσο γι' 
αύτό πού πρέπει καί μπορει νά γίνει ... 

Ό νέος άνθρωπος πού μπαίνει στή ζωή, άγvός κι αδιάφθορος 
καθώς ειvαι, δέv μπορει παρά θά κλείνει στήv ψυχή του τό μύθο 
έvός ανθρώπου καλύτερου. 'Όμως ειvαι φυσικό vά μήv έχει καί 
τόση αντοχή. δση χρειάζεται γιά vά κρατήσει τό μύθο αύτό αλώβη
το μπροστά στή σκληρότητα της ζωης. Τό πιό μεγάλο στήριγμα τέ
τοιες ώρες θά του σταθει ή πίστη του αρχαίου 'Έλληνα στόv άνθρω
πο. Έδω βρίσκεται ή δικαίωση της κλασσικης παιδείας ... 

Καταδικriζομεν τόν έαυτόν μας νά διαμένωμε ε(ς τι7ν κr5λασιι1, 

ένόσω έμμένομεν ει'ς διαλογισμούς άντας(ους της κολri.σεως. Δυ
νri.μεθα 11ά έςΟΟωμεν τιις κολάσεως και' νά ζήσωμεν ούρανι'ως 
εύδα(μονες, τριiφοντες διαλογισμούς άνυψωτικου χαρακτηρος. .. 
Ή κακοδωμον(α μας εΤνω προϊόν των δια).ογισμο)v μας. 

ΠΛΑΤΩΝ ΔΡΑΚΟ Υ Λ/ -/Σ ΠΙ r5(10ιί πι:f!( Θεοι'j rlντ(ί.ηψις) 



Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΘΕΟΣ 

λπιλογrί liπ,j το βιβλι'ο τυι7 riειμ1•ηστuι1 θρ. Ηλησ/δη, 

Κ αfJηγητuι7 τυιί Ι Ι α r•ι:: π ιστημι'οι1 

- _\1ι11:ί,·111 ιιι Γ(ιι/.ι)Ι [ι!\ ιJ�ιι\ι•� :τι:111 r,,,·,,ιτιιιιι1 στ1)1:1;,ι:,111 η .0:1·1:ι
,ιιυτι�--,1 �η rι1πι..: ,,,, \1·() 111,ιι:,11 \ι;J· 1.1·ιι..: μι., 11 :,ι.ΙJ1JΙI- r)Ι ι.ι.ψ,ιι�
τι·�; ι:1·1·,,111..:' \,·ΙJ,1ω1ω..: I\ΊJI '11\ΊJ[ΙJ.\'tΙJJ(ΊΊ� :11� (ί/!.Πι:ω� ΙJ\ l\l\ .--c,1,,_
,,1 �ι μ1ι11_1· ιιφ' 1:τ1: 1)ι!\ ϊiι: η 1--:υτιι το rit 1·11.τι11· Ι\ΊJΤ1ι1·ιιψ,1..: τ,,, rφιι-
1\ΊΙΙ 111 τιιJ\ ,11..: .\ιμιιιΗ 1 1"(111 . ..: ιϊτι ,ι r, 1i Η1:1Η·

- 1 ,1 1·ιι ϊiι:;ωμι:Ηιι ,ηι ,, \1·ΙΙ 11ωrcι1� 11.τ,,,_τυ.ι:ί ιω,;ιι.ί)ι,-.,11 .τι:,,ιιτιω
σι,· 1:1· rι;J σι ιιιτι11 τι. i\τιJΙ ι>ct ιι.:cι1τυ.1:i ι1ϊ τι,..: τ,11 :υ.,:, :ιιi,11· σωίJ
μι11· τι1� tl\'U.1.::1:ω..: (ΙJ� Πf1t)� τιι..: ψl /Ιί-.Ί(� ι-.ΊΙ.ί ί[\'1:1 μιι,ι,.ιι'c 1:ι-.Ί)ψ.ω
πι:ι..:. ()ιι ιiτι) l ιτ1: 11Ι\ιi/.lί-.Ί)\' I\Ίll ιι.ιωί., τω� rι1·Ο 1 1ωπιJι-.Ί:1·τ111ι-.·1J\'. 

- Χ> 11 11Οι1ί.,1 fΙΠμ,1� 1:ιτιj1ιιί.ί.Ει ,·ιι ί>ι:ιυι;ψι:1·. ι'ηι όι:1· ιτ1,1:nι:1 ,.· υ;ω
η:ι.1·1 π 1 1ι11·,ψω1· ωi μt�--Ί111π,-.υπι1--.:ιJt μ<L� ττί.ιιΙϊjΗJΙ η πιψυι πι:; �ωιΊ�
ι:ιτ· ιιϊ ωi,. ιΊί.ί.' (Ηι ,'1ιτοι,()ηττοτι: ιii.i.oi ι':1· H;J �ι μnιι.Ι'τι ϊ ιτιί. ι,ιι1ι ,. η
ι 1τιΊ11ξιι1· ϊι1·ι1ί.υγι)ι πι 1·0111--.:ιιι. O<L ιψι:ττι:ι 1·ι1 ι πιφι.η ij 1·r1 ι ::1Ί 1 1ξι: �ωη

- 1 ι ϊι1·Ο,1ωιτι1·η ωηπι..: ,:ιττιιιη:i τφ· 1:1--.:όυι.ψ _ιιιίi� ϊφι.ι1--.:1Ί� υίτω�.
_ιιιι1� αιιιω� ϊφ;ι:1Ί�- �χο� ιιττυί.ι ωι Τ1υ..:. ω ,·1τωϊι11· ι:ιl'ω ιιϊ ωω
τι,11· 1:ιn 1 TL1i. ωτί.ιΊ. ι'ί1·ιφι.ι1�. ιιτι:ί.ι:ι τητι1.: �--Ίιι ω·ι,Ji.ι:01)ι1� ϊ ,ωπ:ιι
πι�. ιιττι1 τψ· ι'1ττι1ίιι,· τφ,11Ίί.θΕΙ' ι)ί.ω:i.η,1υ,· :ι1 ,�ημιιη 1"/1l,lli:l'ιJ1· �\ -
μττιι,·. 

- Γιι ί)11ιιψt:1·ιι 1--.:ιιι :υ.ι11 ιιt:1·α ι:ι; τ\ι όιω)ι,11ιι \11 σ:η,11ιι ησιι.1·
τι1tιιi [ίl. ϊίJση: ,\ μι,στη;. ι'Ψι πτ,1ι)lDll� :τfΧ)� TL) ϊοω,· Τ'(ω. \'U ωΟu
cτη t:ί� ωιιιι'•τψ· ψ1,;ι:ι1--.:φ· t-:ω ιτ,·ει μυτιt-:φ· r1ηίτιισι1·. ι;Jστι-: 1·ιί. '(\'lιψί
cτη ω t:σωη:ρι1--.:υ1· ωημιι τιΊ.: ψι 1.f1�. τ1Ί; �ω1Ί; t-:αι ωί: ί1ω·ιί.τυt. ω;
ι-.Ίιι ω �ωστηρω,· τιΊ� οί.η� 6ημωt,ργια�.

- Τι'� έττίγριιμμu ωι', ..'-.ελψιt-:ι1ι', ,·uσt <<1 \·ώθι σω,τό1·►) ωι',το t-:ι,ριω;
ι1ηί.σϊ. τφ· ι'Ιι· έl'δσσt-:υιτησεω; γ1ϊοσι1· τri; τφuγμuτιt-:1Ί; ι: τ:ι)στύ.σι:-



ΙΛ/2:02: 

ως του έσωτερικο· Άνθρώπου. του ίδίου του Έγώ και εκ ταύτης 
γ,·ώσιν του βαθυτέρου μυστηρίου της Δημιουργίας. 1ϊτοι του όντως 
'Όντος. 

- Μέσα είς τό φυσικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον. είς τό όποιον

ζη ό α,·θρωπος. πρέπει νά δημιο ργ1)ση κατάστασιν ίσορροπίας.
ητοι άρμονίαν μεταξt'J τών συμβιοt'J\Ιτων ιΊνθρώπων.

- Αί θρησκευτικαί καί φιλοσοφικαί διδασκαλίαι παραμένουν διά
τό πλειστον τών άνθρώπω,· είς τό θεωρητικόν έπίπεδον. r.νώ είς τά;
πράξι-:ις των κυριαρχουν αί ένi:ργΕιαι τών παθών.

- Τό Σχολειον πρέπΕι νά γίνη όλιγώτερον κι::νφοv παροχ11ς ποσοί)
-γνώσεων καί περισσότερον ι'ισκηη)ριοv διαπλάσεως χαρακη)ρωv
καί ίκανότητος πρός ιί.ρετήν.

Τπομιιι•ιj, nuΙJi.riιo μοιι, ι:7ι•ω Π(Ηiμα ,ιιςriί.ο, 
ιωi rJ(J\' ωίτιί ;'Ιri τιj1· πi.ψιί βοτri,•ι δι:ν ι:ίι·' (iί.ί .ο. 
ποιί δροrJι;ρι:ιJΊεΙ τψ πί.η,•ιί. τιj,, Jτ(!\'Ο ςαί.ωfiΙΗιJ\'Ι:ι. 
ιωiμι;τ ωjτιj ;ϊυφι;ι;;,οι;ι1ωι. ποιιί.riιο μ 'ιϊί.ιιι oi πι!ι 101.

f:ριίτη:; !Λιι)/)()ιίι,η .\!. ,1ιιιι;'fΗU(ΙΙΙυί λ_"μιίτιι:;! 

.\lr;,ιrii.o πρrΊ.μα ιί ,;πο_ιιοι ιιί,' .. κί.ι:Ί0ηrJαι;ροι3:;. 
Λ. l:ιιί.ω,ιιοιJ ι Ί�ϊ.ι:ιίUι:ριιι Ι /ιιί.ιοριοι,ιιι:1•111) 



ΟΜΡΑΑΜ ΜΙΚΑΕΛ ΑΪΒΑΝΧΩΦ 

Α. πuσπάσματα απο διδασκαλίες του 

Ι /ιψοι•rJΙrιση τι ιι ιiπιι τιιιι.;.ιω1Jητι1,- rιιι 
"ϊJ. Ιιiω;ιιi.ιι,- Οιιιπιιιιιι .\/ιΑ.Ιιιιι·"!. /ϊιιι11Jιιι1 ;-π1·η()ψ:1; στη /Jιιι,ι -

:·ιψι'α rιι /<)()() 
7

//μΙJι; στη /Ίιi.i.111 τιι /<)35 ιΊπιιι /\Ίl/ ι;ησι; ,ιιι;;μι τιι /ι;
/\Ί:μjJμη τ:ιι' /<J8fι .. /ι'τιi πιιι Ι:\'ΤΙ,ΠΙ•JΓJιιί;ι;ι πι;μισσοτι:μιι ΓΙΤη ι5ιι5ιω/\·ο
i.ιιι τι 11 ι;(ιω ιί πι ιί.ί.ιιπί., ίτη U1 τιu1· ri πι ίψι;ι•J 1· /\Ίί τι•J ιίπιι τι,- ιiπι ,(ι;; πιι
μιι11σιιι;ι:τω ιιι·τιi τιι μι11·11ι)Ι/\Ίi Uι:_ιιιι "ϊ) (i1·1Jμr•Jπo.; /\Ίll ιί τι;ί.ι:ιιιπιιιηση 
τιιι,,, 

ϊ)π,11ι1 /\Ίll 1·11 Ί'Ι11 τ,1 ()ι;_ιιιι π, 1 1 ιί;·;ϊ;υ ι;ι\.ιιι ιίι'Ι1πιισπ11σω σι Ι'f)ι;ι5ι
.ιιι:1·11 μι: τι.; ί.ι-:ιτιιιψ;ϊι-:.; rιιιι ιi1·1Jμι•1πιιιι. μι: τιι τι πμι:πι;ι Ι'Ιί Μi1·ι;ι ;·ω \'IL 
/\Ίιωi.ιιβι;ι /\Ίli.ιjτι;μα τιί1· ι:ιιι τιί τιιι /\Ίιι 1·1ί ί:μι μιιί /\,1i.1 τι:μη rJι,_ιιπι;μι_
ι,ιιιμιι στη ;ι•Jη Τιl/ /\Ίlι' (Ϊ\' ,i i.,1;•11,- τιιι'. /ΙΙ.ΓJΑ:ιιi.ιιι {;ι:ι ίί:Τι 1111 ι)ϊ1·οιΙΙ/. ι;/
\'(L/ ;-ιιιrι ιi ίΊ5ιι1.; ι;ι'1·ω ιί πι,1 ;ι,11·τιι1·η ιiπι:ι/\ΊΙ\'ΙΙ'JΙ/ τιΊ,-. Ιιι)Ιω/\ΊLi.111,- τιιι,, 

ΊΙ. /ιι5ιω/\ΊLi.ια τοι' 0.\/. Ή Ιίβιl\'/Ι•JΙ;J ιίπιi πιι,1φιψΙhΊ\- ιίιιιi.11::: τι,ι 
πι:μιt:;ι:ωι σι: ι>rλΙU)ι:,- /JιjJi.ιιι πι 11 /\Ί h·i.ι ιι)ι ιμιι,-1· rJt: πι ιi.i.ι:.; j{U/!ί;.; τιιι' 
/\Ί Ι(J//ι 1/ 

* TL) \'L)μισμ u ι-:,:ει,·L) ιωι ;ι:ρησψεϊι-:ι γιcΊ \'ίJ. ίίί.ηριίJ,·οι.με τή,· ι-;(η -
χιη ,:ιιί τιi ;ι:ιιριι ι-:ί,·uι 11 ϊιγάr:η. \ 1όλι; ri.γα::un:. ϊψ,:σω; 11 ,:cφ6ιcΊ
σιι� !;ι:ι-:ι ίfΧlψει �u� ω f�ι.ω ;τι;ϊ ίL)σι-:; (!)Uf)f-;' _\.,:,· μ ιτορειτf: \'(1 Εl
ση: ειΊη,χισμ έωι οt'τι-: μέ τcΊ ιτί.L1\ τη. οϊη: μ έ τί; �::υισίε;. άκόμα
οϊ,η: ;:cι.ί μέ τφ· όμ ορ(!)ιά. ιτιφcι μL1ω μ c: τή,· άγάιτη ... \ 1 ιτυρι:ϊτε ,·α
διίJσεη: ότιδιiιτοτε αλί.L1 στή,· ,:ιφδιu· έ;:ει,·η θcΊ μει,·ει ω·ι,:u,·ο-
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ποίητη καί θά σας 1rει: «Δώστε μου άγάπη!». έπειδ11 μέ η1ν άγάπη 
θά πάει νά άγοράσει ολα i:κεινα πού χρειάζεται . 

. \ΊΊ,ιι τοΠ π\·ι:ιjματο;.· ιj ι:ί.ι;Ι)(}ι;ρι'α. rτι:ί.. l l 

* Οί άνθρωποι δέν έχουν έπαρκή η1 συνείδηση. οτι τό μέλλον είναι
φτιαγμένο άπό αύτό πού ήδη χτίζουν στό παρόν ... Τό μέλλον εί
ναι μιά προέκταση του παρόντος καί τό παρόν δέν είναι τίποτε
ίiλλο. άπό μιά συνέπεια του παρελθόντος. 'Όλα είναι συνδεδεμέ
να μεταξύ τους: τό παρF.λθόν. τό παρόν. τό μέλλον. δέν ειvαι δια
χωρισμένα. Τό μέλλον θά χτιστει έπάνω στά θεμέλια πού βάζετε
τcί.φα ...

* ·Έναν άληθινό Δάσκαλο e· άvαγνωρίσετε άπό τήv άνιδιοτέλειά
του ... 'Όλοι οί άληθινοί μF.γάλοι Δάσκαλοι έχουν ύποχρεωτικά
αύη1 η1ν άρF.τή: τήv άvιδιοτέλεια.

Π 1:!\'!11 ί:\•α; Π\'ι;υιωτιι-;:ιj; ,5ιirτιωi.ο;. rτι:i .. /8 

* 'Όταν 1ϊμουν μικρός. ή μητέρα μου δέ μέ άνάγκαζε ποτέ. Μου
έλεγε πάντα : «Νά. αν κάνF.ις αύτό. θά έχεις αύτό τό άποτέλεσμα.
κι αν κάνεις έκεινο. θά έχεις τό άλλο άποτέλεσμα». Μου έδειχνε
πάντα τούς δύο δρόμους καί τά άποτελέσματά τους. Κι έγώ κάνω
τό ί'διο πράγμα: συμβαίνει vά ταρακουνήσω κάποιον κι άκόμα vά
του πω φοβερά πράγματα πotJ έχει ό.vάγκη v' r1κοt'1σι:ι. άλλά δέν
άvαγκάζω ποτέ κανέναν νά κάνει ότιδ11ποτε.

:..,"ι;). /()] 

* Ή γη ι-:ίναι μία σχολή· αύτό πού θά βρεΊτε λοιπόν σ· αύτήν ι:ίvαι
μαθήματα ... μαθήματα άπ' ολες τίς πλευρές. 'Όσο δι�v θά Ι:χι:τε
καταλάβει αύτό τό πράγμα. θά βασανίζωτε άπό τό πεπρωμi:vο.
Ό άόρατος κόσμος στέλνει στούς άνθρd)πους Δασκάλους. γιά vά
διευκολύνει τήν έξΟ,ιξ11 τους. καί αν δέv θέλουν vά τούς δF.χθουv.
θά βρουν άλλους δασκάλους: τίς άποτυχίF.ς. τίς άρρd)στειF.ς. τίς
στερήσF.ις. κι ολα αύτά είναι άδυσώπητα ... 'Όταν δέv Ι:χι:ι καvι:ίς
δεχθει μέ ολη του τή θέληση νri μάθF.ι τούς θF.ίους νόμους. ι>ίvαι
άvαγκασμένοςvά τούςμάθF.ι μέ κτυπήματα.

Χι:i .. /05 

* "Αν οί Μύστες άποδίvουν μεγάλη ση, .,.,;ια στήν άγvότητα, F.ιvαι
γιατί έχουν i:παληθεύσει άπό πολύ καιρό ότι. μέ τήv παραμικρή
άκαθαρσία πού μπαίvF.ι στό φυσικό τους σuψα. στr'! συvαισθήμα-
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ω rϊ στί; σl\"ι:ψι:ι; το, ιιμι:σω; i:ι_ιινιι\' τη,· ,:ψη\·η τ,,,,: 11 ι:ψη
\'Ι] ι:ίνυι τ1, 11.ιτ1,τ1:ο;r,μιι μιiΊ.; :1.1 ψ1J\'lil.; ιι.,·ιιμι:σιι_ σι: !1ί.11. τιι. στ()[-
1_1:111 rωϊ, ο,,,,οι·:τ(),,,. τι)\' 1ϊ,•fJ 1 H,,r.:1, 

ltιr,hjJr,1-'ιιι) �ιιf Ι!,μtίι�i.j)!ιι/· Γil.Ι _1{ 

.. 111 ,•11_ riι,-ι:ι 1·) riνΟ1 ι<1Jιτ11; 1:ί,·11 1 i:,·11; ψωι,,; ιιιι ,·u ιτ1)1Η1riι:1 σι:ι 
.-\ί.ί.ιι. σιτu.,·111. ιJί (ί,·0ι)ιJ)ΠtJι Ι:ι_1Η,\' τη σ, ,·η!Jι:ιιι ,·u riι,·1H ,. Ι Ιοί.ι.οι 

!:;()\,\' TΙ:J)ΙJ.(J"Tl_Ι:; ιτ1:1Ηο1,σί1:; ΠΙ)\, τί: ,:ιΗΙΤΙJ\•\' (111. 1()\' (ω τι", ω,,;. 
,-·ι ιί.ιτϊJ πιι_,·ι,J ι:ί,·ιιι Ι\"ιι.ι ri,,στ, ;ιrτμιΛυι' _\;Λ' π 1)ι:πι:ι ιτοτι: ,·11 ι:μιτοriι
�πι: Τί)\1; ι1,·U 1)(1)Π(!\1; \'(/ "(i\'()\J\' Tτ/.t)\,(J"[()l. 11.ί.ι.11 Π\Η:r.:1:ι \'() T<J\1; μ11.
Οω,·1: ιι: ,·ιι. μ()ψι1�1J\'ΗΙ.ι τιι πι.,,, τη τιη � 

-1< Τι) στιψιι. 1:ί,·11.ι i:,·ιι. H)(J"() ι':ξ11ψ1:τιl\"() ϊ')J)ΊU\'(). ΤΙ)(J"() ισι,,,)()_ Π()\1 () 
1ϊ.,·Ο 1 Jωιτο� ιτ1J1:ιτ1:ι ,·u τ1)ι:μ1:ι ,-νι ,·ιι. ιτ1Jω1Ί:ι_ι:ι ιιηιτω; ιι.φ1lσ1:ι ,·υ τι,1 
ξ1:φ1,yιnJ\' όψ.ητηι,ιωriη ί.ι>'(tυ. ιίι.ί.υ ,·υ ι.ι:ι:ι πυ,·τιι. ί.ο'(ω 1:ιτι,ι,-υ
ι)ιψητι,-Ί1. 11,ψφωτιl\"υ ,-νι �ωογU\'U. Κι ίί.,· UΙ\"ι)μιι φω,υμιχι,--ιι. φι-
1)1:στ1: σω· ,·ι1 μuι.Ι,J\'Ι:τι:. σω· ,·ιι τιμι,ψι:iτι:. ιJ (j,-Ί)ιτυ; πu� ιτ1)ι:ιτι:ι
\'U 1:ι,·ω Π((\'Τ(L μο,·υ ω \'(1 φωτι�ι:τι: Ι\"υί \'U 11οηΟ1Ί.τ1: τιη,; (iί.ι.ο,;
1 στι: ί\ημιιΗ JJ'(Eiτι: f.,·u μι:ί.ι.ο,· υιτιφιΊι)UΠω 6μιφφυ.

