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Ω2.ΤΟΥ 2.ΤΙΙ Θ.Ι:Έ 

Ή άρμοvία του άρσεvικου καί του θηλυκου είναι σέ δλα τά 
όντα ό μέγας νόμος της Θείας Φύσεως καί του πνεύματος αύτης. 
μέ σκοπό τήv παραγωγή της τελειότητας καί μεταμορφώσεως αύ
τωv κατά τήv κλίμακα της έξελίξεώς τους. 

Ή κορωνίδα τrις δημιουργίας, ό άνθρωπος. συμβολίζεται με 
τήv Πυθαγόρεια τετρακτύ. έvτός του ίσοσκελους τριγώνου. τό 
όποιον πρέπει vά βρίσκεται σέ ίσορροπία· οί πλευρές του άvτι
στοιχουv στό νοητικό, τό ψυχικό καί τό σωματικό του Είναι. 

Ή γυναικεία φύση, είναι φύσεως συγγενους. πρός δ,τι άγνό καί 
ευγενικό άvτιπροσωπεύει ή Θεά ΑΡΤΕΜΙΣ της άρχαιοελληvικης 
παραδόσεως καί πρέπει διά του συvαισθηματικου πού διαθέτει. vά 
άvεβάζει τόv άνδρα. σέ όρίζοντα-έπίπεδο-ύψηλότερο καί πνευμα
τικώτερο. 
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Ή άvδρική φύση διά το- νοητικο- της πρέπι;ι ,·ά άνεβά_ει έπί
σης τή γ ναικεία κατά τόν α · τό τρόπο καί στό α · τό έπίπεδο γιά vά 
έμπνέεται άπό αύτή σέ μιά πορεία άθλω,· 11ρωϊσμοt> καί έvθουσια
σμου άπαραιτήτων γιά ni μεταμόρφωσή τους ... 

'Όταν τό ζει1γος συνεργάζεται άρμονικά. μέ σύζευξη νοητικου 
καί συvαισθηματικου. έπιτυγχάvεται τό ίδεώδες άποτέλεσμα μιας 
συ,·ει.ους εύδαιμονίας καί μεταμορφώσι:ως του άνδρογι'>νου ζεt'>
γους. ίκανου νά δέι.εται τίς έπιδράσεις καί τό ΘΕιο Φως. έκ η1ς 
πηγης του άνεσπέρου Φωτός. 

Τότε καί τό βιολογικό άποτέλεσμα. η1ς διαιωνίσεως τοt> εϊ
δο ς ει.ει ά,·άλογα άποτεί.έσματα. τά όποια πηγάζουν άπό ηiν 
άνάί.ογη πηγ1i καί συι.,·ότητα. των θr,ίω,· αι';τώ,· φωτει,·ώ,• ι:πιδρά
σεων. Έπιτυηάvεται. κατά συμβολική έρμηvεία. έη:ινο πού συμ
βολίζεται μέ τόν μυθο του Δευκαλίωνα καί τή μεταμόρφωση των 
ί.ίθων σέ άνθρώπους. της τιταvικης φύεως σέ πvr,ιψατικης. ομοιας 
των Όλυμπίων θεών. 

Τότε καί μόνον τό άvθριi)πινο ζευγος. θά f-:νσαρκώνΕι φωτεινι:ς 
ψυι.ές καί θά δημιουργει τίς άvάλογι-:ς προϋποθf-:σι:ις της δημιουρ
γίας Π\'c.υματικου των όpγαvισμΟυ. 

Ό άνθριi)Πt\'Ος έρως. μεταμορφούμενος καί μι:τουσιο(ψι:vος. 
παράί.ληλα πρός τή,· συvτελούμεvη φυσιοί.ογικ1i μι:ταμόρφωση 
καί μετουσίωση του σώματος. μποpΕι ν· άποη:λι':σι:ι τ11ν κλι:ίδα. 
στά μεγαλύτερα μυστήρια του Σύμπαντος. Μπορι:ι νά μι-:τατραπι:ι. 
άπό τή ι.οvδροειδη παροδική όργαvική ήδονή. σι: μεγάλη δt'>Vαμη 
καί πηγή. μόνιμης μετu.μορφωτικης έσωτιφικης ι:ύδαιμονίας. μ{; 
κύριο συντελεστή. άντλησης φωτός καί δυνϊι.μι:ωv, τή γυvuίκα. 
οτυ.ν αύτή ει.Ει φωη:ινή κu.ί ιϊ1ρψη ψυz11. οτuν r:vφγοποιι:Ίται r°Ιπό 
άvάί.ογης ποιότητας ψυι.ης της r1.vδρικης φύσr:ως. κατά ni διιηιΊ
πωση του ποιητή Βηλαρα: «Σ· έμένα ό 'Έρως ι:ιναι τό αιμα κuί 11 
ψ ι.ή γιατί ειναι της κu.ρδιας μο τό τέλος κuί 11 άρι.ή ... ». 

"Oτuv κuτuνοηθουv ολu uύτά. δύο μ(J.στιγες τοΪJ άvθριi)πινου 
γένους θά έ κλείψουv. ή άσκητίu t1.φ · ένός καί ή ri.κολυ.σίu άφ' i:τι:
ρου. διότι ό φυσικοπvευμuτικός 'Έρως ειναι ή ζω11 του κόσμου. 
'Όταν κατανοήσουμε οτι ό προορισμός του 'Έρωτα ειvαι θεΊος. 
πρέπει vά έκφράζεται κατά τρόπο θεΊο καί u.ίιi)vιο δι' ι1.vθρωπίvου 
μέν σιiψατος άλί.ά πvευμu.τικου σκοπου. ιi1ς θείου σκεt'JΟΙJς οπου 
μέσα του κατοικεΊ ό Θεός. 

"Oτu.v δύο ψυzι:ς ύ.vτιθέτου φιΊλλου άγαπίJ1vται κυ.τ' ωίτόv τόv 
τρόπον. μέ τήν uϊγί.η του φυσικοπvευματικου f.ρωτα. συvπλεΊτω 
\JΠΟσυνείδητα Κ(J.ΠΟια ι'.ιποσυvείδητη βιονομική ί,ειτουργία. μέ ύ.vύ.
ί.ογu. ύ.ποη:ί.έσμυ.τυ. θι-:ίωv ψ\Jϊ.ΟΠVf:υμu.τικίJJV πτή(ίι;ωv κυ.ί ι:κστύ.-
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σι:ωv ϊι.μοιβαίας ώφι:λείας, φωτισμοιJ καί μι;ταμορφιί1σεως. 
Ί-1 σrφκα δι;v ειvαι ι':ξοβελιστι:α, ιiλλά ειvαι ή ι:κδήλωση καί 11 

f.κφανση τοιJ πvι:ϊψιηος. κατά τ11v i:νσιφκη ζω11. ΊΞκϊi r.πιτελι-:ιται 
τό Θι:ιοv 'Ί:ργοv, r:ίς τό Οr:ιον σώμα, πot'J Ειναι θι:ιοv r.vδιαίτημα 
καί vαός ·Λγίου Πvr:ύματος. ΣΕΠΑΣΘ[ΙΤΕ Τ Ο. .. 

Άλλοίμοvο. Μαρδόvιι:. ι:vάvτιυ σι: τέτοιους αvτρες έφι-:ρι:ς 
ι�μάς γιά vι:ι πολεμ11σουμε, οί όποιοι δι:v άγωvίζοvται γιά κάποιο 
ι;λικό κι:ρδυς, άλλά γιά τήv άρι;τ11, 

ΙΙΡΟ.ιΟΤΟ}' 1 Ίστιφι·α. Θ. lό-271 
r. Ιιίγοι !Ίι:f)ση rίςιω.ιιητιιιίχοu, Πfi<i:; τιί1, rίfiχισφrίτη;•ο τιv1· Ι Ιι;ρσιι..-ruν δ11-

11d.,ιιαο1•. ,ιιι:τιί τιί ,ιιrίχη τιv1· Θι:ρ,ιιοποί.r,ιν. ιϊω1° πί.ηf)οφιψιίΟηκr11• οτι οι' ·1:ί.
ληνι:ς ι:Ϊχαν σι!)'Ι-:ι:Ι'ΤρωΙJι:Ί στιί1· Όλιψπι'ι1 ;·υί τιιιj�- rίΟί.ητιι..-οιjς d1°(u111:.;. μι; 
,ιιιί1°0 /Jf)αβι:Ίο στιιι;ς 1·ιι..-ητι:.; f.1 °α στι;φrί1°ι ΟιrΊ:,J. 



ΑΠ Ο ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ 

ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 
ΣΟΦΑ ΔΙΔΑΓΙ\1ΑΤΑ 

Ξυλοκόπος καί Έρμής 

'Έvυ.ς έκοβε ξύλυ. κοντά. στό ποτάμι. όπότε τοtiπωε τό τσεκού
ρι στό νερό. Μή ξέροvτυ.ς τί vά κάνει εκυ.τσι; στήv όχθη καί όού
ρr:το. Ό Έρμης. μυ.θο.ίvοvτυ.ς τήν υ.iτίu .. τόv λυπήθηκι: κυ.ί [3ούτηξι: 
στό ποτά.μι. άvέ[3υ.σι: εvα χρυσό τσεκούρι κu.ί ρώτησε ϋ.v ητυ.v 
υ.ύτό πού τοϋπωε. «'Όχι» ό.πά.vτησε αύτός. Ό Θεός κατέβηκι: καί 
πάί.ι στό βυθό κυ.ί τοϋφί:pε ι':π<1,·ω εvυ ύ.σημF-vιο. ΈκεΊvος. [3λϊ:πο
vτά.ς το. ύ.ποκρίθηκε πώς οίjτε κι· ωΊτό ηταv δικό του. �υ.τr.βηκε 
τότε γιά. τρίτη φορά. καί τοϋφερε έπάvω έκεΊvο ποι'J του είχε πF-σει. 
«:---:ά. ω�τό είvω πού εχυ.σα», ειπε ό αvθρωπος κι' ό Έρμης εύχυ.ρι
ωημι:':\'Ος γιά τήv τιμιότητά. του. του έδωσε κυ.ί τά. τρίu.. Ό ξυλο
ι-;οnος. οτu.ν ξαναγιΊρισΕ στοιΊς συντρόφους του. το· ς διηγήθηκ1: 
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οσα σΙJvέf3ησαv κι' i:vας άπό αι1τοίις σκέφθηκε v6 κ6vει τ6 ϊδια. 
"Ηρθι: λοιπόν κοvτ6 στό ποτάμι. αφησε v6 τοσ πr.σει r.πίτηδι:ς ή 
άξίvα τοΙJ στό νερό κι' Cσπ:ρα κιiθησι: κι' tκλαιγr.. Φαvερώθηκr. 
τότr. καί σ' αιΊτόv ό Έρμης καί οταv f.μαθε γιά ποιό λόγο όδιιpό
ταv, κατϊβηκε στό βυθό, οπως τήv προηγοι1μεvη φορά. έβγαλε μιά 
χρυσή ιiξίvα καί τόv ρώτησε αν ηταv αύτή πού τοι'iπεσι:. Κι' uϊηός 
f.κρuξr, μr, χαρά: «Ναί. αι'ηή r.ιvαι, άλήθεια». Ό Θεός τότε γιά τήv
άvαίδει6 του. όχι μόνο κρ6τησε τή χρυσή. άλλά δr.v τοϋδωσΕ πίσω
oi\n: τή δικ11 το\>.

Ό μιiθος δηλοι οτι ό Θ1:6ς οσο f3οηθα τούς τίμιους. αλλο τόσο 
1:vuvτιώνεωι μr, τούς άδικους. 

Ο κυνηγός καi τό φiδι άστρi-rης 

"Ένας κυνηγός πηρε τίς ξόβ1:ργ1-:ς καί βγ11κε vcΊ κυvηγήσι:ι. Βλι:
ποvτας r.πιivω σ' εvα ψηλό δι:vτρο μιά τσίχλα θέλησε vά τήv πιά
σι:ι καί δr:vοvτας στ6 μάκρος τίς βι:ργι:ς του κ(φφωσr. τ6 μάτι του 
σ· αι1τήv. i:χοvτας ολη τήv προσοχή του στόv άέρα. Καθώς κρu
τοιισε f.τσι άνασηκωμr,νο τό κr.φ6λι του, χωρίς vά τό προσέξει πά
τησε i:νω· άστρίτη ποίι κοιμόταν μπροστά στcι πόδια του. Τό φίδι 
γι1ρισε τότΕ καί τόν δάγκωσε ... 

"Έτσι καί οσοι μελετοσv τό κακό τοιι διπλανοσ τους πέφτουν 
πρώτοι oi ϊδιοι σ111 συμφορά. 

Ό γεωργός καi τά παιδιά του 

Τνας γεωργός πού έπρόκειτο vά πεθάνει. θέλοντας νά άποκη1-
σουν τά παιδιά του πειρα της γεωργίας. τά προσκάλεσε κοντά του 
καί τούς λέει: «Παιδιά μου. έγι.ό τώρα φείιγω άπό τή ζωή· μόνο 
σεις νά άναζη111σετε ο.τι ειvαι κρυμμένο στό άμπέλι μου καί θά τό 
βρητε σίγουρα». Τά παιδιά. πιστεύοντας οτι κάπου θά ειχε παρα
χωμένο θησαυρό. έσκαψαν μετά τό θάνατο του πατέρα τους. ολη 
τήν f.κταση του άμπελιου. Θησαυρό βέβαια δέν βρηκαν, άλλά τό 
άμπέλι πού σκάφτηκε καλά. άπr,δωσε άφθονο καρπό. 

Ό μυθος δηλοι πώς ή έργασία ειναι θησαυρός γιά τούς άvθρώπους. 

Ήρακλής καi 'Αθηvά 

Ό Ήρακλης όδοιπορουσε σ· εvα στενό δρόμο ωί βλέποντας 
στό έδαφος κάτι πού έμοιαζε μέ μηλο. δοκίμασε vά τό σπάσει. 
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Βλέποντας ομως οτι αύτό διπλασιάστηκε. τό πατουσε περισσότε
ρο δυνατά καί τό κτυπουσε μέ τό ρόπαλο. Αύτό φούσκωσε τόσο 
πού έφραξε τό δρόμο κι' ό Ήρακλης πέταξε τό ρόπαλο καί στάθη
κε γεματος άπορία. Τότε φανερώνεται ή ΌΔ.θηνα καί του λέει: 
«Σταμάτα. βρέ άδελφέ! Αύτό τό πραμα ειναι ή φιλονικία καί ιi έρι
δα. "'Αν τό άφήσεις. χωρίς νά τό πειράξεις. μένει οσο ήταν στιiν 
άρ;,:ή. ·Αν τό καταπολεμήσεις φουσκώνει κατ· αύτό τόν τρόπο». 

Ειναι φανερό σέ ολους οτι οί καυγάδες καί οί φιλονικίες. ειναι 
αϊτια μεγάλης βλάβης. 

Πόλεμος καί αυθαιρεσία 

Οί θεοί ολοι παντρεύτηκαν οποια τοϋπεσε του καθενός στόν 
κί.ηρο. Ό τελευταιος κληρος άπόμεινε γιά τόν Πόλεμο καί ειχι: 
περισσέψει μόνη ή ΑtJθαιρεσία κι αύτήν τήν έρωτεύτηκε πολύ καί 
τήν πηρε. Καί οπου κι αν πάει αύτή. τρέχει άπό πίσω της ό Πόλε
μος. 

"Όπου κι αν παρουσιαστει ή αύθαιρεσία η σέ πολιτεία η σέ 
έθνη. τήν άκολουθουν πόλεμοι καί ταρα;,:ές. 

Ό άγοραστής τού γαϊδάρου 

"Ένας. σκοπειJοντας ν' άγοράσει ενα γάϊδαρο. τόν πηρε νά τόν 
δοκιμάσει κι άφου τόv έμπασε στό πα;,:vί. τόv αφησε δίπλα στούς 
άλλους πού ει;,:ε. Ό γάϊδαρος. προσπερνώντας τούς άλλους, πηγι: 
κοντά στόv πιό τεμπέλη καί τόv πιό λαίμαργο. 

Έπειδ 11 δέv πρόσφερε τίποτα. ό άνθρωπος τόv έδεσε καί τόν 
έδωσε πίσω στό άφεvτικό του. Στήv έρώτηση αν ή δοκιμή ποι'J 
έκανε ήταν ίκαvοποιητική. ό άνθρωπος άπάvτησι:: «Δέv μου χρειά
ζεται αλλη. Κατύ.λαβα οτι μοιάζει μέ κειvοv πού διάλεξε γιά φίλο 
του άvύ.μεσα στούς άλλους γαϊδάρους μου». 

Ό μυθος δηλοι οτι ό καθένας κρίνεται άπό τήv ει'J;,:αρίστηση 
πού βρίσκει στίς συναναστροφές του. 

Ό ναυαγός 

"Ένας πλούσιος Άθηvu.ιος ταξίδευε μέ πλοιο μαζί μέ r'ί.λλους. 
"Όμως έπιασε δυνατή κακοκαιρία καί τό καράβι rΊ.vατρύ.πηκε- ολοι 
οί αλλοι κολυμπουσαv. ό Άθηvαϊος U)στόσο δλο έπικαλουvταv τήv 
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Άθηvα καί της έταζε άπειρα ταξίματα αν σωνόταν. 'Ένας άπό τούς 
συvιι.υαγοι'Jς του ποι'1 κολυμ πουσι; κοvτ6 του, λr.ι: ι: « Μ r. τήv βοή
Οι: ω της Άθηvας KO\JVα κυί τό χι:ρ6κι σου». 1)..'1j1, '.-IIJψ(J. και' σιί χι:ιμη 
Κ/\'Ι:Ι). 

1 Ιρι:πι:ι λοιπόν καί έμεις, μαζί μέ τήv παρ6κληση πρός τοι1ς 
Οωι'Jς, νft φροντίζουμι; vά κ6vουμε καί κάτι γιά τόv {;αυτό μας. 

Ι Ιιό εύχάριστο είναι vά ύποστηριζόμαστε άπό τούς θεούς, έvω 
θιi προσπαθουμε καί οί ϊδιοι, παρά vά περιμένουμε άπό έκείvους 
111 σωτηρία, έγκαταλείποvτας τόv έαυτό μας. 

'Όσοι πέφτουν σέ δυστυχίες χρειάζονται κι αιΊτοί vά κοπιάζουν 
πρώτα γιά τόv έαυτό τους καί τόη: vά ζητουv τή βοήθεια των 
Θεωv. 

νΑ νθρωπος καί άλεπού 

'Ένας είχε έχθρα έvαvτίοv μιας άλεπους ι:πειδή τόv ζημίωvι-:. 
'Όταν λοιπόν τήv έπιασε κάποτε καί θέλοντας vά τήv τιμωρ11σει 
σκληρά, έδεσε στήv ούρά της στουπιά μουσκεμ�:vα στό λάδι καί 
τά άναψε. Μά κάποιος Θεός τήv ώδήγησε στά χωράφια έκείvου 
πού 111v έξαπόλυσε έτσι. �Ηταv έποχή θερισμου κι έκειvος έτρεχε 
κλαίοvτας πίσω άπό τήv άλεπού καί δέv θέρισε φυσικά τίποτε. 

Ό μυθος σημαίνει πώς πρέπει vά εϊμαστε πράοι καί vά μήv όρ
γιζόμαστε tJπερβολικά. Άπό τήv όργή πολλές φορές γίνεται μεγά
λη βλάβη στούς όργίλους. 

Ό Ζεύς κριτής 

Ό Ζεύς πρόσταξε τόv Έρμη vά γράφει τίς άμαρτίες των άν
θρι�πωv σέ όστρακα καί vά τά τοποθετει σ' εvα κιβώτιο κοντά του 
γιά vά καθορίσει τήv τιμωρία του καθενός. Τά όστρακα άvακατεύ
τηκαv κι ηρθαv στά χέρια του Διός, άλλα άργά κι άλλα γρήγορα, 
γιά vά προβει αύτός στή δίκαιη κρίση του. 

Τό νόημα είναι πώς δέv πρέπει vά παραξενευόμαστε πού οί άδικοι 
καί οί κακοί δέv πληρώνουν πάντοτε έγκαίρως τίς άδικίες τους. 

Αλογο καί ίπποκόμος 

'Ένας ίπποκόμος, έvω έκλεβε καί πουλουσε τό κριθάρι του 
άλόγου, τό χτένιζε όλη μέρα. Τότε του λέει τό άλογο: «"Αν θέλεις 
11ά είμαι όμορφο μ ήv πουλάς τό κριθάρι πού μέ τρέφει». 
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Οί πλεονέκτες ξεγελουν τούς φτωχούς. μέ δόλωμα τά λόγια 
τους καί τά καλοπιάσματά το ς καί το· ς στερουν άπ' τά άλλα τά 
άπαραίτητα. 

Ό όδοιπόρος και' ή άλήθεια 

'Ένας πού όδοιπορουσε μόνος στήν ερημο. βρηκε μιά γυναίκα 
\'ά στέκεται μόνη καί κατηφής καί της λέει: «Ποιά είσαι του λό
γου σου:». «Ή άλήθεια». του άποκρίνεται έκείνη. «Καί γιά ποιό

λόγο έγκατέλειψες η1ν πόλη καί κατοικεις στίς έρημιές:» Κι αϊη11 
ί.έει τότε: «Γιατί τόν παλιό καιρό λίγοι μεταχειρίζονταν τό ψέμα. 
Τώρα τό έχουν οί.οι στό στόμα σ�; ο.τι άκοt'φ-:ται καi λι:γοαι». 

Ό βοσκός πού άστειευόταν 

·Ένας βοσκός πού έβγαζF- τό κοπάδι του πιό έξω απο κάποιο
ι.ωριό. έπαιζε τό παρακάτω παιι.νίδι: φώναζF- τοt'Jς χωριάτες σι: 
βοήθεια λέγοντας πώς οί λύκοι έπωαν στά πρόβατα. Δυό φορι:ς 
καί τρεις τήν έπαθαν οί χωριάτες. έτρεξαν καί γϊφισαν πίσω γελα
σμένοι. Άλλά mJ\Ιέβη μιά φορά vά πέσουν ϊιληθινά λύκοι. Τήν 
�·ψα πο · cΊποδεκάτιζαv τό κοπάδι ό βοσκός φώναζε σι: βοήθεια 
τούς χωριάτες. άλλά έκεινοι. νομίζοντες πώς κάvΕι τά άστεια του. 
δέν vοιάστηκαν καθόλου. Κι έτσι τήν έπαθε κι έχασε τά πρόβατ6 
του. 

Ό μυθος σημαίνει οτι οί ψευδολόγοι έχουν ώς μόνο κr,ρδος τό 
vά μή γίνονται πιστευτοί καί οταv λένε τήv άλήθεια. 

Οί όδοιπόροι και' ή άρκούδα 

Δυό φίλοι βάδιζαν τόν ϊδιο δρόμο. όπότε παρουσιάζεται ξαφνι
κά μιά άρκούδα. Ό ένας πρόφτασε καί σκαρφάλωσι: σ' i'.va δr.
ντρο. όπου καί κάθησι-: έκει καί κρυβόταν, ένω ό άλλος. μπροστri 
στόν κίνδυνο vά τόv άρπύ.ξει τό θηρίο. έπεσε στό έδαφος καί προ
σποιόvταv τόν νεκρό. ·Όταν ή άρκούδα πλησίασε τό ptJΎΙ.Ος της 
κυ.ί τόv μυριζόταν. αύτός κρύ.τησε τήv r:ιvαπvοή του. γωτί λ{:vι; πd)ς 
τό ζCJ)O αύτό δf:ν άγγίζει vr,κρό. 'Όταν εφυγε ή ϊφκούδυ. ωJτός ποι'J 
ηταv στό δr.ντρο κατr.βηκε καί ρωτουσε τό φίλο του. τί τοιJ ι:iπι: τό 
θηρίο στό �ύτί. Κι' υ.ύτός άποκρίvεται: «Μου είπε vά μή ταξιδι:ι'J
σω στό μέλλον μέ φίλους πού μr. παρατάνε καί φεύγουν τήv ό:φυ. 
του κινδύνου». 
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Ό μϊ>θος δηλοΊ πώς τοι1ς πραγματικούς φίλους τούς r.λr.γχουv 
oi συμφορr.ς. 