/ιι ιιι rJΓΙh.Ί! ,,,,-jfιjlι.ι,ιι rιί; ι_ιι rτι;, πι;ι_ -ι; 

.. --ι-:,·Η γι:ίΊμΗ ι:ι,·ω μιυ ,ιιιι'(tf-Ίl τυ.ι:τη. /tψη (ηη,· ι\ιωω ri η)οφη 
ιτι)t:ιτι:ι ,-u μ1:τιη1)ΗΠ1:ί σι: 1,γι:ιrι. πι: ()\ ,·ιψη. (jf: ιι.γωτη. πι: ,[)ΙιJ;. 
Ι Ιιφιιτη1)ηπuτι: τι)\' ι:ω το συ;: ί\τω· φιΊ.η: τcφι1-ιμ1:,·ω. ΙJ1,μωμι:,·1Jι. 
ι'ι,·ιωτιηωμαυι. δί.η nj,· riμι:1)11 σηj συνι-:ιι-:ω ι:,:όηί.ιi)\Τπτι: μι; 
σl\"i.η1κηηω. μι: ,·1:ι,1,ι,-Ί1τητu. μι": μψοί.ηψίι1. f-Ί ϋ,· i:μτι: <)\ σl\"υί.ιι 
Π1)ιψλ1iματu ,·ά λ1,σι:η:. ή �υγιφιιί. ,-·λί,·ι:ι ττιj_,·τu π 1χJς τή,· ιι1)\·ητι
,-Ίl ιτυ:1,1,α .. "Οω,· τ11ιΊ.η1: ξΕ/ίLστι: τί; φι,ο,·τιι)ι:; πιι�. η; μ,·ησι
�-:ιιl\"ιι:ς σιις. τι; ,-Ί11\"1:; σα.; σl\"ι:ψι:ι�. γωτι δί.υ ω·,τυ όηί.ητη 1Ηu�υ1 ,. 
T)l\' Τ}Χ)ψ!] f-Ίll σα; ίψ1)ωσΗΙΙ\'Ο\•\'

Ι/11((,·tι-..Ί/h.Ίι:,iι.;ι;ιιth.Ί/ι:11,,111 : 1);,>ιιι:11,,r_ηί; π,.ι _'r; _,-

* Οί Υ1)ιtφt:-: ί.1:Η:: (( ι--: ιση-: ,·ιωί ωϊ /(ι)\"ίl): Θω1)) . ."ια :::ρι: ;:ι-: ι. ί.οι -
ιτL1,·. ,·ιι λι:11ω,·πι-: ιιί ω,; ωϊ; ,·ιωϊ; Ι)α�ο,·τι1; .ω:σι1 ύl\"11Οα1ηυ.
σωι;ι:1:iu ... _.\ ,. οί α,·θρωτωι ηξt:1)U\' σt: ιτωιί. οϊ ,,ύ,·ω 1-\Y(uσni1.1ιr1 . 
.Sη,ιωι ργιiθη -ιιΥ. θιί. 11τω· ιτι)ί.ι, ιτω ;:11vσε�-:τιl\"οί στφ· T})vtDη :τΟΙ
μιτηί,·ει γιu ni,· Ι\"ιtτασl\"ΕΙ ri uύτυί", τυϊ ,·uοί",. διτοι ό Θω� ;φι-:ιτι-:ι
,·cι t�11θt:ι ,·ιι Ι\"αωιl\"ησι-:ι . ."ιι,στυ;.:ώ;. τρωΊο,·:ιι; i-:1,,-:u;. οί ιτψισσο
η:ρι)ι άιτσ uι',ωι; μσιu�,Jt ,. ιτιο :τω.ι με ,·ι:Ι\"1)στuφι-:iu "(t:μuτu
Π τιομα τα. ιτιφά με \'QOt•;.
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* Τά φρουτα καί τά λαχανικά είναι τό�ο έμποτισμέvα μέ ιiλιακό
φως. ώστε μπορουμε vά πουμε ότι είναι μιά συμπύκνωση του
φωτός. 'Όταν τρώμε εvα φρουτο η ενα λαχανικό, άπορροφαμε
λοιπόν. μέ άμεσο τρόπο ήλιακό φως ... Ή βλαβερότητα του κρέα
τος έχει άκόμα μιά άλλη αίτία. ·Όταν όδηγουv τά ζώα στό σφα
γειο. αυτά μαντεύουν τόv κίνδυνο, νιώθουν τί τά περιμένει καί
φοβουvται. πανικοβάλλονται. Αυτός ό φόβος προκαλει μιά άvω
μαλία στή λειτουργία των άδέvωv τους πού έκκρίvουv τότε εvα
δηλητήριο ... Μπαίνει μέσα στόv όργαvισμό του άvθρώπου πού
τρώει τό κρέας. κι αυτι1 ή παρουσία δέv είναι βέβαια ευνοϊκή οϋτε
γιά τήv ύγεία, οϋτε γιά τή μακροζωία ... Αυτός πού τρώει κρέας
διατηρει μέσα στό σώμα του εvαν άόρατο σύνδεσμο μέ τόv κό
σμο των ζώων καί θά κατατρόμαζε αν μπορουσε vά δει τό χρώμα
της αϋρας του.

* Ή προσευχή. ό διαλογισμός. ό θαυμασμός, οί έκστάσεις είναι
μιά διατροφή. ή καλύτερη, ή πιό ύπέρτατη, γιατί έδω γεύεστε μιά
ουράνια τροφή, τήv άμβροσία ... 'Όταν πηγαίνουμε vά θαυμάσου
με τήv άνατολή του ηλιου, είναι άκριβως γιά vά πιουμε αυτή τήv
άμβροσία πού ό ηλιος μοιράζει παvτου. καί άπό τήv όποία οί βρά
χοι, τά φυτά, τά ζώα, οί άνθρωποι, όλη ή δημιουργία συλλέγουν
μόρια.

2.:ι:). 142, 143 

* Μέσα σέ κάθε σκέψη, συναίσθημα η πράξη, βάζετε εvα σπόρο
πού άρχίζει ηδη vά φυτρ(δvει, κι αν φανήκατε άνθρωπος άχάρι
στος, άδικος. σκληρός, βίαιος. θά ξαvαβρειτε μιά μέρα, πάνω στό
δρόμο σας, τίς ίδιες άχαριστίες, τίς ϊδιες άδικίες, τίς ίδιες
σκληρότητες, τήν ίδια βία. Θά ξαvαπέσουv πάνω στό κεφάλι σας
είκοσι, τριάντα η σαράντα χρόνια μετά, καί τότε θά άρχίσετε vά
καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μιά Κοσμική Νοημοσύνη πού κατα
γράφει τά πάντα.

Ό d11Uρωπο:; κι;ριο:; τοι1 π,:πρωμiνοι; του. σεί .. 21 

* .,Αν θέλετε vά έρθει νά σας μορφώσει ό Ουρανός, ενας άγγελος,
βρείτε κό.ποιοv πού vά είναι λιγότερο μορφωμένος άπό σας, καί
άρχίστε vά του βάζετε λίγα φώτα στό κεφάλι του. Άμέσως, αυτό
άνταvακλαται στόν άόρατο κόσμο καί έλκετε ηδη τά φωτεινά
πνεύματα vά κάνουν τό ϊδιο μέ σας ... Δέv μπορείτε vά συλλέξετε
παρά καρπούς πού άvτιστοιχουv στούς σπόρους πού φυτέψατε.

2.:ελ. 31. 32 
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• "Uιτως τψυτι:ι \'(). ι:ιστι ιτ1JUσο:τι,;υι. \'6. μη\' φίJΗΙ; ΠUΙ)(J_ ψ1Jφ1:ς
,:υΟιψισμ1:v1:ς ,:ω 1--:υί.ι1. 1ιι.1,μ�':ν1:ς. i:τσι ,;υι rηίς σ,_,;ψ1:ις σιις ,.νι
τυ σιι\·ωσU ήμuτυ σ11ς. π1Η:πι:ι \'U 1: ίση: πιJοσΕ ,_·τι ,;ι Jι μϊ1)11. Ι\ϊ1\ \'\. -
ι.ω 1\(1\ \'()_ 1:πι/\i. 1:ιτι:1 1: ο.τι μΠU\\'Ε\ μ1:σιι. συς .. "_-\\' όΙ:\' Οι:ί.ι:η: \'(1_ 

μπΟ\-J\'Ι: μ1:συ σuς κυτuι. Uο\•ι1:ς ι°)\'Cι'Jcη11:ς. μη,, τιΗΊς r:τυιμυζ1:τω
τ1Jυφη. 1 ιί. Ι:\ιΙLΤ(U.ιιι. πιφοι,σιuζι,ι,\' ΠΕf)ιπτωσι:ις ()\'Hu\' ποιΊ τrί.
οωμι'J\·ιι1. τιι ι-:ίι.uν ,_·υ1ΗΙ:ΙJσ1:ι. 1 ιωι: 1 ιι.1.1ι �:ιιω· /\ρ1:i μι;σu σ· 11υτu
μιu ι11--:ύ.Uιφτη φοφη ιτυι, τοι,ς τι1ίριυζ1:. 1 ι 'ωΊτο ι°J Ιησυϊ,ς ιτυ11
?:όιω;ι:,·1: τι1 ουψυ\'\(J. f.ι,ι-:11: σ· ωιΗ)\' πυιΊ Η)\' Ο1-;ρυιτ1:ω:: ((1 Ιήγωv1:
1--:ω μη\' 1Ί.μυ1Ηα,·uς ιτιυ 1 » όηι.uόη: μή\· ιίφή,·1:ις πω υ1--:uΟιψσιι:ς
\'(J. μ ΠU\J\'Ι: μΕσι1 (1()\1 Ι

::..ι;ι -1 � _,{) 

• ".-\,• ,_-ϊι,·1:η: το 1--:αί.ι'J 1--:ω ιτrηΕ ,·ιί η'> πι:iτι: σι: δί.ο τό,· ,_-ι\σμο. nJ 1--:u
τuστρ1:φ1:τ�:. Ι.ίι1: γρωpη:ι ι':πιΊ.vω οτι i:πρι-:π1: \'(1 άvτuμ1:ιφΟι-:ι11: 1--:uί
τιοι)α. ι':,'ψ'(ί;J\'τuς μέ ωΊη'J,, τό,· τρ6πο. σ/Ιιi\'ΠΕ τή\' καλή σuς
π1)<1ξη.

* '_.\,_·ι'ψη Ι\ϊlί (.ί\' Ι--:άΠΟlΟζ φι:,)ΕΊ<1t ασ;ι:ημα άπι:\'ίl\'Τί σας. έσΕlζ πρι:
ΠΕι \'(l μι'ιυι-:η; \'(1 σι,μπt-:1)ιψι:ρ1:ση; 1--:αί.ιϊ ..:lέ\' Ειση: 1:σι:iς r:κ1:ι\'Οt
που Οϊι Il)\' τιμωι)ήσι-:η:. ιΊπrφιοu,· στό σϊψ ΤC().\' νόμοι TCOtJ Οά τό
ϊι\'αλC:ι/:\οι,ν

* Ι l1)όσφατα ηλθι: και με ετcισκ1:φτηη: ενας αδελφός: ήταν τcοι.ι,
Ι:Ιασα\'ισμέvος. γιατί φερότω· μέ πολλή 1--:αλοσιλ·η καί γΕvvαιοδω
ρίu στοιΊς δι1--:οι',ς του. 1--:αί σέ ά,·τάλλαγμα δέ δε;ι:όταv παρά άzαρι
στία 1--:αί σκληρότητα. 

0

/-/ταv συντριμμέvος άπό αι',τή τή,· άδικία.
ΤοϊJ Ειπα: ... Ό άό1χηος κόσμος ;ι:ρησιμοποιι:i (J.lJTά τά μέσα γιά vά
σc1ς δυ,·αμιοσει. η γιά ,,ά σάς έλε θεριοσr.ι. η γιά ,·ά σας κά,·ει ,,ά
σ1--:εφτεiη:. η \'ά σάς κά\'f:t καλύτερο. Κι αι',τό τcοιΊ σά; τριiJει 1--:uί
σας ά1ψωσταί,·r.ι. εί,·αι τό οτι \'Ομί�ετε ότι ολα όσα σα; συμβαί
,·ου,· εί\'{J.ι άδικα. ',,:ά σκέφτεστε οτι αύτά ει\'ut δίκαια κuί θά γίνε
τε ωλά . .--\ι,τό-.:; ό άδελφός μου έδειξε έμτcιστοσιΊ\'η. έ'(tνε καλά.
riρέμησε 1--:αί έyι\'ε ά1--:τι,·οβόλος. Σκέφτηκε οτι ί'σως \'ά πληρώνει
γιά παλιές παραβάσεις. καί αύτό τό,· έσωσε. Βέβαια. πρέπει \'ά
1--:αωpθίό,·ετε ,·ά δέχεστε αί,τό\' τό,· τρόπο σκέψης.

::..Ί:i .. 135 

* \1ιά φορά ό ΊησοίΊς καί οί μαθητέ; του συνα\'ΤΟ-\' ε,·α,· έκ γε,·ε
της τυφλό. καί οί μαθητές ρωτοu\': «..:lάσκαλε. τcοιός άμάρτησε.



18 ___________________ !ΛΙΣ02.. 

αύτός ό άνθρωπος η οί γοvεις του, γιά vά γεvvηθει τυφλός;». Κά
νει ποτέ κανείς έρωτήσεις τόσο παράλογες αν δέv πιστεύει στή 
μετενσάρκωση; Πότε λοιπόν θά μπορουσε vά έχει άμαρτήσει αύ
τός ό άνθρωπος: στήv κοιλιά της μητέρας του: 

Σελ. 162 

* Μιά μέρα. στήv άδελφότητα της Σόφιας. ηρθε ένα ζευγάρι πολύ
άvαστατωμέvο. γιατί τό παιδί του έλεγε πράγματα άκαταvόητα.
Είπε: «Μιά μέρα πήγαμε περίπατο σ' ένα μέρος πού τό παιδάκι
δέv είχε ποτέ δει, κι όταν φτάσαμε. φώναξε: «Τό γνωρίζω αύτό
τό μέρος, έχω έρθει έδώ». Περιέγραψε μάλιστα καί τήv γύρω πε
ριοχή, κι ηταv άλήθεια όσα έλεγε. κι ομως ηταv ένα μέρος όπου
δέv είχε πάει ποτέ (οί γοvεις ηξεραv ότι τό πρώτο τους παιδί είχε
πάει σ' αύτό τό μέρος). «Δέ θυμαστε; 'Όταν πήγαινα στό σχολειο,
έδώ κρυβόμουν ... καί έκει στό ποτάμι πνίγηκα». Πράγματι, έκει
είχε πvιγει τό πρώτο τους παιδί, όμως αύτό δέv ηξερε τίποτα. κα
νείς δέv του είχε ποτέ μιλήσει γι' αύτό. "Ηταv λοιπόν τό πρώτο
τους παιδί πού πηγε vά έvσαρκωθει στήv ϊδια οίκογέvεια.

Σελ. Ι 72 

* "Αν ό Ίησους είπε ότι πρέπει vά συγχωρουμε τούς έχθρούς μας,
τό είπε γιά vά μπορει ό άνθρωπος vά έλευθερώvεται άπό τίς άρvη
τικές σκέψεις καί τίς μνησικακίες πού τόv διαλύουν. Ναί, αύτός
είναι ένας καταπληκτικός νόμος ... Ή συγγνώμη έλευθερώvει
έκειvοv πού ύπέστη τό κακό, πού άδικήθηκε, πού συκοφαντήθη
κε, δέv έλευθερώvει όμως έκειvοv πού διέπραξε τό λάθος. Γιά vά
έλευθερωθει ό ένοχος, πρέπει vά έπαvορθώσει.

Τrί βιβλι'ο τιις Οι;ϊκιις μαyει'ας. σι) .. 51 

* Πρέπει vά συμπεριφερόμαστε μέ τρόπο ώστε ποτέ vά μή ρίξουμε
μιά κακή ματιά σέ όποιοvδήποτε. Στή γη. οί άνθρωποι άλληλοκε
ραυvοβολουvται άσταμάτητα μέ έχθρικές ματιές ... 'Όλα μπορουv
vά έκφρασθουv μ' αύτές τίς λέξεις: τό βλέμμα είναι μιά προβολή
δυνάμεων, εύεργετικο)v η βλαβερών έvεργειώv, σκοτεινών η
φωτεινών.

Σελ. 164. 165 

* 'Ά v θέλετε vά έλξετε τούς άγγέλους καί τούς άρχαγγέλους, δέ θά
τό κατορθώσετε παρά χάρη στίς άρετές σας, γιατί οί άvώτερες
όvτότητες δέv άπαvτουv παρά σέ αύτούς πού γνωρίζουν vά έκδη-
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ί.ι ;1\'ιJΙ,\' τι'> ιίί.ηΟt\"ι·1 φι11.;. 6 ψ.ιι nη τη\· rΊ f\'ιJτη ω. ΠJ\' rιγωτη. τη rω
φιυ. ΤΙ]\' ιι.ί.ηΟ,:ιιι 

• :\f-·ϊιμυ κι ίL\' nι: ί.ι':τι: τίιωω ιπ f-ΊΙ.\'f:\'ΙΙ.\'. μι: τή\' ιΊ.γ\'(>τηω συ.;
rι.φιi\·ι:τι: \·ιί ιτ1:11\·ω:ι ιΊ.ιτ() μι·Λιι συ.; (ν11 φι;1.; ιτο1 σ1 μfiιi.ί.ο:ι στrι
f\ι:ί.τίωση ϊ\ί.ι11\' δσιJι 1:ίνω (Ι ,1ι,1 συ.; .. '\ω. μι: τη\· ιτιφυΙJσίιι συ.;
f-Ίl.l μι)\'() .. , 

. Υ ΠΙ) J J�(J\' iί.γιοι lτ()\ Ω!:\' ι:ί ι.ω· nιιψιω1:ι l{(J\'Ι:\'(J, fiι
lli.ίι). πιη, n1:\· 1:ί ι.ω· σπιη nιωι:ι ιτυτι:. ιυ.ι.ιί ι:ιηυ�ο\·τω· μΟ\'Ο ΠU\'C,1 

στιi\' rΊγ\'ι)τητrι. f-Ίι.ι \'ίΙ .. ιτιJΙ δί.ι ι. τυ ω.ι.11 ιτ11<Jη:11ημιι.τυ 1:μφο.\'ωτη
κω· ιιι:συ ω1ς ιi '(\'(;)(1η. ιi nιιJ 11ι1.τικ,>τηω. ιi n, \'ιι.μη \'U U1: 11u.ιτι:1 -
( )\ \' 

:.. ,. , Ι Ι ι ι Ι / / 

• ΚϊιΟι: φιφrί. πο, ι°:f-·όηί.r;J\'ΟΙ μι: rti\' κυί.υσ1,\·η. τιi όικυιυσϊ,\·η. τή\·
1,ιτιψU\'ti. τφ· ιιrι1πη .. ω π.; ι>ί r:ι,1ι:η:.; κιι .τι1γ,1ι1.φυ\·ωι μ1:σι1 μυ.;.
Ι\Ηί δι.ι ,Lt()\'() Κ_(ΗΙ1'(f)(1([)l)\'τω μ1:συ μυ.;. ιii.i.u κιι.ι nημι<JΙ,ι)'(ί)\\'
γϊ,,1ιυ μιι.; i:\'U ι:ίnι>.; μιι'(\''lΤll\()\ πι:nίιΗ τι) l)lτ()l() ιτ 11οσ1:i.f-Ί°,ι:ι (JΠ() 

Τ() nιι'ωτημrι 1:1Ί1:11'(ι:Τlf-1:.; ()\•\'(J.μι:ι.; οί 6ποιι:.; ,ll(J..; τφοστιη1:ϊ,01 \'.
()ι'μιι11ιι ΠΙΙ/trι:ιιι συ /-11! 

" 'Ο \'ι\ιιιJ.; τι).; �ίιJt).; ι:ί\·11ι η ι::;ι:ι.ι:;η. οηι.υοη η (L\'(1.ιτn,ξη μι·:ι. 1)ι τή\' 
τι:λΕtι)τητιι. ,-ι. ((\ ΤΟ L) Ί ησι)i,.; 1:ιττ1:: ((\;(Ί '(ί\'ΕΤΙ: τι:i.Ειοι σ(J.\' τό\· 
Οι'φιi.\'tι1 \ \υτιφιι συ.;». Ά-\σ;,:οί.ηΟ1:ιτι: τφι1ηυ μ · υϊ,ηi τή\' ι1ιτυ
σωλ1\ τω1, ι'> (-)1:ι).; {δωσ1: σ· i1ί.01,.; τοι',.; ιι\·Ο 11c;JΤωυ;: \'(1 '(ί\'ΟΙJ\' τι:
ί.1:ιι1ι σιi.\· κι Ί:κι:t\'Ο\' Κuί καΟι;1.; σι: μιϊι �<1111. ιτοϊ ΕΙ\'ω τόσο σϊ,
\'Ηψη. δα Οιi τι\ κυτο11Οι;1σ1:π. Οιί. ξr1\·ιi 11θι:π γιrί. νιi f:ξαf-'Οi.01,θή
σι;η: τη\' ι:,1γιισίιι σu.; .. \Ιι: τη μι:τασιφκωση οί.υ '(l\'Ο\·τω κυ
ω,1ΟωτιΊ κιιί κιη1l\υητιι. Κι ίt\' ι'> Ίησυi,.; �ηωί σι: τ1\\· η:ί.ι:ιι'ηηω 
ίιιτ,'> το_1Ί.; ίι\·θ11ιυιτ,1l,.;. τL'> {κιι\'Ι: γιιιτί ί1ψιf)ί;1.; ηξΕρι: δτι ιi η:ί.Ειό
τητu Εί\'ιιt ι'> \·ιψυ.; ι'>ί.υκί.ηροι ωί σϊ,ιιιτu\·ως. 

// ιι 1·ι!ι 1ι·ι.,11 η 1·, •ηση ι-..,ιι ΙJ ι-..Ί •r,ιι t/-..Ί/ 1, ''/.ιι, ,r,ι 1·η r;,:i 31) 3.:' 

* "Οτα\' l'> ;,:ριστιu\·ισμό.; ίιρ\'Ι:ιωι \'rt διδάξι:ι τη μετε\·σάρκωση. μΔς
ι�μΠL)Οί�ι-:ι \'ά κητιιί.άβουμΕ τι\ διf-·αωσϊ,\·η τοί, Θεοί ιωί 6f.\' ιφr.
ττι:ι μετά \'ά ιτιιριιξΕ\'ΕUL)μαστι: U\' oi.u Et\'U\ άκuτu\'όητα: δ(:\· βi.f-�
ιτι-:ι πιά ι,.:α\·εί.; τι\ βuθειά αίτιu ΗιJ\' ιτρuγμάτω\'. oi.u φuί\'Ο\-τω
άφ1Ίσιι-:α ι-:αί αδιι-:u. \Ιιτροστά στό κuκό η ,ό\' ιτό\'Ο. ό ;,:ριστιu\'ός
λf-:ει: ((Έτσι ιϊθεί.ι:: ό Θεό.;». \Ιά τότε κά\'ΕΙ ο.τι \·ά\·αι 6 Κί,ριος: ...
\ωλι.; ομω� ιταραδε;ι:τειτε ττi μετενσάρκωση οί.α άί.ί.ά�ο1Λ·. ω
ταλαβαί\'ετε πιίJ.;. άιτό ττi μιά �ωή στή\' αλί.η. ι-:ά;τοιu αίτίu cιτιffii-
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ρει τήv τάδε συνέπεια. και αρα έσεις είστε οί φταιχτες γιατί 
πήρατε τήν τάδε η τάδε κατεύθυνση. καί όχι ό Κύριος. 

Ή νέα παγκ(!σμια ιίλιακιί διδασκα/ι'α. τι!μο;; ΧΧ ///. σελ. 195 

* Ή ύγεία του vευρικου συστήματος έξαρταται άπό τήν έργασία
πού γίνεται μέσα στό στόμα. "Άν θέλετε vά έχετε μιά άνεξάντλη
τη δεξαμενή δυνάμεων στό νευρικό σας σύστημα. άν θέλετε vά
έξουσιάζετε τό φυσικό σας σώμα, τά συναισθήματά σας καί τίς
συγκινήσεις σας, μάθετε vά μασατε πολύ καλά, άργά, συνειδητά
καί μέ άγάπη. Δοκιμαστε καί θά δειτε δτι θά αύξήσετε σημαντικά
τήv ίσχύ του vευρικου σας συστήματος. Οί περισσότεροι άνθρω
ποι τρώνε βιαστικά. καταπίνουν χωρίς vά μασαvε τήv τροφή κι
έπειτα, δλη τήν ήμέρα, είναι ταραγμένοι, νευρικοί, άγχωμένοι ...
Αύτός πού σέβεται τούς νόμους της διατροφης, θά αίσθάvεται
ηρεμος, γαλήνιος καί θά άποκτήσει τήv αύτοκυριαρχία, τήv είρή
vη.

Άρμονι"α και" ύγει"α. σελ. 126 

* Τό μεγαλύτερο μυστικό γιά vά μπορέσετε vά διατηρήσετε τήν
έvεργητικότητα μέσα στίς καλύτερες συvθηκες, είναι vά μάθετε
vά έργάζεστε πάντοτε μέ άγάπη. Γιατί ή άγάπη είναι αύτή πού δυ
ναμώνει, πού άvαζωογοvει, πού άνασταίvει ... 'Ό,τι κάνετε, κάντε
το μέ άγάπη, άλλιώς μήν τό κάνετε! Γιατί δ,τι κάνετε χωρίς άγά
πη σας κουράζει. καί μάλιστα σας δηλητηριάζει ... Κάποιος μέ
ρώτησε μιά μέρα τό μέσο γιά vά γίνει άκούραστος καί του είπα:
Τό μυστικό είναι vά αίσθαvθειτε μία μεγάλη άγάπη γιά δ,τι κάνε
τε, γιατί ή άγάπη ξυπνάει δλες τίς δυνάμεις του άvθρώπου.

Σελ. 178. 179 
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Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΆ ΣΙΒΗ 

Κιιrωτι: ό,,ο U1:ι>ι ΗιJ\' ιψι_111ω\' l\·όtlJJ\'. ιJ "!\·όι ΗJ.� OuJ� τιη· ιι.ι:ι)ιJ; 
,;υί ϊ, λγ\·η� U1:o� ω\ n1,1HJ;. Uι:i.ηΩω' \'U όω:ιμr1.rΗJΙ \' τrj\' ιτωrη r-:ιι ι 
rη\' ιτ1JUΩηi.ωΩ11 ωι /\ω,ιι.ιiΊ �ι/\η. πω\· l liJιl\υ '-ομιJ. Κω ,ω:ω
μιφφιίJΟ11r-:ι1.\' (llL τιJ ΩΙ\ΊJτrυ ω, ω ,·J Ί\'όJ JU� Ωι: <°ί."(11ΙιJ ,.:υ.ι 61ι\'υ.τιJ (Ι> 
JJUI\Ί Ι\Ί ι) ·.-\γ\'ΙΕ σι: μιυ ϊψι ι.iι1 r-:υι υόιΛ·rψη nηHrn1:1Ju. 

Τ τΩι υι.ιτυω ιτ1,ωινιJ "·υΙJω� ι'! ΒυΩιi.ιiΊ.� i:r-:ω·1: ιιJ\' τc1: 1Jιπυτ() τιη 
(>τιη,; Ι--ϊl ιτι η,� τι;J\' .·\ \'Ul\'TUJ>ίιJ\'. /1ί.υrι:ι ξυφ\'11-:r1. μ ,ΊJ >UΩΊU ωι i:\'υ. 
'(ί:j)(Η;ι \'(.( Ι\Ί•\·ηγιΊ \'U l\(HUΩllίJj)U.:μ i:1'(1 ό,ιιlφφο ιτ1:11ωη:1η I\ΊJ.l 11:1Jί\' 
ιψω.υ/\ι:ι \'U 1--·ω·1:ι τιτrιηυ. ω nι: 1Jωτι:1,ι /UJ\' !:Ίυι Ωτη'; 11'(1\Uι.ιιί. τοι, 
�--Ίιι τιΗ' ιτυ 1Jυ1--ν1.1:1 \'U ω ΩωΩη. Ο 1\-Ui.u� Ηυ.σιί.ιι'ι.� σφι'((ιJ\'ΊίJ.; τιJ 
ιτc:1)ωτι: 1)ι Ωτφ· ϊιγr-:ι1ί.ω τιη,. n11υ;ω11ηΩ1: γ1)ή'(ιφυ Ι\ϊΗU ω nω.υτι. 
μ�ι ω γι:1)UΙ--Ί jjγut\'El μn1χ1στα τω, υγ1,ι1:μ1:\υ r-:υι τυίΆ ί.ηι:ι: �ι nιη· 
ιίΩrιι τοσιJ 6ιr-:υιιJ� r-:ιιι σι1φσ�. ΠίJJ;_υόικΕι; >:μ!:\'U. ;ω, :τ1:1\•ι1ω. 6t\'Ο
\'ϊιι; ;-:ιιτωp,,γω σ· F:\'U n:ω,ί.ι ιωι ι:ί\·ω 11 η1οφη μοιι: .-\ι τι) το ιιοι;ΗJ 
ιτι:1,ιστι: 1Jι rΊ.τrοr-: ι,ιUη"Ί: ό �ιl\11�- r-:υτι:φι γι: ΩΙ: μ!'.\'U r-:ω μοι �φηω: 
\'ιι τιJ σωσω. Ι Ιι,J� ί.υιτrιJ\' \'iι τ,1 ιτrφι1ιiωσω σι: Ωι:\υ: 1-.ί,·ω :ψ,JόυΩιυ 
ιιισχ 1)1l r-:ω tJιι\·ιισιμι1 ιιμυ 11τημιι \'(( :ψιJι)Ιι)ι:ι� ιιι :ιJ\' ι:οι ΩΟ\ �ητrΊ 
κυωφι'γι,1\'. ι·ιιιι :ι1 �ητηΩ1: μιJ\ δ.τι r.ίί.ί.ιJ Uι':ί.ι:ί� γι ω·,υί.ί.υγ,ιιυ μυ
τι1 ιr1: 1)ιστι: 1)t ι)ι:\· Uι'ι Ωτυ 6c,Jσω. 

\Ιιι τ,1 '(EJ)ίtl\Ί ι:ιrι:,ιι,:ι\'f:: \Ιι: τι, ,υ Ωω�,:ι� rιι τιJ :,J ::ι:1Jω:1:1il 
ϊιφ 1i\'1: ι� 1:μι:\'11 \'11 ιτι:Ηω'ίυ ω:ι 1 :φ· ,ΊΙ:l\'Ιt 'Ί I ιι η ::ω; ι)ι:\ '(\'C,φι �Ει; 
ιτω� τι1 τrιn ,ί.ι ιιι Τ,) όημιι1\ 11γ1jt)η,;,: rι::ι1 ΤΟ\' ::ω·:ι>Οl \'ίψι) H 1JCI/μU. 
yιιι Ίj)ι)ψη T(J)\' γι:11υκι(ι)\': �(!)�U\'c((� ':ι) i.ιJt::,1 1; i: 1111:σω Ω( υ,τίΟι:ση 
ftt: ω\· ιpι,σιt-:ιJ \'ι.ψι,. ,-:\·ιι) �1:1Jι:ι; r-:1ιλιι ::ω; r-:uU1: 1:';ωί.η r-:υί r-:ci01: 
11θιt-:L1; \'ιψι1� ι:ι\·ιιι ι:i.1--1. ρι1t δτιt\' όι:\· σι μr1υ6ι�ι1ι \' μι �ι)\' ιrη σιr-:υ 
\'lψl). Ει\'ίtl <f)(t\'f: 1)ι) ί.,)[ΠΟ\' ι:ιο; μ' ((\ :,1 ;:ιJt t-;(J\'f:ι� ::rφωυμι:ι;. rί

\'l(l Θc:ιιι ι:\·ωί.η ιΊ;ωr-:11ιtJψ:ι-: ;ωλι 1ϊ 1)f:μυ ι) Ωι)(Dι); Ηιωιί.ιu; \'(J --:1)!:· 
φL)l μι-: ίιγιι:rη r-:ιιι ιJ\t-:,u :r1χ); οί.ιι :1ι �ω\'ίU\'lt ,ϊί.υσμιι:α ωι Θι:οι. 
Κιιί ω \'l( σιό�ει; ε\'α ιrλάσμιι ι:σt t-:l\'ι)l•\'El ει άιrοη:ί.Ει ίή\' r:ιό άγα
Ο1j r-:ιιί θαίρεστη ιrρcΊ.:.η. Γωί τό στψ οι',ρά\·ια �ωη ή ϊ.ιμυιβή ΗιJ\' αί.
λω\' cΊ 1,t:τcυ\· Ε\\'αι τu ιrrχ)σκιιιρα άγcιθιι ωι :ται,αδείσο\J ,ώ\' 'Ί\'οpcι. 
ι-:ηίJ 11 ι'ψοιβ1j γιά τή\' σωrη�,ιυ ωι Kl\'i)t \'ι:ϊο\·το; Et\'αt ή ϊιΟά\·ατη 
μω.:αριότητα τσι, ί•ΙJ.Ιίστου ι.ιόf,Οl• ωι Βισ\·οί: . .1έ\' θά σοι nαpαδώ-



σω λοιπόν μέ κανένα τρόπο αυτο τό περιστέρι. Μά καί σένα δέ 
θέλω νά σέ άδικήσω. Καί vά! σου προσφέρω τή βασιλεία μου! 

Τότε τό γεράκι του ειπε: Ή Βασιλεία σου Σιβη. καθώς καί όλο 
τό χρυσάφι του κόσμου δέv μπορουv νά γιατρέψουν τήν πειvα μου! 
.,Av πραγματικά δέv θέλεις vά μέ άδικ11σεις δώσε μου εvα κομμάτι 
άπό τή δική σου τtl σάρκα πού vά έχει τό ϊδιο βάρος μέ τό περιστέ
ρι! 

Μά καί πάλι άκαμπτος καί σταθερός στήv πίστη του ό Βασιλιας 
Σιβης διάταξε άμέσως vά του φέρουν μία ζυγαριά καί χωρίς vά δι
στάσει τράβηξε τό ξίφος του καί κόβοντας εvα κομμάτι άπό τ11v ϊδια 
του τtl σάρκα τό έβαλε πάνω στήv ζυγαριά! "Όμως τό περιστέρι 
ήταν βαρύτερο. Άμέσως κόβει κι άλλο κομμάτι άπό τή σάρκα του 
κι ϋστερα άλλο. μά ή ζυγαριά έγερvε πάντα πρός τό περιστέρι. 
ώσπου στό τέλος μή έχοντας πιά άλλες σάρκες καί μή μπορώντας 
vά ισορροπήσει τή ζυγαριά άvέβηκε σ' αύτήv ό ϊδιος! Τότε ή ζυγα
ριά ίσορρόπησε! ... Μά έκείvη τή στιγμή τύμπανα θεϊκά άκούστη
καv στόv ούραvό. θειες μελωδίες ξεχύθηκαν στή γη καί βροχή λου
λουδιών έπεφτε πάνω στόν μάρτυρα του 1iθικου νόμου. Ό .,Ιvδρας 
καί ό .,Α γvης παίρνουν πάλι τή θεϊκή μορφ11 τους. καί ξαvαδίvοvτας 
στόv Σιβη τίς σάρκες του. του είπαν. Είσαι εύτυχής! 'Ήρθαμε σέ 
σένα μεταμορφωμένοι γιά vά σέ δοκιμάσουμε. Καί σύ μέ τή θυσία 
της ζωης σου γιά τήv σωτηρία έvός άλλου ά.πεδείχθης άξιος vά πο
ρευθεις είς χώροv "Ύψιστον, όπου θά άπολαύσεις άθάvατοv μακα
ριότητα, έvούμεvος μετά του Θεου. 

ΈκεΊνο11 ποι5 Οιiλr:ι οί ΜοΊρι:ς τι3ν 6δηγοι711. εκεΊ\101 1 ποι5 δε 00.ι;ι. τιί1ι 

σερ νου 11

. 

(Πrψοιμι"rι) 

'Ό iί,·llμωπο; ποι; δι:ιι:τrιι ιjπιιμrινι:τικrί τi; ιirιι-:ιμrιπιΊ:; τιΊ; .\ΙοιίΗι;. πμοrιιir,ι;ι;ι ψΙJΊ.ιι-:rίι. 



ΕΙΝΑΙ ΑΛΉΘΕΙΑ; 

.·\ 1 _\ 1 \ / \ .ν J Ί 1 () Ί I Ο\ 1 . \ 

1" 1ψι<1,fιι τ(1J\' ιτ1: 1Jt<1<1ιιη:1)ω\' 1! 1)'1<11--:1:tίιJ\' u,·υ.ι τ() υϊ<11Jημι1. τ11� 
(Ι\'(J.{1ψ(Ι.Ι.!:ιιι� τι>ι, ω·U 1 >ωπιιι. ΠΙJ\ (()\' ϊ,nηy1:ϊ \'(J, ιτί.ιi.Οι;ι μ�: τη,· 1:ιτιΟ1 -
�ιι11_,, 1--:11.ι φ1t,·ω.<1ιιι.\· Ου11,; μι: ι1πι1rΗοι.η,· ,·11 Ι)υηΟοι',· τ,1,· 1ϊ_,·U 1)ωττιι,· 
Κι ι ι ιψι 1� 1: �11<1φι υ. η<Ίt\ r Ι); J\ι I η!Jυιt; τιιJ\' ()υ;ι,· ωι � ιτ1Ηι<11;φ1:1Η:,· 
ι,,·Ο1 Ηιι1ω1Jι,<1ι11.� .:ω �l•J• 1ΙJ1 <1111.� ►:,ι.1 «π, 1ι.ι.ι1_ τ1ψ11_ rιι» .::1.ι 61,ψι:ιι; 
<1τη,· 1:.:.:ι.η<1ι11_1 

Ι\φωι1. 11 Η11η<1..-ι:ιυ. ι:;ι_ι:ι τφ· ι.ιιιι,:ψ τη; .:ω ηΗι.:φ· 1--:υί ι°J Χ 1 Η
<1τιω·ι<1μι\ ιiJ; ψ(,J\'Ιl τυι' 1Ίί.ηΟι,·01Ό Ηr:οι' μϊΊ; �ητω:ι τφ· ιι.μυιΙΙωω· 
ιιyυιrφ· ιτ 1)ι)� τι)\' <11 ,·ω·U 1 Ηωιι,,· μυ.; · \<1φ11i.l1J; ψ1,;ι_ιιu,·rιί.1 τι.:l;>.; τι, 
6ι:ν6 ι )ο τ11; 0 1 J1)<1.:1:ι τι1--:,·1; ιτl<1τη; {;ι_ι;ι nιιιφιψι:� 1Η�1:; Ι\·ω Ι\ΊJ 1)ιτιΗpυ-
1)tΙ:;. Κιιι π1Η:πι:ι ,·11 Ι\ΊLi.i.ιι: 1

ηmΌμ1: <1τι1 ιτυιnω ·ιφ· �ι,1<1ι1_,, .\ 1)ι<1τιυ
\'tl\Ί)\' l ll<111)\' l\"(Ll φω,·η,· ωι ιΊί.ηΟt\'ι)\ (-)ι:υι .:υι τφ· φι1J\'ή\' τ11; Ι·,t,;
..-λη<1ι11; μιt.:: π,Η <11\ΊΙιτι:i τφ· <Ίί•H))j)lfL\' τ11; ι,ιι 111; μu;.

Ι l1Η:ιτιι \'(( J\ιι1ιμυ- τυ; _\1:1\Ί( Ί ,·ωi.Η; Η)\ (-)ι;ι)Ι·_ 

'_ Ι πι, r,, ;_, 1; ·1, rι ,,- �-ι •Jι-.:μιιrη rττι11· ιiπι ,;_ι •; ϊι1 "�"ιι.; ι5ι: ϊrτι•J.; _ιιι: ι-.:ιπ111>ιι-.:rι
rτιrι: σι: ιι1ι1ϊιr, 1 ι"rττι:;ιιι ,'iιιι•J; τιί1· ,·π11;_111πη ;ι•Jιί rτιι.; fJιι τιίι· πι:μιirτι:τι: 
_ιιι:rτιι σι; Ιϊψι-.:η ι;ι..:,,•.; ri1· σιl.; ;_, πηΙJι;Γ ιί ('11;0.; ι-:ιιι" ι-:ιίπιιιιιι· ii;_i_o σι1

0
• 

πτι:ι,:_ι:ι ιιι:υι ιίπι> 111:ιη .. 
// 1 1 / S2 \ 1 / ,'7, ,;_, •:·ιιι ::_ _ _-ι,,ι..:μι1 �1/ 31 1 

) ι ,(::·",) ,Π(ι�· ι-: •h,-:ι .. \Ι!.':r':•:·-:,ι ':ι'\ ι'_ι•t,:ι•\ /Jι,•ι λ "1LΙl('ι)ι•\-:, .. ,;,>ttL-:i./,'{": ηι r.!tιη �fιfι 

,ι • ._, '\ ( > Ι1t'ι 1�· Ι ι,.'ι :":, :r:ιι'.Jr.:ϊ ,,_-•ιι), ι,ι'\ t ·�· / ιιι )ι 



Η ΩΡΙΜΗ ΨΥΧΗ 

�:ri Οέλει κriποιος 11ά 1ει ιιΊ μεγriί.ος στρατοκι3πος 
και' του φαι ιιΊ ποί.ύ μικρός τιι::; γι7ς ό ηJσος τι3πος. 
σι1οπερπάτημα ιlί.αφρό στοι3ς κ·άμπους Ο· ιiρχι1 1ιίσ!Ι 
r:κr:ι τά 1ψcvω βήματα ιiρyri Οιi τά μι;τρ 1ίση. 
Κι· ιJστι;ρα Οriρρος συνετιί Ori πriρη γιri ραβδι' του 
κι ' rlκciμu. ιJ. τι πιι5 βαΟειιi μι).riει στιί1 1 ψι;χιί του 
κω· σέ κορφι:ς .-iπιiτητι;ς Ο· ιiρχι'ση 1• • ιi11ι;βαι'νη 
πετϊvνως (lΠ(} πri 11ω του (), τι στιί γιι τιiν δr:νι:ι. 
Πιiνω σι: κr,ινες τι'ς κορφι:ς ποι5 στι:κει πιiνω χιι5νι 
ιJ στρατοκ(ίπος κάΟιδρος άρι.ι'ζι;ι νιi σιμώνη ·
βλέπει η5 χιι3νι τό ί.ευκό. σιyri ιi11αρωτιέτω 
((f:�ν · ιί ψυι.ιί μου έτσι ιi1νιί:» και' πriί.ι συίληιϊται ·
«ι:ι'ν' τι'ποτ · r'ii.i.o πιό ιiγνι5 ri:ιτ · HJ ri1νr5 τι5 ι.ιι5νι 
και' πως μιιi ώριμη ψυχιί τιί στριiτα της τι).ι:ιu;νr;ι:,> 
Βγαι'νει ι5 ι)λιος yιά κριτιίς ιωι' ιiρι.ινr'J. 11ιi ί.υύJΙ'!Ι 
και' ιιά τό J.ΙJΙ'!l σr. νερι5 τ' ιJί_ιj)_ι:ι;κο τιί J.l(J\1/ ·
βί.έπει πιι5 πέρα τψ1 ψι;_ι_ιί ιο · ιΊί.ο τιίν καμα/ΗJJ1·1;1 
,-:κr:ι'νη τοι; χαμcηεί.iJ.. τri _ι/ρια της riπί.11;νι:ι. 
Τήν παιίJνι;ι γιri ιiχτ(δα του κ!1( τι)ν κρατι:ι κοντri το!J 
1ιιi νri φωτι'ζη ιω( ωjτή 15,τ · είν111 στιί γιΊ κriτοιJ. 
ιlειγμα κι· ωjτιj άγνι5τητος, ψuι__ιις ποι3 u';ριμriζι;ι 
στοι; ψ.ιου τιj Οερμιί ά1καί.ιιi δέ ί.ΙJώιιει, ιlί.ί.ά φωί.ιιiζι:ι. 
'Ετσ! ιί ώριμη ψυι.ιί τή στρriτα της τεί.ειuΎνι;ι 
κι· ει'ν' πιό άγιιιί άπ ' τό rίγνό. τ · rlπιiτητο τό ι.ιι5νι. 