Ό κάβουρας καί ή μάνα του 

Ί--1 μάvα του ελr:γι: στόν κάβουρα vά μή πι:ρπαηiει λοξά. οι'iπ 
νά τρίβr-:ι τά πλευριi του σr: ι'Jγρr.ς πr:τρι:ς. Καί τόπ αι'ηός της λr:ι;ι: 
«Μάνα. σι'> ποι'J μι: όρμηνΕι1ι:ις. πιφπάτα ϊσιιι καί βλέποντάς σι:: θά 
σέ μιμηθω». 

'Όποιος δηλαδι1 θέλει νι'ι κάvr,ι παρατηρι1σr.ις στούς riλλους. 
πρr.πει vά ζΕι καί νά βαδίζι:ι πρϊίηος αι'ηός σωστrι καί επr:ιτα νά 
κrινr.ι τό δάσκαλο. 

Τά δυό σκυλιά 

'Ένας ι:ίχε δυό σκυλιά καί τό r,να μέν τό έμαθε νrι κυνηγrιr.ι, 
ένώ τό άλλο τό κρrιτησε στό σπίτι. Λοιπόν. αν ποτι: τό κυvηγιάρι
κο. βγαίνοντας στό 1....-υvηγι επιαvΕ κάτι. εδιvr, μερίδα καί στό άλλο. 
Τό κυνηγητικό όμως άγαvακτουσι-: καί εβριζΕ τό άλλο ότι μόνο 
αίηό βγαίνει καί κουράζεται καθημr.ριvά. έvώ τό σπιτικό σκυλί, 
χωρίς νά κάνει τίποτε. σφετεριζόταν τούς δικούς του κόπους, καί 
τότε πηρr. τήν άκόλουθη άπάvτηση: Μή μέ βρίζεις έμr.να. άλλά τό 
άφεντι κό μας ποι'> δέν μ' έμαθε vά κοπιάζω. άλλά νά τρώω τόν 
ξι:νο κόπο». 

Γι' αtJτό καί τά τr.μπέλικα παιδιά δέv πρέπει νά τά μr.μφόμαστε. 
όταν oi γονεΊς τους τ· άνατρέφουv μ' αύτό τόν τρόπο. 

Ή σκύλα πού κουβαλούσε το κρέας 

Μ ιά σκύλα κρατώντας στά δόντια της εvα κομμάτι κρέας, περ
νουσε εvα ποτάμι. Βλέποντας τή σκιά της μέσα στό νερό. νόμισε 
πώς ειvαι άλλη σκύλα. πού κρατουσε μεγαλύτερο κρέας καί άφι1-
νοvτας τό δικό της, ώρμησε v' άρπάξει τό κρέας της άλλης. Τότε 
καί τά δυό τάχασε, γιατί τό εvα δέv τό έφτασε ώς r1vύπαρκτο καί 
τό άλλο γιατί τό πηρε τό ποτάμι. 

Ταιριάζει ό μυθος σέ άνθρωπο πλεονέκτη. 

Ι ΒιβJ.ιοΟιίκη τιuι• 'Εί.).ιίνωι· .. -Ιι'σruπου ,1111001. τιίμοι 108. 109). 



ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ 

«ΙΗΣΟΥΝ Η ΒΑΡΑΒΒΑΝ)) 

Κατά τό Εύαyγέλιον. τή\' έορτή\' του Πάσχα. ό ιiγεμών τι1ς 
'Ιουδαίας Πόντιος Πιλfηος. είχε τήν συνήθεια vά άπολι'>ει είς τό\' 
ί.αό\' εναv δέσμιον. Ένώ λοιπόν τά πλ11θη των Ίοuδαίων 11σαν συ
νηγμF-\'α εμπροσθΕν του Πραιτωρίου. ό Ρωμαιος Διοικητι1ς έρώτη
σε τόν ί.αό\·: «Ποιο\· θέλεπ: νά σάς άπολιiσω: Τόν Βαραββάν η τόν 
Ίησουν τό\' ί.εγόμε\'Ο\' Χριστόν:» Καί ό όχλος άπ11ντησε διά βοης: 
Τόν Βαραf:\βά\' 1 . . .

Τό ίστορικό αύτό γεγο\'ός έκτός άπό τι1ν πραγματικ11 του 
σημασία λόγω του 1iθικου καί πνευματικου περιεχομr.νου ποι'> εχι:ι. 
θά μεί\·ει αίώνιο σύμβολο διά τήν άνθρωπότητα ιΊπι:νθυμίζον ι:ίς 
αύτή\' τό μr.γα κακό πού διέπραξε είς tvαν Θεό. προτιμήσας άvτί 
αύτου i-:ναν ληστή. 

Έδόθη διά χιλιοστή φορά ή εύκαιρία Είς τούς άνθρώποι,ς νά 
διαλέξουν τό φως η τό σκότος. 

Άλλοίμοvο δμως ή άμάθεια δέv τοι'>ς αφησε νά ϊδουv ποιος 
πρέπει νά έλεuθερωθη. Καί τό κακό έγινε· ό ληστής i:λΕυθερώΟη 
καί ό δίκαιος ι:θ σιιί.σθη. 

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ή άνθρωπότης έγκλημαπ:ι καί f1ιί.
φι-:ι τά ι.έρια της είς τό αίμα ένός άθώου. 

Ί-1 ίστορία αύτή ι:παvαλαμβάvεται καί τό μητρώον της ιΊνθρω
πότητος είναι βεβαρημένο άπό τέτοιες άπεχθεις πράξεις. 

Σήμερα λημαίνει τόν κόσμον ό Βαραββας τόν όποιον r.μι:ις οί 
ϊδιοι έλευθεριίJσαμε. 

Ό Βαραββάς ϊίναι ή ύλική μας ύπόστασις ή όποία περικλείι:ι 
έvτός αύτης τά σπέρματα της άτελείας. τά πάθη καί τά r.λαττιίψα
τα. Ό Ίησο - ς είναι ή θεία έv ήμιν ύπόστασις ή όποία περιορίζι:ται 
κυ.ί θυσιό.ζεται πρός χάριν της ύλικης ύποστάσεως. 

ϊ) Ίησους καί ό Βαραββϊiς άποτελουv δύο όρόσημα έκ διαμέ
τρου cι.vτίθετα κυ.ί κu.λούμεθυ. έvτός ήμu°Jv μυστικά κυ.ί άθόρυβα ν6 
έκλέξουμε τό φu)ς η τό σκότος. Τό έριίηημα αύτό μας τίθF.ται cιvιi 
πα.συ. στιγμή. Καί έμF-ις διό. της έλεuθέρας βουλήσειί>ς μας σταυ
ριίJvουμε τήv θείυ.v ύπόστασιv του Ίησου καί δίνουμε έλευθερίο. 
Είς τόv ί.ηστήv Βυ.ρυ.ββu.v. 



ΠΡ ΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΩΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ τιη: ΝΕΛΣ ΖΩι-η: 

Ή σύγχρονη έπιστήμη εφερι:: εvα vι:ο φώς στήv προγεννητική 
ίiπαρξη τοί> άvθρώπου. Ή άρμοvική. φυσική διάπλαση. ή ψυχική 
ίσορροπία καί ή πνευματική όρθή άvάπτυξη του άνθρώπου - διδά
σκει - έξαρταται. σέ μr.γάλο βαθμό. άπό τήv ύγεία καί άρμοvία της 
ζωης τών μι::λλόvτωv γονέων καί ίδιαίτερα της μέλλουσας μητέ
ρας. σηi διάρκεια τών έννι:α μηνών. Ή πρώτη ήθική. ψυχική καί 
πvευματικιi άγωγ1i του άvθρώπου παρέχr.ται προγεννητικά. μέσα 
άπό τά πανίσχυρα πρώτα έvτυπώματα τώv βιωμάτων της μέλλου
σας μητέρας. του μέλλοντα πατέρα. στήν άπαλή κυτταρική μνήμη 
του μελλογέvνητου. 

Ίατροί. βιολόγοι. ψυχίατροι. vr.υρολόγοι. ψυχολόγοι. 'Έλληνες 
καί ξένοι τόνισαν τήν άμεση σχέση μεταξύ της ψυχικης κατάστα
σης της έγκύου γυναίκας καί γενικά του νέου ζευγαριου καί του 
κυοφορούμr.νου βρέφους καί πώς ή σχέση αύτή άφήvει άvεξίτηλα 
άποτυπώματα στόv νέο άνθρωπο σ' δλη του τή ζωή. 

Κι άκόμα :rτιό πρίv: οί έρευνες άποκάλυψαν δτι ή ύγεία καί ψυ
χική άρμοvία τού παιδιου. προσδιορίζεται άπό τήv ψυχική κατά
σταση του ζευγαριου τήv ώρα της εvωσής του ... γιατί τό έvωμέvο 
έvεργειακό ρευστό τους, έμποτίζει τό σπερματοζωάριο καί τό ωά
ριο. σηiv πρώτη εvωσή τους. τό πρώτο ζυγωτό κύτταρο, θεμέλιο 
της νέας ζωης! 

Συνέδρια όργανώθηκαv στήν Εύρώπη καί στήv 'Αμερική πάνω 
στήν ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. τήv έκπαίδευση καί τήv προε
τοιμασία της μέλλουσας μητέρας. του νέου ζευγαριου. γενικά. γιά 
τή βελτίωση της φυσικης καί ψυχικης άvάπτυξης του παιδιου. 

Ή 'Ελληνική 'Εταιρία Προγεννητικής Άγωγης ίδρύθηκε στήv 
'Ελλάδα ( 1989). ώς έπιστημονικός σύλλογος μή κερδοσκοπικου 

* Η κ. Ίωdι'Ι'α .\!αρι] εΛ·αι πριjεδρο; τι]ς Ί:.ϊ.ληνικι]ς Εταιρ(ας Πμογεννητι
κι]ς '..J γω)'Ι/ς. Σύμβυυ).ος Έπικρατε(ας.
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ι.αρακηiρα. μέ σκοπό νά προσφέρει στο· ς νέους καί τίς νέες. αύ
τές τίς σπο δαιες γιά τή ζωή τους y\'ώσεις. 

Ζώντας μέ αίσιοδοξία (οί δυσκολίες .. , θά πφάσουν .. , καί 1·1 
zαρά θά ί:ρθrι καί πάλι!). βλέποντας πάντα τή θετική πλευρά η)ς 
ζω1)ς ... οί μέλλοντες γονείς έμποτίζουν τήν κυτταρικ,1 δομή τοϋ 
έμβρίJου. μ · ενα τόσο εντονο άρμονικό ένεργειακό κύμα. <'όστε βελ
τιόη·ουν τόν γενετικό του κιόδικα. μεταλλάσσουν πρός τό τελειότε
ρο τό O:'\Α τών χρωμοσωμάτων του. \1ιά τέτοια στάση τοϋ ζευ
γαριού φορτίζει τό πρώτο σπερματοζωάριο καί ιυάριο μέ τήν πιό 
άρμονική δύναμη ζωής! 

·Η άληθιvή μητρότητα άρι.ίζει άπό ni σύλληψη! ή πατρότητα
έπίσης' 

·Αν ή σύλληψη καί κυοφορία του άνθρώπο βιωθουν μι:; niv
τρυφερότητα. πνευματικότητα. τό σεβασμό πού τ11ς πρέπF.ι. ή vr,a 
γενιά μας. θά μας έκπλήξει μέ τή σοφία καί ηiν F.ιiγέvι:ιά της. μέ 
τίς ι.άρες καί τά ταλέντα της . .. Καί ό άνδρας καί 1i γυναίκα. αύτοί 
πρώτοι. θά αίσθάνονται ει;τυι.ισμένοι. ύπερ11φαvοι. καταξιωμέ
νοι! ... καλύτεροι! 

·Ας άποδώσουμε στή μητρότητα τό άληθινό της μι::γαλειο: Τήν
διάπλαση του παιδιο - άπό τίς ρίζι:ς του. (χρμονικό στό σώμα καί 
στό πνειιμα. 

Οί νέοι καί οί νέες μας ας προι.ωρήσουν στό γάμο καί στήv οί
κογι�νεια. στό γονικό τους ρόλο. έχοντας έπίγvωση του μεγαλείου. 
της πνευματικότητας αύτου του ρόλου τους. 

Καί ολοι οσοι είναι �;πιφορτισμι:vοι μϊ: niv i;κπαίδευση τώv 
vι::ων. ας σκεφτουν οτι ή i;κπαίδευση. ή άγωγή του παιδιου άρχίζι:ι 
rί.πό τή σύλληψη καί οτι ό εϋκολος καί άποδοτικός δρόμος της ι:κ
παίδευσης είναι τό ι.τίσιμο. ή διάπλαση τοιJ άvθρώπου i;ξ άρχης μr, 
\JΪ,ικά ύγιη. άvεπίληπτα. χωρίς τραύματα. μέ τήv αίσιοδοξία καί 
ι.αρά της ζωής. άποτυπωμι=:νες στ(J_ πρώτα του κι'ηταρα. 

Μ:ν tJπάρι.ει τίποτα πιό μι:γάλο. οσο ή διι1.πλαση της νι:ας 
ζωης. 

Δέν ύπάρι.ει πιό σημαντικό ?:ργο ύ.πό τό να ετοιμάσετε rivαv 
άληθιvό ό.vθρωπο. 'Ά vθρωπο μf: tJγεία καί όμορφιά στό σuψα. ειJ
γι=:νεια στήv ψυχή. έξυπvάδα καί ταλέντα στό πνι;υμu .. 

Τέτοιος ώραϊος άνθρωπος θά γίνει τό παιδί σας ... ι.ά.ρη σr. σας. 
ίί.pκει vά ζήσεη; μαζί τήν rivωσή σας. καί έπειτα τήv i;γκυμοσύvη 
αύτή. μέ ι.αρά. αίσιοδοξία. μέ θετικu. προσαvατολισμι=:vη σκF.ψη. 
μι-: άγάπη στήν καρδι6. έι.οvτας έπίγvωση τοιι μι-:γu.λι:ιώδους ρό
ι.ου σας. 

Ζήστε τήν ένωσή σας. θαψίi.ζοντu.ς ό καθ?:vu.ς στόv (1.λλον τήv 
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πιό όμορφη πλευρά του. τά προπρήματα, τίς χάρες του. τό μεγα
λειο της ψυχης του. 

'Άς Οαυμάζf:ι ό ι'ivδρας στό πρόσωπο της αγαπημένης του. τήv 
tJπέροχη γυναίκα. τή θηλυκότητα, τήv όμορφιά, τήv άγvότητα. 
άληθιvή έκδήλωση της θf:ίας μητέρας ... Κι ι'iς θαυμάζει ή γυναίκα 
στό πρόσωπο του άγαπημέvου της τή σοφία, τό μεγαλειο. τή δύνα
μη, τόv tJπέροχο άνδρα. στι1v πιό άvώπρη, θΓ;ία έκδήλωσ11 του ... 
Ό i:ρωτας. ηταv θΓ;ός γιά τούς 'Έλληνες! 

Κι ι-:1.\χηθειτΓ; μαζί, r:κείvη τήν ώρα της εvωσ11ς σας. 1-:νας άλη
θιvός άνθρωπος vά πλουτίσει τι1ν άγάπη σας ... 

Ί--ί σκέψη καί τά συναισθήματα τοιJ ζΓ;tJγους τήν ώρα της ενω
σής τους άποτελουν τόν πρώτο θι:μέλιο λίθο του τταιδιου πot'J θά 
δημιουργ11σουν ... ΈνωθΓ;ιτε μέ άγάπη. τρυφφότητα. θαυμασμό. 
σΕβασμό, δέος ό ενας γιιi τόν άλλον ... μήν ι':πιτρέψι-:η: οι'\π σέ 
μιάν άρνητικ11 σκέψη η συναίσθημα νά άμαυρώσΓ;ι τήν ίiπαρξή 
σας ... 

Άποφασίσπ: νά φr:pι-:τε στόν κόσμο τό παιδί σας μόνον δταν 
είστε ετοψοι γι· αt'ηό. δταν τό έπιθυμειπ μ' όλη σας τήν ϋιταρξη. 
δταv έχετε γίνει ηδη πατέρας καί μητέρα στό voιJ καί στι1ν καρδιά! 
Αύτι1 1Ί σκέψη καί ή ι�πιθυμία. ϊίναι ή μόνη άρμοvικ11 άρχή τ11ς 
ζωης! Άποφασίστε vά γίνετε γοvεις. όταν πρώτα. μέ η1ν άρμονία 
τι1ς έπικοινωvίας σας. τήν άνιδιοτέλf:ια της 6γάπης σας. έχΕπ γί
νει πρϊίηα άληθιvοί. άνδρας καί γυναίκα! 

- Μόλις έμαθες. καλή μου. ότι περιμένεις ιταιδί:
- "Ας γεμίσετε κι οί δυό χαρά. ένθουσιασμό. f:11γνωμοσt'Jvη.

ύπερηφάνεια! 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΝΕΤΛΙ. ΝΛ ΦΕΡΕΤΕ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΙΛ ΝΕΛ ΖΩΗ! 

Είσπ: ηδη ΓΟΝΕΙΣ! 
- Ζηστε τήν α\'αμον11 της γέννησης του ιταιδιοιJ σας. σά μιά

γιορτή. μέ έκεινο. κύριο καλεσμένο σας! 
"Αν r:σύ μητερουλα. (είσαι μητερουλα 1ϊδη άιτό τή σύλληψη!). 

αν έσύ. μέ 111 βοήθεια του συντρόφου σου. ζήσεις τήv έγκυμοσιJνη 
σου εύτυχισμένη. γεμάτη χαρά καί 6γάιτη. τό αίμα σου θά είναι 
ιτλούσιο σέ συστατικά καί καθαρό. χωρίς τοξίνες. διότι οί ένδο
κριvι-:ις άδένες σου. έκκρίνουν στό α"ίμα τίς 6γαθοιτοιές όρμόνες 
ένδομορφίvες καί μ · αύτό τό ιτλοιJσιο καί καθαρό αίμα θά ιτλάσεις 
άρμονικά όλα τά όργανα του σιύματος του παιδιου σου' 'Όλο τό 
σώμα θά είναι ύγιές. καλοσχηματισμένο καί όμορφο. Ό έγκέφα
λός του θά διαμορφωθει σωστά καί θά είναι έξυιτvο 1 Τό ιταρασυ-



μπαθηηκό καί συμπαθητικό του σ · στημα, τό νε ρικό του σύστημα 
θά διαπί.ασθοtJ\' άρμοηκά καί θά εt\'αt δυ\·αμικό, σταθερό. ί1πομο
νετικο. ψυχικά εύπροσάρμοστο, εί1γενικό. 

Κάθε μέρα. άγαπημένη μου. μίλησε στό μωρό σου: 
- Πές του πώς τό περιμένεις νά γεννηθε"ί μέ χαρά. γιά να εκ

φράσει τ11 μοναδικότητά του. τά προτερ11ματά του. τίς άπειρες χά
ρες του καί τά ταλέντα του ... γιά \'ά F.κτελέσει σάν F.ν1Ίλικος i:να 
θαυμαστό. δημιοup'(ικό. μεγαλι;ιώδες f.ργο προσφοράς ... 

- Πές του πώς τό άγαπάς ο.τι καί νά ειναι. άγοράκι τϊ κοριτσc1-
κι. 'Υποφέρει αν δϊν δέχεσαι τό φύλο του. "Αν ειναι άγόρι. κι· έσ(1 
θέί.εις κορίτσι. τό καταλαβαίνει ... καί όρμονικι-:ς διαταραχές τοιι 
δημιουργοuνται ... "Αν ειναι κορίτσι. κι έσύ θέλι;ις άγόρι. τό ϊδιο ... 

ΔΕΞΟΥ ΤΟ Ο.ΤΙ Κι\Ι ΝΑ ''-.JAI ... 

Ει\·αι ενα πλάσμα το· Θεο ·. τίμησέ το' 
- Έπικοινώνησε μαζί του. μίλησέ του. σι: άκο(ιει ... σϊ καταλα

βαίνr;ι ... θά τό νοιώσι:ις! "Λ\1 τοu μιλcι.ς. θά έπιθυμ11σι:ι νιi γΕν\1ηθι;Ί. 
νά έπικοινω\·11σει μ�: τόν κόσμο. νά χαρι:Ί 111 ζω11. 

- Βάλε το μουσική: Μότσαρτ. Βιβ6.λ\·τι. Χάυδν. Χαίνπλ. προ
κλασσικ11 τά μεγάλα έργα: λειτουργίΕς. όρcηόρια. τίς ι:iσαγωγι;ς 
τοu Ροσσί\·ι η 111 χαροι;με\'η. αίσιόδοξη καί λι:βι-:\'τt κη δημοτι κ11 
μας μουσικ11 η βυζαντινή μουσική. ;\Ι' άκοuς μιά-δυό ώρι;ς τήν 
ήμϊρα! Κι έσύ θά 11 ρεμ 11σι: ις μαζί του ... Ί-1 μου σι κ11. Κ<iθΕ 11χος. 
πί.άθει τά οργu\'α το(; σώματός του καί τίς ϊφιτϊς της ψυχ�"1ς του' 

- Τρα'(Ο · δησέ του καί έσ · καί ό πατέρας το . Θά θυμηθι-:ι 111
φωνή σας μετά τή γι;vνησ11 του! "Αν τοu μιλcι.τι: κυί τοιJ τραγουδu.
η: θά σας ύ.γαπ11σει πιό πολύ. 

- ΧάϊδΕψϊ το πάνω άπό την κοιλιι.ί. καί ϊ:cη; καί ό πιι.τι:ρας, τό
αίσθύ.νι:ται. ήρψε"ί κυ.ί σκιρτάι:ι άπό χαρ6' 

- Κάθε μι=;ρα v· άπομακρύνF,ις <1.πό μι:σα σου κιί.Οι: rί.ρνητική
σκϊψη. κύ.θι-: ύ.ρνητικό συναίσθημα. πού. οπως ειvαι φυσικό. σοιJ 
δημιο Ιψ(!;"ί ή καθημερινότητα. λF."(Ο\'ΤίLς μι; \JΠΟμον11: ΛιJτό ι;ινω 
προσωρινό. υ.ΙJτό θιί πι:ράσει. οπως τ<ί. σιΎvνεφυ. δω.λύονται <1.πό τό 
φως τοu ηλιου. 

- Καί ιΊ.πομακρι;vοντυ.ς άπό τή συνr.ίδησή σου. ολα τ<ί άρνητι
κ6 καί τ<ί. ϋσχημα γι;ρω σου. νιί. r:νισχ(Jι:ις μέσα σου τή χιφrί .. μr: 
τήν κυ.θημF,ριν11 έπυ.φή σου μ�: τήν όμορφη φύση, μι: τι.ί m1μβολα 
'(ύρω σοιJ της ζωης. το - σφρίγους. της λά.μψης. τοu φωτός, της 
ζωτικότητας. της δ(;ναμης. της στυ.θφότητu.ς. της σοφίας. της 
ι;γύ.πης: 'Όπως ό c;.νυ.τr,ί.λων ηί.ιος. ή iί.vθιση της ϋ.νοιξης. τύ. ομορ
φυ λουί.ούδιυ .. τά. πράσινα Μvδρυ.. οί γρυ.νιτι':νιοι βρύ.χοι κιι.ι τα 
f101Ncί .. οί πrί.νσοφοι κυί δημιουργικοί κιφποί κυ.ί οί σπόροι! 
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- 'Ά v άκοίΊς τόv παφλασμό τοt1 νιφοϊJ της θάλασσας. του ποτα
μου. του καταρράκτη. της πηγης. ύ.κόμ η κυί της βρϊ1σης σου. τό 
συναίσθημά σου θϊι καθαρισθεϊ ... καί ή αiσιοδοξία θά 'ρΟει πrιλι 
μι�σα σου. Τό αίμα πο(J θά στέλvι;ις άγαπημι:vη μου. στό παιδί σου 
06 ι:ίνω καθαρό καί γrιργαρο. 

- Ό άι:p<1ς. κυθ<{)ς φυσrιι:ι. μπορΕϊ νrί riπομακρι'1vι:ι δλες τίς r'φ
\'ητικr.ς σου σκέψεις. αv τό σκr.ππ:σαι, άv τό ζητάς ... 