Ίί:λiσιJλα 



ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟ Η Π ΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

�ο 'Ινδός Σρί Σάτυα Σάϊ. Μπάμπα 
'Αποσπ/ωμυτυ ύπό διδuσκuλίες του 

• 11 �-.:11.ι.ι,τι:1''1Πf)ΙJ. �111;ί,·11ι ω τη ποι 11,·1:ω.1 ,:u,ιιJ ιι_τ:,, UJ\ r:1ωn--,11-
γη τι,ϊ; ,:υUψ-:ι,,·rις υ.ι τι1 1'1:ιJΙ "(l\'f:τιι.ι (Ιιι τι ,n:1,uιi:1 1'11 ;l.'i.l. f,"111
,'Ί ι_ι ιωτι :-τι:ι)ψι:,·ι>ι μι: ,:ιulι>ιι• '";,ι:ι.ι,.: ιι:'· ω τη,

()fι!Ιlι-; �r·Ι :_;1/ :..__rι�ι ΙJ ::.._fJl \/,ττrι ι ι,7 1! :_r,/ .::,(/ 

_. '-.ιt φι:,,ι:στι, :c1)1,.: τω; ιυ.ι.,η ;. ,,.1:ω; !JιJ !Jι:ι.11.τ \'IJ. •:1ι:1Η>1··:ω ι:.:ι:ί
\\>Ι cn: σιι..: _'-.(l 11.Π\Jlf)i:l (f:τι: \'11. Ι<U\'f; rι: ίΠι'l.: ϊiί.ι.11\; t-.:11IJ1: :ι ;.ι)l 
Uι1. σϊί.: 11τιι,· ι)()ι \ϊl1'ι). ϊί,· ι:�-.:1:ι1.·ι,ι :,J ι':�-.:υ1·11_\ σι. r;,ι..: 

-+- --_-\,•. τσσι1 ι)ί ϊi.,·τιJι:;. οσ,, 1---ϊιι υι "(\ 1:11.ί�-.:ι.:.. 11.n,,�-.:τησι:τι: ιη σι 1·η
U1:ι,ι 1·ιι ϊχι:ιι: n1ι,·τιι στη σ1---Ί:1;11 συ; �-.:ιιι στΙJ. ι�:ιι.η cω.: ι,, ,,,·ιψιι. 
τ,,ϊ Kι,1Jt1J\. ,') Κι,,11,1; Uιι σ:τι:ι συ \'11 r;ι1..: σωΓιι:t 

.. Ά-\Ι---Ί)_LΙ(J. 1---Ί lJ.\' δι:,· ,ιιnιφι:ιη: ,.- ιιγυnηΓιι:τι: τυι< ιιi.Ι.\)\);. ψf)\J\'τtστ>: 
,·ιι ,ιι η,· uίσύω·ι:σύι: ,ιιισυ.: i'i φίJι1\υ γι· ω ,, 'Ι:. 

1 
_r,I 

* Δι-: ;((ιφι:i �-.:ιψtιι ιι_ιισιΙ'\ι,i.ιιι ι) ι, 11 .1:11ί.ι ,ι�ω:ι:1)1>; U1μ,ιιι 1Η1; ι:ί,·ιιι η
'(ιιί.η,ϊl τ11,; liJl•J.Ιl.:, η υτιψιιξω Βιιυστι: ;:φ·. �-.:ω,:η: τφ· 1υ γι1-ι-:ι 11
φι,σι�-.:η σιι; στιωη ι'ιnι:,·ιι,·τι στη �ω11. 

-. Ι Ιρι:nι:ι \'lt 6ι-:ιι,_ΗίΕ ;τω·τιι σι-:Ι1ιωμσ '(ιι1. τη '(Ηυμη ωϊ c.ί.ι.ί.οι �-.:ω 
για τφ· ίίn,11Jη ;:,1ι cίί.ί.ι,ι. \Ιψ· :.ι:;,:,·c.ιπ. πω.: �-.:υί:J1: οιω::>ιφrι_ 
γ,·ωμη.: 6ι-:,· L)ψι-:ιλι:τω σι-: ;τ1χJσω,τικη i:;,:t1f•ίL. 

* Έ:.,:τιίση: ,ι.: �-.:ιιθημεί1ιη:� ::ρυξι-:ι; σu.: �-.:αί ..51:"ίη: με πσια κί,·η:11υ
τι.: �-.:ιι,·cιτι-:. Το η: θά μ;τι_1ρέσι-: τι:: ,·ά �-.:ρι ,·ι-: τι-: μσ,υι σα.: nόσ,) ει.�-: :c:
πρι_106ε\,σι-:ι. "π 6ιιιί.ι-:'( 1:,ι-: rιι1,·ο τcι cι·ι,·υ �-.:ι,·ηη:1α �-.:ω τι.: rπ,·ι-:;
nρϊιξι-:ι;.

:.. (./ J -_ Ι 



ΙΛΙ�.:ΟΣ 

* Δέν ύπάρχει τίποτα. μά τίποτα φύσει κακό σ· αύτι1 τι1 δημιουργία.
Μόνο 1i έλαττωματική οραση άποδίδει άλλου καλ11 καί άλλου
κακ11 φύση.

* Τί ώφι-:λει νά σπαταλώ τό χρόνο μου άνακαλύπτοντας έλαττώμα
τα στούς άλλους: 'Επομένως. 11 πριίηη πνευματική άσκηση είναι
ή έρε να γιά τά δικά μου λάθη καί τίς άδυναμίες καί ή προσπά
θεια νά τά διορθώσω καί νά τελειοποιηθώ ... 'Όταν ό άνθρωπος
άναγνωρίσει τά έλαττώματά του καί τά ξεσκεπάσει. ξαναγεννιέ
ται· κάνει μιά νέα άρχ11. άρχίζει μιά άλλη παιδική ήλικία. ΑιJτιl
ι-:ίναι ti αύτούσια στιγμή της άφι1πνισης.

Σι-:λ. 9 καί 31 

* Ό άνθρωπος είναι καθαρά δημιούργημα του χαρακτήρα του.
::..'ι:ί .. /() 

* "Αν έρθουν στιγμές πού ό άνθρωπος νιώσει καταβεβλημr.νος.
καλό είναι νά προσεύχεται ώς έξης: Κύριι-:. oi δυσκολίες έχουν
ξεπεράσει τίς δυνάμεις μου καί ti άντοχή μου έχει έξαvτληθει.
Δώσε μου. ω Κύριε. τήν άπαραίτητη δύναμη vά συνεχίσω.

2.'r:) .. 13 

* Ό άνθρωπος πρέπει νά έκτελει καί τήν παραμικρ11 πράξη μέ με
γάλη περίσκεψη καί άφοσίωση.

::..Ί:ί. 32 

* Νά προσεύχεστε. ν· άγαπiΊ.τε. vά σέβεστε καί νά προσφέρετε άvι
διοτελη ύπηρεσία ό ένας στόv άλλον ... 'Υπηρεσία στόv άνθρωπο.
είναι ύπηρεσία στό Θεό.

2.:1:ί.. 7 7 

* Τό νά παραδέχεται ένας άναζητητής τι1ς 'Αλήθειας τά σφάλματά
του. άποπλει τήν πρώτη τρανή άπόδειξη της άξίας του ... Γιατί
αύτό τελικά είναι ή άρχή της Σοφίας ... Οί άvόητοι. πού στήv ύπr.
ροψία τους νομίζουν οτι γνωρίζουν τά πάντα. ύφίσταvται άvαπό
φευκτα τά όλέθρια δεινά της ύπερηφάvειας καί του έγωϊσμου
τους.

Ίίj Οι:ϊκι5 τρrηοι3δι. 2.'ι:ί .. Ι 8 

* Τό ούσιαστικώτερο σημειο είναι vά παραμένει ό άναζητητής
προσηλωμένος στό σκοπό του. πού είναι ή άψογη έκτέλεση τοJν
καθηκόντων του καί όχι ή άπολαβ11 των καpπύ)ν της δράσης του.

2.'ι:ί .. 33 
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11 {)\ 1, 11μ11 τιιι, 
()ll\1/.l(J\, ,:υι ί)l; ιψι:τη; ι:ί\'111 ()Ί \'Ι11ηψ,η τ11; i:μπ111;,:τ11; ;,φ1ψμι)
(Ιl; [(J\,;. :\ΠΙ) τη πτιrμη ΠΙ)\ HIJ.\ Ι)l \' \'11. 1:φιψ,ιιι<ιJ\'τΙJ.Ι l\"IJ.l "(\Ι'ι)
\'[ΙJ.\ Ι\ΙΛ'ΙJ. ι,ιιrω, 1.11.\ιΗ 1· 1:1 ιυ.1;1

0 
ίΙJ\' ιοι.ι τω;. 

• Ί I Φι,πη τιμ1,ψι;ι π.:ι.111111 ι)οι11 � Ilj\' υ:μ1.τ111.ο:ι ιι\'ΤΙΙΙ '(ΙΙΙ. ιη\' ;;"·
πι.ηι)(ι)ΟΙJ τι;)\ ψl!.ι)(�ι)�\(ΙJ\ [(11 ;. 1.1: (ιΙ\'[ΙΙ.: «11( τ,, },l\'IJ\ ()\1\(/ μι)\
11.\ τιι ι;\\'11\ Ι:ΙίlΟΙJ; ι)\Ι\ΊJ μι>\ ,, 

� Ί I ηηγη Ι\Ί1Ο1: ι:ιriιιι: ΙΛ nιι; 1:iΊ·111 1111 r1·ι>t11 Ηο ,ιι:ω 1 Ηι1 σι.; \'11 μι: 
1Η1Ηηπ1:1; τω 1Ψ πι>ι<ι. 1:i1·u.1 η ιτηγη τι�; ;J (\'ι>11ι.; (--ju ποϊ πι;ι 1· t\'ΙJΙ
η ιω τιrιιι μι: τι, ()(ιψΙΙ .. η ΠΙ.11\''l ()[\ 1:ω111 ω,τ() τι, ()l;J,l !fl. Ί I ψι:ι -
όιιιrιΟψ>1] ω τη (iιυί.ι ι:ωι μι)\υ μι: τη,, ιιι:ιιl\-τηοη τ1·1; Jτ\'1:1 μιι.cιl\ΊΊ; 
1 \'Ιι)() η:. 

�, / Ι Ι Ι 

• ·() K 1Jirnυ μιι.ηοι: '(ΙΙΙ. «Γ.ΙΣ(Ι.U τι;1,, ωrιΟηrιυιJ\ ,,. ι1;1 '(ΙΙι. ",:11.τυ

οφοψη» τιΗ,;. ,ϊΊ·.ί.1:Ίιιι-.:ι, [(ι)\' ιιωΟηrιι:ω,· rιημω,·1:ι \'IJ 111)[()1\°()
\'[(Ll ί(\ η:; Ι\ΗΗιJ UΠι! τι; Πf1UΩΤU'(Ι:; τυt (J.Τι)μΟΙ Ι\Ί!\ \'(/. \ ΠΙJ.1\0\ιΟ\ \'
στη j\ι)Ι ί.ηrιη τιΗ «Κ1η<ωη1οφη» σψωι\·ι:ι ϊψ\ϊlση σ11ι1rηη1)ω
τηω;. πί.η1J1); άό11ω·ι-:ω.

* ι·ο σϊίψ<ι ιί,·ω ι'> φιψι:ιι; μι:σω ωϊ ι'>ιτοιοι ιιπιJΙ\'Η1τιιι 11 1 ,,ωση.
ι-:ί,·ιιι τι'> δ;ι:1ΊJ.ιιι μι�σ!1 στο ι'>ποiο τιι f:\'σιι111\-οtJμ1:,,ιι Ο\'ΊU ιτιφι:ι,υ
,·τιιι n 11σ; τή,· cΊιτc:λ1:1,Ο1:11ωση.

" Τσ \ϊι ϊι,,ιι�ητϊι ι-:<ι,·ι:ι; ω (-)ι:ι'\. ;ι:ω1Jt; τφοηγυι μι:,,ω; \'!1 f.;ι:1:ι 
1':ί'i 11ιιιωΟ1:ι σι-: μιιι 11Οι.:η ,:ιιι αιφι:τη �ωη. ι:ίωι σω· ,·ιί, ,:ιτιΟι,μΕi 
,·ιι ί'iιιιτη 11,:i ι'ι,·ιι_ιμι-:,·η μιιι ιοί.ι1γα. ;ι:ω 1 1ι; ί.ιιμι:ιι. ωι τιί.η .:ω ί.ιJ.6ι' 

�υ. Ι \!ι 

* Τιη,; ϊι,·Ο 1Jωιτι11; 1:.:1:ί,υι; υί στωiι1ι. πα 11 οι.ο ;τοι δε:,· ηω,· οι
ϊδιοι .:ιιl\Ί1t. δέ,· ϊι,·τιστι-:.:ι1,·ωι διιω; στ1i,, cΊδι"·ία ίίΟt ·(t\'ότι1,· ;τ.α
ροι σίιι ΤL'ι ;. c:\'(l) ι:ι;ι: C(\' ίη Ο\ \'((Η�τηω \'(L τ-6 Ι\(J,\'Οι \'. ό K rJίσ,·u
ωϊ•; Οι:ωιχ,ϊ σι-: ιίJ; :τ11ιιγμuη.:ι1ι'; σι μπ11ϊιττο,·τι-:; 1ωί σι ,·ι-:,-0101,;.
·υω,· 6ιιιιτρc'ιΤίι)\'ίlll r:-r.:ί.1i,ιιrιω. cΊ6ι.:ίΕ; .:υί ίίι)(lξι:ι; βία;. οί α,·
Οr1ωιωι ιτL1t τu ιτur1ιι;.:ολοι θι1ι,, cΊ6ωψL)11ιι. ίίf'Ε::ι-:ι ,,u θεω11οι ,·τω
σι,,·ι-:,·LνLJt .. \\ε ni σταση ωι� ι,\,σιαστι.:α έ,·θu 11ρι ,·οι,, ωι; .:ι.ι
.:σιτρLΧιίρι:ωι,;. ωι,; διωτραττο,·τι:; το .:α.:σ. \α ί.οι;;:ο,· .:ω σι.,·
θ1Ί.:ι:; cι;τL11 η σιωιτη ι:ί,·ω ι:γ.:ί.ημcι ..
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* Ό Κύριος κρίνει τούς πιστούς Του άπό τήv ά-γvότητα της καρδιας
τους καί οχι ά.πό τό ειδος της λατρείας πού Του προσφέρουν.
Άκόμα κι αν δέν προσφέρετε κάποια τελετουργική λατρεία. άκό
μα κι άv δέv κάνετε διαλογισμό. άρκεί μόνο νά έχετε έξαγvίσει
τήv καρδιά σας. Ό Θεός. θά εiσχωρ11σει σ' αυτή ... Ό έξαγvισμός
της ιωpδιας άποτελεΊ n1v υψιστη μορφή λατρείας πού μπορείτε
vά προσφέρετε στό Θεό.

Σc:). 34 και' 5 7 

* Κανείς δέv έρχεται σ' αυτή τή ζωή φέρνοντας μαζί του Ι)λικό
πλουτο. οϋτε τόv παίρνει μαζί του φεύγοντας. Ό άνθρωπος. έπο
μέvως. όφείλει vά μοιράζεται άvεπιφύλακτα μέ τούς συνανθρώ
πους του τά πλούτη πού συσσωρεύει κατά τή διάρκεια της ζωης
του.

2.:εί .. 36 

* 'Όλοι ειvαι ϊσοι στi1 γέννηση καί στό θάνατο. Οί διαφορές ύπάρ
χουv μόνο στό μεσοδιάστημα πού λέγεται ζωή ... Πώς ειvαι λοι
πόν δυνατό vά διαφέρει ή πραγματικότητά τους: 'Όλοι ειvαι ση1
βάση τους ϊσοι.

:.."ι:ί .. 48 

* "Ο. τι καί ϋ.v σας συμβαίνει. πιστέψτε οτι συμβαίνει -γιά τό καλό
σας.

* Στή Βίβλο αναφέρεται οτι ό Θεός αvαζητα τούς όμοίους του ...
Ποιοί ομως ειvαι έκειvοι πού άvαζητα ό Θεός: Ό Θεός αvαζητα
τόv εiλικριvή, τόv γνήσιο. τόv ά.vιδιοτελη καί σταθερό πιστό. Καί
πέρα απ' αϊηόν. άvαζητα εvαν άνθρωπο ίδαvικό, πού vά μπορεί vά
τόν αναδείξει στ-ήν ιινθρωπότητα ώς παράδειγμα. πηγ11 έμπνευ
σης.

2.:1:ί .. 6 9 

* ϊ) άνθρωπος δέν πρέπει νά μετρα καί νά σκέφτεται τό κακό πού
του έχουν κάνει. κι έπομέvως δέv πρέπει vά ζητα έκδίκηση.
Άντίθετα. πρέπει vά προσφέρει ά.-γάπη σ' εκείνους πού τόv βλά
πτουν. καλοσύνη σ' έκείνους ποί1 τόv μισουv καί μεγαλοψυχία σ'
έκείvους ποι1 τόv έχθρεύοvται.

2.:ι:ί .. 71 

* Ό άνθρωπος είναι έκ φύσεως θείος καί έπομέvως μέσα ά.πό τίς
σκέψεις. τά λόγια καί τίς πράξεις του πρι:;πει vά διαφαίνονται oi
θεϊκές ίδίότητές του. δηλαδή, ή άvεκτικότητα, ή συμπόνια καί ή
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1-:ιυ.οrτ11vη. ·ο f-:)ι;υ.; 1:i\'Ul :\ι.ηUιιυ .. r1.1Jυ ιΎ rjχUρωιτυ,:: ιψι:ττι;ι \'U �ι;ί 
μι':σu rττri\' ':\ι.ηfJΕιu.. ·ο t:)1;ιj.; 1:ί\'Ul :\ Ίιί.ιτη ,;ι {;ιτομF:\'ω.; () (J.\-tJμω
ιτο,:: οφΕίi.1:ι \'U. �1:ί μ1:rτυ στη\' .-\ ιωτη. ϊ1ιτι:1J\'lt-.-ω\·τυ.,:: το Οι,μο. 1 ι1 
μίrτο.; rφι':ιτι:ι vu 1-.ιηω•ι,;ηΙJιί μι: nιτί.ι1 ίΙ\\' .-\ ιυιτη 1-.-υι l, Οι,μο.; μι'. 
τή γί.111-.·υτιιτυ τη.; (J.\'1:1-.·τι,;υτητυς.. :\ΊΙJ.Ιίll.Π υί.ι.ηι.ιηι.;. 1-.l\'IJl (ψ
,;ι;το. · .. \ΊιΊ.ιτ11 μ,φι.; τ1j1.· ιτ1JιJrτriι,1-:ι11 ΙJ\'ΗJ.ιτιJΙ-:1>ιrτ1�; .·\ ιι1ιτη γιυ 
ΤΙ)\' (J.'fΙJ.rτη. 

• 2.:τ' ιi.ί.ιjΟιω, ή ζω1j όι:\.' ι:t\'11.l ιcιφυ μιι1. rτο1Jι-:ίυ ιί.ττο ω r.γι;J rττο
1:μι:ι.; ..

• \,u ,;ιηιιrτιω·ι:στι: μι: όJJU(Hl\11l1nητi:,:: 11\·ιriιοτ�:ι.υϊ1,:: ,,rτη,,Εσως.
2.:ταμιιτι:ιστι: \·rί. ί.α;,:τurι.ιτι: τή\· ϊφ;ηγίυ. · .. \i.ηΟι\·ή ι',rτηιJι:σίυ
σημυί\·1:ι \'11 f:\οηΟατι: ωιΊς φτωι.ιηι,:: ,;ω ω,,.; 1-.-υτατρι:'{μr:\υι,,:: τη,::
1-:υι \'(ι)\'ί11.;. μ' f:\·υ rτνιt,μυ ωrτ1: ι \'ΟφιJυσιλη,:: 1-.Ίι ί άφοσίωση,:: .·\ ι' τή
1--:υί μι)\'ιJ ωjτή άrτιηΕλι:ι rτιJυσφυrα ιΊrτη1Jι:σίας στό ΘΕό I Ιροι:τοι
μιωη;ίτι: 1-:ατ6λί.ηλα. μι: τι) t:>Eι'J στή\' Ι-:ίlJJΟιά κυί μέ διΊ\•(1μη ,;ι
11\'H\('l στά ;(Ι�JJιι1. yιυ \'ί'ι ί,ιη11)1:η:ιτι; ωιΊ,:: σι1\•ω·Ο 1χiJrτυι ς συ.;.

2.'ι:ι. 'J' 

* Στ11ν rτορι:ίυ του rτρι\ τ6 Θι:6. L) άν01)ωrτυς rτρ,:rτι:ι σωοω,;ά \'U 

μιιώσει τί.; r.rτιΟuμίε.; του. ττοιΊ Et\'αt 11 ιιίτί(1 όi.ω\' τίίJν οι,σ,;οί.ιίiJ\'.
rτOtJ ά\·τιμ1:τωrτίζι-:ι σηi ζωή. F:ίνω άλήθΕω ότι ι'J άν0J)(ι)7ί0,:: δέ\'
μrτυ11ει ω ι' rτάρξ1:ι χωι)ί,:: ω i:ι.ει ηiν rτιιι)αμι,;ρή r.rτιθι,μία 'Υrτάρ
χοι,\· όμως OJ)tα. μέσα στά όrτοιι1 rτrr:rτιι \'ά rτι:ριορίσΕι τί,:: r,πιθυ
μίι-:ς του. �f.\' εt\'Ut δυωτό \'ίl lJrταρξει Ε\Jτυι.ίυ. αν bf.\' r.ί.εγιτοtι\'
οί r.πιθυμ ίε.;

* 'Υrτά11χου\' τρία rτράγματα rτοι: ι.αροποιοt,\' τ6 Θr.ό ίδιαίη:r,α: ή
γλώσσα rτοιΊ δέν έπιδίδετω στό ψειιδυς. τό σωμ(1 rτού δέν έχει
βλάψει κανι':\·α ,;αί όνου.; πού είναι έλειΊθερο,:: άπό τή\' προσκόί.
λ.ηση ,;uί τό μίσος . .-\ί,τά τά τρία άrτοτελο'ν τήν άρι.ή τη,:: τριrτλη,::
άγνότητο.;. �- άποφεύyετε τήν ψευδολογία. νά μήν πληγώνετr.
κανέων ,;αί νά μιi\' διατηρειτε άρ\·ητι,;ά m.,\·αισθήματα yιά τοΙJς
σι1\•ανθρώrτους σα.;.

* ·y rτcφχουν δύο rτράyματα πού rτρέrτει πάντα νά θ μόμαστε. Ό
θε6ς ι-ωί ό θάωτος. Καί ΙJrτάρχουν δLΙο ποΙJ όφείλουμε \'ά ξεχνά
με. τl', ,;α,;ό ποί, μα.; E;(O\J\' ,;ά\Έt ,;αί τ6 καλό πο. ει.ουμε Κά\·ει.
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γιατί. αν τά θυμόμαστε θά ήταν σάv vά θέλουμε vά καρπωθουμε 
άπ' αύτά ... Βεβαίως. θά πρέπει vά έχουμε τό θάνατο στή σκέψη 
μας πάντα. γιά vά γίνονται περισσότερες καλές καί λιγότερες κα
κές πράξεις. 

Ό Χρf Σdτυα ΣdϊΜπ(iμπα dπαντα. Σε). 72 

* Όρισμέvοι πνευματικοί άvαζητητές ύποβάλλουv τόv έαυτό τους
σέ διάφορες έξαγvιστικέ.ς άσκήσεις καί μαρτύρια πού ταλαιπω
ρουv καί άποδυvαμώvουv τό σώμα. Αύτό είναι λάθος. 'Ένα ύγιές
σώμα είναι ή άπαραίτητη βάση γιά ύγιεις σκέψεις.

lΊ:λ. 115 

* Ή έξάλειψη της άvηθικότητας είναι ό μόνος δρόμος πού φτάνει
στήv Άθαvασία.

2-·ι:λ 156

* "Αν ύποφέρετε άπ" όποιαδήποτε αίτία, vά δεχθειτε οτι αύτό είναι
άποτέλεσμα δικών σας κακών έvεργειώv, στή διάρκεια προηγού
μενων ύπάρξεώv σας.

Σriϊ Μπ(iμπα. ιί iiγιος ... και' ιί Ψυχι'ατρος, Σελ. 111 

* Πρέπει vά μιλατε ηρεμα καί v' άvτιδρατε μέ ηρεμία. τόσο στήv
κακία καί στή μικρότητα. οσο καί στόv έπαινο ... Οί μεγάλοι δέv
άφήvουv τόv έαυτό τους vά έπηρεαστεΊ άπό συναισθήματα μα
ταιοδοξίας οταν τούς έπαιvουv, οϋτε άποθαρρύvοvται οταν τούς
είρωνεύοvται.

2.Ί:ί .. 18 7 κυ( 189 

* Ό θάνατος δέv είναι παρά τό πέρασμα άπ' αύτή τή ζωή στήν έπό
μεvη. 'Όπως λέει ή Γκιτά. είναι σάν κάποιος ν' άλλάζει τά παλιά
ρουχα μέ τά καιvοιJργια.

Σι:ί .. 203 

* Ή πρώτη άρετή εlvαι ή έλλειψη ύπερηφάνειας, ή ταπεινότητα.
'Όσο ό αvθρωπος έχει ύπερηφάvεια, δέ μπορει v' άποκτήσει
Γνώση ... Δεύτερη άρετή, ή έλλειψη ματαιοδοξίας καί έγωισμου.
Αύτή εlvαι πάρα πολύ σημαντική γιά τόv αvθρωπο καί συνίσταται
στήv άποφυγή της προσποίησης, της πομπώδους συμπεριφορας,
της στείρας καυχησιολογίας.

Ίί5 Οι;ϊκ:ι5 τρrηοιίδι. 2,Ί;},_ 181 

* Λιγόστεψε τίς άvάγκες σου καί ζησε άπλά. γιατί αύτός είναι ό
δρόμος πρός τήv εύτυχία.

Χα11τriνα. 2.Ί) .. 52 
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* Φ 1)<)\'τιrη: \'ιί Cί\ι\'<Ιλ'υσηΗ:φ1:rτι1.ι τιιι.,·rιιπ μ1: 11.,·0111,Jιτοι,.; ιτοι �:ι,·ιιι
rί.φι>σιωμ1·Λ'Οl σ1·: ϊ,ψηι.1)11:1Η1. ιnιι,·ι,:ιι.

� /.ι r,r, 

,. Μ ιτιψι:i ή λi.ηΟυυ ,·u ι-.:ιι.ί.ι,rrπ cιιι rιιι ι.ι (ι> ι-:ιι.φο 11rro τ•J\' π(πι.ιι 
τη.; σ1,ι-.:οφω·τω.;. υί.ι.υ ή ,·ιι-.:η 1:ί,·ιιι σι,υι 1Jη. ( >ί n, νιιμι:ι.; τι,ι μι
σιΗ,.; 1:ξυ\'ΤύJ\'ο,·τι1ι ωω τι� ϊόι1:.; ωι.; τι.; φιιι ί.ι>τητι:.;. 2..ι-.:υΙjοι ,. 
,ω τη\· ϊόιι1 ΤΟ\,.; τφ· rrτι,ωη. rιιιτι οι rr1Jιι.ξ1:ι.; τιη,.;. τιη,� ιιnη rιιι,\
στη,· ϊόω ΤΟ\,.; rη,· 1--:ιηυσηι()φη. 

�. /, /1)1) 

• Ί I rr 1)οσ1:1,ι_η 1:ί\'11.l ri ω·υτr\υη τr1.; ΙJ 1 1ησ1--:1:ιι1.;· φ1:ιη·1:ι τι'J\' 11x011<1>
rr ιJ ,:ι1ί Τ<)\' Η�:ι) ι-.:ο,·τυ.

• \!ϊι 1:ίσω ;tJHlσψιJ.; στοι,.; ϊίί.ί.ιη .;. 11,· ι-:ιιι μιτιφι'ί ,υ. μη στο u,·ι1.
Ί\'(1J11ίσι)1,,·· 1i ϊοω σιη, 11 σι \Τtοηση Οιί σ· {ι-.:τιμιι ι-.:ω Ου. σ�: ι-:ιι,υ
1:1Ίη,ι_ισμr:\'Ο Ι\:(lί ίι-.:ωυιωιημαο

.. ·υω,· Πf)Ul\(J.i.ι:i.; )Η)\'() <ΠΟ\' 11.ί.ί.υ. \'(l Οι,μιισω Π(;).; () ω.ί.ο.; i:t\'(Ll (> 
1:ω,ω.; σιΗ, μr: 6ιωριφ1:τιι-.:η μιφφη. μ�: 6ωφιφ1:τιι-.:ό ι"J\υμι1. 

* 111)1:10:ι σιΝι:ι_ιιJ.; ,·11 ι-:ι_ι:ι.; σι \'UίσUηση τη.; ι ψηί.11.; ιί.:π:οστοί.11.; γω
ni,· l)ιτοω f.ι_�:ι.; (ρU�:ι- οι:,· τr 1)ι:ιτ�:ι \'iί τψ 1:ξ1:1 τ�:ί.ιζ�:ι.; μ�: "·ι1,·ι:,'i1
τροτrο μι: ciσι-.:ωτr:.; rrρυξΕι.;. ciσι-.:οιτου.; ί.ογου.; Ι) ϊiσ"-υιτι:.; σι-.:ι:ψι:ι.;

�ι.ι. Ι ι.;� 

* Οί μι-:γϊιί.οι ιτ 111-:ιτΕι ,ν ιτ11οσrrc1θοι,· δσο ι-.:αί.ί.ίη:ρυ μιτοροι,,· ,·u γί
,·ο,·ται ιτcφωSΕιγμα στοιΊ.; ,·r,ιη,.;. ιτοι ζητrΊη: κυθο6ή'(ηση. Γι·
ιηΊω ι)ί γσ,·Εi.; rr1)ειτΕι σ, ,·ι:ι_c,J.; ,·υ f\ι:ί.τιω,·ο,·ωι '(tιί τό ι-:υί.6 τcιJ\'
ιτωδιίιJ\'. Γ ό ιτuράδι-:ιγμα εί,·uι όφεί.ιμότερο άπό όιτοιu6ήιτοη:
έντολη.

* -'11-:,· χ11�::ιάζε rαι ,·ά ά1τοτιιαβ1νη:i.; στ6 δάσο.; η σέ ι-.:υμιu σιτηι.ω
yιά ,·ά γ,·ωρίσι-:ι.; τό,· ι-:ω τό σοι, 11 \·ά κι ριαρι.ήσι::ι.; τή,· "·υτώτι::ρη
ψιΊση σοι, ... Ζησε μέσα στό,· ι-.:l'Jσμο. άί.ί.ά μαι-.:ριά άπό τά nί.οκά
μιιι τοι. -\ί,τη ι-:ί\'Ut τi \'ίr-:η ;τοι άξί�ει σι παρητήριυ.
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* Δέv πρέπει vά σέ έvδιαφέρει τό πολύ φαγητό, γιατί καταστρέφει
τήv ύγεία ... Τρώγοντας κρέας καλλιεργεις βίαιες τάσεις καί
ζωώδεις άvτιδράσεις.

Σελ. 242-243 

* Τό είδος τροφης πού καταvαλci)vεις καθορίζει τό είδος της σκέ
ψης πού κυριαρχει στό νου σου. "Av τρως χορταρικά, καρπούς
καί γενικά φυτικές τροφές ... όνους θά είναι ίσορροπημέvος ... Μέ
τό κρέας τό σώμα θά πάρει πρωτεΤvες, θά του λείψουν ομως οί
νοητικές πρωτεϊvες. 'Όταν διαθέτεις ζωηρό έvδιαφέροv γιά τήv
πνευματική ζωή, δέv άξίζει vά τρως κρέας ... 'Υπάρχει άκόμα εvας
πνευματικός λόγος γιά vά. τό άποφεύγεις. 'Όταν σκοτώνεις εvα
ζώο, τό κάνεις vά ύποφέρει, vά πονάει. 'Άρα του κάνεις κακό. Ό
Θεός ύπάρχει σέ κάθε πλάσμα. πώς λοιπόν μπορεις έσύ vά προ
καλέσεις τόσο πόνο; ... Τά ζώα δέv εχουv ερθει στή ζωή γιά vά
παρέχουν τροφή στοι;ς άvθρώπους.

Ό Σρi 2..υ.τυα ΣάϊΜπάμπα dπαvτιi. Σελ. 33 

* Ό Θεός είναι παvτου. Βρίσκεται στίς καρδιές ολωv των ζωvτα
vωv ύπάρξεωv. Πώς μπορει μιά καρδιά πού δέv άγαπάει τούς συ
νανθρώπους της, vά άγαπάει τό Θεό; Άπό τή μιά μεριά, οί άν
θρωποι προσεύχονται στό Θεό καί άπό τήv άλλη βλάπτουν τούς
συνανθρώπους τους. Αύτό δέv είναι φυσικό. Θά μπορέσουμε vά
άγαπήσουμε τό Θεό, οταv θά μπορέσουμε vά άγαπαμε τούς άv
θρώπους. Διαφορετικά δέ θά πετύχουμε τίποτε σ' αύτό τόv κό
σμο.

Σαντά να. Σελ. 27 Ι 

* Μήv ξεκιvας καμιά έργασία μέ κίνητρο τήv έπίδειξη, τόv πλουτο,
τό συναγωνισμό η τήv πρόκληση ... Νά προσεύχεσαι πρίv, κατά
τή διάρκεια καί μετά άπό κάθε προσπάθεια, ώστε ό καρκίνος της
περιαυτολογίας vά μήv έξουδετερώvει τή δράση σου.

Σελ. 277 

* Μόνοι σας άποφασίζετε γιά τή μοιρα σας. Κάνετε καλό; είστε
καλοί; Δέχεστε τό καλό σέ άvτάλλαγμα. Είστε μοχθηροί καί κά
νετε κακές πράξεις; Θερίζετε κακά άποτελέσματα. Μήv εύχαρι
στειτε λοιπόν η κατηγορειτε τό Θεό. Νά εύχαριστειτε τόv έαυτό
σας, η vά κατηγορειτε τόv έαυτό σας.

Ή ζωιί του Σdτυα Σdϊ Μπdμπα, Σελ. 27 Ι 
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�11\1. IΩΛ'-.'-..1.\lf 

Τίι),· .-\Οφ·(ιJ,· Ίψι).; Β 11u;ιο.;. 6ι\ξυ τ�:,υ μυτική uί(;J,·r,1,· 'Ίσω.; τi 
μι:γ(ιλ\ η:f1η ιτ,·π \tυτικτi 6c',ξυ τη.; οι-ί.η.; μυ.;. "Ο�ωί.ι1γοι ,. τή οι'Jξυ 
ιηΊηi τφ· ίιφ1j 1i ίσω11ιιι τη.;. ή ιτ11οϊ<ιω11ίυ. οί Ο 1 1ιί.οι. οί μι,Οοι. οί 
ι ιι,ι. η γο11ιι:.;. 

Ή ιτη:ι,μ(ιτικτi ((\Ίττi 6ι\ξrι ομω.;. κ(ί:ωη: �:<ιl-\ησε. "Τ<ιl-\η<ιΕ ,:ι · 
ωΊτ1i .ιι(ι�ί μι-: ni,· ιίfηυίυ :τυ11ι16οση :η.; :τυφίοο.; μυ.;. Ι Ιι:ρrωι: κυί ή 
Ό -\κρι\ιτολι.; χ1χ',,·ιιι 6\ στι·;ιυ --:ιJί.ί.ιι. rωί.\ 6\ ση ;ιοι.; κυφο\,.;. ιιίίi)
,·ι:.; l)λl',κλη1χ1ι,.;. Πl1l• κυί ξc:;ιrίστηκι: (JKL'Jμη. \1ι-: :ή,· Ό-\\'rt'(ι:,·,·η<ιι 
σττi �ιΊση. τ1pθΕ κaί αι τη .. ιιu�ί μι: τι',σcι cίί.ί.υ. <ιni .ιι,·ήμη μι-:r1ικιi'1,· 
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φική, δέv παύουν νά είναι κάτι σάν άκτινοβολία των ίερών παραδό
σεων των καλών καιρών. 

* 

Άπό τά βάθη της προϊστορίας, άπό τά μέσα η1ς τρίτης χιλιετη
ρίδας, της λιθοχαλκ11ς έποχης, καθώς n1v όvομάζουv, έρχονται 
πληροφορίες πολύτιμες, μέ κάτι θραύσματα άγγείωv καί μερικά λί
θινα έργαλεια, πληροφορίες ότι άπό τότε κατοικούσαν άνθρωποι 
στό βράχο έκεινο, πού κατόπιν πηρε τό όνομα Άκρόπολις. 

Άπό τή σκοπιά της άρχαιολογίας έκφράζεται όμως καθαρώτε
ρα μία άλλη έποχή μεταγενέστερη έπί τού Βράχου, πού γίνεται άπό 
τότε 'Ιερός. Πρόκειται γιά τή χαλκη έποχή, τή γνωστή μυκηvαϊκ11, 
πού χρονικά καλύπτει τό δεύτερο ημισυ της έπομέvης χιλιετηρίδας, 
η1ς δεύτερης. Είναι σαφη τά κατάλοιπα της έποχης έκείvης πού 
σώζονται σήμερα. Είναι ό,τι σώζεται άπό τά κυκλώπεια τείχη, τά 
πελαργικά, καθώς τά όνομάζει ό Θουκυδίδης καί μερικές ύστερότε
ρες έπιγραφές*. Είναι άκόμη καί μερικά θεμέλια άπό κατοικίες, 
μαζί δέ μ' αυτές καί οί δύο πώρινες βάσεις κιόνων, στά νότια τού 
'Ερεχθείου, οί όποιες έβάσταζαν τή σκέπη του «μεγάρου», δηλαδή 
της κεντρικης αιθούσης των άνακτόρων των βασιλέων της μυκη
vαϊκης έποχης, αν καί τουτο άμφισβητειται σήμερα. Τά μέγαρα των 
άνακτόρων των βασιλέων της μυκηvαϊκης έποχης, ησαν χώροι ίε
ροί, ναοί η η:λεστήρια, ό δέ βασιλεύς ηταν συγχρόνως καί άρχιε
ρεύς, όπως καί στά μιvωϊκά χρόνια της Κρήτης. 

Ή παράδοσις μας πληροφορει μέ διάφορους μύθους καί άλλη
γορίες ότι τήv έποχή αυτή, τή μυκηναϊκή, tπάvω στήv Άκρόπολι. 
πού άρχικά έλέγετο Κραναά καί ϋστερα Κεκροπία άνθουσε μιά πα
νάρχαιη λατρεία. Στήv έποχή αιyτή τοποθετουνται οί μυθικοί 
ηρωες, ό Κραναός, ό Κέκροψ, ό 'Ερεχθεύς, ό 'Ερυσίχθων, ό Αιγεύς 
καί ό Θησεύς. 

Κατά η1ν έπομέvη έποχή, πού ηλθε μετά τή μυκηναϊκή, δηλαδή 
κατά τήv έποχή τού καλουμένου προϊστορικού μεσαίωνα, ti όποία 
άρχίζει μέ τή κάθοδο των Δωριέων στήv 'Ελλάδα, οί όποιοι όμως 
δέv έμειναν στήv Άττική, μιά κατάστασι στάσιμη χαρακτηρίζει τήν 
Άκρόπολι καί τήv Άττική. Ί -1 γεωμετρική τέχνη έχει καί έδώ άντι
κυ.ταστήσει τή μυκηναϊκή. 

Φθάνουμε κατόπιν στήv ίστορική περίοδο της Άκροπόλι:ως, 
πού άρχίζει στήν Άττική μέ τίς άρχές τού 8ου αiώvα. Άπό ότι είναι 
γνωστό φαίνεται ότι άπό τόν καιρό έκεινο απομένει ή Ά κρόπολις 
άποκλειστικά τόπος λατρείας. Οϋτε πλι':ον βασιλικά άvάκτορα, 
οϋτε μέγαρα άvακτόρων. Καθώς δέ μας πληροφορει ό 'Ηρόδοτος, 
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Ή λατρεία άρχίζει καί έδω. δπως καί στούς Δελφούς, μέ Δράκο
ντα. άνθρωπο καί όφι. προχωρεΊ ση1 λατρεία του Θεου Ποσειδώ
νος. γιά vά ύψωθη υστερα σέ μιά λατρεία ύπέρτατη. της Ούραvίας 
Θεας Άθηνας. Καί στούς Δελφούς. στό μαντικό κλάδο 11 άρχή γίνε
ται μέ τόν Πύθωνα πού εiχε προέλθει άπό η1 σηψι της γης, δηλαδ11 
άπό τή μεταβολή του άνθρωπίvου σέ κάτι άνώτερο, σέ Δράκοντα. 
στόν Πύθωνα. ό όποΊος ητο άνθρωπος καί όφις. Τά όνόματα μαρτυ
ρουν πολλά: Πύθων προέρχεται άπό τό ρημα πύθω. πού θά πη 
σήπω. Δράκων δέ άπό τό δέρκομαι τό όποιον σημαίνει φέγγω. Άρ
γότερα τόν άλλο κλάδο των Δελφών. τόν τελεστικό. τόν παίρνει ό 
θεός Ποσειδών. γιά νά δοθη, στήv άκμ11 πλέον ση1 θεά των Μυστη
ρίων Δήμητρα, τό δέ μαντικό κλάδο τόv δίδει ή δικαιοσύνη του Ού
ραvου, ή Θεά Θέμις, στό μαντικό Θεό. στό Θεό Άπόλλωνα. Σέ 
Θεούς δηλαδή του Ούρανου. Τό ϊδιο. καθώς εϊπαμε, γίνεται καί 
στήν Άκρόπολι. Στήν άρχή λατρεύεται έκει ό Κέκροψ, πού γεννή
θηκε άπό τή γη, άπό τά γήϊνα. τά άvθρώπιvα (καί γι' αύτό τόv λέ
γουν αύτόχθοvα), έξελίχθηκε δέ κατόπιν σέ Δράκοντα. Τόv παρι
στάνουν σάv άνθρωπο μέ ούρά όφεως άντί γιά πόδια. Αύτό σημαί
νει άνοδο άπό τό σκοτεινό, άπό τό άνθρώπιvο. σέ κάτι πvευματικώ
τερο, σέ κάτι πού έχει φως, πού φέγγει. (Δράκων άπό τό δέρκομαι
=φέγγω, καθώς είπαμε). Δράκων λοιπόν ό Κέκροψ, μας τό λέει καί 
τό όνομά του, πού προέρχεται άπό τ-ή λέξι ή «κέρκος», ή όποία 
σημαίνει ούρά. 'Άνθρωπος-όφις, άνθρωπος μέ ούρά. 