- Κrιθε 11χος. εϊδηση. εiκόvα ασχημη. έγκληματικ11. άπ' n1v
τηλεόρ<1ση. ραδιόφωνο. r.φημr:ρίδ<1. φέρνει δυσαρμονία σέ σr.vα 
κιtί στό πωδί σου. 'Ά v θr.λεις vrι τό διαπλύ.σι:ις όμορφο. τr.λι-:ιο 
στό σώμα καί στό πvι:υμα, άπομ<iκρυvι: n1v άσχήμια, τή\1 riτr.λι:ια, 
1--:<1ί βλέπε. θαι'ψαζf., άκου μόνο τήv ΤIΞΛIΞΙΟΤΗΤΛ. η1ν ιΥΓΕΝΙΞΙΛ. 
τό ΜΙ:ΤΛΛΕΙ Ο. Ίl]\' ΟΜΟJ )ΦΙΛ 1 

Ί -1 «χρωματοθr:ραπεία» η «φωτοθεραπι-:ία». μας διδάσκει δτι τά 
φωπιvά χρ<{)μ<1τα καί τό φϊυς μας θ1φαπ1:ι'1ουν ... ι�νώ τϊι μαιφα καί 
τά γκρίζα μας μι:λαγχολουν καί μας άρρωσταίνουv. Τό κάθι-: 
χρώμα άπό τά 7 φωτεινά χρώματα της ϊριδας (θά τά δεις. στριφο
γυρίζοντας εvα κρυσταλλάκι η εvα πρίσμα κάτω άπ' τίς άκτίvες 
του i1λωυ) ί:χι-:ι τήν iδ1ότητα. μr. τι1v ιδιαίτερη άκτιvοβολία του. vά 
πλάθι:ι άρμοvικά ί-:να όργανο του σώματος τοι1 πωδιοtJ σου. καθώς 
ι�πίσης καί μ1ά iδιότητα της ψυχης του! Τό κόκκινο του φέρνει 
ζωτικότητα, δυναμισμό. ι-:νεργητικότητα (καί σέ σένα!). 

Τό πορτοκαλί. καθαρότητα τοt1 αϊματος. άγνότητα της ψυχης. 
Τό κίτρινο. έξυπvάδα, καί τό χρυσαφί του ηλιου: σοφία. Τό πράσι
νο. έλπίδα, αισιοδοξία. Τό γαλάζιο. γαλήνη. μουσικότητα. άρμο
νία. Τό μπλέ δικαιοσύνη, τιμιότητα. σταθερότητα. Τό iώδες, τό 
μώβ. ύψηλή πνευματικότητα. θρησκευτικότητα. τό πvι:υμα η1ς θυ
σίας. 

- Θαύμαζε παντου τά όμορφα φωτεινά χρώματα του πρίσματος.
στά λουλοϊ1δια, στόv ούραvό. στούς κάμπους. ση1 θάλασσα, στό 
βουνό, στόν iiλιο καί ση1 γη ... παντου είναι κρυμμένη 11 σοφία τοt1 
ΘΕΟt)! 

- Θαύμασε τίς φωπιvές άνταύγειF.ς των χρωμάτω\' καθώς περ
νοι1ν μέσα άπό ενα κρύσταλλο ... Δές μέ η1 φαντασία σου τό παιδί 
σου λουσμένο σ· ενα-εvα δλα τά χρώματα ... καί στό λευκό πού τά 
περιέχει δλα καί σκέψου δτι i;χει τίς iδιότητές τους. ώστε oi χάρες 
τους. σάν άρετές νά έκδηλωθουv στό παιδί σου! Τό φως πλάθει τό 
παιδί σου φωτε1νό. Ό πυρηνας του κυττάρου μές άπό τό κρυστάλ
λινο ύδαρές στο1χεϊο του. άπορροφάει τό φcος καί τό διανέμει σ· 
δλο τό κύτταρο ... 

- Τά χρωμοσώματα των Ι\ϊJττάρων του άπορροφοt>\' δλα τά
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χρώματα καί πλάθουν άρμονικά δλα του τά όργανα. 
- Φόρεσε λαμπερά φωτεινά χρώματα. προτίμησε μονόχρωμα!

:--S:τύσε τό σπίτι σου μ· αύτά. βάζοντας ενα τραπεζομάντηλο. ντιβα
νοκάλυμμα. μαξιλαράκια ... Πέταξε τά μαύρα καί τά γκρίζα ... Φέρε 
στό σπίτι σου τό φως του ηλιου. Περπάτησε στήν πρωϊνή λιακά
δα ... Θαύμασε τό φως ... 

- Τρωγε τίς ζωντανές ήλιόλουστες vωπr,ς τροφές. τρωγε άφθο
να φρουτα καί λαχανικά. προτίμησε τά άvαπαφλοίωτα δημητρια
κά. τοt'Jς ώμούς ξηρούς καρπούς. προτίμησε τό ψάρι άπ· τό κρέας 
(�-3 φορές τήv έβδομάδα). Είναι άναγκαιο γιά τ11v διάπλαση τοιJ 
έγκεφάλου του παιδιου σου. 

- Τρωγε προπαντός ηρεμη. χαροt'ψεvη. μέ εύγvωμοσύvη γιά τή
θαυμάσια τροφ11 πού δr,ι.εσαι μέσα σου ... 

- Ά νάπvεε βαθιά στό πάρκο. στό δάσος. στ11 λιακάδα τό πρωί.
cΊ.νάμεσα άπ· τό γευμα σου! 

- Μακριά άπό coιηputeΓs. άπό τηλεόραση ... r:χουν ίσχυρές
άκτινοβολίες. μέ πολύ κακές έπιδράσεις στό έμβρυο ... Βλέπε ι:λιi
ι.ιστα. μερικά θαυμάσια μόνον έργα! 

- Θαύμασε τή φύση. θαύμασε τήv τέχνη. θαt'ψασε στή ζωή τό
κάθε τι! 

- Εύι.αρίστησι; γιά τήν τιμή πού σου γίvι-:ται ... vά φέρνεις. μι:σιι
σου μιά νέα ζωή! 

- Σκέψου. φαντάσου τό παιδί σου σάν έν11λικο. σ· δλι:ς τίς 11λι
κίες. ιΎγιές. όμορφο. εύτυχισμέvο. δημιουργικό. εύγεvη. μεγαλειώ
δη. δίκαιο. τίμιο. σοφό. θαυμ(ισιο. άφιερωμένο σι: έργο προσφο
ρας πρός τούς συνανθρώπους του. Αύτή 1i είκόνιι πού σχημιιτίζι:ις 
γι· αύτό θϊι τό καθοδηγει άργότερα στή ζωή του! 

- Άγάπησc: το καί έκδ11ί.ωσέ του μέ ι.ίλιους τρ6πους τ11v ιΊ.γά
πη σου. ώσπου νά αίσθανθι:ίς μέσα σου τ6 Κ\Jμα τής Άγάπης νιi 
σι: συνι::παίpνιι! 

- Τ6 μωρό σου τρέφι;τω μέ τήv τροφή πot'J i;σύ παίρνεις. μέ τόv
αεριι ποu αvαπvέc:ις. μέ τίς είκόνι:ς. τό φίi)ς κιιί τίJ. χρώματα πotJ 
θαυμάζεις. μ�: τή μουσική πού άκους. μέ τύ. λόγιυ πού το1'j λές. μι': 
τό ι.άδι πού του στέλνεις. μέ τήv άγά.πη ποu του έκδηί.ίJ)VΕις. μέ τίς 
είκόνες. τά όράμιιτα πού πλάθε1ς γι" ωJτό. μι: τύ. iδαvικίί. ΠΟ\J τρέ
ψεις γιύ. τή ζωή! 

- Βί .. έπΕ. ϋ.κου. αίσθύ.vσου. σκc:ψου. φαvτιiσου τήv ΥΙΊΞΙΛ. τήv
ΟΜΟf,ΦΙΛ. τήv ΑΓΑΙ ΙΗ. τή ΣΟΦΙΑ. έτσι θύ. πλιiσσεις τό παιδί σου 
ι'φές. όμορφο. γεμύ.το κu.λοσύvη. ιί.γάπη. σοφία, cί.ληθιvό χαριτω
μι:vο 6vθρωπο! ΕιΎι.ή σου. προσευι.ήσου γι' u.ύτ6 ... Θύ. γίvι;ι ίί.v τό 
ϊ:πιθυμεις. ίί.v τό ζητίΊ.ς. ίί.v τέτοια είκόvα πλύ.θεις γι· !J.\Jτό! 
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- Κι έσύ, πατέρα αύριαvέ, πρέπει vά συμπαρασταθεϊς, vά μιλή
σεις κι έσιΎ στό μωρό, vά τό χαϊδf.ψεις πάνω άπό τήv κοιλιά, vά 
προσφι:ρι:ις στή γυναίκα σου τ11v απειρη άγάπη καί προστασία 
σου ... vά έξυψώσι:ις τήv άγάπη σου ... vά σπρηθεϊς ... μερικές της 
έκδηλώσεις, vά έκλι-:πτύvεις τή σχέση σου: Είσαι πατέρας, Είσαι ό 
ση.'Jλος της ει'ηυχίας σας! Εισαι ό στι'>λος της αύριαvης σας οίκογέ
vι:ιας! 

- Ζηστε μαζί τήv έγκυμοσύvη σάv μιά γιορτή χαράς καί άvαμο
vης του πιό θαυμάσιου άvθρώπου! Καί δταν αύτός, αι'ηή, πού περι
μένι-:ις θά γεvνηθεϊ, μίλησέ του, έκδήλωσr, του τήv άγάπη σας, 
τραγοι'1δησέ του, β�λε του μουσική, σ' δλη του τή ζωή θά θυμάται 
δτι ή γι-:vvησή του 1iταν γιά σας γιορτινή. 

- Βάλι: τον. βάλε την π6vω στό σώμα σου. στήν ζεστασιά σου,
στήν άγάπη σου ... 

- Δός του τό στηθος σου άμέσως ... τό πρώτο γάλα είναι πηγή
ζωης! 

- Θήλασε τό μωρό σου. μέ τήν ϊδια άκριβώς στάση. δπως καί
στήν έγκυμοσι'Jνη σου ... Μέσα άπό τό γάλα. τοι) μεταδίδεις τήv 
άγάπη σου καί τοι'1ς νόμους της ι'φους, όμορφης, δημιουργικής, 
ήθικης ζωης. 

Ά γαπημένη μου. άγαπημέvε μου. 
- Κι αν κάτι δέv πηγε καλά στήν έγκυμοσύνη ... , μήv στενοχω

ρηθεις. Μπορεις τώρα, μιλώντας στό μωρό σου - αν είναι άκόμη 
μέσα στ11ν κοιλιά η πάνω άπό τήν κούνια του τό βράδυ. στέλνο
ντάς του τήν άγάπη σου καί έκφράζοvτάς την, vά του έξηγήσεις: 
'Ότι μπορει οί συνθηκες vά ηταv δύσκολες καί vά έκανες καί 
λάθη ... άvθρώπιvα ... άλλά δτι τό άγαπας, τό σέβεσαι σάν εvα θαυ
μαστό άνθρώπιvο πλάσμα καί περιμένεις άπ' αύτό vά γίνει ένας 
θαυμάσιος ανθρωπος! 

Θά σέ άκούσει. θά σέ καταλάβει ... θά όδηγηθει στή ζωή του 
πρός τόν εύθύ δρόμο. 

Ή "Ελληνική Έταιρία Ιlρογεννητικης Άγωγης. μή κερδοσκοπικού ;.::αρα
κη1ρα. r.δρεύει στήν "Αθ11να Σπυρίδωνος Τρικοι"Jπη 51. Τ.Κ. 106 S3. Τηλ. 
962.9704. 323.03ί.J3. 



Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ 

ΣΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΙΟΝΤΩΝ 
ΘΕΟΙ \JE'\ Γ:\Γ J :--ΤΕ.\.\Ο'\ΤΩΝ 
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ι/Jιλόστρατος. τl1 iς τόι, Ί'υαι,έα 

Ό-\πΙJλλιb,,,ο,,, Ι ///, 7. 

Οί &νθpω;-:οι γνωpίζ".Juν -:ά γινόμενα. 
Τ(;Ι. μέλί.".Jν,c1. γνωpίζοuν οί θεοί. 
,.λrιpεις χαί μόν".Jt 'X.(;f.,O)'_Ot :-:&.ντων ,ων φώτων. 
'Εκ. ,ων μεί.λόν,ω 1

; οί σο9".Jί -:!ι. ;-:pοσεpχόμενα 

Cι'.�τών κ&.r.:Qτε έν ω p αις :j�βCΙ.pών :J7:Οt.ι0ών 
,c1.;::,ά-:,ε-:c1.ι. ΊΙ /J.uσ-ιχ-/1 por1 

,οCς εpχε,αι των τ.λ-r1 σιαζόντων γεγονότων. 
ι<.�.ι τ/1 ν 1:ρ��έχQt.ιν ε�λα�εtς. 'Ενώ εt ς -:f,,; ;δόν 
�ξω. ο�δέν ;..zο�ουν �ί λαοί. 



ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

ΧΛΙ> . ΜΙΙΛl'ΛΚΛΙΙ 

"() ιτριοτος συγγραφι:ιΊς ιτρυγμυτι:ίι.ις γιϊι τόv Πι,θυγόρυ rΊ.νι.ιφr:
ρπω ό Δημόιφιτος. 11 ότιοίι.ι δμως δϊ:ν διεσιiJθη. Ό Πλriτ<ιJ\' r1,•ι1-
φ1:ρ1:ι μίrι ;;:ι.ιί μό\'Ο φορci γιά τl)ν Ι Ιι,Οαγι'ψι1 στι') i:ργο τοι, «Ι Ιολι
πiω> (60013). λι:γοvτι.ις μόνο δτι οί μαΟηταί του ζοι'ισαν i:νrι ίδιαί
τι:ρο τρότιο ζω11ς, τιοι'ι έξι:ιχα,• μι:ταξι', τιοv r.ίλλων ϊιvθριiJιτων. Ό 
'Λριστοτι:λης ιΊ.νι.ιφι:ρι-:ται δτι 1:ιχ1: γρ6ψει έτιανι:ιλημμϊ:νυ τιρrιγμι.ι
τι:ίι:ς γι<i τούς ΙlυΟι.ιγορι:ίους, οί ότιοιΕς δμως δι:v δι1:σιiJΟηcη1,·. 
Μόνο 500 τιιφίτιου χρόνια c'φγότι:ρυ i-:γραψυν γιά τόν Πυθαγόρrι. ό 
νωιτλυτωνικός φιλόσοφος I Ιορφι'φιος. ό βιογράφος τω,• φιλοσό
φω,, Διογι:νης ό Λαι;ρτιος κι.ιί ό νι:οιτλατωνικός Ίάμβλιι.ος. Τι:λος 
ό λόγιος τοιΊ 5ου μ.Χ. αίώνα Ίωά,1,·ης Στοβαιος. ιτι;ριι:λαf\Ε στό 
άνθολόγιό του άρη:τά γνωμικά γιά τόν Πυ0ι.ιγ6ρα. 

'Αποσπάσματα άπό τό βιβλiο τού νεοπλατω�1ικοi3 
φιλοσόφου Ίαμβλiχου «Πυθαγορικός βiος» (« Πι3ρι1 10::; 
ι(ι5σμο::;». 1982). 

Γιά ηjν κατανόηση κάθε φιλοσοφίας. δλοι τουΑαχιστον οί 
σιίJφρονι-:ς σιJ\•ηθίζουv vά τιαρακαλοι'ιν όλόψυχα κάποιο θεό· γιά Tll 
φιλοσοφία δμως τοι> θεϊκοί'J Πυθαγόρα. ή όιτοία δίκαια i;χει τιάρι:ι 
τ6 ονομά του (Πυθαγόρεια). άρμόζει τιολι'> ιτερισσότερο βέβαια νά 
γί,·εωι τοστο. Γιατί κατ· άρχ11,·. άφοί'ι παραδόθηκε άιτό τοι'ις 
θωι'ις. δι�ν ειναι δυνατόν νά γίνει διαφορετικά άντιλητιτ11. τιαρά μr. 
τ11ν βο11θεια των θε<ον ... 

Ό Πυθαγόρας δταν έμφανιζόταν στούς άνθρώτιους. τοιJς ιτρο
σηλϊιτιζε μέ τ11ν όμιλία του καί δταν κανείς τόν ι';βλετιε. τοι'ι φαινό
ταν τόσο θαυμάσιος. ώστε οί ιτερισσότεροι νά λένε δτι ειvαι γιός 
ΘεοϊJ ... Συνιστοσσε στούς μαθητάς του ιτεvταετη σιωτιή. τιροστια
θώvτας vά μάθει πόσο έγκρατ11ς ειvαι. γιατί αύτιj ειvαι 11 ιτιό δι'J
σκολη άτι' δλες τίς έγκράτειες. τό νά συγκρατει κανείς τι1 
γλιοσσα ... Οί Πυθαγόρειοι έκαναν τούς ιτρωϊνοι'Jς τους ιτεριιτάτους. 
μόνοι καί σέ τέτοιου εϊδο ς τόιτους στοι'ις όιτοίους συνέβαινε νά 



ύπάρι.ει ήρεμία καί γαλήνη. δπου ύπηρχαν αλση. ίερά καί κάποια 
αλλη της καρδιάς γλυκύτητα (ψυχική ευχαρίστηση) ... 

Ό Πυθαγόρας θεωρουσε δτι ή μουσική συντελοιJσε πολύ στι1ν 
ύγεία. αν κανείς τή ι.ρησιμοποιει σι'ψφωνα μέ τοί>ς τρόπους ποί> 
άρμόζει ... Γιά τήν άκρεοφαγία έδίδασκε. τά ζώα νά τά θεωροιJν οi
κεια καί φιλικά καί συνιστοι>σε. οtiτε νά τά σκοτιί)νουν. οtίτε νά τά 
τρώνε. Ό Πυθαγόρας θέσπισε τήν άποχή άπό τά εμψυχα γιά πολ
ί.οι'Jς αλλους λόγους καί έπειδή αύτό είναι ασκηση (συν11θεια) γό
\'ψη γιά τήν είρ11νη. Γιατί έκεινοι πού συνηθίζουν νά άπεχθάνο
\·ται τή σφαγ11 των ζώων σάν παράνομο καί άψι'Jσικο. θεωρουν 
πολύ περισσότερο άθέμιτο νά φονεύσουν ανθρωπο καί νά έμπλέ
κονται σέ πόί.εμο ... ·Αναφέρεται γιά τοι'Jς Πυθαγορείους δτι 11σαν 
μακριά άπό τούς θρήνους. τά δάκρυα καί κάθε τι παρόμοιο ... 

Κάθε είδος τροφης (κατά τούς ΠυθαγορF,ίους). γίνεται αιτια 
κάποιας ιδιάζουσας διάθεσης δταν F,ίσάγεται στό σώμα. άλλά καί 
έμF,ις oi ανθρωποι καταλαβαίνουμε δτι μερικά πράγματα γίνονται 
άμέσως 11 αίτία μεγάλης άλλαγ11ς στό ι.αρακτι1ρα. δπως συμβαίνει 
μέ τόν οίνο ... Κάθε πραγμα τό όποιο τρώγεται. γίνF,ται αίτία κά
ποιας ίδιαίπρης διάθεσης. rι· αυτό άπαιτει μεγάλη σοφία τό νά 
μπορουμε \·ά γνωρίσουμε καί νά κατανοήσουμε ποιό F,Ιδος καί 
ποιά ποσότητα τροφης πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε. Αιiτή ή ι':πι
στήμη άναπτύχθηκε rφι.ικά άπό τόν Άπόλλωνα καί Παιώνα. ίίστε
ρα άπό τόν Άσκληπιό καί τοι'Jς όπαδούς του ... 

Τά χρυσά έπη τού Πυθαγόρα 

Μέ τό όνομα αύτό διεσώθη ποιητικ11 συλλογή άπό 71 στίχους. 
εiς τούς όποίους περιέχονται κατά τοί;ς ίστορικούς ενα μtρος άπό 
τήν ήθική διδασκαλία του Πυθαγόρα καί τtJ)ν Πυθαγορείων. Ή 
σύνταξη των στίι.ων αύτών αποδίδεται είς τούς Νωπυθαγορείους 
του 2ου πρός τόν 3ο μ. Χ. αίώνα. Μ εω.φέρουμε �:να μέρος αύτtJ)ν: 

«ΓlρtJηα μέν τούς αθανάτους θεούς. κατά τά καθιερωμένα πρέ
πει \'ά τιμu.ς ... καί νά τιμας τοι;ς γονι:ις σου καί τούς πλησιεστά
τους συγγc:νεις. Άπό τούς ϋ.λλους <1.νθρ(J)Πους νά κ<1μι:ις φίλον 
έκεινον πού F,ιναι ί1pιστος κατά τήν ίJ.pΕτήv. Νϊι ι.ρησιμοποιF,tς 
Ίλυκι-:ις ί.όγους καί τά έργα σου vύ. ι:ίvω CJJφ�:λιμα ... Νά προσπα
θι::ις vύ. κυριαρι.εις τtJJv έξης: IlρtJno.-πρtJnu. της πολυφο.γίυ.ς καί 
του Cπvου καί τωv άφροδισίωv καί του θυμοC. Iloτt νί1. μήv πρύ.
ξεις κάτι ί.1.ίσχρό. οΙJτε μέ ϋ.λλους. οι"iη; μόνος σου. Πι:ρισσότερο 
δέ παντός ϋ.λλου vά ντρέπεσαι τόv έαυτό σου. Νύ. άσκεις δικαιο
σύνη καί μέ τύ εργα σου καί μέ τύ. λόγια σου καί vά συvηθίζι-:ις vά 
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μ 11 φέρ�:σω άπΕpίσκεπτα γι6 κuvέvu πραγμu ... 'Όσα κακύ. πι:ρvουv 
οί <'.ίvθρωποι άπό ηΊ μοιρα τους κuί r:πομί:vως καί ι:σ ·. vύ. τύ. ύπο
φι:ρ1:ις καί vά μήv άγαvuκη:ις Οψιiπευε δι: ci.πό αύτύ. οσοv 11μπο
ρεϊς ... ΚαvΕίς δέv πρι:πει. εϊτι; διϊι λόγων. εϊπ: διύ. r,ργωv. vιi <ίl: 
παρασϊφι:ι ι;ίς τό vά πράξι-;ις η vύ. ι:ϊπι:ις κάτι. τό όποιον vά μti σέ 
ι-.:ιivει καλύη:ροv (κατά τήν άρεηΊv). Νύ. σκέππσαι π6ντοτε πρό 
κιiΟΕ ι:vΕpγείας σου. είς τρόπον ώση: καμία πρ6ξις σου v6 γίνεται 
ϊινο11τως. Εινω ϊδιον δυστυχοίΊς ιi.vΟρώπου vά πράττει καί νά λέγει 
ϊιvόητu ... "Εχι:ις καθηκον νύ. μ1iν άμι:λεϊς γιιi τήν ύγεία του σώμα
τός σου καί ν(ι ι:φιφμόζεις πι'ι.ντοτε μέτρο είς τά ποτιϊ ι;ίς τtiv τρο
φ1Ί καί είς ηΊν σωμιηικ11 άσκηση· μι:φο t:ννοώ uϊηό ποϊι δι': Οά 
σου προξι:vήσει λύπη. 

Συν11Οιζ1: ,·ιi. r.χι:ις καθαρϊι ιωί λιτti τροφ11 ... Νά μ1i δαπαvας 
<'.ίσκοπα όπως πριiττουv οί άμαθ�-:ϊς. οϋη: vύ. εισω καί φιλάργυρος. 
Τό μι:τροv σι; κάθε περίσταση ι;ινω τό riριστο. 