Υίος του Κέκροπος, κατά τό μυθο, είναι ό Έρυσίχθωv (άπό τό 
έρύω=σύρω, συνεκδοχικά δέ ξεσχίζω καί άπό τό χθων=γη). Είναι 

έκεΊvος πού σχίζει μέ τό άροτρό του τή γη, πού τήν καλλιεργει. Ό 
μυθος αύτός θυμίζει τήv είκόνα του Τριπτολέμου της Έλευσιvος. 
πού καί έκειvος μέ τό αρμα του καλλιεργει τή γη. Καί έδω καί έκει 
προβάλλεται ή είκόνα του μυσταγωγου ... Του μυσταγωγου πού καλ
λιεργει τή γη, τά γήϊvα. τούς άνθρώπους καί τούς δίδει τό φως των 
μυστηρίων. 

Μεταγενέστερα στήν Άκρόπολη λατρεύεται ό Έρεχθεύς, βασι
λεύς των Άθηvωv, υίός της γης καί του Θεου των ύδάτων Ποσει
δώνος. 'Άλλοι μυθοι συνταυτίζουν τόν Έρεχθέα μέ τόv ϊδιο τόv 
Θεό Ποσειδώνα. Στόv ταυτισμό αύτό συvηγορει καί ή έτυμολογία 
του όvόματος Έρεχθεύς. Προέρχεται άπό τό ρημα έρέχθω. πού 
σημαίνει συντρίβω, κλοvω, ταράττω, πράξεις πού άποδiδοvται στό 
Θεό Ποσειδώνα, ό όποιος μέ τίς τρικυμίες της θαλάσσης συντρίβει 
τίς άκτές. Γιά τόv ϊδιο λόγο ό Θεός Ποσειδών ώvομάζετο καί Έvο
σίγαιος, άπό τό εvοσις πού σημαίνει σείσιμο (έvόθω=σείω) καί γη. 
Δηλαδή ειvαι έκεΊvος πού σείει μέ τήv όρμή των κυμάτων τή γη. 
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ιτνευμιιτι;.:1i 6ραστη11ιl'ηηηι ι':ιτC:t\'ω στήν Ή·\ "fΧ)ιτοί.ι. μi: (ι.ιτοτι:ί.ι:σμυ 
τ1i 1·ίι-.:η της �ι:ας '.-\θηνϊις. Κuί 6 μι',Οο; δμω; ωιΗ)�. Ι\ΊJtJως ;;ω το
σοι ϊίλλυι. Εί\'ω ι-.:Η;;οιτοιη,ιιι:1-ος. 6ηί.r16η r1ί.ί.οιωμε1υ; ;;υί ιτυ1,ι-:ξη
γημι-:νος. Οί Θι-:υί 61-:ν ι:ρίζοι,1·. Εί'γί.ωτω ι'J μϊ1ϋυ� μιφτι 1)1:ί -:ιιι ίψ 
ϊί\'Οδο τι1ς λατρι-:ίυ;. ·.-\ιτό Ι Ιυσι-:ι6ω1·ιυ ι-:ξι:ί.ίσσι:τω σι: Οί.ι μιτιω· 
·\\·έρχετω ι-:ίς Η) i',ιτυω1· της ιτ\·ι:ι,μιηι;;η; τη; όοξη� .-\ίΊ;.·ι:ίωί 

ιτλ,:ον έι-.:ι:ί 11 λιηρείιι η1ς Η1:{ι� �οφιυς. ΚυτιΊ. τιi _ιιι'Ου ιωι rί.1·υ<Dι: 1,υ
με. n'J �ι;;αστιiριο ΗιJ\' Θε(ιJΙ' ωϊ Οί.l,μιτοι. i:;;ρι1·ι: ;;ω ?:όωσι: ίη 
1•ί;;η στ1i Θεά Ά-\θψα. �ηί.ιι6η 11 δι;;ωοm 1·η n'ί:>1· 'Οίηι;-τ:ίω1·. συ\· 
11λθt:\' ό χρό\'Ος. ίΊψωσε ni ί.ωf1ι-:ίu ι-:ιτίΊ.1·ω στψ Ή-\ ψοιτυί.ι (ίε Οί.ι -
μιτία. Εί1·αι ;;άτι τό ϊδιυ ιτοι.', E'(l\'E ι-.:ιιί στοl,ς �ι-:ί.ι()οι ς. Κrιί ι:;;ι-:i. 
;;ατά τl) σχετι;;ό μϊ,θο. 11 (-)ι-:μι;. 6ηί.ιιδη 11 6ιι-.:υωσι 1·η τc,JΙ' Θι:ι,JΙ'. 
εδωσι-:. δτα\' ητα\' ;;αφι\. ω \lιι\·τι-:ίο στο Θι-:ό '...\ιτοί.ί.ω1·υ. 

Ή '.-\ι-.:ρι'ιιτολις μι-: ni1· ιτ\·ι-:ι,μιηι;.:1i ι1ι' τή δόξα είσέρμ:τυι στο!; 
ίστοριι-.:οι'�ς χρ6\'ους ;;uί ϊιποί3υι1,:ι το ;-τ:ω·ι-:ί.ί.ψ·ω ι-.:ε1·τρυ μια� ί.υ
τρείας ίιιτέροχης. Τη; λατρείιις τη; με'(άλη; Θεα; '...\θηνας. της 
Θεάς μιάς ί1περτάτης �οφίας. 

Κατά τό\' χρι,σου\' αί(ιJΙ'α. ιτού άι-.:L,ί.ουθησε. μετά τά μηδικϊ1. ή 
· -\ι-.:�χντολι; άποβαί\·ει ε\'Ης ;((ιJρο; Ίερός. ιωι.' στή1· ιτνευμωική τοι
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δόξα προστίθεται καί μία αφθαστη τέχνη μέ τά έμπνευσμένα από 
τήν έσωτερική παράδοσι αρχιτεκτονικά καί γλυπτικά έργα. Ίδρύε
ται ό Παρθενών αφιερωμένος στήv Πρόμαχο Θεά της πόλεως. τήv 
Πολιάδα. τό Έρέχθειον πού λατρει1οvται μαζί οί Θεοί Ποσειδών 
καί Άθηvα. σάv εύλαβική ά.vάμvησι της πvευματικ11ς ίστορίας του 
Ίερου Χώρου. ό ναός της Άθηvας Άπτέρου Νίκης καί τόσα αλλα 
αριστουργ11ματα της τέ;,:νης. 

* Πι:ί.αrγικά. πr.λαrγός: Έκ τοι, π1:λ6ς = φαιός καί άrγός = άκατcργαστος. δηλrιδτi
τri κατασκευασμένα ι1π6 λίθους φαιοι',ς. άκαη:ργαστους.

Ό πλουτος δέν θεωρειται σάv κάτι κακό από μόνος του· αλλά σάv 
εvα έvεργειακό μέσο πού θά μπορουσε vά χρησιμοποιηθει σωστά 
γιά vά βελτιώσει τήv ποιότητα της ζωης πάνω στή γη γιά όλα τά 
πλάσματα έξ ϊσου. Τό χρημα γίνεται εvα κακό όταν αποθησαυρίζε
ται καί χρησιμοποιειται γιά vά ώφεληθουv λίγοι εiς βάρος των πολ
λών. Τό χρημα γίνεται πνευματική δύναμη όταν χρησιμοποιειται 
γιά τό καλό όλων έξ ϊσου. 

ιϊrmγω;ιιί στιί φι/οσοφι'α τιΊ; !Ίιίγκ(l 
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

ΤΟΥ Α1 ΤΩ ΙΟΥ Α ΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Εiς τόv έπιστημοvικόν. κοινωνικόv καί άτομικόν μας βίον περί 
πολλά μεριμvώμεv καί τυρβάζομεν. άλλ' ώς ελεγεv ό ΘεΊος Διδά
σκαλος της 'Ιουδαίας. «έvός έστι χρεία». Δέν πρόκειται. βέβαια. ν· 
άvαλύσωμεv έδώ ποΊον είνε τό εv τουτο. τό όποΊον ύπαινίσσετο 
έκεΊvος. άλλ' έκεϊνο. δπερ μας χρειάζεται σήμερον καί δπερ 
έχρειάσθη πάντοτε διά vά ζήση μία κοινωνία, μία φυλή. εv έθνος 
καί νά διατηρ11ση εvα πολιτισμόv. 'Όλα. βέβαια. χρειάζονται. Καί ή 
έπιστήμ η καί ιi τέχνη καί τά γράμματα καί 1i παραγωγή τώv μέσων 
της ζωης. 'Όλα αύτά διευκολύνουν καί προάγουν τόv άvθρώπινοv 
βίον. Άλλά ύπάρχουν πολλά πράγμτα έκ τώv προϊόντων της άvθρω
πίvης δραστηριότητος είς τά πεδία ταυτα της άvθρωπίvης δράσεως. 
τά όποΊα καί αν ελειπον. οί άνθρωποι θά ήδύvαντο νά ζήσουν ψηλά
-χαμηλά. Ύπάρχει δμως κάτι. τό όποιον. δταν λείπη, οϋτε κοινω
νία. οϋτε οίαδήποτε όμαδική διαβίωσις άvθρώπωv δύναται vά ύπάρ
χη. Καί αύτό τό κάτι είναι ή ήθική. 

Δέv πρόκειται έδώ οϋτε vά δώσωμεv όρισμόv της 1iθικης, οϋτε 
νά καταδείξωμεv πόθεν προέρχεται καί που στηρίζεται αϋτη. 'Όλοι 
καταvοουμε τί είναι ή ήθική· άλλ' είναι ζήτημα αv κανείς άπό μας 
πιστεύει είς τήν άξίαv της καί είναι διατεθειμένος vά τήv έφαρμόζη 
είς δλας τάς έκδηλώσεις της ζωης του. Τό αϊτιοv τούτου, ίδίως 
κατά τήv μεταπολεμικ11v έποχ11. είναι άποτέλεσμα μιας τρομερας 
παρανοήσεως αύτου του καλώς έvvοουμέvου άτομικου συμφέρο
ντος. Τ ό κράτος εχει μίαν vομοθεσίαν, i1τις είνε άποτέλεσμα μιας 
κοιvης άντιλήψεως περί δικαίου καί ζητεϊ μέ τά μι:σα, τά όποια δια
θέτει. νά τήv έπιβάλλη. χάριν της κοιvης είρήvης καί εύημερίας. 
Άλλά τά όργανα η1ς έπιβολης του Κρά.τους είναι καί αύτά πολΊται. 
σάρξ έκ της κοινωvικης σαρκός καί συνεπώς δέv διαφέρουν άπό 
άπόψεως ήθι κης άπό τούς ϋ.λλους πολί τας ... Α v μία κοι vωvία ε ίvαι 
διεφθαρμέv•1. αv οί άποτελουvτες αι1τήv έχουν χάσει τήv εvvοιαv 
της 1iθικης. καί τά όργανα του κράτους δέν έχουν τήν ι}vvοιαv του 
καθήκοντος. Καί δταv τά όργανα του κράτους δέv έπιτελουν τό κα
θηκοv τους. ώς όρκίζοvται δταv άvαλαμβάvουv ύπηρεσίαv. δταv οί 
πολΊται πασχίζουν νά τό δολιευθουv, πώς vά καταστρατηγήσουν έπ' 
ώφελεία τωv. τότε οί νόμοι δέν έφαρμόζοvται καί κράτος δικαίου 
δέv ύπάρχει. Κu.ί έπομέvως οϋτε εύημερία. οϋτε ήσυχία καί τάξις 
μπορεϊ vά ύφίστu.ται είς μίαν τοιαύτηv κοιvωvίαν. 
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'Λτωτr:ί.1:σμυ τυί)τω) 1:t\'u.t. iiτι ι:ι; τυιιι.\JΤiJ\' ,:υιvωvιω· υί τίμιυι. 
(Jί vομοτιη1:ϊς i.ίνlJι)ωποι rιπιιη:ι.οC\· ύ.\·τικ1:ίμ1:\'Ο'-' 1:κμr:τυί.ί.1;ι;σι;ως 
τίΪJ\' r'.ίί.ί.ων. τ<;J\' r:πιτηό1:ιων. τίΟr:vτω 1:ίς τr'J πr:rιΟιίψtυ\' τη; �ωη; 
κυί Ωf:\' μπιψοίλ· \'fl �ηnΊ>1J\' :\\•τιΟr.τω;. οί μή Ι:ι.οvτι:ς ήΟι,:ήν riντί
ί.ηψιv, υί f':πιηiόι:ιοι. οί lψj)t!Ιιστuί κuτuί.uμiiϊι.vου\' τύ.ς όιι:ι)ΟυvυϊJ
ίJUς Ο1:ίJ1:ις. Οϊ)τω ,:υί υί ϊ,πηιΗ:σίω Π!lJ)(Jl.i°JO\J\' Κ(J.ί οί ϊ)πω.ι.ηλοι κυί 
υί πυλϊτu.ι όωφΟι-:ίι)Ο\'ΤU.ι. Κrι.ί ϋ.\' ιίκόμη r:ϊφ1:ΟσιΝ κι,Ιiι:r\·ηται τί
μιοι, ιί.πι'> τήν όι1:φΟιφμ1;\·ην κοt\'ύJ\•ίυν. μ{rω ι:ί; τή\· όποίω· �O\J\'. 
Ού. πro(J/.(J.i)O\J\' τοϊ,ς (J\J\'f:J)'((J.τuς HJ)\' κuί τι1 orγuvu H)\J ι-φάτΟ\Jς 
καί συ\'ΕΠίΪJς ,:αί riπι'J τή\· ίόικri\' των οιι1κuli1:1)\'ησιv Οrί. m)vι:;,:ισθη ή 
κuτϊωτuσις. ή nποίr1. tJφίστιηυ π11ί\' η κuτuί.ϊιfiουν υί rί.γuΟοί κυf3ι:r
νητω ni'-' ,:ξοι,σίαv. Κuί τοι,το, όιr'!τι ή f':ξι,γίίl.\'σις μιrι.ς κοινωνίας 
(J.ΠΟΠ:Ϊ.f:ι Ί I J)(J.Ki.f:lO\' r.ίΟλον. οrηις όιϊι. vά ,:κη:ί.ωθη άπωn:ι κί 
Ί f Ι)lΗ:ί.1:ϊς κuί χρι)\'()\' ποί.ϊι\'. 

�Ι:\· θ1:λω \'(1 ιϊπω. οτι τοιωΌτη κuτι1στασις \JΠ(1f)ϊ.El πur' ήμιv. 
'.Α.λλ' οτuν 1:ίς μίω· κοt\'ωvίω· f':ί.ί.1:ίπΕι ή πίστις ι-:iς τήv r1ξίuv κuί 
τή,· (l\'Uγκuιότητu ττ1ς ήΟικης. OF.\' r:πέχιι ποί.ί, ή δημιοιφγίu μιrι.ς 
ωιuί,τη,; κuτuστι1σ1:ως. --_.\ν ι,πύ.ρχη ή τοιω·,τη πίστις παρ· 11μιv η 
όχι, δέ\· f':πιΟυμιίJ ,·r1 τl'> r:ξπάσω. 'Έκαστος i..ίς f':ξετάση ι:ιωτό\· κυί τι'> 
π1φιβ<1λλον τοι, ι-:αί ας σχημuτίση γνιίJμφ·. Έκειvο τό όποιον r:πιθυ
μιίJ σήμφον \'ά καταδείξω r.ιvuι, οτι ή ήθική ειvω άvuγκuϊον στοι
;(f.tΟ\' διuτηι)riσι::ως μιας κοινωνίας ά,•θρώπων ποί.ιτισμt.νης καί ει'J
,·ομουμέ,·ης κuί συνr.πώς πρt.πΕι \'ά γίνη κϋ.τι διά νά κuί.λιF.pγηθη 
1:ίς ττi,· έλλψική\' κοι\·ωνίuν ή f.\'\'Oll/. της άvuγκαιότητος της ήθι
κ11ς διύ. νά μπορέσωμε ,·ά �ήσωμεv καί ώς Κράτος κuί ώς κοινωνία 
κυί ιί.Jς άτομα. 

Ει,·uι 11 ψιΊσις ττ1ς ήθικης c'1.ντιλήψεως τοωύτη. ώσπ νά μή δύνα
ται νά έπιβληθη άίΧ 11 έψαρμογ1i της έξαρτατuι άπό τήν θέί.ησιν 
ενος έκάστο . "Ωστε Cl\' έπιθυμοί:ψΕ\' ,·ά tJψωθη τό ήθικόν έπίπεδον 
της κοινωνίας μας. είναι άπόλυτος άνάγκη ν' άπεΙJθΙJνθ6)μεv είς τήv 
συνείδησιν έκάστου πολίτοΙJ διά νά σχηματισθη εiς αύτήv όχι ή 
ά,·τίληψις της 1101.:ης. διότι όλοι γνωρίζοιJ\' τί ειναι καλόν καί τί κα
κόν. άλλ' ή ά,·τίληψις. οτι εκαστος έ,· τω κ 'κί.ω της δράσεώς το 
όψείλει νά έκτελη τάς ύπαyορεύσεις α ·της. δηλαδή νά έκτελη τό 
καθηκο,· τοΙJ τιμίως ιωί εύσυ,·ειδήτως καί νά λείψη τό «ώ;( άδελψέ!. 
έγιί) θά σώσω τό ρωμαϊικο:». 

Πρέπει ολοι νά έννοήσοΙJν. οτι πρέπει νά ειμεθα ήθικοί όχι διότι 
ά,· διαπράξωμεν εν άδίκημα θά παραπεμψθώμε,· είς τήν δικαστική·, 
έξουσίαν καί θά τιμωρηθώμεν. ουτε διότι θά ριψθώμεν είς τάς φλό
γας της κολάσεως μετά θάνατο,·. Τό πρώτον δΙJνάμεθα νά τό άποφύ
γωμεν. ά,· τό άδίκημα είτε άπευθύνεται κατά τοC ΚράτοΙJς. είτε κατ· 
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άτόμων, διαπραχθη έντέχνως. Είς τό δεύτερον πολύ όλίγοι πιστεύ
ουν. 'Όλοι δέ παρασυρόμεθα έκ του γεγονότος, δτι συνήθως οί άδι
κουντες διαφεύγουν τήν τιμωρίαν καί νέμονται κατόπιν ήσύχως τά 
έκ του άδικήματος άγαθά. Καί κανείς δέν συλλογίζεται δτι είς μίαν 
κοινωνίαν είς τήν όποίαν έπικρατει ή άδικία καί ή έκμετάλλευσις 
των πάντων, ούδείς είναι άσφαλής καί δλοι θά ύποστώμεν τάς συνε
πείας της καταρρεύσεως του κράτους ή της κοινωνικης άναρχίας, 
είς τά όποια είναι ύποκειμένη κάθε κοινωνία, είς τήν όποίαν έξέλι
πε κάθε ήθικός χαλινός. Πιθανώς οί πολλοί νά φαντάζωvται, δτι ό 
κόσμος είναι μεγάλος καί δτι, δταν τό κοινωνικό σκάφος βυθισθη, 
αύτοί μ"πορουν καταφεύγοvτες είς άλλην χώραν νά ζήσουν έκει νε
μόμενοι ήσύχως, δ,τι άπέκτησαν έδώ διά της άδικίας. Λησμονουν 
δμως δτι τό κακόν αύτό είναι παγκόσμιον καί πουθενά δέν μπορει 
κανείς οϋτε νά έχη άσφαλεις καταθέσεις, οϋτε νά ζήση ήρεμον 
ζωήν. Τό μόνον δέ μέρος, δπου ό καθείς δύναται νά ζήση ήσύχως, 
είναι ό τόπος πού έγεννήθη καί έζησε καί πρός τόν όποιον συνδέθη 
κοινωνικώς, έπαγγελματικώς καί οίκονομικώς. 

Ά ναγκαίως λοιπόν πρέπει νά συνδέσωμεν τήν ζωήν μας μέ τήν 
ζωήν του τόπου μας καί νά ρυθμίσωμεν τήν διαγωγήν μας κατά 
τοιουτον τρόπον, ώστε αί πράξεις μας καί αί ένέργειαί μας νά μή γί
νωνται έπί άτομικη ήμών ώφελεία καί έπί βλάβη του συνόλου καί 
του κράτους καί νά μή λησμονώμεν, δτι είς μίαν εύημερουσαν κοι
νωνίαν ό καθείς δύναται νά εϋρη πόρον ζωης. 'Όταν δέ καταρρεύ
σουν τά κράτη καί ό πολιτισμός, καί ήμεις θά παρακολουθήσωμεν 
αύτά είς τήν καταστροφήν. 

Ή πραγματική καί βαθεια άντίληψις της ήθικης δέν είναι βέ
βαια αύτή. Άλλά είς τήν έποχήν μας, κατά τήν όποίαν δλα κρίνο
νται μέ τήν λογικήν του ύλικου συμφέροντος, έτσι πρέπει κανείς νά 
όμιλη. Άκόμη τινές ϊσως κρίνουν, δτι ό έξαγγέλων ταυτα, τά όποια 
ϊσως χαρακτηρίζουν ώς κοινοτοπίας, κατεβίβασα τό έπίπεδον του 
«Λαϊκου Πανεπιστημίου» της «Βραδυνης» άπό του ϋψους, είς τό 
όποίον άνεβίβασαν άλλοι διά καθαρώς επιστημονικών μελετών. 
Άλλ' ένόμισα, δτι τά έθνικά πράγματα βαδίζουν όχι πρός αίθρίους 
όρίζοντας καί δτι παρίσταται άνάγκη κάποιος έστω καί κατά τήν 
ένδεκάτην ώραν νά κρούση τόν κώδωνα του κινδύνου. Διά νά 
ζήσωμεν ώς έθνος κατά τάς παρούσας στιγμάς χρειάζεται περισυλ
λογή καί όργάνωσις καί του κρατικού καί του κοινωνικού βίου. 
Άλλά ταυτα δέν είναι δυνατόν νά κατορθωθουν χωρίς αύστηράν 
καί άτεγκτον έφαρμογήν της ήθικης καί της δικαιοσύνης. 

Δημοσιεύτηκε στψ1 έπιστημο1ιικιj έπιΟεώρηση: Τό λαϊκ6 πω1επιστιjμιο τι7ς 
"Βραδυι117ς". τ6 ετος 19 36. 
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.\11,ητιψιυ ι1J\'ιψι1�1J\'Η1 nτr'J\' rψ;ιυωτητιι. 11ί ί1:1Jυτι,:ι:; 1:υ:ι\·ι:; 
U1:ημ11Ο1.ί1ί1:; ιω\, ι.ι:ιτ()t 1Jγ1,1-,ί111\· η1: ,:1.1:ωτ()ι,; ;ιω1JιΗ; κυί tίΊ/Ι 11ί
�1,,·το ()ll Ι\ΊJ.τι:ϊ;ιυ\' unι'J ι',nι: ι ηι: ι Η:; (ΙJΙ-, ω·Ο ιΗ;JΠΙ)Ι ίΊΙJ\'Ι:ιnηηυ; ϊJ/.1)
Ι\Ί.111111 κοημ()Οι:ι,φιυ. 111'' Ι\ΊJίΊμυιJυ,ψίυ 11.1 τιi (Ι]\' nι:;ιΙJηι...ΊJ.\'Ι: ιJί ψι,
,,/; 1:ι...Ί:l\'1:-;. no\, 1:ί ;t ΙΙ\' ί1ljΗΙψ1:ι Πj)ίJ; ll)\' ιι\, ι )ΙJ\'() γιυ \'(} �η (Ιj()Ι)\,\' 
τφ· ()\J\'ό11υμ η l(J\J ,:ιιί τιί μι:ηυ. γω \'IJ. ί.1,ηΗΙJΟ()\1\' ΙJ.Π() τ(, σl\ΊΗΙΙ()l Ι\ΊΗ 
τι-; τω.1ιιnι,ψι1:; τυι, ·•·\()()\,. '() ίJ\ij)lι\'(); nι:,· 1:ι...·ωφι:1,η1: ίΊτί; 1·:ιτιι...-ι.η
η1: ι-; τιη,;. Λ nω·τ11σ1: μι: nι Jι ιΟιιμ ιυ ι...Ί1.ι n 11:Ί 11r1.ψ1: ίΊ. ω τι Η,; ιτι. η fJι:;
ηι,στημrι. ι':ξrιΊ\'tσμ111, τιl; ιφγ11\'ιι...·11; ,:υί ψ1,;ιιι...Ί1; τr,J\' φ1Ίσ1:ω;. ·•·\\' 
ι'ιι...υλlΗ,Οι:ιτο nιίΊτ1i. το ηι στημυ rιϊ,το. ω τοι τω\ �ητοϊ,ίΊrΙ.\' τφ· 1ί.nο
ί.\,φωση Οιι ι:γt\'Ο\'ΗJ ll\Ί!\'Οί Ι\ΊΗ rί.ξωι \'11. n1:;,:0o1 \' Ι\Ί (ί.ί.ι.ι:; 1:μ;η•1:\ -
σ1:ι-; ι...νί ι°Jciηγίι:;. nυι, Ur1 ω\,; ι\riη'(ΟΙ,ίΊΙΙ\' ίΊτή,· n11υοόι:ι,τιι...·ή μ1ΊηίΊ1i 
ωι,-; κω U(ι '{\'ί;η11�1ι,· i:τίΊι τί; μ1:τυμιφφωτικ1:; rίί.1iΟι-:ιι:;. οί ϊ1nοιι:; 
(j\1\·ηΟω-; Ι(ΠΙ)Ι\Ί!λ\,nτο,·τrΗ ιι1: nιϊιφιφι-:; μι Ι]ίΊι:t; κυί μι: τη '(Ϊ.(1J(1(j(1 
ωι, m,μl-\ολυι, ι...Ίιί n1; ι1..i.ί.ηγο 11ίr1;. 

Οί n11ίίΗι1ι nυ\, ,iι:;,:Οηι...υ,· τί; uλληγο1Jί1:; ω,τι:; 11ω,· οί ίό 111 η:; 
ΗιJ\' μ1,στη11ίω\'. -\1,τοί ι':;,: 11ίί10ηί1υν μι: τι'J,· ίψ6 τίτλο τυϊ, Ίιφοφrί.
\'ηη,. τυι, .\11,ίΊτrιγωγοι, κιιι όι:ίΊμ1:1Ίτηι...Ί1\' μι: 1-Ιιφ\ τυτου; δ 11κιΗ,ς 
nιό; Οϊι τί-; μι-:ω,'iωσιJ\ ,. μι)\'Ο ίΊ. ϊιγ,υ\,; κυί ίΊοφο\,; ίΙ.\'ΟfJί;Jιτοι.ς όιυ
τι:Ο1:ιμι-:,'l11,; \'([ ιι.φι)σιωΟυι,,· στι) μ1:γuλο i: ιηο T(J)\' \1\Jί1τη11ί(1)\'. 

·οπω; 1:ί,·ω ,υητι'J. ι)�:,· 11ω,· δι,,·ατό \'ίl ι-:ίσι:11;,:ι-:τιιι σ· υϊ,τϊ:ς
δnοω; ψ)ι:λ1:. ι'ιλλιi μι'J,·ο 1-:,:1:ι\'Ο; no\, θϊι tψί,·r:το ίκω·6ς κυί r.ίξιος. 
Τ τσι m,μnψιιί \'lΗψι: nιό; γι \'ι)τω· υί,στη 11ή �:nιλογή υί,τίiJ\' ττο\, ι-: ί
ση 11χο\'το οτιΊ .\l1!σΤΙi11ιυ. Οί ι:ίσψ;,:όμι-:\'Οι ίJττι-:βrΊ.ί.i.ο\'το σι-: 6ιrΊ.φο-
11ι-:; 6σκψιισίι-:; yιrι \'ί1 ι-�ξuψιβωθ11 11 ίκανότης της \'Οημοσ\,νη; 
ωυ;. τι'> Οu1)11ος τους. ή uγ\'Οτης κί1ί 11 σωθιφ6της τοt! πόθου το11;. 
'.-\μέσω; μι:τϊι ni,· ι-:ϊσυδl'J τυι,ς ι-:6εσμι-:1ΊΟ\·το μέ τι)\' ορκο της σιγη; 
κιιί τ11; ι',χεμ\,θειιι;. ϊόση: ,·ri μψ C:ι,·υκυι,·ιόσου,· σέ κuθι-: μή μι-:μυη
,ιιι-:1·L1 τί (11':L)t,σω·. τί ι:ι6ω·. κuί τί F.KU\'U\' κuτrΊ τή\' τελετή της μυήσι-:
ω; ΤLΨ,;. 

ΚατL)Jτι\' uφυσισt1\'το στή\' η:λετιi Τ(!)\' διδα;,:θέ1·τω1· κυί έτrιοίδο
\'fl) μέ �ηλο 1·ά ι':φιφμ,Jσοι,\' οσα το\,; άττοκαλ\,φθηκα\'. 

Ειl'αι y\'ωστ,) nιός ϊ1 σιγή. ττοιι άτταιτοt,\' oi.r:; οί μ11στηριακές όρ
yιι1ϊόσει;. ξε,·ι�ι-:ι ωt,ς rψt,ητοt 1.:. οί όποιοι. ι-:nr:ιδή δέ\' μιτοροt\' Ι'ά 
κηωλάβσυ,· τL'ι1· ι.σγσ n1ς ι-:ττιβοί.η; τη;. άnοδίδυι ,. τή,· άξίωση 
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αύτή στήv άvάγκη vά καλύψουν σκοτεινούς σκοπούς. Καί προτάσ
σουν οί πολλοί τό σοβαροφανές έπιχείρημα: Ή άλήθεια καί ή ήθι
κή δέv φοβουvται τό φως της δημοσιότητος. "Άv τά μυστήρια έπι
διώκουv τό καλό καί τήv πρόοδο τώv άvθρώπωv, γιατί vά έχουν μυ
στικά καί vά μήv κηρύττουν τίς άρχές τους δημοσία; 

Άλλά ή σύνεση καί ή σοφία τώv ίδρυτώv τώv Μυστηρίων άπα
vτουv: Ή κοσμοθεωρία δλωv τώv κλειστών όργαvώσεωv μεταδίδε
ται μέ σύμβολα καί άλληγορικές παραστάσεις τμηματικά καί βαθ
μιαία καί αύτός πού είσέρχεται σ' αύτά, πρέπει vά περάση άπό διά
φορους βαθμούς μυήσεως, τούς όποίους γιά vά διεξέλθη χρειάζεται 
χρονικό διάστημα άρκετώv έτώv γιά vά φθάση ό μύστης στόv τε
λευταίο βαθμό όπότε καί θά γίvη όχι γνώστης, άλλά κάτοχος της 
δλης κοσμοθεωρίας, γιά vά μπορέση κι αύτός vά τήν μεταδώση κα
ταλλήλως μέ τή σειρά του. 

Πώς λοιπόν νά έπιτραπη νά μιλα γιά μυστήρια ενας άρχάριος ό 
όποίος άγνοεί τό δλον σύστημα, άφου τουτο μεταδίδεται προοδευ
τικά καί τμηματικά; 'Υπάρχουν άλήθειες οί όποίες κηρυσσόμενες 
σέ άπροετοίμαστες διάνοιες, άντί νά φωτίζουν, θά φέρουν σύγχυση 
καί άλογη άντίδραση. "'Αν μιλήσετε γιά έλευθερία συνειδήσεως καί 
σκέψεως σ' ενα θρησκευόμενο θά σας άποκαλέση άθεο. 

Τά άρχαία μυστήρια ίσχυρίζοντο πώς κατείχον μυστικά της φύ
σεως τά όποία μόνο οί άγνοί καί οί α.γιοι έδικαιουντο νά γνωρίζουν, 
διότι αύτοί θά έκαναν άγαθή χρήση μόνον γιά νά βοηθήσουν τήν 
πρόοδο καί τήν εύδαιμονία της άνθρωπότητος. 

"Όταν τά μυστικά της φύσεως περιέρχονται σέ άνθρώπους, οί 
όποίοι θά τά μεταχειρισθουν γιά τόν όλεθρο των όμοίων τους, θά 
ηταν, μά τούς θεούς, προτιμότερο τά μυστικά αύτά νά έμεναν γιά 
πάντα μυστικά. Νά οί έπιστήμονες πού άνακάλυψαν τό μυστικό της 
έκλύσεως της έvεργείας του ύλικου άτόμου! Τό έθεσαν στή διάθε
ση των πολλών καί οί πολλοί, οί χωρίς Ήθική καί Σοφία, άντί νά τό 
μεταχειρισθουν γιά νά άνακουφίσουν, νά κάνουν εύκολώτερη καί 
πιό χαρούμενη τή ζωή του άνθρώπου, τό μεταχειρίζονται γιά τήν 
καταστροφή του. Ή άγωνία καί ό φόβος ένός άτομικου πολέμου 
έχουν δημιουργήσει μιά κατάσταση πού δικαιολογημένα μπορεί νά 
όνομασθη έποχή δέους καί άγχους. 

Οί δύο μεγάλοι μυσταγωγοί ό Πυθαγόρας καί ό Ίησους, άφη
σαν δύο μεγάλες ύποθηκες στούς μυστες. «Ού τά πάντα τοίς πασι 
ρητά», «μή δότε τά α.γιοι τοίς κυσί» καί «μή θέτετε τούς μαργαρίτας 
ένώπιον των χοίρων». Οί δύο αύτοί πνευματικοί κολοσσοί άγάπη
σαν τόν άνθρωπο καί θυσιάσθηκαν γιά τήν άνύψωσή του. Άλλά καί 
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ι,_\,c(> ι:ι.ΙJ./_l(ΗΙJ Ωιι:σωΟησι1,· rτι:1Jt τιjι,· μι στη11ιι,ι,· 1--:11.ι ιιnο ϊ\σu. ιιί μι -
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m,1-ι:ιιiηωι I l\'lll \\ τι\. (lTlL\' Ου φUιί.ση σω σημι:ιο \'(t nψιΙ:Ιί.ηΟr1 
μι: () Ι J'fιι,υ ϊ:,η) rι:ι1ι; 1--Ίιί γ,·ω,)ιηη τφ· φι ση. τιη·; σ1--υnο\; r-:ιιι το\; 
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ΙΊι σnι1t (\ιιι( >τi:1)u Ηι)\' 1:ί.ί.η,·ι ,:ι;J,. μι στη1)ίί1J1' ησω· :υ \ 11,·ωϊκrϊ 
τιι ο, 1φι1--Ίι. ω Κ1φι:ι,)Ιίl.. Τ(ι)\' .\\ Ι\°\Ηιηδ(ι)\', ω Τί.ι:ι (1[\ϊ(L_ :οι ι 11 -
ι)ιιγι) ι)ι)\ l\(l\ :,,ι Κι,·η,1c1. \1:ωι)ι)\ _LΙ Ι: \'(1 ϊt\'((([)Ι:ι)l)\ μι: ι::-:ιση; τα 
σrωι (\ιιiιι μι cπηι)tιι τιο,· Ι Ιι 1)cψίi:iω,· τη� λιγι ττωι. δτωι 1:_ιι1 ήθη ό 
\1ω1,nr-i.:: r-:ιιι Ίδ ι)ι,σι: ι-:ιΗιΨι,· τιΊ φ1: 1)ίt)\'Ι μυ fΙΙ-στή1)1ιΊ. :υ1. nοι' ι τ:η()
ξιι,· 11 ιΊιτιφ;ι:η τ1i.:: ιSι)ιωΕω; τ(;)\' ΊιJΙ ι')αϊr-:ώ,· μι στη1)ίω,· \11:γϊιί.οι 
m ,·1:;ι:ιση:� r-:ιιι μι σωγωγ,η τϊJ,· Ίο1 6cϊι'r-:ί;),. μι Γι,l)ι)ίω,· ι τ:ηrξω· ό 
·\ιι11ω,·. ι) Ί":,·ω;ι:. () ..'.ιιι 1,\ ι) �υί.ιψ(!)\', ι) Ίωt(\'\'11; r-:ω l) lηΓιοι; Τϊι

μι: rιι;ι:,)ιστιιι,·ιι-:ιι μι στriιηιι_ n,Jι {;ιι)L ,. ni,· ι-:υ ωγωγ1i ωι; ϊι.τrό :υ
Ί,1\ ι)ιιϊr-:ϊι μι στη,1\ιl. 1:ι,·ιιι τ(ι)\' ι·,·ωστιl\(ι)\', :(ιJ\' Ι)υδοστω 1)(1)\' κω
,ιι Tt:r-:τιJ\'\I\U.

Ό-\r-:ι:ψη σ:ωι ,'\(ιtι) ι'ι)Ϊ.Ο διι:5ι)uμιηισιι,· '(ΙU :1i,· τrρϊ1οδσ τοϊ ύ.,·
θρι�nι,•ι)L· '({,·σι� :ϊι μι σ:riρω :ίίJ,· :\αί.δuίω\·. ΗιJ\' \Ιωνuίt,J\'. τοι 
\ 1 ιθρcι. ιωι, nιφ · ι\ί.ίγι1 \'C1 ϊι,·ιι;ιιιι :ίσοι,. ni,· c:ξα;:ί.ωση τη; ;ιριστια
,·ιr-:r-�; θι)ησι-:t:ίιι.::. 



46 

Ό ούρανός της Έλλάδος άνέκαθεν εύνόησε τι1ν ϊδρυση μυστη
ρίω\' καί ή χώρα πού κατοικουμε τήν πνευματική της αϊγλη καί 
δόξα ττ1ν όφείλει μόνο σ' αύτά. Όμολογειται καί άπό ίστορικούς 
διάσημους. οτι στό άδυτο των ίερών έκείνων όργανώσεων σχεδιά
σθηκαν καί θεμελιώθηκαν τά δύο βάθρα. πού πάνω τους στηρίχθη
κε ό 'Ελληνικός πολιτισμός. Καί τά δύο αύτά άκατάλυτα βάθρα ει
ναι ή Φιλοσοφία καί ή Τέχνη. πού ή άνταύγειά τους φωτίζει καί συ
γκινει μέχρι σήμερα όλόκληρη τι1ν άνθρωπότητα. 

Άπό ίστορικές πηγές πληροφορούμεθα. οτι στά μυσττ1ρια φοί
τησαν ολο1 οί άναδειχθέντες σοφοί της άρχαιότητος. ολοι οί μεγά
λοι νομοθέτες. ολοι οί άθάνατοι συγγραφεις. οί δραματουργοί καί 
οί ποιηταί. Άκόμη τό δραμα καί ή κωμωδία άνεπήδησαν άπό τίς 
έορταστικές τελετές των μυστηρίων. 

'Όσο γιά τήν ϊδρυσή τους. αϊηή χάνεωι στό βάθος των αiώνων. 
Δέν μπορουμε νά καθορίσουμε τι1v χρονολογική r.μφάνισ11 τους. 
Σύμφωνα μέ μερικούς συγγραφεις. τοποθετειται ή ϊδρυσή τους 
στήν προϊστορική. τήν προπελασγική λεγομένη r.ποχή. Άπό τήν 
ίστορική ομως έποχή έχομε άφθονα στοιχεια του r.λι�γχου της λει
τουργίας καί δράσεως των μυστηρίων. τά σημαντικώτερα των 
όποίων ειναι του θείου Όρφέως καί τοι'i ίερου Πυθαγόρου. Οί δύο 
αύτοί γίγαντες τοιJ πνεύματος άνύψωσαν τή μυσταγωγία σέ σύστη
μα λυτρωτικό των ψυχών της γης καί έδωσαν τι)ν θαυμασιώτερη 
έκφραση στή μυστηριακή τελετουργία. Τά ώριμα αύτcΊ παιδιά της 
γης ειναι οί θεμελιωτές ολης της μυστηριακης τέχνης καί πάσης 
έλληνικης φιλοσοφίας. Ειναι οί διJο φωτεινοί πόλοι. γϊφω άπό τούς 
όποίους στρέφεται ή 'Ελληνική σκέψη. Τά μυστήρια πού ηκμασαν 
έπειτα άπό αύτά η τά φιλοσοφικά συστήματα πού διετυπώθησαν 
κατόπιν. δέν είναι τίποτε άλλο παρά παραλλαγές των θεμελιωδών 
άρχων καί θεωριών πού Έκεινοι διετύπωσαν καί κήρυξαν. 

Ή ά.κμή του Έλληνικου πνεύματος. καθώς όμολογειται άπό 
ολους τούς ίστορικούς. ώφείλετο στίς άκτινες του πνευματικου 
φωτός. πού οί δύο αϊηές μεγάλες διάνοιες της άρχαιότητας έξι:πεμ
ψαν. 

Τό ήθικό τους μεγαλειο καί ή νοητική τους δύναμη ?:δωσαν τήν 
πνοή έκείνη σέ ολες τίς μετέπειτα μυστηριακές όργανώσεις. ώση: 
ή τέχνη της ψυχουργίας τους νά τίς ζωογονη καί μέχρι σήμιφα. 
Τουτο τό όμολογει ό 'Άντερσον. ό συντάκτης του Συντάγματος του 
171 7· καί ό ίδρυτής των συγχρόνων τεκτονικών μυστηρίων. πού 
διεμορφώθηκαν ά.πό τόν ϊδιο καί λειτουργουν μέχρι σήμερα. 

Ή τέχνη της ψυχουργίας συνίσταται στό έξης μυστικό: 
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ 

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΦΉ 

Πηγή καί ρίζα της άρετης είναι vά τύχει κάποιος τ11ς σωστης 
παιδείας. Καί καθώς οί γεωργοί βάζουν πασσάλους πλάι στά νέα 
φυτά. ετσι καί οί άγαθοί διδάσκαλοι έμφυτεύουv μέ μεγάλη έπι
μέλεια καί προσοχή στήv ψυχή των νέων ήθικές ύποθηκες καί 
συμβουλές. ώστε οί χαρακτηρες τους v' άvαπτύσσοvται σωστά 1• 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ('Ηθικά. 4C) 

Ή φύση μοιάζει μέ τ11 γη, ό δάσκαλος μέ τό γεωργό καί οί συμ
βουλές καί τά ήθικά παραγγέλματα μέ τό σπόρο 2.