Νιi μήν δι:χι:σω τόν ϋπνο i1συχα. πρίv έξι;τιiσι:ις τιi r.ργα τi']ς 
1Ίμέριις: Τί κιικό r.καμα: Τί καλό έκαμα: Ιlοιό καθ11κον ειχu νά 
ι-.:άμω ι-.:uί δι:ν τό ι�κuvu: καί γιιi τά κακά μέv νά έπιπλtiττεις τόν 
έαυτό σου. yιά τά καλά δέ vύ. αίσθάvεσαι ψυχωi ίκuνοποίηση ... 
Λϊηά τά καλά Οά σέ θt:σουν έπί τά ϊχνη η1ς όδου ποιΊ όδηγεϊ πρός 
ττΊν θείαν ιi.ρι:ηi ... Ι ά άρχίσεις τό {:ργο σου uύτό. προσευχόμενο:; 
πρώτα ι;ίς τοϊις θωϊις νά σου δίνουν ττiν δύvαμην γιci. νά τό ί:κτελ.ι;
σεις ... Θά γνωρίσεις άνθρώπους δυστυχεϊς. έκουσίως τω,· ύποφι:
ροντας. οί όποιοι. ένώ τά άγαΟά ειφίσκοντω πλησίον των. οϋπ: τά 
βλέπουν. οι'iτε τά άvτιλαμβάνονται. ολίγοι δέ rιπό αύτούς γνωρί
ζουν τόν τρόπον της λυτρώσαί.>ς των άπό των κακών ... Νά πράτ
πις κατόπιν σκέψεως καί κρίσι;ως ι:κεϊνα πού σέ όδηγοιJν στtiν 
κάθαρση καί ττiν άπολύτρωση η1ς ψυχης σου ... Έά\' δέ έγι-.:αταλεί
πων τό σώμα. ι_ιιι:τιi τιί1· ψιίπι> (ωιΊ..; τιι.11· l!ΙJIJα;·ομι:ι'ω1·) καί έλθεις είς 
τόν έλεύθερο αιθέρα. τότε θά εισαι πλέον άθάvατος. Θεός άφθαρ
τος καί όχι πλέον θνητός». 

'Αποσπάσματα όμιλίας τού Σ. Νάγου μέ θέμα «Πυ
θαγόρας», σέ φιλοσοφικό έργαστήριο τό 1906. 

Φερεκι'1δης καί Θαλ11ς ό Μ ιλ11σιος τό πρώτον έδίδαξαν τό\' 
Πυθαγόρα. 'Λλλά ό Πυθαγόρας νι-;ώτατος άκόμη έγκατέλειπε τήν 
Σάμο καί έλθών είς ηiν Λϊγυπτο. έμωiθη είς τά έκει μυστήρια. 
Έκεϊθεν. εύνοούμενος ύπό του Θεου ·Απόλλωνος προσέφυγε είς 
τάς διαφόρους Άσιατικάς χώρας είς τάς όποίας έξέμαθε τήν ίερά\' 
το - ίατρο - τέχ\'ην ... 'Όχι βεβαίως α · τήν τήν όποίαν έπαγγέλο,·ται 



οί ίατροί της σ11μεpΟ\'. άλλά έκείνην 1i όποία ελκει τήν γνιοσιν άπό 
111\' ίερά\'. ώς τή\' καλουν οί μύσται η1ς Φι.'1σεως. Ό.\στρολογίαν. Ό 
Π θα'(όρας παραμεί\'ας έπί μακρό\· ;,:ρό\'Ο\' μετά ΗΟ\' Ίνδών. έξέ
μαθε πάσας τάς άπο1φι.'Jφο ς έπιστ1iμας τώ\' ίερώ\' τοι1 Βο · δα καί 
έκειθε\' ά\'α;,:ωρ1iσας καττ11,θεν είς ηiν Έλλάδα. ένθα έμω1θη είς 
τά μυσττiρια της Έλευσι\'Ος καί τά είς Θ11βας Καβείρια. Οί Ίερο
φά\·ται της Έλευσινος έκάλουν αύτό\• νά ά\•αλάβει ττiν διει.'Jθυνσίν 
τω\'. διότι έξετίμησω· αϊηό\' καί είς τό πρόσωπό\' του ειδον ΘεΊο\1 

ϋ\·δρα. πλή\' ομως ό Π θαγόρας δέ\' έδέ;,:θη .. . 
«Χωρίζει. ελεγεν. ττiν ψυ;,:1iν άπό τόν νotJ\' καί όλόκληρον ττiν 

tιπόστυ(Jι\' άπό ττi\' Φύσιν. 1i βρώσις σαρκών ζώων)) ... Έδίδασκεν 
τή\' ί.rιτρι:ίω· πρός τόν "Ηλιον. ώς μόνης πηγ11ς ι:κ ττ1ς όποίας ιi 
ψυ;,:ή ά\'τλει δυ\·άμι-:ις διά το· όργω·ισμο· της ... 

·Αφι;,:θείς ό Π θαγόρu.ς είς Κρότωνα τόν ι'ητι-:δr:;,:θησαν κu.ί τοι>
παρηξω• πάντα τά μr,σα νά ίδρύσει σ;,:ολιiν. Ί--1 c:ίς ττ1ν σ;,:ολ11ν αϊ1-
τήν διδασκαλία του ύπ11ρξε γονιμοτάτη κu.ί ή φ1iμη του διι:σπιiρη 
είς πάσας τάς Έί.ί.ηνίδας πόλεις. Έδίδασκεν ni\' κοινωνικ11ν ιΊγω
γήν. τόν τρόπον της έρεύνης τύ'.Jν φυσικών λειτουργιών. τήν μοιισι
κή\'. τήν άριθμητικ11v καί πρό παντός ττiν συγκρότησι\' κοινωνίας 
έν άρμονίq. βιούσης. Ή κροώντο u.ύτotJ ώς ι:άν ητο Θι:ός. Τό έπι
βάλλον τοι, ϋφους του καί ό έξοχος ;,:αρακτήρ τοιι. έμϊι.γι;υε πάντα 
. . 

ακροu.την του ... 
ϊ) βίος τίJ)\' Π θαγορείων μυστ&)ν Εt\1ω μονu.δικόν πu.ρι'1δι:ιγμα 

είς τή\· ίστορίαν της r,ινθρωπότητος. Άπι-:τέλουν ίδίυν κοινωνίαν 
καί έπu.ρουσιύζοντο όJς μία ψυ;,:11 ηρψος. γu.λψιαίυ καί γι:ννωό
φρων c:ίς αίσθήματα ... "Ησαν ϋ.κακοι. άνευ ύποκρισίας. αvF:u συμ
φι:ροντος. Συμφέρον των ηταν τό συμφι:ροv πάσης κοινωνίας. Είς 
τή\' διάβασίν των πάvπς ύπεχ(JJρουv κu.ί ϊι.νεγv(JJριζu.ν αϊηούς όJς 
ψυ;,: ι κ&Jς άνωτι-:ρους. Έ νδεδυμtvοι ϊι.πί.ύ.. ι:ιΊγραμμοι τό σ&)μu. κu.ί 
ι':ξαίσιοι τήv μορφήν. λιτότu.τοι τήν δίαιτα καί πιivτες έργατικότα
τοι. έκu.λλιέργουv τήv Γην καί ύ.φιι;ρουντο ι-:ίς τόv πλουτισμόv της 
μορφης αΙJτης. Ί--1 Μουσική ητο έπίσης i:ργον των ... Νι:οι κu.ί Νi:ω 
περιπατ&)vτες όμο · μέ γλυκιJτατο μι:ιδίαμα είς τιί. ι.είλη των. r.ξr:
πί.ηττο\' πι.ί.ντα έρχόμενον έκ ξένης είς τόν Κρότωνα πόλεως ... 

Ί--1 κακία ομως τ&Jν μικρ&Jν άvθρωπίνων ψυχ&Jν ι:φθόνησι:v u.ΙJ
τούς. Γενομένης στάσεως είς τόv Κρότωνα. κατ' u.ύτήν οί ΠυΟu.
Ίόρειοι :\υοί έvεπρήσθησαv καί πολλοί έκ τ&Jv μαθητ&)ν του έπε
σαν φονευθέντες ύπό της άγρίu.ς άρμης τ&Jν στασιαστ&Jv. Ό Θι:ιος 
Πυθu.Ίόρu.ς γνωρίζων τό τέλος του ύ.νι:μενf. αιΎτό άπαθ(JJς καί έδέ
ι.θη τόv θύ.νu.τοv μέ μF.ιδίu.μα συγχωρ&Jν τούς φοvι:ις του. oτu.v r.δι:
ι.θη τή\' θu.νu.τηφόρον r.πίθι:σιv κυί έπι:σι:v πληγι;ίς ιΎπό 
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δηλητηριώδους βέλους ... Ό Πυθαγόρας έγκατ{:λΕιΠΕ οι'Jχί όλίγας 
συγγρuφϊις. άλλιi τίJ)V μαΟητϊi)v του διασκορπισθι;vτωv. πλΕισται 
r.ξ αι'JΗι)V καπ:στράφησαv Εiς Κρότωνα. αλλαι δέ παρι:φΟάρησαv. 
συvη:λέσαvτος ι:iς αι'ηό καί του χρόνου. 

ΈντΕtJθι-:v βαθμιαίως έπηλθεv εξαφάνισις των μι;γάλωv iδι:ίJ)ν. 
παρ' δλοv δτι r.πί πολι'Jν χρόνον αί άρχαί Ηι)ν Πυθαγορείων ησuν 
τό i1πόδι:ιγμα της κοιvωvικης άρι;της ... Έάν δμως οί Ιlυθαγόρι;ιοι 
δέv καηόρθωσαν λόγω της μΕγάλης εiς Κρότωνα καταστροφης νά 
σιόσους τάς μι;γάλας iδέας. δέv πι:ριύβρισαv δμως τόv Διδάσκαλόv 
τους. ώς τουτο βραδι'>π:ρον έπραξαν οί Χριστιανοί, όλοσχιφως κu
ταστρι:ψανπς τό έργον του Διδασκάλου των καί δημιουργήσαvη:ς 
χάος εiς τήv ανθρωπότητα. 

'Αποσπάσματα σχετικού άρθρου άπό τό βιβλίο 
« Άρχα,-οι 'Έλληνες Φιλόσοφοι» τού Ά. Άδριαvοπού
λοv. 

ΠροτιΟέμενοι νά μελετι1σωμΕν τήν ζωήν καί τό φιλοσοφικόv 
σι'1στημα τotJ μι:γάλου Πυθαγόρου. τοvίζομεν κατά πρώτον τό με
γαλι;ιον της φυσιογνωμίας του λέγοvτες δτι. μι-:τά τόν Όρφέα δέν 
άvεφάνη εiς τι1ν Έλλάδα τόσον μεγάλο πνευμα δπως αυτός. έκτός 
των ίεροφαντων τίi)ν Μυστηρίων των όποίων άγvοουμεν τά όνόμα
τα. 

Ή εικών του Πυθαγόρου καί των Πυθαγορείων, δπως μας πα

ρουσιάζουν αι°Jτήν οί άρχαιοι 'Έλληνες συγγραφεις. δέv είναι παρά 
ώχρά καί παρηλλαγμένη άπέvαvτι του μεγαλοπρεπους όράματος. 
τό όποιον άπετέλει ή μεγάλη του Πυθαγόρου μορφή. Καί τουτο 
διότι ?:ζησεν εiς μίαν έποχήv. ή όποία μόλις είχε ύπερβη τήv μυθι
κ11ν. Σι'Jγχροvοι ίστορικοί. οί όποιοι ήδύναντο νά μας παράσχουν 
μίαν άvτικειμενικήν περιγραφήv του Πυθαγόρου καθώς καί του 
ΔωμοtJ δέν έζησαν. Ό δέ iδιάζων χαρακτήρ αύτου καί της σχο
λ11ς του δέν άφηνε vά διαφεύγουν πολλαί πληροφορίαι περί της 
προσωπικότητάς �ου καί περί της διδασκαλίας του καί άκόμη περί 
Ηι)ν συvτελουμέvωv έν τij σχολij του ... 

Περισσοτέρας πληροφορίας έχομεν παρά πολύ μεταγενεστέ
ρων συγγραφέων. μέχρι των όποίωv μάλλον θρυλοι παρά πραγμα
τικότης είχοv περιέλθει. 

Ύπάρχει παράδοσις περί Πυθαγόρου. δτι λόγω της μεγάλης 
ψυχικης του εξελίξεως έγvώριζε τό παρελθόν της ψυχης του. διότι 
καί ό Πυθαγόρας καί οί άκολουθουvτες τό σύστημά του έδέχοvτο 
τι1ν άναβίωσιv της ψυχης ... 
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Ό Πυθαγόραc: ώργάvωσεv άvδρόγυνοv σύλλογοv. τόν όποιον 
ώνόμασε «Δεσμό�'>>. διότι μεταξύ των μελών του συλλόγου ειχεv 
άvαπτυχθη στενώτατος σύνδεσμος καί άκόμη άγάπη καί άλληλεγ
γύη συμφώνως πρός τάς διδασκαλίας του φιλοσόφου ... Ή φιλοσο
φία του Πυθαγόρου συνίστατο έκ γνώσεων. τάς όποίας ούτος εί
χε\' άποκτήσει έξ έποπτείας. δηλαδή ούχί διά μέσων τά όποια πα
ρέχει είς n1v συvείδησιν ό άνθρώπινος όργανισμός. Τήv σοφίαv 
άπέκτησεν δταv ήδυνήθη μόνος vά έπικοιvωvήση πρός τάς πηγάς 
της γνώσεως. Διά τούς μαθητάς του δέv άπετέλει άπλώς θεωρητι
κήv τιvα γνώσt\". άλλ' έφηρμοσμένοv σύστημα θεωρ11σεως του κό
σμου καί της ζωης. τό όποιον προσδιώριζε\1 ώρισμένον τρόπον 
του βίου καί συνάμα ώδήγει τόν άσκουντα τό σύστημα τουτο μέχρι 
της λυτρώσεως. η τις άποτελει καί τόv τελι κόv σκοπόν τοι1 άvθρώ
που. 

Οί Πυθαγόρειοι έγvώριζοv τήv φύσιν καί τάς λειτουργίας της. 
ήσθάvοντο τήv άρμοvίαv των φυσικών λΕιτουργιώv καί τήν είχοv 
έφαρμόσει είς τάς μεταξύ των σχέσεις. Ί--1 άρμονία αί\τη. 1i όποία 
έπικρατει είς τήν φι'1σιv όλόκληροv. δταv μεταφέρεται είς τάς άv
θρωπίvους σχέσεις καθίσταται άλληλεγγύη. δικαιοσύνη. άγriπη. 
άρμονία. Οί Πυθαγόρειοι έλάτρευοv τήv φύσιν. τήv άλήθι:ιω·. τό 
ci)pαιον καί τό άρμοvικόv καί οϋτω εζωv ι:iς τήν ώραιότητα καί τήν
ει1τυ;,:ίαν. Οί Πυθαγόρειοι δέv ειχοv τι ϊδιον. Κατ�:θι:τοv εiς τό
κοινόν ταμειον τάς περιουσίας των καί #,ζωv κοιvοβιακώς. ώς μία
οίκογέvΕια... Άπετέλουv ύπόδειγμυ άvθρωπίvωv ύποστϊι.σεων.
0Ησαv σοβαροί. μεγαλοπρεπεις καί γαλήνιοι. Έvέπvεοv τό σ?:βας
καί τόν θαυμασμόv. Οί νέοι καί αί vέαι Πυθαγορίδες ί'ιπετϊλουv
ύπόδειγμα σεμνότητας. ύ.λλά καί χάριτος. Tri πρόσωπά των έφώτι
ζεv ή ci)pαιότης της 6.πλότητος. ή γαλήνη. ή άγνότης. ή άγαθότης
καί ή νοημοσύνη ...

Οί Πυθαγόρειοι έκτός της μεγιί.λης φιλοσοφικης των μορφώ
σεως. εί;,:οv έκδηλώσει καί θείας iδιότητας. i-:vεκα τQ)ν όποίωv εί
χεv άποδοθη είς αύτούς ή iδιότης τCJ)V μάγων. Διότι κατόπιν της 
πνευματικης άσκήσεως. τήv όποίαv έφήρμοζον. ι-:ίχοv άvαπτύξει, 
δπως ό διδάσκαλος αιΎτ(J)V. έξαίρετον κu.ί άκριβεστέραv διάγvωσιv 
περί του νοεi:v. όραv καί άκούειν ... Πιiμβi.ιι.ο:; λΤ-Χ 111, 66-nH) ... 
τουτο δέv σημαίνει. δτι εϊ;,:οv άvαπτύξι:ι άπλ(J)ς τήv vόησίv των καί 
τάς αiσθήσεις των πι:;ρισσόπ:ροv τQ)V ϋ.λλωv ύ.vθpu)πωv. ίΊ.λλ' δτι 
διά τούτων έπετύγι.u.vον τήv σύλληψιv ίδε(J)V κu.ί έμπνεύσι-:ων. αί 
όποιοι προήρχοvτο ύ.πό ύψηλοτέρους κόσμους. 

Οϋτω οί Πυθαγόρειοι έζωv τήv άλήθειαν. Αύτός είναι ό καρ
πός της πραγματικης μυήσεως. Άλί.ίJ. προϋπόθεσις τούτου είναι ό 
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r.ξαγvισμός του άvθρ(ί.)που, ή φυσιολογική λειτουργία της όργανι
κ11ς καί πvι:υματικης ωiτου φt'1σεως. 1i i:ξυγίαvσις ωΊτης διά τ11ς
άτιιφι:γκλίτου τηρήσεως τώv φυσικών νόμων. ή ιΊγvή δίαιτα. ή
11Οικ1i ωiτου πλι:ιότης κuί ti έν άρετ11 διuβίωσίς του καί ti δι6 τ11ς
ϊισκ1iσι:ως καλλιι:ργι:ω καί άvάπτυξις τών λuvOαvouσϊiJv δυvάμι:ωv
τοιJ άvθρώπου.

13άσις της Ι Ιυθαγορι:ίου 11θικ11ς ησαν 1Ί άγv6της καί ti άρμονία. 
Ι Ιραξις 1ϊ r.vr.ργι:ιυ τοιJ άvθρώτιου ή όποία στηρίζι:τω ι:ίς uϊηιi τά 
δι'JΟ ι:1vαι ήθικ1i ... Άγvότης σκι:ψΕως καί συναισθημι'ιτων στηρί
ζουν τ11ν ήθικήν άvτίληψιν τοιJ ι'ινθρώπου ... Οί Πυθαγόρι:ιοι διι:
κρίvοντο μι:ταξι'J τών άvθριί)πων διά τοι1 τρόπου τοιι βίου των. ό 
όποιος ητο ειλικρινής καί άτιροσποίητος. 

Η1ωμικά καf ήθικαf ύποθήκαι πού άποδfδονται στό�1

Πυθαγόρα 

Τό ,,6 θεωρειτuι κανένας μορφωμι:νυς. δι:ν προι:ρχι:ται άπό τίς 
πολλr.ς γνώσι:ις. πού πιθαv6, 1 vά κατέχει, άλλά κατά πόσον έχι:ι 
άπαλλαγει άπό τά πάθη του. ι 

ι · .. /11Οuί.ιί'/ΙΟ 2.:τοβαι'uυ. !-'/οπ!ι 1.ι:lιιιιι. ΊΌ (iαl.1/ίιιϊl. Uιuιιιι. /8}}1 

Τοι'Jς κόλακι:ς ,,ά τούς άτιομακρt'Jνι:ις. ιυς ιτιά ι:πικίνδ \'Ους κι rιτιό 
τοt'Jς έχθροι'1ς. 2 

ι Ά-11Π ::..·τοβ. !. ι. Ι 8! 

'Όπως δέν <οφελει 11 ίατρική. αν δέ μπορει ν' άποβάλλει τίς άρρώ
σω:ς άπό τό σϊiJμα, έτσι καί ή φιλοσοφία δέν ώφι:λει. αν δέν άπο
βάλλει τήv κακία άτιό τiiv ψυχ1i.' 

ι Ή ι 1•ΙJ. ::..Ίο fJ Ι / IJ. 6; 

Οί φιλ6σοφοι ι:1ναι κυνηγοί της άλ1iθειας. 1 

ιΛιο;·ι:νη ιlrιι:μτιοιι. !Jι'οι Φιί.οσ. 1 Ί //. 8). 

Ι. Τό δέ πΕπαιδΕίJσθαι ούκ ί;,; πολυμαθΕίιις λόγων cινrιλιjψει. έν άπαλλάξει δ,: 
rιί>ν φύσει παθιί>v θεωρείται. 

2. ·η.; δ' ι:χΟpιί,1• χι:ίρονι:ς i:,;τρι:ποι, τοιΊς κολα>:Εύοντας.
�- Ώσπφ ίατρικiΊς ού,; όφελοc μή τάς νόσοι,ς έκβαλλοιJσt�; ιιπό τιί>1· σωμάτων.

οίiτως οιΊδέ φιλοσοφίας. εί μιj τό τi1ς ψυχ1iς >:α>:όν έκ:βάλλοι. 
➔. Φιλόσοφοι θηραταί της άληθείας.
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Ει\'αι άδ("•ατο \'ά ειωι έλε(>θερος ό όΥθpωπος πού ει\'αι δοω,οc: 
στά πάθη του καί έξουσιάζεται άπό αύτά.' 

1 ·_11Π �'το/J ///. l3! 

:\ά θεωρεις μεγάί.η μόρφωση έκεί\'η. nοϊι θά σοιJ δcίJσι::ι τή\' ίκα-
, ; . ' . . , 6 \'Οτητα \'α υποφι:ρεις τη\' αμορφωσια. 

ΆΙιΠ �'το/J. ΙΘ. 81 

'. Ίcί.ιι'Ο1:1κ1,· ιίόϊ,·αω,· ι:ί,·ιιι τιi πιίΟ,:σι Ι\οι ί.ι:ι'ο,·τιι ,ωί ι',πιi πιιΟιΪJ\' ,φιιτι,ι',ιιι:
,·ο,·. 

ΕΔΩ ΣΕ ΑΓ ΑΠΑΜΕ ... 

.. Λ\' 1Ίπάρι.ι:ι εως αγιος σηi σημερι\'ή ΕιΎρώπη. ωΊτός δι:v μπορι:ι 
παρά vά εt\'ω ό άβάς I Ιιέμ. 1 Ιοϊ1 i:ζησι: αύη:ς τίς μέρι:ς τρία γιγο
\'ότu.: τά 40 ι.Ρόνιu. ϊι.nό τήν ήμέρu. ποιi αρχισι: τόν χωρίς συμβιβα
σμοt'Jς άγuJνα του γιά νϊι. στεγά.σει τούς άστέγους καί νιi. κατu.γγf:ί
ί.ει καταστάσεις. θι:σμούς κu.ί ι'1πεύθ νοιJς u · τοί:ι τοι1 η:ράστιοιι 
σκu.vδάί..ου της άπόί.υτης φτuJι.ειu.ς τά 80 χρόνια άπό τή γι:vvησιi 
του· καί τήν όμόθυμη διαπίστωση ολων τίJJV συμπιηριωτίJJV τοιι 
Γύ.ί.ί.ωv - καί πολί .. ωv ϋ.ί..λων άνθρuJπων άνά τή Γη - οτι είναι uι'>
τός. μοναδικός σχεδόν. πού ι1.ξίζει τήν άγάπη πού μοιράζι:ι. Μι: 
τόν μu.Cρο σκοσφο του. τό ξεθωριu.σμϊ:vο ράσο του. τϊι. χιί.ιοπu.τη
μr.να i.ί.ρβ λά του καί τή μαγκούρα του. ό άβu.ς Πιέρ συvι:χίζει μι: 
τό ίδιο πιjΟος. πού οί nρούχοvη:ς φοβοCντυ.ι. ?:ργu. κu.ί κu.ταγγι:
ί.ίες. Ί-1 φιλοσοφίu. του βρίσκετυ.ι στήv Είσοδο τοσ πρuηου κu.τα
φυγίου πού 'ίδρυσε μέ τούς συvεργύ.η:ς του: «'Εσύ πού ύποφέμας, 
δποιος κι iiv rισαι, πέμvα τήv πόμτα, κοιμήσου, φάr, βμές ξαvιi 
κιiποια ϊi.πίδα, tδίϊ> σέ ι'ηαπάμr». 

"ΤΟ /J/!.\1Λ,, (J J2ΙY4 
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.,Ε•1ας i5μνος τής άγάπης καί τής ειρήνης 

�,'τιi τι:ί.η τι>ΙJ / 1.)() Ι. ιί /,).riτα Φιί.ι'ποβιτ:;. ί:11α &ιυiχροι•ο ιωρι'τσι
ιiπιί τιί /Jοσ1·ι'ι1. r'iρχισι: ι·ιi ;-μιiφι:ι τιί ιίJιι;ροί.ιίyυί τη:;. ποιί σιj1•τιιμι1 ,ιιι:
τι:φriπη σι: /:ι•α χμο11ικιi τμιί,ιι οιJ. Γιιi τιi 1:πιίμι:1111 ι5ιjο ι.μιί1•111 και' ιω
ΟrιΊ:; τιί �)φri)•ι:/Jo ι5ι:χιίτr11' τψ• ι:πιϊ}ι:ση τιι111 2.,ϊμβω1•. ιί /.ί.riτα i!χασι: 

τιίν ιωμιτσiστιιοι riΟωιiτηηi τη:; ιωι' ιiπι:ιϊτησι: τιίι• πριίωμη σοφιΊ1 τιΊ:; 
ι:φιί/Jου. 

·.-lπιί τιί ιί,ιιι;ροί.ιίγιο 11ι)τιί ι5ημοσιcιίοιψι: ί.ι'�'Ι::; ιί,ιιι:μομψι'ι::;:

Ι Ιέμπτη 5 Μαρτίου 1992. ΘΕ�: μου! Τά πράγμωα φουvτώvουv 
π<iλι στό Σιφάγ�:βu. Τ11ν Κιφιακ1i μιά μικρ11 όμϊιδu. ι�νόπλωv πολι
τιοv. σκότωσΕ tvα Σέρβο κιιλεσμϊ:vu σr: γιiμο καί τραυμάτισε τόν 
ιταιτα. Στίς � Μαρτίου t'1 πόλη 11ταν γεμ(.ιτη όδοφpάγμu.τu.. ·γπ,1ρ
χαv 1.000 όδοφράγματα. Δι:ν εϊχαμε οϋτε ψωμί. 

Κυριακή 5 'Απριλίου. Προσπαθcο νιi συγκΕvτpωθώ γιri. vιi 
κιiνω τά μαθ11ματά μου. άλλά δέν μπορώ. Κάτι γίνr-,ται στήv πόλη. 
'Λιτό τοι'Jς λόφους άιωι1γο, 1ται κανιοβολισμοί ... Νοιώθι-:ις ότι κάτι 
{:ρχ�:ται. κάτι πολύ κακό. 

Πέμπτη 7 :\1αίου. "J-Ιμουv σχεδόν σίγουρη ότι ό πόλεμος θά 
σταματουσε. άλλά σ11μερα ... Σ11μερα έπι:σι-: μιά όβίδα στό πάρκο 
μπροστά άπό τό σπίτι μου. στό πάρκο όπου έπαιζα μέ τίς φιλεvά
δι-:ς μου. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ΚΑΙ 1-1 ΝΙΝΛ Ι ΙΕΘΛ
' Ε. 'Ένα βλημα καρφώθηκε στό κεφάλι της καί πέθανε. Πηγαίνα
με μαζί στό νηπιαγωγειο καί παίζαμε μαζί στό πάρκο. Θά μπορέ
σω νά ξαναδώ ποτέ τii Νίνα: Κλαίω καί λι-:ω γιατί. Δέν έκανε τίπο
τα. 'Ένας φρικτός πόλεμος κατέστρεψε Tll ζω11 r.νός μικρου παι
διου. 

Τετάρτη 27 ,tαίου. ΣΦ.-\ΓΗ' ΤΙJΟΜΟΣ 1 ΕΓΚΛΗΜΑ' ΛIΜΛ 1 

ΦΩΝΕΣ 1 ΚΛΛΜΑΤΛ 1 :-\ΠΕΛΠΙΣΙΑ 1 'Έτσι μοιάζει σήμερα 11 όδός
Βάσο Μίσκιν. Δυό όβίδες έπεσαν στό δρόμο καί μία στήv άγορά. 
Ή μαμά βρισκόταν έκει ι,.:οvτά ... 'Έχω ενα κόμπο στό λαιμό καί τό 
στομάχι μου ειναι σφιγμι-:νο ... Μέ τόν μπαμπά κοιτάζαμε άπό τό 
παράθυρο έλπίζοντας νά δουμε τ�1 μαμά. άλλά δέν γύριζε πίσω ... 
Κοίταζα άπό τό παράθυρο άλλη μιά φορά καί ... ΕΙ Α ΤΗ ΜΑΜΛ 
ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ. Καθώς έμπαινε στό σπίτι. άρχισε νά 
τρέμει καί νά κλαίει. Μας ειπε ότι ειδε διαμελισμένα πτώματα. 
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1 Ιέμπτη 18 'Ιουνίου. ΡΩΤΑΩ ΣΥ:\ΕΧΕ!λ ΓΙ:\ ΤΙ: ΓΙΑ ΠΟΙΟ
.\ΟΓΟ: ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΕΙ: Ρωτάω. άλλά δέν 

. 
πάρχει άπάντηση. 

Ι Ιέμπτη 19 :\οrμβρίου. Θέλω ,•ά έξηγήσω στόν έαυτό μου 
αύηi ηi,· ά,•όητη πολιτική. έπειδ11 \'Ομίζω οτι ή πολιτικ11 προκάλε
σε αύτό,· τό,• πόλεμο. Μου φαίνεται οτι αύτή 1i πολιτικ1i σημαίνει. 
Σέρβοι. Κροάτες καi Μουσουλμάνοι. 'Όλοι τους ομως ειναι άν
θρωποι. Είναι ολοι ϊδιοι. άλλά τώρα ύπάρχει «κάτι» πotJ θέλει νά 
τούς κάνει διαφορετικούς. Σ τiς φιλενάδες μου. στούς φίλους μας. 
στή,· οίκογένειά μας ύπάρχουν Σέρβοι. Κροάτες καί Μουσουλμά
\'Οι. Είναι μιά ά\'άμικτη όμάδα καί ποτέ δι-;ν iiξερα ποιός ει\'αι Σέρ
βος. Κροάτης η Μουσουλμάνος. Γιά ποιό λόγο ή πολιτικ1i μας κά
,·ει δυστ χισμένους. μας χωρίζει. οταν οί ϊδιοι ξέρουμc ποιός είναι 
καί.ός καί ποιός δέ,· είναι: ·Απλώς δf.,, καταλαβαi,•ω. Βεβαίως. εί
μαι «μικρή» καί τήν πολιτική τή,• κάνουν oi «μεγάλοι». Άλλά νο
μίζω οτι έμεϊς οί «μικροί» θά τά καταφέρναμι: καλύπρα. Σίγουρα 
δέν θά διαλέγαμε τόν πόλψο. 

Τρίτη 1 'Ιουνίου 1993. Χθές ηταν φρίκη· σ1iμερα είμαι κάπως 
καλύτερα. Τό φαγητό μας ηταν άμαγεiρετο. έπειδ1i ;,::θές σταμάτη
σf: τό γκάζι. Μ:ν r-χουμε οϋτF- ήλεκτρικό καi έτσι εϊμαστε στά πρό
θ ρα αι'ιτοκτοvίας. Δέν ύ.vτ(:ι::ω ιiλλο ... ·Υπάρχει μεγάλη πιθανότη
τα νά αύτοκτονήσω. ό.v δέν μι:; σκοτιiJσουv πρώτα αύτοί οί βλriκες 
ι:κεϊ πέρα. 

Σάββατο i 7 Ίουλίου. Κιiποιος 1ρησψοποιΕϊ τiς άπαίσιες δυ
νά.μr.ις τοu πολέμου. ποι; μr, τρομάζου\·. γιά vά. μας τραβήξει μα
κριά. riπό τήv εiρήvη. ύ.πό τήν εύτυχία της ύπέροχης φιλίας άπό τό 
παι1νίδι καi τήv άγάπη. Ι\Jοιιi)θω σάv νά μέ βάζουν στό κρι'10 νερό 
1ωρίς vά τό θέλω ... 'Έι.ω ολο καί λιγότερη δύναμη γιά vά κολυ
μπήσω σέ αύτά τύ. παγωμr.vα νερά. Πάρτε με λοιπόν πiσω στήv 
παιδική μου ήλικία. οπου ημουv ζεστή. ι:ύτιφσμr.vη καi γψ6τη. 
σάv oi.u. τά παιδιά. Τ ό μόνο πρίΊ.γμα πού θr.λω v6 ΠίJJ σέ ολοv τόv 
κόσμο είναι: ΕΙΡΗ\'Η . 

.: .. .'ημ ι:ir•Jση. Ίίj nι:ρασμι:1·0 κυi.οκο.ιjJι. μιri r5μri(5α ι:ιjJ/ίνη:; ri.nr5 ΤΙί 
2:αρri/1:/Jo δημοσiωσι: τrί ιίμι;ροί.ι5/ω τιι:; 7,i.riτα. 'Λρ/rίτι:μα ί:νrς /rii.
i.o:; ι:κδιίτη:; rlnοφriσισι; νrl ΤΙJ ιωκi.οφοριίσι:ι στι)\ 1 /:,'ιjρrιΊnη ιωi κανr5-
ι•ιπr: ί'Ιri τιί μι:τωρορri τιι:; οι'κιηι:νr:ια:; τιΊ:; 7,ί.riτα μακριrί ri.nι3 ΤΙJ 2,,'υρrί
ί'Ι:βο. Ί Ι 7,ί.riτα. Ι J r:τrιJ\' nl(ί. �ι:ι πιjμι:ρο μr: τοι5:; /0111:1:; τη:; πτr5 !lα
ρiσι Ίίί ιίμι;ροί.r3/ιι3 τη:; ΚΙJΚi.οφιίρησι: τιίν nr:ρασμr:1 1η 1:fJδoμriδu ιωi 
πτi:; Ί Ινωμένι::; Ποί.ιτr:ιr::;. 

,,f"()IJ/1.\fΛ,, 27!:!ΙIIJIJ4 



Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣ. ΣΤΟΑΣ 

«Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ» 

Σέ μιά άτμόσφαιρα άδελφική πού είχε χαρακτηρα έορταστικόv 
έκανε τά έγκαίvιά της ή νέα Στοά Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑ ΤΣΚΥ. 

Παρεβρέθησαv ό πρόεδρος της Θ.Ε. της ·Ελλάδος άδ. Πολ. 
·Άτζακας. οί πρόεδροι των Θεοσ. Στοών ΑΡΤΕΜΙΣ καί ΑΠΟΛ
ΛΩΝ ώς έπίσης καί άρκετά μέλη καί έπισκέπται.

Πρώτος έλαβε τόv λόγον ό πρόεδρος της Στοας ΑΡΤΕΜΙΣ άδ. 
Χρ. Καμαρωτάκης, είπώv μεταξύ άλλων τά έξης: Άδ. Πρόεδρε, 
'Αδελφοί μου, ·Αγαπητοί έπισκέπται. ·ης έκπρόσωπος του Διοι
κητικου Συμβουλίου της Θ. ·Εταιρίας θεωρώ τόv έαυτό μου έξαι
ρετικά εύτυχη διότι μου δίδεται ή εύκαιρία τήv έσπέραv αύτήv vά 
πω λίγα λόγια στά έγκαίvια της νέας Στοας ύπό τήv έπωvυμία Ε.Π. 
ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ. Πιστεύω ότι τό μέλλον της Θ.Ε. έξαρταται άπό 
τήv ϊδρυσιv νέων Στοών- διότι κάθε νέα Στοά είναι σάv μία έστία 
πvευματικου φωτός, ή λάμψις του όποίου θά διαλύση τά σκοτάδια 
της πλάνης πού μας περιβάλλουν. 

Μ ιά vr.a Στοά πού τά μέλη της έχουν έπίγvωσιv του έργου πού 
συvτελειται είς τόv χώροv αύτόv μέ τίς σκέψεις των. γίνεται τό μέ
σον διά του όποίου ό πνευματικός κόσμος θά διοχF.τεύση τή θεία 
γνώση είς τούς άvθρώπους. Θά πρέπει όμως vά πυι"jμε, ότι τό έργο 
μιας Στοας σ' εvα κόσμο γεματο πάθη. καί συγκρούσεις είναι δύ
σκολο καί χρονοβόρο. Διά vά έπιτύχη έπομέvως αύτή ή προσπά
θεια καί ό άγώvας. οί Θεόσοφοι θά πρέπει vά γίνουν ένθερμοι 
ζηλωτές τής άληθείας καί vά έχουν συναίσθηση καί γνώσιν των 
ύψηλωv τους καθηκόντων. Παράλληλα μέ τήv ήθική καί πνευματι
κή τους βελτίωση θά πρέπει v' άποβλέπουv είς τήv διαφώτιση τής 
άvθρωπότητας πάνω στόv βασικό νόμο της παγκοσμίου έvότητος 
πού οί άρχαιοι 'Έλληνες συμβόλιζαν μέ τήv θεά 'Αφροδίτη. Χαι
ρετίζουμε λοιπόν τήv ϊδρυση της νέας Στοας ύπό τό όνομα Ε.Π. 
ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ. Παράλληλα συγχαίρουμε τήv πρόεδρο αύτης 
άδελφή ·Ασπ. Παπαδομιχελάκη καί εύχόμεθα όλοψύχως όπως μέ 
τή βοήθεια του πvευματικου κόσμου έπιτύχη στό δύσκολο έργο 
της έπ' άγαθφ τής Θεοσ. 'Εταιρίας καί κατ' έπέκτασιv τής άvθρω
πότητος. 'Ακολούθως έλαβε τόv λόγο ή Πρόεδρος της νέας Στοας 
άδ. Άσπ. Παπαδομιχελάκη καί άvέπτυξε τίς θεοσοφικές άρχές 
όπως δημοσιεύονται στό τευχος του περιοδικου. 



ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Α. Ι Ιαπαδομιzrλάκη 

Ή μ�στ:"ή σοφία ώς πυρτiως ττ1ς φύσης "αί της ά\1θρώπινης
ζωης. F.ιναι τό μυσττiριο πού άπο"αλύπτεται άπό ττ1ν πρέσβειρα 
ττ1ς μεταφυσι "ης κοσμοθεωρίας. τήν "Ελε\·α Π. Μ πλαβάτσκυ. στό 
τετράτομο έργο της πο, ΕΙ\'αι 11 «Μυστική Δοξασία». 

Τό έργο αύτό ποt'ι θεωρεϊται σταθμός σττiν ίστορία τοι'> άπο
"ρυφισμο(1. ί1\'αψέρεται σττi μεταφυση:ή διαδικασία της γένr.σις 
τοι'> κόσμου καί το(ι ά\•θριόπου. στούς νόμους πού διέπουν τό\' 
σι.ηματισμό. τή\' όργάνωση καί ττ1 λειτουργία της F-κδήλωσης. 
στίς Πνευματικές Οντότητες πο · έποπη;ιjουν ττ1ν ι:φαρμογ1i της 
Θείας '-.JομοτUF.ιας. καθώς καί στόν τρόπο ποι'ι οί δυνάμι-:ις τοιJ 
έ"δηλωμένου κόσμου διαι.ωρίζονται καί ύλοποιοι'>νται σr. φι'Jση 
"αί ανθρώπινη ι'Ίπαρξη. 

Τό σt'1νολο της άρι.αίας αύττ1ς δοξασίας. συνοψίζεται σr. τr.σ
σfφις θεμΕi.ιιi)δεις προτάσεις πού άποτελοtJV τ11ν f.κφραση ττ1ς 
�είας Συνι:ίδησης στό F-πίπΕδο ττ1ς ά\·θρώπινης άvτίληψης. ΑιJη:ς 
f:ινuι: 

1. Ύπciρι.ει τό ·Απόλυτο πού ι:ινω 'Ύπαρξη κu.ί μή 'Ύπαρξη
καί Εινu.ι πi:ρω· ίi.πό κϊιθf: όρθολογική άντίληψη. 

2, 'Υπίί. f)ϊ.Εt ό ΌΑνF.κδήλωτος Λόγος ΠΟ\J Εινu.ι 11 πρώτη έκδ1i
Ϊ.ωση τοu Άπόλυτου καί ό πρόδρομος τοu Ί::κδηλωμι:νου Λόγου. 
Λύτός εινu.ι ή Πρώτη Αίτία άπό ττiν όποίu. πηγάζ,:ι ό Πρώτος Λό
γος ΠΟ\J Εινu.ι τό Πνεuμu.. Κu.τηγορημά του εινu.ι 1i ΘΟ,ηση. 

3. ·γπ<1.ρι.ει ό Δf:ιΊη:ρος Λόγος ποι'ι F-κφρ<ί.ζΕι τό συσι.,-:τισμό
τοίΊ Πνε ·μυτος μέ τήν ούσία τοίΊ Χιiφου. Λύτός ιινυι 11 Παγκό
σμια Ψιιι.ή η τό ΠνείΊμα της Ζωης. Κυτηγόρημύ. του f:ινω ή Άγri
πη. 

4. Ύπ<ί.ρι.ει ό Τρίτος Λόγος πού ϊ:κφρriζει τή Θείυ Διriνοια. Ει
νω τό Κοσμικό :---;οοιΊμενο στό όποιο fiρίσκετω ή ρίζα όλων τιΊ)ν 
νοημόνων λειτουργιu)v τοι1 έκδηλωμέvοι1 κόσμου. Κυτηγόρημύ 
του είναι ή Έvεργός Νοημοσύνη. 

Οί τρr.ϊς Λόγοι cΊ.ποη:λουv τό Τρισυπόστατο της ΊΞκδηλωμr.vης 
(-)εότητας καί οί τρεις Άρι.{:ς τους σφραγίζουν τήv ί;παρξη. τή λι:ι
τουργίυ.. τόν σκοπό καί τήv αίτίυ του έκδηλωμr,vου κόσμου. 

Στήv έκδηί.ωμέvη δημιουργία πρωτοσταπϊ μία δυαδικότητα 
<iπό ττiv όποίυ ri.πορρr.ουv ολf:ς οί ri.vτιθέσΕις η1ς ζωης. Άπό τίς 
cΊ\'τιθf;σr.ις ίί.πορρr.Ει ή έvαί.ί.υγή ή όποίυ. κυί σφρυγίζι-:ι ci)ς νόμος 
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της πολικότητας η της άvταλλαγης καί ώς νόμος της πυλιvδρόμη
σης η της περιοδικότητας, τόv κόσμο καί τίς tJπάρξεις του. 

'Ο Κόσμος ι:ιvω i:vα πιφιορισμr.vο χωροχροvικό πεδίο μι:σα 
στό όποιο ή Ζω11 έμφαvίζετω καί cξυφυνίζεται πιφιοδικά. Ί-1 πε
ριοδική ι:ξαφάνιση της Ζωης στόν χωροχρόνο όvομάζι:ται ξι1πvη
μα η άφύπνιση του Μπράχμα η μαvβαντrφυ, έvώ ή περιοδικ11 έξα
φάνιση η1ς Ζωης καλειται ίiπνος τοι1 Μπpίiχμα ii Πρυλϊιγια. 

Ό έκδηλωμι;vος κόσμος ι'-:χει τή ρίζα του ση1v Άνυπαρξία ποί1 
είναι χώρος μr.σα στόν όποιο άvαπωΊεται 6 Άvαδ11λωτος Λόγος. 
Ό Λόγος Ειvαι ή Συνείδηση, 11 Νο11μοvα Άρχή. ή Θεία Ζωή ΠΟίJ 
δταv άφυπνίζεται δημιουργει τήν Έκδηλωμένη Ζωή στ6 δρια r:νός 
χώρου τοι1 6ποίου τή χρονική διάρη:ια ί\παρξης. τόν ρυθμό της 
ζωης πού τόν διαπι:ρνα, καί τήν έννομη λι:ιτουργία καί τϊιξη του. 
καθορίζει 11 ϊδια ή Συνείδηση. 

'Όταν ή Συνείδηση άφυπνίζεται, άvαδιΊπαι άπό η1ν Ά νυπαρξία 
ώς Άκτινοβόλο 'Ωοειδές πού, μέ τήν φλογοβόλα άκτινοβολία του. 
01\τει σέ κίνηση τήv ούσία του χίόpου καί η1ν διαμορφώνει σι: 
πολλαπλότητα. 

Ό χϊορος δέν είναι οϋη: κι:νό. οι'iτε ζω11. Ό χώρος ι:ίναι άνε
\'εpγός ούσία. ποί1 τίθεται σέ κίνηση άπό η1ν άκτινοβολία της Συ
νι:ίδησης η τοι> Θείου Νοι1. Ή ούσία αιiη1 τοι> χώρου λι:γεΗιι άκά
σα, πρακρίτι. αίθ{:ρας η ί\λη του διαστήματος. Ό χώρος διαφορι:
τι κά λέγι:ται καί χάος. Ένώ στό χάος δμως ίJποκρύππται 11 ι'-:v
νοια. της άταξίας. στόν έκδηλωμr:vο χωροχρόνο τόv 6ριοθετημι:vο 
άπό τήν άκτιvοβολία της Συνείδησης κυριαρχει ή έvνομ η καί έv
συνείδητη ζωή. καθώς καί ή τάξη ποίJ άπορρέει άπό αύη1v. 

Ή οι'1σία του χώρου έχει τρεΊς βασικές ποιότητες πού στά σαν
σκριτικά λέγονται γκούvας. Είναι τό σάττβα, τό ράτζας καί τό τά
μας, δηλαδή ή ίσορροπία. ή δραστηριότητα καί ή άδράνεια. Οί 
τρεις αύτr.ς άρχικές ποιότητες του αiθέρα του διαση1ματος δια
μορφώνουν μέ τίς σέ άvαλογία συνθέσεις τους. μία ι':πταπλή δια
φοροποίηση ή όποία καθορίζει τίς ι':πτά ποιότητες της στοιχεια
κης ϋλης. Ή τελευταία διαφοροποίηση της στοιχειακης ϋλης πα
ρουσιάζει τά στΟίχεια της φύσης. Ί -1 ϋλη του χώρου είναι αύτή 
πού προσφέρει τά στοιχεια της γιά νά δημιουργηθει ή μορφή γιά 
νά παρουσιασθει ή ζωή. 

Γιά vά έκδηλωθει 11 Συνείδηση είναι άπαραίτητη 11 ϋπαρξη του 
χώρου. Χωρίς χώρο. δηλαδή χωρίς ϋλη δέν ύπάρχει όχημα γιά νά 
έπιβιβασθει ή Συνείδηση. Χωρίς όχημα-φορέα ή συνείδηση πα
ραμένει άνεκδήλωτη καί έπομέvως στερεΊται τήν έμπειρία καί τήν 
έπακόλουθη έξέλιξη. 
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Ή ϋλη του χώρου παρέχει τό ένδυμα μέ τό όποιο καλύπτεται ή 
συνείδηση γιά νά πλεύσει στόν πεπερασμένο χωροχρόνο. ώστε νά 
τόν γνωρίσει. 

Αύτή δέ ή πλεύση της συνείδησης στόν έκδηλωμένο χωροχρό
νο αποβλέπει σέ δύο στόχους. Ό εvας στόχος είναι ή έξέλιξη της 
συνείδησης καί ή ένεργοποίησή της έvω ό άλλος στόχος είναι ή 
αποπνευμάτωση της ϋλης. 

Τρόπος της έπιδιωκόμεvης έξέλιξης είναι ή έπαφή της συνεί
δησης μέ τήν πολλαπλότητα διαμέσου έvός όχήματος-μορφης. 
κατασκευασμένου από τήv ϋλη τοίΊ χώρου. Ή γνωριμία αύτή. συ
νείδησης καί χώρου. γίνεται στήv αρχή παθητικά καί ασυνείδητα 
διαμέσου ένός τύπου μορφης πού βαίνει καθοδικά από τό αφηρη
μένο στό συγκεκριμένο. Στή συνέχεια δμως. ή γνωριμία αύτή 
παίρνει τήv ένεργητική καί συνειδητή της έκφραση διαμέσου 
τώρα ένός τύπου μορφης πού αvαδομειται διαρκώς από τό συγκε
κριμένο στό αφηρημένο καί από τό ύλικό στό πνευματικό. 

Ό έκδηλωμένος κόσμος άποτελειται από τρεις καταστάσεις 
πού ειναι συνείδηση. χώρος καί ζωή. Ή ζωή ειναι τό άποτέλεσμα 
πού ανακύπτει από τόv συσχετισμό της συνείδησης μέ τήν ουσία 
του χώρου. χωρίς αύτό vά σημαίνει δτι ή συνείδηση ταυτίζεται μέ 
τόν χίJψο η δτι γίνεται ενα μέ αtJΤόν. 

Ή Συνείδηση είναι άφθαρτο καί αiώvιο φως. ειναι ουσία ΠΟ\J 
έμπεριέχει αξία καί νόηση. 'Ακτινοβολώντας τόv αιθέρα του δια
στήματος τόv θέτει σέ κίνηση. τόv φωτίζει. τόv θερμαίνει καί τόv 
καθιστα έvεργό καί έvσυvείδητο. Ί-Ι έπίδραση αύτης της ακτινο
βολίας ειναι πού. έξαερώvοvτας τήv ϋλη του χώρου. δημιουργει τά 
νεφελώματα πού είναι διαφορετικά σέ πυκνότητα καί ρευστότητα. 
Αύτό γίνεται μέ μία σειρά τετράβαθμης κλιμάκωσης. 