ΠΛΟΥΤΑΙ�ΧΟΥ ('Ηθικά. 2Β) 

Τά παιδιά πρέπει vά προτρέπονται στίς καλές πράξεις μέ συμ
βουλές καί μέ λόγια. μά πρός Θεου ποτέ μέ τό ξύλο καί τήv κα
κοποίηση. Οί έπαινοι καί οί έπιπλήξεις είναι πιό ώφέλιμοι άπό 
τήν όποιαδήποτε κακομεταχείριση ... Κι αν καμιά φορά αύθαδιά
ζουv. vά τά κάνουμε μέ τίς έπιπλήξεις vά ντρr.πονται γιά τό 
σφάλμα τους καί μετά πάλι νά τά έvθαρρύνουμε3

. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ('Ηθικά. 8F-9A) 

Ή σωστή άvατροφή είναι κεφαλαιώδης άρχή της παιδεία( 
ΠΛΑΤΩΝΑ (Νόμοι. 643C) 

Νά συνηθίζουμε τά παιδιά vά λέγουν τήv άλήθεια. 1 Ίατί ή ψευ
τιά είναι δουλοπρέπεια καί δέν άξίζει vά τή μιμουvται οί άνθρω-
ΠΟ!". 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ('Ηθικά. I IC) 

Ό έμπvευσμέvος Πλάτων πολύ σωστά συμβουλεύει τίς τροφούς. 
νά μή διηγουvται στά παιδάκια όποιαδήποτε παραμύθια, γιά vά. 
μή γεμίζουν άπό νωρίς τίς ψυχr.ς τους μέ άvοησίες καί διεφθαρ-

, ., 6 μεvες εννοιες . 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ('Ηθικά. 3F) 

Έκειvος πού θά μεταχειριστει γιά τήν άρετή, τήv προτροπή καί 
η1 δύναμη vά πείθει. είναι πιό καλός βέβαια άπ' αύτόν, πού θά 
μεταzειριστεΊ τό νόμο καί τή βία7

. 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (Άπόσπ. 181. Dicls) 
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ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΉ ΜΑΣ ΣΟΦΙΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΜΟΡΦΩΣΗ 

* "Ας ηξερα δυό γράμματα κι ας ημουν μ · ενα μάτι.

* 'Όποιος ξέρει γράμματα εχει τρία μάτια.
κι δποιος δέν ξέρει. εχr,ι ενα. κι· έκεινο στραβό.

* "Α νθρωπος άγράμματος ξύλο ύ.πελέκητο.
(Ί\ γριίμματος θεωρr.iται ό άνθρωπος ποιΊ δr. γvωρίζι:ι ιίνάγνωση καί γραφ1i.
Κιιτ<ί τιi μr.γιστο σοφό της άρzωότητας Ι ΙυΟαγόρα. μορφωμένος ι:ίvω ό ϊiν
θρωπος 1:κι;ί1·ος ποιj δέ1· έι.ι;ι πιίθη ).

* 'Άλλα ειν· τά γράμματα κι' άλλη ειν' ή γνώση.
(Παρατήρηση τοσ μι;γάλοι, λαογράφου Νικ. 1 Ιολίτη: Ί-1 πωδι:ία δr.1· άνιι.πλη
ριίJνι-:ι τόν ϊλλι;ίποντα vοιΊν· λι:γF.ται δ. 1i παροιμία πι;ρί λογίων μι,ψιiJ1,).

* Τά γράμματα είναι καλά. μά νά'χεις νου καί γνώση.
«Ι Ιολλοί πολι,μαΟr.ι:ς νοσν οί,κ ί:ι.ουσιν» Δημοκρίτοι, ("Λπόσπ. 6➔. l)icls
Kι,ιnz)

* Κάλλιο νά ξέρεις. παρά νά'χεις.

* Μύρια ηξευρε καί μύρια μάθαινε.

* ·Όσο γηράζω. τόσο μαθαίνω.
«Γηράσκω άι:ί πολλά διδασκόμr.νος» Σόλωνα (Τλι;γι:ίιι. άπόσπ. 18. Wcsι ).

* 'Όσο ζεΊ κανένας. τόσο μαθαίνει.
«Καλόν καί γέροντι μανθάνΕιν σοφά» Αίσι.ι,λου (·ΛvΟοί.. Στοβ. ΚΘ. 24).

* Πολλά. κατέχεις. μά λίγα σ' ώφελουνε.
(Άπ· οσcι. μαθαίνι;ι ό άνθρωπος. μόνο οί άί.ηΟι:iς γvιί)σΕις ιίJφι:λοιΊν καί μι'νοι,v
πάντα).
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l<J'ι V, Μ. Hoι;J<l{U\VS 

//Ι/'ΙΙ};__/Ι�/1 //1\ \ Ι / :l � 1 1 Ι } 

() 11:,:τ()\'Ιrϊ,ιι,1� 1.1,1111:,11, ι1�Ιι):c1'"01.,. \•', ' ι 111r:,,; 1•ι11_ ,_ιιι 11 
,;11.ιΊιι..ι.11111 /Ι''ΙΓί!Ι ,,,,,· 1 ::,1111,1:1:1,11 :1•11· rυ. τ,,-.ϊ,.1,11 1111;1,J'- '·,''' 
ΠlΗ �(ι)Ιj.:.. j)1ΗJΟιΊ Π.ι)/.1 (}[\! \'(J, ()Ι\_ιι11,1 ι>f'\Π,11 \' .)\ ΓΙ ►.·-c 11\(,� -cr1 

/Ι'']Οίη ,;11ι1·1•Jl'l(I �1,1η_ 
'() 1 υ-;τ,,,·ιrrμ,,: ϊΊι l \'ΙΙ 1:,. [1,/,,,πι:ι 1:1,11 )(ί,(111,Ι• 1:1'('' • Ιll ιι::,1-

1Η:ί ,·11 11n,,1Ι1Ί .ιιι,1. υ. :1;1, ιι,:1111.1,,1 1)1 \'11,ιιυ,,1 11111 r1:-:,,γ·,.11J_. ίΊ•> 
f-'(1ί1)lt>\ 1 ,,ϊ (ι> ϊ1ι11•1: ()ΙΧ 1:ι,·111 ,-;, \ΙJΓι>\ 111 ,.11,,,,1Ι)ι,1ΙJ1:ι ,:ιι,· "i 
φιι.111 c()I ιΙΙ 1 (l•Ιl0':111 '.tll ιΙl 11.\'ΙΙ:ιι,ι (ll'111·,11.11111:t--·:,,ι υ: [ιΙΙ' 1 ;:
t--Ίι )1'\C1Ίιι )\' 

\1:1· 1 rιι11'/ΙΊ \ ΙJ!ll,l)':Ι:ι)ι) Ι(ΙΙ.l Π,Ί\JΙ 011.ι11:1:11ι 1 11;,1) '" 1'11 ι)ΙΙΙf-Ί)Ι-
1·1:ι t--Ί11·1:1,1�. μυ,11 ίΊ,11. π1;111ι.μ(1τ1ι f,ϊιι τι� �1)1111:1Η:: rιτι'(ιι,._ :ιΊ_ 
�ωιΊ,: τι Η .. ιιω 11.t-- τι,·11Ι\ι1ι.,1t πιι. Φ1,ηι:ι1·η ·\;•.η!Jι:ιιι. 

'() 11:1-:[1)\'1(ψι1..: fί/)()ΠtfΗ:111:ι 11.\ cη rη ι)\ 1'11.I\ITl\clJ, :c:1ι•1 1,111./,ι1-
\'τtι� ru σι,,ιιj\,,ι.ιι τ111, ,iιu τι;11· 1Ί:ι,,1t,J\' ,·1 μι ημ1:1,,1� πτη Ι!ιυ;ιι.ιt--ΊΙ 
1·1: 1. ,ϊl, Uιι ι:i 11ι:ι ιιι τι] :η, -\ί.ηtJ1:ι11 \ι.ί.11. t-:ul)1: 1ϊχfJ ι 1ι,ιπ,1� <JΙfΗ.Ι

ί.ι:ι ,·ι1 σ,;1:ιτη:rιιι t--ιιι ,·ιι ,ιιι:ι.ι:τιΊ .. 1°)πu. τι1ι' ι1JΊl1t--Ίυ.ι ιττ1)1·τυ.1 ·;'ιυ ,·ιι 
τη φΟι1ίΊι:ι. ιίιτιιί.ί.ιι·:'fLU'ι'� ,ι::11 ω υ:ιι,ψ11 ω τ,η ,:ιιι :υι .:: rι ίl.<)Ι � 
τ,11. μι: _ιι,1,·η ίΊΙ ,·11.-i1·ι1ι τι; ιψι:τι:..: Tl1\ ·ο:τ1>ωciη::l1τ,: ,;ω ιϊ.,· ι:ι,·ιιι 
η τι'ι�η Η1\ σrψ· ιψι ητη t--Ί'l\'(!)Ι ω. lJφ1:ιi_1:ι \'(( ίi,1ιγ\'ω111�υ \ΊΙ\ 1,1 
σι:/1ι:τω. τ,11 � μ1Ίί.ι.l11 ι:,·1ι11ι:τl11.: t-:ιιι fltti.i.l11· ;,:1:1;1ωτlί1fΙr:\·111..:: 

Ί { ι'ιγιιί101:11γι11 .. (Τ\ \'lί1Τtι,ιιι στφ· ::1ι,�,1χη j)υηυ�:ιιι.�. μι: :11, 
φϊυω ττΊ..: ·-\'((1.'cη;. τ1Ί; \,,γιt--ϊ�..:: t-:lll ττ1� 11Ει0οι;. l·ΙL\' ή υψciιιι 
σL1\ ;τί.ηyωθηt-:Ε ιΊ:ω π1•1ιγμιηιt-:1:; 11 1.,ω·τιωτιt--Ί:.:: υciιt---ιι:;. lί)ΙJΟ
,·τισι: 1·ιι 6ιιιί.ι σc:ι; ,;ιιt\Ε ::1ι111:Ξ,ηγηση t-:ω ;,:11:Ε ,·ιι μη ί)tf:i.H u�. τη 
ι)1'11ιι τι,J\' ι:1,γ1ωτη1'lι•J\. :,_ω11ι..:: ,,1'l'fl"{,1\ μr:\·ω; 1·1ι 11.::υ/\ιι.ί.c:ι;.
t-:ιιtJι: ίχ,·LJ� μισ111.:: τΊ 1:t-:ι'iιt--·ησι:1•1� -, ,, σ:11,ιιιι .ιιιι; ι'.ί.:: ί.ιιί.,:ι �lJι,,ιυ 
t-:ιιί 11 μt:ί.ι: τη 61..:: t-:ιι,,,�ω..: μ11� �) '\ ι� 11 



Γ. ΓΚΟΥΘΡΗ: «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» 

Άπό τ6v έκδοτικό οϊκο Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ καί κατά μετάφρα
ση του Άvτωvίου Η. Σακελλαρίου έκυκλοφόρησε τό β1βλίο του Γ. 
Γκούθρη: «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ ΩΣ 
ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». 

Πρόκε1ται περί έvός μελετι1ματος, τό όποιον ώς κύρω στόχο 
έχε, τι1v έρμηvευτική προσέγγιση καί άvηπαραβολή του έργου του 
Άθηvαίου Πλάτωνος καί του Σταγειρίτου Άριστοτέλους. Προϋπό
θεση αύτης της δ1ερευvήσεως θεωρειται κατά τόv συγγραφέα. ή με
λέτη του έργου των μεγάλων προδρόμων Στοχαστών της Άλη
θείας. των Μεγάλων Έλλήvωv Εύαγγελιστώv, τ<ον καλουμένων 
Προσωκρατικών Φ1λοσόφωv (Θαλης, Πυθαγόρας, Ήράκλε1τος, 
Ά vαξαγόρας, Ά vαξίμαvδρος. Ά vαξιμένης, Λεύκιππος. Δ ημόκρ1-
τος. Άρχέλαος Παρμενίδης. Σοφισταί, κλπ.). 

Ό συγγραφεύς διερευvα τήv δομή καί ι>φ11 του έλληvικου τρό
που του σκέπτεσθαι καί του θεωρειv τόv κόσμο. Ά vαλύει τόv προ
βληματισμό το)ν Ίώvωv καί Πυθαγορείων φ1λοσόφωv περί της 
ίiλης καί των έκφάvσεώv της στόv κόσμο μας, του 'Ηρακλείτου καί 
του Γlαρμεvίδου περί της κινήσεως (της έvεργοποωυ της κινήσεως 
του κόσμου δυνάμεως), των άμφισβητιώv Σοφιστών καί του πεφω
τισμένου Σωκράτους. Άκολούθως άναπτύσσει τήv Πλατωνική θε
ωρία περί Ίδεώv. τοvίζωv τήv άvτίθεσί του πρός τήv Σοφιστικ11 
έκλογίκευσι. Καί τέλος παραθέτει ένα άρκετά περιεκτικό σέ στοι
χεια κείμενο της Άριστοτελείου Λογικης περί της F.pμηvείας της 
προελεύσεως του κόσμου. 

Τό έργο συvοδεύετα1 καί άπό πλουσία β1βλ10γραφία, συντα
χθεΊσα άπό τόν μεταφραστή. ΆποτελεΊ δέ μία ακόμη κατ6θεση 
στι1ν έρευνα έvός πολιτιστικου παρελθόντος τό όποιον ζη καί προ
βάλλει ώς τό όρόσημο της νυν πεζότητός μας καί της αiωvιότητος 
των ίδεώv. 

B.ll. ΓΟΥΣΙΟΣ



Ίϊι (10fiνιηο ϊψιστοϊφγημα τοί1 
ΙΗΊJΊ'ΛΗΙJ κιι�Ι.Ι'\,(; 

"Αν 

":\\' νυ "ϊJυτιι.ς I\Ui.u μιτιφr1ς
τι\ ί.O'(ll\() συιι. nτω· η1ιΊι'φω O(J\; (°)/_()l 

τ6.χοι1\' 1.ιψ1:\·ι1 Ι\ω σ· 1:σι: 
τη; τu11ι11.ης Ηι)\' rίι.,υιι\' τφ· ιι .ιτιυ. 

":\\' \'(t 1:μιτιστπ,ι:σω μιτιφης 
Η)\' ϊόιυ Η)\' r:ω,τι'J σοι,. nτιn· ϊ1 "·όσμος 

οα σι: ιτιστι;ω:ι. l\t' r'ί.\· ιιιτυ1)ης 
\'U τοιι σι.ωρ\·ι1.ς ω τή τη όι,σιτιστίu. 

'.:ι1 ΠΕf)ψαης Ω\' μπιφης 
οίι.ως \'(J ι.άνης Ίll\' \ιπομυ,·ή σΟ\1. 

Κι' αν δλυι σf': σιιl\υφω·τοι,\· 
\'(1 μή Κ(Ηί10ΕΙ.τt1; ποτ�: τό ψi\ψ(1. 

Κι· r.ί,· ιπ: μ ισυι,\·. 1:σιΊ ιτοτι: 
σι: μισος τuπΕι,·ό ,·ι1 μή,· ξιιτf':σης. 

Ϊ\·\ά ,·ά μ r1 Ι\ά,·r�ς τον "·ι1ί.ι'J 
η το,· ιτοί.ιΊ σοφ6 στά ί.όΊιt1. 

* * *

·.-\,· ,·υ ό,·t:φι:ιΊι-:σω μπυ1)ης _ 
Ι\αί ,·ά μ ή\' είσαι δοι ί.υς τϊίJ,· ό,·είrω\'. 

"-\,· \'ά στυχιιζεσαι μποριiς 
δίχως \'ά yί,·η ό στοι.ασμός σκοπός σου. 

".-\,· \'. ά,·τιψιΊζης σοι, βαστα 
τό Ορίαμβο Ι\αί τή συφορά ιταρόμοιu. 

κι· δμυια ,·α φι-:ρ,Τσαι σ· α\,το ·ς 
το· ς δυό τυραννι Ι\ΟΙ.Jς άτωτεώ,·ες 

".-\\' σοι> βαστα 'l ψυχή,.· άl\οi:1ς 
όποια,· άλήθεια έσtJ ειχες είπωμέ\'η. 

παραλλαyμ�:,·η άπ' τους Ι\:αl\ο · ς 
γιά ,·αωι yιά τοΙ.Jς ό.μυαί.ο ς παγίδα.

"Η σtι\'τρψμένα ,·ά θωρης 
όσα σου έχουν ρουφήξει τή ζωή σου. 
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Καί πάλι vά ξαvαρχιvας 
vά χτίζης μ · έργαλεία ποϋvαι φθαρμένα. 

'Άv δσα άπόχτησες μπορης 
σ· εvα σωρό μαζύ vά τά μαζέψης. 

Καί. δίχως φόβο. μοvομιας 
άτράvταχτος. vά ξεκιvήσης πάλι. 

καί vά μή βγάλης καί μιλιά 
ποτέ. γι· αύτό τόv ξαφvι κό χαμό σου. 

'Ά v vευρα καί καρδιά μπορης 
καί σπλάγχνα καί μυαλό καί δλα vά σφίξης. 

vά σέ δουλέψουvξαvαρχης 
κι' ας ειvαι άπό πολύν καιρό σωσμέvα. 

Καί vά κρατιέσαι πάντα όρθός 
κράζοντας σ' δλ' αύτά «Βαστατε!» 

*** 

'Άv μέ τά πλ11θη vά μιλας 
μπορης, καί vά κρατας niv άρετή σου. 

Μέ βασιληάδες vά γυρvας, 
δίχως άπ' τούς μικρούς vά ξεμακρύvης. 

"Av μήτε φίλοι, μ11τ' έχθροί 
μπορουvε πιά ποτέ vά σέ πειράξουν, 

"Όλο τόv κόσμο αν άγαπας, 
μά καί ποτέ πάρα πολύ καvέvα. 

'Άv του θυμου σου τίς στιγμές 
πού φαίνεται άδυσώπητη ή ψυχή σου, 

μπορης v' άφίσης vά διαβουv. 
τήv πρώτη ξαvαβρίσκοvτας γαλ11vη. 

Δική σου θαvαι τότε ή Γη, 
μ' δσα καί μ' δ,τι άπάvω της κι· αv εχη, 

καί - κατι άκόμα πιό πολύ -
'Ά vτρας άληθιvός θασαι, παιδί μου. 
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FRANZ HARTMANN 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

Μία συστηματική παράθεση των βασικών δι

δασκαλιών τοϋ μεγαλύτερου Δυτικοϋ αλχημι

στή καί άποκρυφιστή άπό τόν διακεκριμένο 

ερευνητή καί Θεόσοφο Φράντς Χάρτμαν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38 - Άθήνα 106 78 

Τηλ.: 363.0824-362.9695 



J. KRIHSNAMURTI

ΣΤΑ nΟΔΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

[_ IJ(XVf "(>οΟη"Ε f Ο 11 f f )l'<μημο f)ιf)λίο 
10l) "r)ιονημοι,r> f ι, ιrολι, f ιμο f)oriOημ(x 

yιο <>ocnιc.; Ο{λοιιc.; να f)οιι'οοιιv 
ι ην Λτ f)( ηι <> r ου <l)c,ι) r <><.,. 

( )t oooψ,i--f c., Ε_�--[)ΟΟί ιι., 
Βοι11--οιψtιτrιου 21 - TrJ\.: \()2().;"02



ΤΙΜ Ο ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» Βουκουρεστίου 25 

α' οροφος, Κωδ. Ταχ. 106 71 Τηλ. 3620.702 

Η.Ρ. Blavatsk }' 

Η.Ρ. Blavatsk}· 
Η.Ρ. Blavatsky 

An. Besant 
An. Besant 
C.W. Leadbeater
Ν. Sri Ram
Ν. Sri Ram
Vivekananda
Eliphas Levi

}} }} 

)) )) 

Luis Claude de Saint Martin 
Papus 

)) 

ΥΒ Μπερτού 
Φράντς Χάρτμαν 
J. Krishnamurti
Άντ. Άνδριανοπούλου
Άντ. Άνδριανοπούλου
Ά ντ. Ά νδριανοπούλου
Ίω. Βασιλη
Ίω. Βασιλη
Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ»
«ΙΛΙΣΟΣ»

«ΙΛΙΣΟΣ» 

Ό εσωτερικός χαρακτήρας των Εύαγγελίων 
Τό κλειδί της Θεοσοφίας 
Ή φωνή της σιγης 
θάνατος καί 'Υπερπέραν 
Ή εξέλιξις της ζωης καί της μορφης 
Ή μυστική ίστορία του Τεκτονισμού 
Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα 
Αί βαθύτεραι όψεις της Ζωης 
Κάρμα - Γιόγκα 
Τό μέγα άπόρρητο α· μέρος 

>> >> β · μέρος 

Τό βιβλίο τών Σοφών 
ECCE ΗΟΜΟ 
Μετενσάρκωση 

Πραγματεία έπί των άπόκρυφων έπιστημών 
Διδασκαλίες τών Δρυϊδών 
Ό Παράκελσος καί ή διδασκαλία του 
Στά πόδια του Διδασκάλου 
Άρχαιοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 
Ό άνθρωπος καί ή ζωή 
Οί Νόμοι της Ζωης 
Τό Σημειωματάριο ενός Μύστου 
Τά φυσικά δικαιώματα του άνθρώπου 
Τόμοι χαρτόδετοι 
'Επιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65 εκάστη δε
μένη 
'Επιλογή 1966-1970 χαρτόδετος 
'Επιλογή 1966-1970 δεμένη 

Τά έξοδα επί άντικαταβολή έπιβαρύνουν τόν άγοραστήν. 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 500 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 2.500. Έξωτ. Δρχ. 3.500. 
(Γιά τό έτος 1994) 
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