Αύτή ή κλιμάκωση πού άφορα αφενός στήv πυκνότητα καί 
άφετέρου στήv ποιότητα της ϋλης του χώρου, καθορίζει τόv νόμο 
της διαφοροποίησης ό όποιος γίνεται τό μέτρο μέ τό όποιο ταξι
vομουvται ή συνείδηση. ό χώρος καί ή ζωή. 

Σύμφωνα μέ τή μυστική δοξασία. ή αρχή της τετραπλης θεώ
ρησης. έκφράζεται στόv έκδηλωμέvο κόσμο μέ τέσσερις όψεις. 
Κάθε όψη είναι μία διαφορετική έκφραση της Συνείδησης. έπr.ιδή 
ειναι τό άποτέλεσμα πού προκύπτει άπό τήv έπίδραση της άκτιvο
βολίας της πάνω σέ διαφορετική ποιότητα ϋλης κάθε φορά. 

Τό αποτέλεσμα πού προβάλλει άπό τήv έπίδραση της Κοσμι
κης Συνείδησης έπί του χ(iψου έμφαvίζει τίς τέσσερις καταστά
σεις του έκδηλωμέvου κόσμου πού είναι πvευμα. ψυχή. νους καί 
φι"Jση. "Όταν ή άτομική συνείδηση. έπιδρυ. πάνω σέ εvα τμημα της 
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ϋλης του χώρου, παρουσιάζεται ή άvθρώπιvη ψυχή μέ τήv προσω
πικότητά της πού άπαρτίζεται άπό συγκεκριμένη διάνοια, έπιθυμία 
καί σώμα. 

'Επίσης ή τετραπλη διαφοροποίηση διαχωρίζει τόv έκδηλωμέ
vο κόσμο σt τέσσερις σφαιρες πού είναι ή θεία, ή κοσμική, ή συ
μπαντική καί ή άvθρώπιvη. Οί τέσσερις αύτές σφαίρες της 
δημιουργίας διασυνδέονται μεταξύ τους μέ τό νόημα της Θείας 
Πvοης η της Θείας Ζωης. Αύτό τό νόημα προεκτειvόμεvο διαμε
τρικά σέ δλη τήv έκδηλωμέvη κοσμική περιφέρεια καί διαπερνώ
ντας κάθε πεδίο καί κάθε ϋπαρξη, μεταφέρει καί έμφυτεύει τά κα
τηγορήματα της Θεότητας πού είναι ούσία, άξία καί έvεργός νοη
μοσύνη καί διασυνδέει μέ αύτό τόv τρόπο τό ούράvιο μέ τό έπίγειο 
καί τό θείο μέ τό άvθρώπιvο. 

Στήv άvθρώπιvη σφαίρα ή θεία πνοή γίνεται τό vημα της συνεί
δησης η ή σουτράτμα. Είναι ό συνειδησιακός μίτος πού έvώvει 
τήv άvθρώπιvη προσωπικότητα μέ τήv ψυχική της άτομικότητα 
καί ό μαγικός αύλός πού μετατρέπει τόv πρωτόγονο σέ άνθρωπο 
καί τόv άνθρωπο σέ ούράvιο ίδεατό. 

Οί τρείς Κοσμικές Άρχές πού είναι ή Κίνηση, ή Πολικότητα 
καί ή Παλινδρόμηση, άπορρέουv άπό τά τρία κατηγορήματα, της 
Θεότητας πού είναι ή Θέληση, ή Άγάπη, καί ή 'Ενεργός Νοημο
σύνη. Οί τρεις κοσμικοί νόμοι άvατυπωvόμεvοι στήv άτομική δια
φοροποίηση καί στήv άvθρώπιvη σφαίρα γίνονται οί νόμοι της 
Βούλησης, της Άvταπόδοσης καί της Μετενσάρκωσης. Αύτοί οί 
νόμοι σφραγίζουν μέ τήv ίσχύ τους τή διαδικασία της άvθρώπιvης 
έμπειρίας καί ζωης. 

'Επιπλέον έπτά. κέντρα Θείας Συνείδησης συνθέτουν τήv 
·επταπλη 'Ιεραρχία του έκδηλωμέvου κόσμου, ή όποία έποπτεύει
τή δημιουργία. τήv όργάvωση, καί τή λειτουργία του κόσμου καί
των ύπάρξεώv του. Τά έπτά αύτά κέντρα είναι οί άμόλυvτοι έκπρό
σωποι της Θεότητας, είναι τά πρότυπα της Δικαιοσύνης, της Σο
φίας καί της "Αρετης. "Η διάταξη των κοσμικών σφαιρών, σχημα
τοποιείται μέ τή δική τους έπίβλεψη καί ή ζωή κυλα καί έξελίσσε
ται κάτω άπό τή δική τους έvσυvείδητη καί έννομη προστασία.

Στόv έκδηλωμέvο κόσμο ύπάρχει πληθος όντων τά όποια βρί
σκονται σέ διαφορετικούς βαθμούς εξέλιξης. "Η διαφορά αύτή αύ
τόματα ίεραρχεί τίς ύπάρξεις σέ τάξεις, σέ εϊδη καί σέ γραμμές 
εξέλιξης. 'Επιπλέον ή έξελικτική αύτή διαφορά έχει τή ρίζα της 
στήv άτομική βούληση πού κάθε ϋπαρξη έχει τό δικαίωμα vά 
χρησιμοποιεί έλεύθερα καί στήv παλαιότητα της άτομικης συνεί
δησης της όποίας ό βαθμός εξέ.λιξης έχει κατακτηθεί σέ προηγού-
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μεvους μαvβαvταρικούς κύκλους. 
Στή διάρκεια των κοσμικών άφυπvίσεωv οί σπερματικές συνει

δήσεις πού είναι κύτταρα της Μεγίστης Συνείδησης έμπίπτουν 
στόv τροχό της έπαvα�----υκλιζόμενης ϋπαρξης. γιά νά γνωρίσουν ni 
διαφοροποίηση διαμέσου όλων των σφαιρών της έκδήλωσης. Οί 
σπερματικές συνειδήσεις ύπό τό κάλυμμα της Συμπαvτικης Ψυχης 
έκφέροvται ώς άτομικές ψυχές καί διολισθαίνουν στά έπίπεδα η1ς 
άτομικης διαφοροποίησης. Περικαλυπτόμενες μέ διαφορετικές 
καλύπτρες. άντίστοιχες κάθε έπιπέδου πού διαπερνουν. κατέρχο
νται στόν έπίγειο κόσμο ληθαργημένες καί πειθαρχικές εως δτου. 
ή πίεση του περιβάλλοντος τίς άναγκάζει vά άvταποκριθου\'. νά 
γνωρίσουν. vά μάθουν καί vά συνειδητοποιηθοtΊν. 

Ή σπερματική συνείδηση δέν μπορει νά έχει όλοκληρωμένη 
συνείδηση. αν δέν διέλθει άπό όλες τίς καταστάσεις η']ς διαφορο
ποίησης. Ή άτομική σπερματική συνείδηση διαχωριζόμενη άπό 
τήv ψυχική της όμάδα. έμπίπτει στή σφαιρα της χωριστικότητας. 
όπου οφείλει vά άvαπτύξει άvεξάρτητη άτομικότηω μέ αύτόβου
ί.ες ώθήσεις καί αύτοπροκαλοίψενες προσπάθειες καί έμπειρίες. 

Οί αύτόβουλες δράσεις της άvθρώπινης προσωπικότητας έλέγ
χοvται άπό τόv νόμο του Κάρμα. πού της έπιβάλλει vά διέλθι:ι τήν 
κλίμακα της συνειδητότητας μέ τό vά έφαρμόζει άναγκαστικά τό 
Άρχέτυπο της ούράvιας φύσης. δηλαδ·ή τήv Άρετή. 

Ό ϋ.vθρωπος στήv έπίγεια διάσταση είναι μία έγωϊστικ�i προ
σωπικότητα ή όποία κιvειται άσταμάτητα γιά vά ίκανωιοιει τίς 
έπιθυμίες της. Ή έγωϊκή αύτή δραστηριότητα είναι άπαραίτητη 
ώσπου vά συγκροτήσει ό ϋ.vθρωπος τήν προσωπικότητά του μέ τά 
σώματα πού τήv άπαρτίζουv. δηλαδή τό φυσικό. τό συναισθηματι
κό καί τό συγκεκριμένο νοητικό. Γιά τούτη τή συγκρότηση του 
κατdηερου έαυτου ό ϋ.vθρωπος έχει ί'lνάγκη τήv έμπειρία της έπί
γειας διάστασης. 

"Όταν ή συγκρότηση αύτή φθάσει στά όριά της. ό άνθρωπος 
άρχίζει vά συvειδητοποιεϊ τόv έσωτερικό μηχανισμό της ϋπαρξής 
του καί τότε άvτιλαμβάvεται τή ματαιότητα του αίσθητου. Σ τρέφΕ
ται πρός τήv ψυχική του άτομικότητα Κί1.ί άρχίζει συνειδητά πλtον 
vά έφαρμόζει τίς ούράvιες άρχές της στή διύ.σταση του αίσθητου. 
Αύτή ή στιγμή σημαίνει γι' αυτόν τήv ύ.ρχή της συνι;ιδητοποίησης 
του σκοπου της έκδηλωμtvης ζωης καί περvu. τόv ϋ.vθρωπο στήν 
κεντρομόλο πρός τό πvευμα πορεία του. 

Γιά τήv άvθρd)πιvη αύτή συνειδητοποίηση ιΎπϊφχουv δύο ά.τρα
ποί. Ή μία είναι ή ύ.τραπός της δοκιμασίας κυ.ί Τ] ϋ.λλη ή άτραπός 
της μύησης. Ή άτραπός της δοκιμασίας είναι ή ϊιναγκυ.στική μυ.-
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θητr.ίιι τοt> άvθpίi)που ό όποιος έvτασσόμι:νος στήv όμ6διι της r1ν
θρωπότητας ι'!κολο\Jθει παθητικ6 καί άσυvείδητα τούς ι'ιλυσιδω
τοϊ,ς κύκλους της όμαδικης άvθρώπιvης έξέλιξης. Ί-1 πορεία tJ.\Jτtl 
διαρκι:ι rιπροσμέτρητο χρόνο καί m,μβαδίζι:ι μι: 6προσμr.τρητο 
πόνο. 

Ά vτίθετα. 11 ύ.τραπός τι1ς μι'Jησης δίνει τήν 1:ιΊκαιρία στόv αν
Ορωπο vά έπιταχι'Μ:ι τό ρυθμό της ϊιτομικ11ς του έξr.λιξης καί vι1 
ι:ίσι:λΟι:ι στή mΝ1:ιδητι1 μαθητ1:ίι1.. Ί-1 συvι:ιδητοποίηση τώv έσω
τιφικϊυv άρχων καί νόμων καί 11 έφαρμογή τους στ11 ζω11. λυτρώvΕι 
τό άτομο ταχι'ηι:ρα rιπι) τόν κι'>κλο η1ς άvάγκης. 

Τότι: ό άνθρωπος ι:ίσr.ρχr.ται στ11v ιιφαρχίιι της Λι:υκης 
Άδι:λφότητας κυί τίθετω ση1ν ι>πηρεσία τι1ς r:ξr.λιξης της άνθρω
πότητας. 

"OHL\' 11 r.μπι:ιρία η1ς άvθρώπινης μυv6δας διαμr.σου τι1ς έπί
γι:ιας μορφ11ς συμπληρωθει καί τό ειδος της συνι:ίδησης πού άφο
ρα σηjν (:πίγι:ια σφαιρα όλοκληρωθει, ή ύ.τομικ11 ψυχή διr:pχι:ται 
άνιφχόμε\·η πr,ός τίς άνιόπρι:ς σφαιρες μέσα στίς όποιες συγκρο
τει. διι:υρι'Jνει καί όλοκληριόvι:ι τά άντίστοιχα πρός τίς σφαιρες. 
εϊδη συνείδησης. 

Μέσα άπό τό νόημα της άτομικης συνι:ίδησης στήv άρχή καί 
μέσα άπό τό νημα τ11ς Θείας Ζωης στ11 σι,νέχεω. 11 σπερματική 
συνείδηση άνιtρχεται δλη η1ν κλίμακα της συνειδητότητας καί με
ταβάλλεται άπό σπερματική σέ όλοκληρωμι:νη. συvολικ11 καί τέ
λεια συνείδηση. Τότε καθίσταται ι:vεργό καί iσότιμο κι1τταρο η1ς 
Παγκοσμιότητας καί ειvαι σέ θέση νά κυβερνά στόν έκδηλωμένο 
κόσμο. 

Τό πνευμα προχωρεϊ. οι1δαμοϊi τερματίζει τήν εvvοια του άτομικου 
του ·Εγώ. Διέρχεται δι' δλων τώ\1 μορφών της Φύσεως. γίνεται 
νοητικό. γίνεται Θεός. συνεργάζεται μετά τώv θεών καί προχωρει 
είς κατάστασιν ύπερτάτων θεών χωρίς νά άποβάλει τίποτα 6πό τήv 
άτομικότητά του. Μεταμορφουται άκατάπαυστα είς τόν ciπειρο 
χρόνο. 

Ξ. ,\'.-1 ΓΟ::: ( Δημωυρ)·ι'α τιιι7 κιίσ,ιιου) 
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Α. ΥΠΟθΗΚΕΣ Α/1O το ΑΡΧΑ/O ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 

'Όλα τά λόγια. δταv λείπουν τά έργα. φαίνονται σάv κάτι μά
ταιο καί ανώφελο. 

JJ-1.\!ΟΣΘ Ε.\'/ Ι ι Όί.υνΟιακιίς, Β. 12; 

·· .. ιπu; μiι• ί.ό;,•ο;. αν riπij τά πράϊματα. μrίτrιιύι· τι φαι'ι1cτυι κο.ι· κι:νύνJ

M11v κρίνεις άπό τά λόγια τό σοφό ιϊ χρηστό άνθρωπο· τόv 
τρόπο πού ζει vά έξετάζεις πάντοτε. Γιατί πολλοί όμιλουv ώραια 
μέ σκοπό τήv άδικία. τά έργα τους δμως δέv είναι καλά. 

Φ!Λ!f.\10.\'.·1 Ι'Λβiβ dπιίσπ. 40C. Mcinekc) 
1 'Εκ των ί.ι3;:ων μιj κριι-ε. σοφύι• 
iί /JJΙJστόι· Ιiνδρα · τc3ν βι'ον iξiτα( · rίι:ι'. 

ποί.ί.οι' ;,γiρ ι;ιj ί.ι:;·ουσιν rΜικι'rς ι.riρι11 , 

τά δ' f.ρ;,1' Ειουσι φαυί.ω 

Είναι λυπηρό. έvω μιλας καλά. vά πέφτεις σέ σφάλματα. 
ΧΟΦΟλΛ/1 Πlί.iκφα. J()J()J 

Ό έλεγχος στήv πράξη γιά δλα. φαίνεται vά Ειναι ό πιό άληθι
νός. 

ΠΛΛΓΩ.\Λ 1'.,/1,( } 2:τιψ \ΙΛ, 22a; 

ι Ί / r5ι: βrίσω10; riί.ηΙJι:στriτη δοκι:ι ;·ι'ϊνι;σΟαι τrϊ:ιι• nri11τro1• πι:ρι). 

Β. Α/1O ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΜΑΣ ΣΟΦΙΑ 

* Μή ζητας μόνο vά φαvεις.
αι,ι.α καί vά γεvεις.

* Άπό τό 'πέ καί τό κάμε. μεγάλη διαφορά.

* Όzι λόγια. ό.λλά έργα.

«ΊΞργψ κουκf.τι μύί:Jψ» Α ίσ:,:ύλου (Ιlρομηί:JΕι,ς Δ1:σμόηης I ΟΧΟ)

* Ό Μανόλης μέ τά λόγια.
:ι:τίζ' άνCJ)για καί κu.τCJ)γιu..



Η ΣΥΝΙ:ΠΕΙΑ l.'TII ΖΩ// 

* Τά λόγια σου εivαι ψεύτικα, σάv του Μαρτιου τό χιόνι,
δπου τό ρίχνει άποβραδύς καί τό πρωϊ τό λιώνει.

* Δάσκαλε πού δίδασκες καί νόμο δέv έκράτεις.

* Άπ' τόv λόγο ώς τήv πράξη, ό δρόμος εivαι μακρινός.

Ίιπι> τι> βιβλiο «/\1ωμικιi καi 1/ιψοιμiε:;» του Χ Μπάρακλη, «'Δστι'ιυ). 
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·Έπρεπε, τυφλέ Πλούτε, vά μήv είχες φαvει ποτέ στή γη, μήτε
στή στεριά, μήτε στή θάλασσα, άλλά vά κατηκουσες στόv Τάρτα
ρο καί στόv Άχέροvτα· γιατί σέ σένα όφείλονται δλες οί συμφο
ρές των άvθρώπωv. 

Tl.\10Kf)f:ΌNT.·1 (.·Ιπιίaπιισ,ιια 5, Dίι1Ιι/) 

(Ώφι;ί.f.ν a '. ιv τυφ).r: 17 λοι7τε. 

,ιιιίτc ;•ι] ,ιιιίτ' ει· ΟαλιiσσιJ 

,ιι ιίτ · ιi1· ιίπειj>ψ φανι]μcν, 

ιiλλά ΊΊiμταμι>Ι' τε 1·aic11· κιiχcρο\'Τα· διά σε γάρ πιil'Τ' 

tστ· ιi1• riι•Ομcvποι; ιωκά.) 



Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΊΌΥ λ\'ΤΩ\'ΙΟΥ .-uι�ιλ\'ΟΠΟΥΛΟΥ 

·Από τότε όπότε συνεστήθησαν αί πρώται άνθρ<ύπιναι κοινω
νίαι. οί άνθρωποι προσεπάθησαν καί προσπαθοt1ν συνεχώς νά εϋ
ρου,· τό\' δρόμο,• η1ς είρήνης καί της ε · ημερίας. 

Είς τήν 'Αρ;,:αίαν Έλλάδα έγενν1iθη κατά πρώτον 1i ίδέα της 
συμφιλιώσεως των άνθρώπων διά τω,· ·ΛμφικτυονιιιJν ... Ή ίδέα 
αύτή έπέζησεν διά μέσου των αίώνων. άφου καί σ1iμεροv λειτουρ
γουν παρόμοιοι όργανισμοί ... Ή προσπάθεια διά νά εϋρουν οί άν
θρωποι τό,• δρόμον της είρήνης καί η1ς ει:1ημερίας έξακολουθει ... 
Τό νά συνέρ;,:ωνται άντιπρόσωποι F.θνών. vά συζητουν καί νά προ
σπαθουν νά δημιουργήσουν ενα τρόπον ζωης άνεκτόν. είναι δειγ
μα. δτι ύπάρ;,:ει r,ίς Ηiς συνειδήσεις μία άτελώς ύποφαιvομέvη 
άλ'Τίληψις η1ς πανανθρωπίνης άλληλεγγί1ης. 1i όποία ίJφίσταται 
κατά φυσικόv λόγον καί διέπει τάς σχέσεις τών άvθρώπων. χωρίς 
νά έχο ν ούτοι περί αύτης έπίγvωσιv. 

Ή άλληλεγγύη άνυψώvει τόν άνθρωπον καί δι · αιΎτης άvέρχι-:
ται άπό ηiν κατάστασιν του ζώου ι:ίς έκείνην TOtJ πνεlψατικου 
όντος. 

Έάν ήθέί.αμε νά έξετάσωμεν κάπως έγγύτερον καί πλέον προ
σεκτικά τά πράγματα. θά έβλέπωμεv δτι. τάς σχέσΕις τών άvθρώ
πωv δλου του πλανήτου. κοινωvικάς. πολιτικciς, βιωτικάς. ίδίως 
δμως τciς οίκονομικάς καί έπισιτιστικάς. διέπΕι μία άλληλΕπίδρα
σις. ή όποία θά έπρεπε vά καταστήση συvειδητήν τήv άλληλεγγύ
ηv δλωv το)v άvθρίJ)πωv της Γης. 

Ή αλληλεπίδρασις r,ιvαι καθολικός νόμος της φιίσεως ... καί 
συvτελει είς τήv έξι-:λιξιv το)v ψυχο)ν ... 

Ό ηλιος έπιδρώv τήv Γην προκuλει πλείστας i:π' ωΎτης μετα
μορφώσεις. Δύvαταί τις vά εϊπη. δτι πασα σύστασις καί λειτουργία 
τώv έκδηί.ωθεισοJv έπ' αύτης μορφο)\1

• έκ της έπιδρ6σεως τοι1 
ήλίου έξαρταται. 

Διά νά ύπάρχη κανονική έv ττj φι;σει λειτουργία. πρέπει τ6 
άποτελουvτα αύτήv μέρη (σίJ)ματα. μονάδες) vά. είναι συνδεδεμένα 
άρμοvικQJς καί νά άποτελουv άδιάσπαστοv αλυσιv. 

Είς τήv άvτικειμεvικήv φύσιν. έξασφαλίζουv τήv τοωύτηv ϊ.φ
μοvικήv συλλειτουργίαv. αύτοί δέ ούτοι οί καθολικοί της φύσι:ως 
νόμοι. 

Προκειμένου δμως περί T(JJV συvF,ιδητοJv όντων. ταυτα i;χουv 
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ίδίαv βούλησιν καί αύπvέργειαv. Καί έφ · όσον μέv ό άνθρωπος 
καταvοει τόv τρόπον της λειτουργίας της φύσGως, έκουσίως τίθε
ται έv άρμοvία πρός τήv φύσιν καί πρός τάς έv αύτij αλλας ύποστά
σεις. 'Άλλως, διακόπτει τήv τοιαύτηv άρμοvικήv συλλειτουργίαv 
καί διάγωv ζωήν άvτιφυσικήv - πραγμα δυνατόν λόγω της έλευθε
ρίας της βουλήσεώς του - δημιουργει δι' αύτόv άρvητικήv πρός 
τήv φύσιν κατάστασιν. 

Ή κατάσταση αϋτη καθίσταται πηγή έκδηλώσεωv ψυχικών 
παρά φύσιν, συνεπαγομένων τήv στασιμότητα της ψυχης του. Έvώ 
ταυτισμός του άvθρώπου πρός τήv φύσιν καί τούς νόμους της, θά 
��παγίων�-: τ11v μεταξύ των άvθρώπωv άλληλεγγύηv καί άδελφότη
τα ... 

Όφείλομεv αν θέλωμr.v vά γvωρίσωμεv τήv άληθειαv καί vά 
έπιτύχωμεv τήv ψυχικήν μας έξέλιξιv, οχι μόνον vά στραφώμεv 
πρός τήv μελέτηv της φύσεως καί των λειτουργιών της. άλλά καί 
vά ταυτίσωμεv τ11v ζωήν μας πρός τάς φυσικάς λειτουργίας. Νά 
ζήσωμεv δσο τό δυνατόν κατά φύσιν. Όπότε καί ήθικώτεροι καί 
άγνότεροι θά καταστώμεv καί θά τεθώμεv έπί των γραμμών της 
ι-:ξελίξεως. Καί τότε, ό σκοπός μας θά έξυπηρετηθη περισσότερον, 
διότι τότε, άγvοί, θά δυvηθώμεv νά συvαvτηθώμεv μέ αλλας άγvάς 
ύπάρξεις. ζώσας είς τήv φύσιν. τάς όποίας σήμερον. μέ τήν κατά
στασιν είς τήv όποiαv εύρισκόμεθα άδυvατουμεν καί vά διακρίνω
μεν άκόμη. 

Έκ του κάλλους της φύσεως προέρχεται πασα άvθρωπίvη 
εμπνευσις. Έκ της θείας αϊγλης της φύσεως διαπλάσσεται ή άv
θρωπίvη καρδία καί μεταμορφουται τό αϊσθημα αύτης, φωτιζόμε
vοv είς τό θειοv πυρ της άγάπης καί όλων των εύγεvώv συναισθη
μάτων καί άvυψώvει τήv ψυχήν είς άvώτερα έπίπεδα τελειότητας ... 

Ό μελετών τήv φύσιν καί τούς νόμους της, εύρύvει τάς άvτιλή
ψεις του. πέραν του μυωπικου όρίζοvτος των συνήθων άvθρώπωv. 
Διαστέλλει τότε τό έγώ του μέχρι του άπείρου καί μόνον τότε συ
ναισθάνεται τήv καθολικότητα των νόμων της φύσεως καί τήν εv
νοιαv της καθολικης άγάπης καί της άδελφότητος όλων των 
οvτωv ... 

Ό άνθρωπος. ό όποιος ζη καί εύρίσκεται κοντά είς τήν φύσιν, 
είς τό μέγα Παν, ό όποιος ζη πραγματικώς μέ τό άπειρον, δέv ύπο
βιβάζει ποτέ τόν έαυτόv του είς ταπεινότητας, δέv ήμπορει vά γίvη 
κακός καί έπιβλαβής πρός τούς άλλους. Συνηθίζει vά κάμη. ο.τι 
κάμvει ή φύσις, παράγει, βοηθει, έξελίσσει. Είναι εύεργέτης πρός 
πάvτας. Μαθαίνει vά άγαπα. 'Όπως καί ή Φύσις περιπτύσσεται καί 
κρατει είς τήv άγκάλη της τό παν. τά πάντα. τούς πάvτας. 'Όπως ό 
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ηλιος άvατέλλει έπί πονηρούς καί άγαθούς καί τό στερέωμα βρέ
;ι:ει έπί δικαίους καί άδίκους. 

Ή άλληλεγγύη λοιπόν καί ή άγάπη. ή όποία θά έπρεπε νά διέ
πη τάς σχέσεις των άνθρώπων. δέν κατέστη άκόμη συνειδητή. 
ώστε κατόπιν αύτης νά γίvη μία παγκόσμιος συνεννόησις διά τι1ν 
καθολικήν όλων τ6)v άvθρώπωv εύημερίαν. Δέv κατορθώσαμεν 
άκόμη νά διακρίvωμεv ότι. όλοι μας εϊμεθα συνδεδεμένοι δι · άο
ράτωv μέν. άλλά πραγματικών καί στεvωτάτων δεσμών ... Θεωρου
μεν τόν πλησίον μας ώς ξένον καί άδιάφορον πρός ήμας. έvω θά 
έπρεπε νά διαβλέπωμεv είς αύτόv ενα σύντροφον είς τι1ν ζωήν. τόν 
όποιον πρέπει νά άγαπήσωμεv ... 

Τί ε{ναι ή άγάπη 

Άλλ' ας έξετάσωμεν τί ειvαι ή άγάπη: Ί-Ι αγαπη ειναι εν συ
μπαθητικόν συναίσθημα. μία ψυχικ11 διάθεσις. άλλά συγχρόνως 
καί εν κίνητρον. τό όποΊον ώθεΊ τόν άvθρωπον νά δίδεται. νά πα
ρέχη έαυτόν καί 6. τι άγαθόν δύναται vά διαθέση t>πέρ των άλλω,·. 
αύθορμήτως. άvεπιφυλάκτως. άvυστφοβούλως καί χωρίς προσδο
κίαν άvταποδόσεως. 

Αί iδέαι αύται έδιδάχθησαν καί πρό του Χριστιαvισμου εiς όλα 
τά άρι.αΊα Μυστήρια. 

'Όλοι οί μεγάλοι διαvοηταί καί φιλόσοφοι τήν άλήθεια αι'η11ν 
διεκήρυξαν. όχι ώς μέσον ψυχικης σωτηρίας μόνον. ϊ1.λλά καί ώς 
νόμον. ό όποΊος όφείλει vά διέπη τήν αvθρωπίνηv κοιvωvίαν. 

Δηλαδή ή πρα"(μιηική αγάπη δέv πρέπει vά ειναι εν συναίσθη
μα. άλλά πρέπει vά γίvη νόμος κοινωνικός, βιωτικός, ό όποΊος 
όφείλει νά δεσπόζη είς τάς σχέσεις τ6)v άvθρώπωv. Χωρίς τήν 
Άγάπηv δέν ήμπορεΊ vά ζήση ό άνθρωπος ώς λογικόν, ci)ς πνευμα
τικόν 6v. άί.λά μόνον ώς θηρίον. η τουλάχιστον ώς άλογον ζώον ... 

Οί νόμοι της άλί.ηλεπιδράσεως. της άλληλεγγύης καί της 
Άγάπης ειvαι νόμοι της φύσεως, νόμοι της παγκοσμίου ζωης. Τί
ποτε δέν θά ήμπορουσε vά άvαπτυι.θη είς τόv κόσμον, r.άv δέv 
έβοηθεΊτο άπό όλα όσα ύπάρχουv ι-:iς τό σιjμπαv. 

Ή βοήθεια αι:ιτή όλων πρός παν ον. άποτελεϊ τόv νόμον της 
Άγάπης ... 

Ή έκδήλωσις τ6)v νόμων καί των δυνάμεων, αί όποΊες έμφο
λ.εύουv είς τό έσο'ηατοv Ειvαι μας, συvεπF.ίq. του έv τiJ φύσει 
δρ6)vτος νόμου της έξελίξεως, είναι έπιτu.κτική. Ί-1 έκδήλωσις δι: 
αύτή λαμβάνει χο')ρu.v πρό παντός διά της άλληλι:πιδράσεως. 

'Άνευ της αλληλεπιδράσεως. ή όποία δι' εκu.στοv 6v ύ.σκεϊτω 
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ύπό τοιJ περιβάλλοντος, δηλαδή ύπό παντός πρός ο.τι τό όv εpχΕ
τω είς οίαvδι1ποτε σχέσιν. ούδεμία έξέλιξις του όντος δύναται vά 
συvτελεσθη. 

Καί έάv μέv έκ του περιβάλλοντος προκύπτη Οcτική έπίδρασις 
πρός έκδήλωσιν των δυνάμεων του όντος. έάv τό περιβάλλον καί 
πάν ό,τι τό άποπλεi: ειvαι εύvοϊκώς πρός τουτο διαπθι-:ιμι\vοv. 'l 
i:κδιΊλωσις των δυνάμεων καί συvι-:πώς 11 i:ξι\λιξις του όντος πραγ
ματουται. 

Έάv όμως ή έπίδρασις του περιβάλλοντος ειvαι κακή, καί ειvω 
τοιαι'ηη, όταν ή κατάστασις αύτου ειvαι κατωτι\ρα της καταστάσε
ως ΊOtJ όντος, 'l έξ αιΊτου έπίδρασις ειναι άρvητικι1, Ώς άποτέλΕ
σμα δι\ έχει η1ν άvαστολήν της έκδηλώσεως των δυvάμι:ων του 
όντος. 

Έvτευθεv προκύπτει ή άvθρωπιστική άρχή. ή όποία πρέπει συ
νάμα vά γίνιJ κοινωνικός νόμος, όπως έκαστος έπιζητη τήv προα
γωγήν τot"J συνόλου της κοινωνίας καί τό σι'Jνολοv τ�"ις κοινωνίας 
vά μεριμvi διά 111v άνύψωσιν όλων των καθ' έκαστον μελών της ... 

Έάv έv τοιαι'ηη κοινωνία συντελεi:ται τουτο. λέγομεv ότι ή κοι
νωνία αϋτη ειναι πολιτισμένη. Έάv τουναντίον. ειναι βάρβαρος 
καί άπολίτιστος. 

Εiς τάς κοινωνίας όμως ύπάρχουν διάφοροι βαθμίδες πολιτι
σμου. 

Είς τάς κατωτέρας κοινωνίας ό πολιτισμός ειvαι ύποτυπώδης. 
Έξακολουθεi: δέ είς αύτάς vά έπικρατη ο.τι είς τήv ζωώδη φύσιν. 

ηλαδι1 ή δύναμις του ίσχυροτέρου καί ή καταδυνάστευσις. Κατά
στασις ύπό τήv όποίαv έκαστον άτομον δέv δύναται v' άvαπτιJξη 
τάς πvευματικάς αύτου δυνάμεις ... 

Διά vά δύναται όμως ό άνθρωπος v' άvαπτύσση τάς δυνάμεις 
του καί vά βοηθηται άπό τά άλλα άτομα μετά των όποίων άποτελεi: 
κοινωνίαν. πρέπει νά ύπάρχη καθολυο1 άγάπη. 

Πρέπει δηλαδή v' άvαπτυχθη εν άλλο σύστημα. μέ άνωτέρας 
ήθικάς άρχάς, στηριζομέvας είς τήv καθολικήv άγϊιπηv. 

Έάv λοιπόν ό άνθρωπος η τό πνειJμα θέλει νά ζη συvειδητώς 
καί έπιθυμεi: v· άκολουθη n1v Κοσμικήv τάξιν. πρέπει v· άναπτύξη 
τόν νόμον της Ά γάπης συvειδητώς. Ή συμμόρφωσίς του δέ πρός 
η1ν κοσμικήν τάξιν. φέρει αύτόv είς μεγαλυτέραv ι':ξέλιξιv. διότι 
χωρίς Άγάπην δέν γίνεται 'l άνοδος της ψυχής. 

Παρά τη άνθρωπίvη όμως κοινωνία δέv έπικρατεi: ό νόμος αύ
τός λόγω άμαθείας καί παρανοήσεως καί αύτου τot"J άτομικου συμ
φέροντος. Ώς έκ τούτου έπέρχοvται αί συγκρούσεις καί αί δυστυ
χίαι. αί όποi:αι καθυστερουν τήv πρόοδοv των ψυχών. 
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Ίδοι'ι διατί οί Στωϊκοί έδίδασκον τήν άνθρωπίνην άλληλεγγύψ 
καί άγάπψ καί ό Μάρκος 'Αvτωνινος ειπεν: «Φιϊ.ησο1· Τ() (LΙ'0()(UΠΙ
\'()\' :·έ1·0;». �ηλαδή ;,:ωρίς διάκρισι,· φυλης. πατρίδος. γένους κλπ. 

Καί ό Ίησους έδίδαξε τήν Άγάπη. Άλλ' ή Χριστιανική θρη
σκεία. δπως διεμορφώθη. ;,:ωρίς τήν διδασκαλίαν καί η1ν έπιδίω
ξιν τiΊς Άγάπης ώς κοινωνικου νόμου. άποβαίνει στειρα καί χωρίς 
περιε;,:όμε\'ον. 

'Όλοι οί προηγούμενοι πόλεμοι έκινήθησαν άπό εθνη λεγόμε
\'U Χριστιανικά. Καί άκόμη διεξήχθησαν πόλεμοι μεταξύ Χριστια
νώ,· διά δογματικούς λόγους. Καί διά η1ν ύπεράσπισιν η1ς θρη
σκείας έδημιουργήθη ή άποκληθεισα ίερά έξέτασις. 

'Α.ίΧ ει ναι δ νατός συμβιβασμός μεταξι'> Ά γά.πης. πολέμου καί 
κατακτητικης ροπης: 

Χριστιανός ειvαι έκεινος. ό όποιος ζ11 κατά Χριστόν καί όχι 
έκεινος ό όποιος έβαπτίσθη άπλώς καί έκπληρει τούς τύπους της 
θρησκείας. 

Ειναι ό ποιών τό θέλημα του Πατρός. ώς είπεν ό ϊδιος ό Ίη
σους. καί θέλημα του Πατρός ειvαι ή πρός πάvτας Άγάπη. διότι 
καί ό ϊδιος ό Θεός ((πρι5 πο1•τιί; 'Αi'ιiπη έστι'». 

Ό ε;,:ων είς τή,• ψυ;,:ήν του Άγάπηv. φωτίζεται καί καθίσταται 
πνε ματικός ηλιος. 'Αγάπη καί φ&)ς ειvαι άλί.ηλένδετα. Δι;ναται vά 
έκπορεύεται φως μόνον uπ· έκει δπου ύπάρ;,:ει Άγάπη. 'Όπου δια
φημίζF.ται ώς ιΊπάρ;,:οv φως καί δέv έξωτερικεύεται άπ' έκει Άγά
πη πρός τήν άvθρωπότητα. πρός τήv πρόοδον αύτης. έκει δέν 
ίJπάρ;,:F.ι πράγματι φως. άλλά σκότος. 

Διότι δπου ύπάρ;,:ει έγωϊσμός καί συμφέρον. έκει αί συγκροι'J
σεις. ή άλληλομάzη καί ή δυστυχία. Έvώ δπου Άγάπη καί Δι
καιοσύνη. έκει ή άρμοvία καί ή έπακολουθουσα ει'ηυχία. 

"Ας έλπίσωμεv δτι οί ανθρωποι θά άvτιληφθουv τάς rΊληθείας 
υύτciς καί θά κατανοήσουν δτι μόνον ή ά.vτίληψις της παvαvθρωπί
νης άλληί.εγγ · ης καί ή συνεννόησις ήμπορουν ν' rΊποκαταστήσουν 
ττ1ν είρή\'ηv το - κόσμου καί τήv εύτυ;,:ίαv τCJ)V r.i.vθpci)πωv καί τCJ)V 
έθvών. 

ΊJ πιί τιί /Jι/Jί.ι'uι• ,,Oi νιΊμοι τιι:; ι,(ιJΙ]:;". 
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Ί-1 επιστολή πρός τούς άvαγvώστες πού συνόδευε 
τό πρώτο τεύχος τού« 'Ιλισού» 

'_,U)ιινω τι] Ι 2ιJ ΗαίΪ!Ι) / 1.)5{) 

Φίλταη: KtJjHf καί 'Λδι:λφr, 

Έμπιση:υόμι-:θα είς τι1v κρίσιν σας τό πρώτον τευχος του vc:ou 
περιοδικοιJ « 'Ιλισός», το\J όποίου άπ�::φασίσαμεv τήv έκδοσιv. ϊvα 
διαδοθοtJV ει'φύτεροv αί άρχαί της έλευθερίας της σκέψf.ως καί 
τι1ς παγκοσμίου άδελφότητος των άvθρώπωv, της έσωτf.ρικης έvό
τητος των μεγάλων θρησκειών καί μυστηριακών παραδόσεων, της 
ίJπάρξr.ως πvευματικου κόσμου άvερευvήτου καί μαρτυρουντος τήv 
άθαvασίαν της ψυχης. έξελισσομέvης διά τotJ κατ' άρετήv βίου. 
Εύελττιστοι,μεν vά δώσωμεv �::ίς εύρι'ηεροv κοινόν ενα π�:;ριοδικόv. 
τό όποιον - ιος καλώς έννοf.ιτε - δέv άποτελει έττικερδη έττιχείρη
σιν. άλλά φιλοδοξουμεv vά άποτελέσΙJ πvευματικ11v τροφήv καί 
παρόρμ ησι δι · εύγενεστέραν ζωήν. 

Ί -1 κρίσις σας έπί της προσπαθείας μας αύτης μας ένδιαφέρει 
άπολι1τως καί θά εϊμεθα εύτυχεις νά έπικοιvωvήσωμεv μαζί σας. 

Μας έvδιαφέρει. δμως, έπίσης, ή συνδρομή σας είς τό δύσκο
λοv έργον της έκδόσεως ένός τοιοι1του περιοδικου. τό όποιον έχει 
νά παλαίσΙJ κατά μυρίων δυσχερειών. δεδομένου δτι τό κοινόν εί
ναι κορεσμένον άττό παντός εϊδους έντυπα. άπευθυνόμεvα συνήθως 
ττρός τάς κατωτέρας αίσθήσεις. κολακεύοvτα τά πάθη καί όχι άπο
βλέποντα είς εύγενέστερον πνευματικόν βίον. 

Σας άποστέλλομεv, λοιπόν. δωρεάν τό πρώτον τευχος του 
« 'Ιλισού», διά vά λάβετε γνώσιν τού περιεχομένου του, άποβλέ
ποντες - έάv σας ίκανοποιήσΙJ - είς τήv έγγραφήν σας ώς συvδρο
μητού. 

Διατελούμεν μέ άδελφικά αίσθήματα 
Ή Διεύθυνσις 
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Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΜΕΤ.-'\ΦΡΛΣΗ: Α!ΜΙΛ!ΑΣ 1130Υ 

'Ανθολόγηση άξιόλογων κειμένων 

Θά ηθελα νά σας παρουσιάσω. κατά τό δυνατόν. μέ τά τρία 
α · τά στοιχεια (τό πvευμα. τήv ψυχή καί τό σώμα). μία είκόvα του 
έαυτου μας: Τό πvευμα άπό πάνω μας. στό κέντρον ή ψυχή. συνεί
δηση έν έyρηyόρσει. κάτω τό σώμα. Ί--1 ψυχή πού βρίσκεται στό 
κέντρον έλκεται εϊτε νά · ψωθη έπάνω πρός τό πvε -μα. η vά συρθη 
κάτω πρός τό σώμα ... .,Αν εϊχαμε εvα θαυμάσιο άλογο. θαρραλέο 
καί πεισματικό. πού νά μας άvτιστέκεται καί vά μήv έvνοει vά μας 
ύπακούσει. δέv θά σκεπτόμασταν άσφαλCJ)ς vά τό κακομεταχειρι
στο -με. vά τό δαμάσουμε μέ σκληρότητα. άλλά μέ γλυκύτητα καί 
πραότητα θά φροντίζαμε vά τό άσκ11σουμε, ώστε vά τό κάvουμr, 
τέλος vά πr:ιθαρχήσει στή θέλησ11 μας. Τό σώμα μας ι:ίvαι άκρι
βCJ)ς εvα τέτοιο θαυμάσιο αλοyο . .,Ας μ11 τό κακοποιουμε λοιπόν 
καί ας μή τό κακομεταχειριζόμαστε ... Κάθε φορά πού ίJποχωρουμι; 
στίς κατcίηερες εί.ξεις μας. αtJτι:ς τροφοδοτουvται καί δυvαμcί)
vουv ... "Ας άκροαστουμε τή φωνή του Πvι:ίψατος n:01.Ί μας φωvrι
ζει: «Είσαι δικός μου. δέv άvήκεις στό σώμα. Η εχω στείλει έη:ι 
γιά νά έί.ευθερωθης κu.ί όχι vά yίvι:ις σκλάβος του». 

* 

ΣtJVu.ντουμε εvu. πρόσωπο εϋθυμο. γελαστό, εt'ηυχισμι:vο κυί 
νοιcί)θουμε άμέσως σάv μία άκτίvu. ηλιου vά μας δωπερvάει. 'Ένα 
ίΊ.λί.ο πρόσωπο μας πλησιάζει σύ.v σκεπu.σμ?:vο μέ r.vα σιΊvvεφο 
θί.ίψης. Παθαίvουμι-: άμ?:σως ψυχική κο.τϊιπτωση καί yιvόμαστι: 
δύσθ μοι ... Τόσο ή ε(ιθυμία κυθti)ς καί ή δυσθυμία είvυ.ι μετυ.δοτι
κι:ς κu.ί ύ.vu.πτίισσοvτu.ι μι:σα μας ... Κύ.Οι: τί ποίι διι-:yι-:ίρι-:ι κρα()α
σμούς στήv ϋλη ειvω μεταδοτικό. yιυ.τί οί Ι

.
Ίί.ικοί u.t'noί κραδασμοί 

ύvu.παρ6.γοvτω. διεγείροντας παρόμοιες συyκι νήσr,ις στούς ϊί.λ
ι.ο .... 
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Συvαvτούμε εvα πρόσωπο μέ δύστροπο καί όξύθυμο χαρακτη
ρα. Διαπιστώνουμε άμέσως ότι μιά νευρικότητα μας καταλαμβά
νει, άκόμη καί άv εi'μασταv πρίv έvτελώς ηρεμοι. Οί κραδασμοί 
τού άστρικού του σώματος έπιβάλλουv καί στό δικό μας παρό
μοιους κραδασμούς, πού διεγείρουν μέσα μας τό αϊσθημα της τα
ραχης καί της νευρικότητας. 

Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, οί μεγάλοι θρησκευτικοί έκπαι
δευτές μας εχουv διδάξει vά άvταποδίδουμε καλό στό κακό, vά 
άvτιτάσσουμε τήv άγάπη στό μισος ... Ό Βούδδας είπε: «Τό μισος 
δέv σταματάει μέ τό μισος. σταματάει μέ τήv άγάπη». Καί ό Χρι
στός δίδαξε vά εύλογούμε τούς έχθρούς μας. 

* 

"Ας συγκρατήσουμε καλά εvα πραγμα: Άπό έμας καί μόvο 
έξαρταται vά άvαπτύξουμε μέσα μας τά καλά συναισθήματα. βοη
θώντας μ' αύτά καί τούς άλλους vά vικήσουv τά δικά τους κακά. 
Μπορούμε στ' άλήθεια vά γίvουμε μιά πηγή εύλογίας, καταπραυ
vοvτας τό θυμό. έξομαλύvοvτας τίς όξύτητες. σκορπίζοντας γύρω 
μας τήv γαλήvη. τήv εύχαρίστηση. τή χαρά ... Κάθε άγαθό η κακό 
συναίσθημα. δέv προκαλει μόvοv μέσα μας τίς άvτίστοιχες δοvή-• 
σεις. άλλά διασκορπίζεται γύρω μας. προσβάλλοντας καί τά 
άστρικά σώματα τώv άλλωv. Δέv είvαι cιοκετό έπομέvως vά φαινό
μαστε μόvοv έξωτερικά ηρεμοι. vά συγκρατουμε άπό εύγέvεια τό 
όργίλο βλέμμα, τόv βίαιο λόγο η τήv άπειλητική χειρονομία. 'Έχο
με ύποχρέωση vά ξεριζώσουμε έvτελώς άπό μέσα μας αύτό καθαυ
τό τό συναίσθημα της όργης. πού μπορει vά ύπάρχει έστω καί άθέ
ατο. Μέ τά ϊδια τά άτομικά μας πάθη βλάπτομε τήv κοιvωvία καί 
εϊμαστε έτσι ύπεύθυvοι γιά τίς έπιδράσεις πού σκορπίζαμε γύρω. 
Είvαι ενα πραγμα πού πρέπει vά τό εχουμε σοβαρά ύπ' όψη μας. 
ίδίως όταv βρισκόμαστε στά μέρη έκειvα όπου συχvάζουv έγκλη
ματίες άδίστακτοι. τύποι πού άπαvτώvται περισσότερο στίς χώρες 
της Δύσεως. παρά της Άvατολης ... 

·Όταν όλες οί κακές καί έχθρικές σκέψεις μιας περιοχης συvα
θροιστοι>ν. σχηματίζουν εvα τεράστιο ρευμα δονήσεων, πού μετα
δίδει παντού τά ί'δια βίαια καί έχθρικά συναισθήματα. "Αν τό ρευ
μα αύτό τύχει vά συvαvτηθη μέ εvα άτομο χαμηλης έξελίξεως, τή 
στιγμή πού βρίσκεται σέ κάποιον ψυχικόν έρεθισμό, θά όξύvει 
πολύ περισσότερο τόv έρεθισμό του. καί μπορει τέλος vά τό παρα
σύρει σέ μία πράξη βίας. στήv όποία ποτέ δέv θά έφθανε μόνο του. 
Ή πράξη του πιθανόν vά προκαλέσει τόv θάνατο έvός συνανθρώ
που, καί ό άvθρώπιvος νόμος δέv θά είναι ποτέ ίκαvός vά τιμωρή-
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σει οι.ους έκεί\'οuς πού ύπηρξαν oi άθέατοι συvένοχοί του στό 
έγκλημα. Θά ζήσουν έκεινοι άνενόχλητοι καί θά πεθάνουν κάποτε 
τιμημέ\'οι καί σεβαστοί άπό τήν κοινωνία. ένώ αύτός θά πληριυ,•ει 
σκληρά μές στά κάτεργα. 'Αλλά ό Θεϊος Νόμος είναι έκει καί κρί
\'ει τά πάντα. κάθε συναίσθημα τό ϊδιο δπως καί κάθε πράξη. Είναι 
ό :\όμος της άπόλυτης Δικαιοσύ\'ης. πού άποδίδει στόv καθένα 
τόν καρπό έκείνου πού είχε σπείρει καί μοιράζει στόν καθένα τό 
μερίδιό του στό κριμα του δολοφόνου. Είναι ό 1\Jόμος πού δέν 
άΊνοει τή δύναμη καί τό βάρος πού προστίθεται σέ μία σκι-:ψη 
κακή. έκτοξευμένη άvεύθυνα πρός βλάβη τ11ς κοινωνίας. 

Καί συμβαίνει άκριβώς τό ϊδιο καί μέ τίς μεγάλες καί άγαθές 
πράξΕις. μέ τίς πράξεις του ήρωϊσμοιΊ. δταν π.χ. κάποιος πετάγεται 
μέσα σ· ε,·α καιόμε,·ο σπίτι 11 ρίχ,·εται σ· i'.να όρμητικό ποτάμι. πf.
ριφρονώντας τόν άτομικό του κίνδυνο. n:ροκειμένου νά σώσει ένα 
παιδί τιοι; κινδυνεύει. Π ιθαvόν νά πρόκειται γιά i',να dτομο πού δέν 
έχει τίποτε άπό τήν πάστα του i1ρωα. Λύτός δμως ό ξαφνικός 
ήρωϊσμός του έχει ύποκινηθει μέσα του άπό i',να ρευμα riρωϊκώv 
σκέψεων το- περιβάλλοντός το . Μπορει vά εχει ι'Jποκινηθη r'ιπό 
τό θάρρος το- γιατρο- πού νοσηλεύει μιά μολυσματικ11 άσθέvεια. 
άπό τό θάρρος της νοσοκόμου η της μητέρας πού ι'ιγρυπνουv πάνω 
άπό τό έτοιμοθάνατο παιδί. άπό τό άτομικό καί τό όμαδικό θάρρος 
του άπλοC καί του ταπειvου. πού πράττουν άπλuJς αύτό πού πιση:ύ
ουν σάv άvθρώπιvο καθηκοv τους. άγvοCJΊντας oi ϊδιοι τό μεγαλειο 
κu.ί τήν εύΊέvεια της πρϊι.ξεώς τους. 'Όλες δμως αύτές oi σκέψF.ις 
καί τά συναισθήματα της ανδρείας καί της αύτοθυσίας διασκορπί
ζονται στήv άτμόσφαιρu. πού τούς περιβάλλει. Ζουv έκϊi καί δο
νοCνται. καί δταv ή εύκαιρία παρουσιάζεται. δταv, δπως εϊπαμε. 
i'.να dτομο. θαρραλέο βέβαια άλλ' όχι ήρωϊκό. ?:χει νά άvτψΕτωπί
σF.ι τή φωτιά η τό νερό, δλες u.ύτές οί εύγF.νικές σκέψεις. βρί
σκουν σ' αύτόv τό όργανο καί τήv έκφρασή τους. Ί--Ι <1.vταμοιβή 
έπομέvως καί πάλι άπό τόv θειο Νόμο δέν θά άνήκει μόνον στόv 
ηρωα. άί.ί.ά καί σ· δί.ους έκείvους πού Είχαν συμμετάσχF.ι καί ι:ί
ι.u.ν ύποκιvήσει μέσα του τό ήρωϊκό συναίσθημα καί τήv πρι',ιξη. 

Καταλαβαίνουμε μέ δλα αύτά. πόσο δυνατός F.ivω ό δωμός πού 
συvδέF.ι δλα τά όντα κu.ί τήv έπίδραση ποι'J ό κυ.θ�:vrι.ς μας έξασκr.ϊ 
ύ.κυ.τά.παυστα στό πι:ριβύ.λλοv του ... 

* 

Τό Καθαρτήριο δέv είναι δπως τό φαvτύ.ζf:τu.ι ή Έκκλησία. ή 
διαμονή δλωv έκείvωv πού δέv έζησαν μιά ζωή άγίου. Είναι <1.vτί
θF.τα ή μu.ταθαvύ.τια κατοικία r.κείvωv ποι; ι-:ιzu.v ζήσει βουτηγμέ-
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vοι στήv άμαρτία μέ εvα χυδαϊο καί άσύστολο πάθος, έκείvωv ποιΊ 
ύπηρξαv άκόλαστοι. μέθυσοι. λάγνοι. Τά μι-:γάλα ι�ϊηά σωματικά 
άμαρτήματα έπιβάλλουv τρομερές όδύvες στή μεταθανάτια κατά
σταση. Οί όδύvες δμως αύτές δέv ι':πιβάλλοvται άπό τήv όργή κα
νενός ΘεοιJ, οϋτε άπό κάποιο πvευμα θεϊκης έκδίκησης. γιιηί ό 
Θεός ι:ίvαι μόνον άγάπη καί Mv μπορει παρά vά ι-:ιvαι ό στοργικός 
πατέρας τώv ψυχών ... "Όταν δμως ό άνθρωπος είχε ύποδουλωθη 
κατά τήv γήϊvη ζω11 του στά τρομερά αύτά πάθη, ΠΟ\J πηγάζουν 
άπό τό άστρικό σώμα, τότε αύτά τά ϊδια τά πάθη μF.τά τό θάνατο 
γίνονται άκόμη πιό τυραννικά, ι':φόσοv τό φυσικό σώμα, τό όργανο 
μέσω του όποίου μπορουσαv vά ίκαvοποιοιJνται έχει άφιιvιστη άπό 
τό χέρι του θανάτου. Νά λοιπόν ποιά είναι 11 άληθιvή κόλαση· τό 
άκόρεστο πάθος τοιJ μέθυσου γιά τό πιοτό, του λαίμαργου γιά τό 
φαγητό. του φιλήδονου γιά τίς άπολαt'Jσεις τώv αισθήσεων, δταν 
δλες αύτές οί φλογερές όρέξεις, ποt'ι άποκτουv μετά τόν θάνατο 
άκόμη μεγαλύτερη δι\vαμη, δέv θά μπορουν πλέον vά ίκαvοποιου
vται. Γιατί. μή μπορώντας ι':κεϊ vά r,ρχοvται σέ ι:παφ11 μέ τό άντι
κείμεvο της έπιθυμίας τους. θά φλέγονται άπό τή διαβρωτική 
φωτιά του άνικανοποίητου πάθους. ·Έως δτου κάποτε f.λθι:ι ti ώρα 
vά έξασθεvήσουv άπό τήv έλλειψη τροφοδοσίας καί τελικά ιΎποκύ
ψουν καί vεκρωθουv. 'Άv λοιπόν ?:χομε άφ11σει τά πάθη vά. μας 
(Jποδουλώνουν σ' αύτή τή ζωή καί ό θάνατος έλθει ξαφνικά καί 
μας καταλάβει, τό Καθαρτήριο θά μας έπιφυλάξει δοκιμασίες 
σκληρές. γιατί αυτός είναι ό Νόμος έκεινο πού σπείpαμε αϊηό θά 
θερίσουμε. Εϊμαστε έμεϊς οί ί'διοι οί δ11μιοι του έαυτου μας καί μό
νον άπό καθαρή τρέλα μας μπορουμε vά άφεθουμε στή ματαθαvά
τια αυτή ταλαιπωρία ... "Όσοι δέν είναι άπό τήv ϊδια τή φύση τους 
διεστραμμένοι. δσοι δέv έχουν έπιδόσεις καί συγκινήσεις χυδαϊι-:ς 
θά άπολαύσουv μετά τό θάνατο. στόν έvδιάμεσο κόσμο. μιά γαλή
νια ευτυχισμένη κατάσταση. 

* 

Κάθε πρωϊ. μόλις ξυπvαπ. πρίv βγ11τε έξω καί άvακατευθ11τε 
μέ τούς άνθρώπους, προσηλώστε τόν νου σας έπί δύο, τρία. τέσσι:
ρα η πέντε λεπτά άvάλογα μέ τήν ίκαvότητά σας στή νοητική συ
γκέντρωση. έπάvω στήv άρετή πού ποθειτε νά άποκ:τήσετε. Έπα
ναλαμβάvετε τήv τακτικ11 μέ έπιμονή. χωρίς vά τήv διακόπτετε 
οϋτε μία ήμέρα ... Κάθε ήμέρα, σάv αύτόματα. θά ξαvαπέφτετε στό 
έλάττωμα πού ζητατε νά διορθώσετε· μή τό σκέφτεστε δμως έκ 
τώv προτέρων. συνεχίστε χωρίς διακοπή κάθε πρωϊ τή συγκέ
ντρωση στό ποθητό άποτέλεσμα. 
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"Ας · ποθέσουμε δτι έπιδιώκετε vά άποκτήσετε τό προτέρημα 
της ύπομοvης καί διαλογίζεσθε κάθε πρωϊ έπάvω σ· αύτό. Κατά τό 
διάστημα της ήμέρας. κάποιος θά σας κάνει άσφαλώς vά χάσετε 
τήv ύπομοvή σας. 'Εκνευρίζεστε. άπαvτiiτε μέ θυμό. άλλά ταυτό
χρονα ή σκέψη της ύπομοvης έρχεται στό νου: «'Ώ. καί ηθελα 
τόσο πολύ vά τήv άποκτήσω ... ». Μήv άπελπίζεστε. 'Όταν θά έχετε 
διαλογιστη έπί τέσσερες η πέντε ήμέρες. τή στιγμή πού τά λόγια 
του θυμου θά ξεφεύγουν άπό τά χείλη σας. θά έπαvαλαμβάvετε 
πάλι μέσα σας: «Καί ηθελα νά γίνω άτάραχος ... ». Συvεχιστε καί 
πάλι μέ καρτερία. καί ή σκέψη της ύπομοvης καί της άταραξίας 
δέv θά άργήσει vά παρουσιάζεται στό νου σας. προτου οί βίαιες 
λέξεις του θυμου προλάβουν vά έκτοξευτουν. κάνοντάς σας νά συ
γκρατειτε τόν λόγο σας. αν όχι καί τή σκέψη σας. Έξακολουθη
στε άκόμη χωρίς διακοπή. ό χρόνος πού θά άπαιτηθη δέν έξαρτii
ται παρά μόνον άπό τή δύναμη της συγκεντρώσεως καί τήv ένταση 
της σκέψεως. Άργά η γρηγορώτερα. τό έλάττωμά σας θά έξαφα
vισθη τελείως, παραχωρώντας τή θέση του στήν άντίθετη πρός 
αύτό άρετή. Θά άρχίσετε νά διαπιστώνετε τότε δτι κατά ένα τρόπο 
έντελώς αύτόματο θά άπαvτiiτε στίς προκλήσεις μέ αύτοκυριαρ
ϊ..ία. στήv όργή μέ άταραξία. Θά έχετε δομήσει μέσα στό νοητικό 
σώμα σας τήν άρετή πού εϊχατε τόσο πολύ έπιδιώξει ... Ό νόμος 
ειναι άναλλοίωτος καί όπωσδήποτε ή έπιτυχία θά έλθει. Μπορου
με έτσι. άφου γνωρίσουμε τή λειτουργία του. νά άποκτουμε τό ένα 
μετά τό άλλο δλα τά προτερήματα καί δλες τίς έπιθυμητές ίδιότη
τες. συγκεντρώνοντας τήv προσοχή μας σέ κάθε ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό μας. έως δτου διαπιστώσουμε κάποτε δτι προσεγγίζα
με πρός τό άνθρώπινο ίδεώδες μας. 

* 

Μία άλλη πολύτιμη συνήθεια είναι ή πειθαρχία της σκέψεως. 
Πόσοι άπό μας τήν έπιτυγϊ..ά.νουv έστω καί �)ς εvα σημεi:ο; Εϊμα
στε ύποϊ..είριοι του vοητικου μας καί ή άπόδειξη είναι πολϊ, εϋκο
λη. Μ ιά στενοχώρια μας έμποδίζει νά κοιμηθουμε. 

"Αν αύτό συμβαίνει είναι γιατί τό νοητικό μας μας έξουσιάζει. 
έvώ θά έπρεπε vά τό έξουσιάζουμε έμεi:ς, θά έπρεπε vά είναι ό 
ύπηρέτης μας μέχρι τέτοιου σημείου ώστε. αν κατά τό διάστημα 
της ήμέρας είναι άvάγκη vά άπασχοληθουμε μέ τή στενοχώρια 
αύτή. τήv ώρα του ϋπvου vά εϊμαστε ίκαvοί vά τήν έξορίσουμε άπό 
τόv νου μας. Θά έπρεπε νά εϊμαστε σέ θέση νά τήv άvτιμετωπίζου
με ψύχραιμα. χωρίς νά της δίνουμε τό δικαίωμα vά είσχωρει μόνη 
της μές στόv νου μας καί vά έξαvτλεi: τίς δυνάμεις του. Θά. έπρεπε 
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vά εϊμαστε πάντοτε τόσο κύριοι του νου μας, ώστε vά μή ταραζό
μαστε ποτέ άπό τίποτε. Ειvαι άποδεδειγμέvο δτι οί έγνοιες φθεί
ρουν τόv άνθρωπο, ή έργασία ποτέ. Οί στενοχώριες έvεργουv σάv 
τήv κίνηση μιας μηχαvης, πού οί ρόδες της γυρίζουν στό κενό καί 
φθείρονται έτσι πιό γρήγορα, παρά δταv ή μηχανή λειτουργει κα
νονικά. Ό έγκέφαλός μας είναι κι' αύτός μιά μηχανή. "Ας μήv έπι
τρέπουμε στίς σκέψεις μας vά τόv καταποvουv δταv δέv έχουν τί
ποτε vά άποδώσουv. 'Έχομε ύποχρέωση vά φυλαμε τήv πόρτα καί 
τό κλειδί του έγκεφάλου μας καί vά άφήvουμε έξω άπό αύτόv, δ,τι 
δέv είναι άvαγκαιο, κάθε τί πού δέv έχει χρησιμότητα σέ μιά όρι
σμέvη στιγμή. ά τι απαιτει η σοφία: ά μήv σκέπτεται ποτέ κα
νείς εvα πραγμα στενόχωρο, παρά μόνον δταv χρειάζεται vά έπι
στρατεύσει δυνάμεις γιά τήv άvτιμετώπισή του. Τ ύ vά συγχίζr.ται 
καί vά στενοχωριέται κανείς ίσοδυvαμεί μέ τό vά άvασκαλει;ει τή 
θλίψη. Σταματειστε αύτή τή συνήθεια, ι'iv δίνετε σημασία στή δύ
ναμη της σκέψεως. Τό νοητικό vά βρίσκεται κάτω άπό τόv έλεγχό 
μας καί vά ύπακούει στή βούλησή μας. 

* 

Δέv ειvαι δυνατόν vά ζήσει ό άνθρωπος μέ σύνεση, μέ άξιοπρέ
πεια, μέ συνέπεια. ι'iv δέv έχει μέσα του ενα ίδανικό, πρός τό όποιο 
vά άτεvίζει, εvα ίδαvικό πού vά του είναι πιό προσφιλές άπό κάθε 
τί άλλο στόν κόσμο ... "Ας έχουμε δλοι εvαv σκοπό στή ζωή. "Ας 
μή τήν διασχίζουμε άσυλλόγιστα, άvεύθυvα, μηδαμινοί καί ανάξιοι 
του όvόματος «άνθρωπος)). "Ας μή δίνουμε τό δικαίωμα vά σκέ
πτονται γιά μας έκεί πάνω: «Αύτοί καθυστερουv άκόμη πολύ στό 
άvθρώπιvο στάδιο ... )). "Ας έχουμε έμπρός μας εvα ίδαvικό κι ας τό 
λατρεύουμε. "Ας τό λατρεύουμε περισσότερο μέ τήv ϊδια τή ζωή 
μας, μέ τίς σκέψεις καί τίς έπιδιώξεις μας, μέ τίς πράξεις καί μέ τά 
λόγια μας. Τότε ή ζωή θά πλησιάζει όλοέvα καί περισσότερο πρός 
τήν όμορφιά. πρός τήν ίσχύ καί τή σοφία αύτου του ίδαvικο - . 
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Γιά ολα τά πράγματα ό άνθρωπος μπορει νά άμφιβάλλει καί σέ 
πολλά vά μ11v έχει τή δύναμη vά πιστεύει. Γιά εvα μόvο δέv του 
έπιτρέπεται vά άμφιβάλλει: ·Ότι ύπάρχει γύρω του ε,•ας κόσμος 
άπό τίς ούσίες του όποίου συvτηρειται καί άπό τή θέα του όποίου 
θέλγεται καί έμπvέεται. Oi αίσθήσεις του καί 11 γνωστική iκαvό
της του τόv πληροφορουv. έξ άλλου. οτι στή φι1ση ύπάρχει μιά 
τάξη πραγμάτων. Γιά vά ύπάρχει μιά τάξη σταθερ11 καί άναλλοίω
τη πρέπει vά πιστέψει πώς αύτή είvαι άπόρροια νόμων πού λει
τουργουv στή φύση. 

"'Αν δέν ύπηρχαv vόμοι. πού νά λειτουργουν σταθερά θά άπέ
βαινε άδύ\'ατη ή γνώση των φαιvομέvων της φιΊσεως. Θά ηταv 
αvι::φικτη 11 παρατηρουμέvη άρμοvία του σύμπαντος. τήν όποία 11 
ά,•θρώπινη ίκανότης κατορθώνει vά έλϊγχη καί vά r'ιπολαμβάvη 
διά μέσου των αίσθήσεωv καί της φαντασίας. Ή φαντασία δέ. τήv 
όποίαν oi ίivθρωποι ύποτιμουv ειvαι μι6. λεπτότατη λειτουργία του 
νου. τήv όποίαv έκδηλώνουv μόνον oi άγvr.ς καί ίσχυρr.ς διάνοιες. 

Άλλά καί αύτή ή άρμοvία δέν είναι παρά νόμος πρωταρχικός 
μάλιστα της ύπέρτατης έκείvης ούσίας. χωρίς τήν όποία δr.v θά 
ύπηρχι; οϋτε μορφή. οϋτε έξέλιξη. οϋτε vόηση. οϋτε συνείδηση. 

Άλλά τί είναι άρμονία: Άρμονία ι;ίvαι ό Νόμος της αίθερίας 
οι;σίας. ό όποιος διακανονίζει τίς μεταξύ τCJ)V ούσι&)ν. τ&)v μορψCJ)V 
καί το)ν συνειδήσεων σχr.σεις μέ τόv σκοπόν ό'Jση: μ�: n1v άλληλε
πίδρu.σή των vά. έπιτυγχάvεται ή έξέλιξη καί ή τελι-:ιοποίησή των. 

Έκειvος δέ πού θά έvεβάθυvε στό περιεχόμι-:vο του ώς ίivω νό
μου καί έvεστερvιζόταv τίς βαθύταη:ς έννοιες του. είμαι βέβαιος 
πu)ς θά κu.τuψθωvε vά συλλάβη τό vόημα το - μεγάλου νόμου της 
θείυς άρμοvίας καί θά αίσθαvόταv vά μεταβάλλωντω oi σκr.ψ:ις 
του καί vά μεταμορφu)vωvται τά συναισθήματά του. Θύ. ύ.ντιλrψ
βαvόταν νά έκπηγάζη άπό τό κέντρο του Είvω του τό αϊσθημα της 
ίφμοvίας τό όποιον οί ίiνθρωποι μεταφράζουν μέ τή λf:ξη rlyriπη. 
Θά έκπη'{άζη. λέγω. ώς νόμος της ψυχης του κu.ί οχι vr1. έκδηλώ
νεται σάv ηθικό χρέος. 

Τότε καί μόvοv ό άνθρωπος θύ. έφθανε στήv κατάσταση έκείνη 
νύ. ύ.γαπα κ6.θε μορφή καί κύ.θε συνείδηση. χωρίς νύ. περιμέvη καί 
oi ίiλλοι νύ. τόv ύ.γαπουv. Ή ύ.γύ.πη του θύ. ι::'ίvαι ή τροφή της ψυ-
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χ11ς του. γιατί μ{: cι.ύτ11 Οιί. μΕγαλιΊνr:τu.ι καί 06 (1.vυψιίJvr,τυι. Ί I πιφι
φr6νηση Ί(�}\' r.ίλλων. ή \)ΠΟτίμηση. ό φθό,•ος. τό μισυς. δr,ν 06 
βροιιν πιϊι Οέση οίiη: στ6 νοιι του. μιί. υιϊπ: καί στήv κιφδιϊι του. 
Γιιιτί ολιι. α1'ιτϊι ι:ιναι μορμολύκεω. σκιές, riρνηση, χ(ως καί σκό
τος. ποι', δι:ν μπορουv vιi στuθοuν έκϊί ποι'ι έκδηλιίJθηκι: καί λr:ι
τουργι-:ι 6 ν6μος της ϊφμοvίας. 

Ί 1 (ιγ6πη. γιίί. νίί. ι:κδηλωθ11, δι:,· πρr.πι:ι vα ι:χη σιί.ν κίνητρο 
τήv σκοπιμότητα, οϋη: τήν ϊ1.v6γκη 1ϊ τό χρέος η τό δ�:ος. γιιi νιi 
mιμμοrφωθη στήν ι:πιταγ11 ί:,•ός οντος ιJπι:ρτι:ρου του άvθρίJJπου 1ϊ 
στήν άπαίτηση ι':νός συστ11ματος ήθικης Ι(αί κοινωνικης σκοπιμό
τητος. "Οχι 1 Ί--Ι ι'ιγάπη πρι:πει vύ. Εινu.ι ό καρπός μιας ώριμης ψυ
χης. Καί 11 ώρίμαvση έπι:ρχι:ται. όταν ι:πιτι'Jχουμι; ν6 λ1:ιτο1φγ11ση 
μι:σα μας ι'J μι:γιiλος νόμος της rφμοvίας. 

Ί I άγάπη ποι'J δέν 1:χr.ι διακrίσι:ις. ορια καί δρους, ποι'ι ι:κδη
λιίJνι:ται ιικόμη καί γιά r.κr:ίνους ποϊι διατίθΕνται rφνητικci γιά μιχς. 
κατορθιίJνι:ι νϊι r1.φοπλίζη 111ν άρνηση ποι'ι στρι:φΕται r.ναντίον μας. 
Όφι:ίλω νά άγαπιο όλους άδιαφορώντας έάν οί άλλοι μϊ: άγuποιJν 
η μι: μισοιιν. Πρr.πει νά προσέχω (ίJσπ: νά μ11ν προκαλοJ κανένα. ν(ι. 
μ11ν ι"ιποτιμώ καί νά μήv ένοχλιο ποτέ κανένα μέ τοι'ις λόγους μου. 
μέ τίς πράξι:ις μου τΊ καί μέ τή σκέψη μου. Άντίθετα. πρέπει νά ει
μαι πάντα άνεκτικός. έπιεικτ)ς. γλυκύς καί νά βοηθώ όλους. ώστε 
νά άvαν1)ψου,· καί νά προοδr.ιΊσου,1

• ·Έχε πάντοτε ίJπ' οψη σου τά 
έξτ1ς: Έάν θέλης νά σέ άγαπουν. δώσι: σύ πρώτος άγάπη, άγιiπη 
καθολική. Ά γάπα τό παν καί τό παν θά σέ πι;ριβάλη μέ στοργή 
καί άγάπη. 

Στ11ν έννοια της άγάπης πιφιέχεται, άσφαλώς. καί ή έννοια του 
νόμου της Έλευθερίας καί της Δικαιοσύνης. Γιατί όταν άγαπώ θά 
ειμαι δίκαιος καί θά σέβωμαι τήν έλευθερία του άλλου. 

·.-1 πιί τιί βιβλιΊι ιι Τιί σημι:ιωμιιτιiμιο ι:11ιί; μιiστοιJ».

Πρέπει νά βοηθαμε δσο μποροιιμε αύτούς πού άδικουνται καί 
νά μήν άδιαφορουμε. Γιατί αύτό μi:v ειvαι δίκαιο καί καλό. έvώ τό 
άvτίθετο ειvαι άδικο καί κακό. 

_IH.\IOKJJ/TO}' Γ-11,()οί. �-τοβαiοΙJ .. \-1S. 43J 

(. Ιδιι.:εο.111:1·οισι τιμωμέει11 ι-:ατά δ1j11αμ11· /JJΙj ι.:αι' μιj παριέ1•αι· τιi μέν ;·dρ 

τοιοιιτο1• διϊαιον καi άϊαΟιJΙ'. τιJ δέ μιj rοωυτο1· αδικο1· καi κακιί1•J. 



ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Τό συμβουλεύειv είς τό άγαθό είναι ήθικ11 · ποχρέωσις 
παντός άνθρώπου. άλλά τό έπιβάλλειν είς τούς άλλους νά 
πράττουν ο.τι ό έπιβάλλων βούλεται. τουτο είναι αύθαιρεσία 
κωλύουσα τήv έλε θέρα έvέργεια τώv ψυχϊυv . 

. ϊ .\ΛΓΟl. (Ό κrίτοι/\ι!:; τοiΊ � . .'ιίμπαντο:;J 

Πάντα έβλεπα τή Δικαιοσύνη του Θι-:ου vά έκδηλώvεται 
άργά η γρήγορα καί οί κακοί νά π:λειώνο v άθλια. 

Λ.·1 ιΙ ιο::.-τ;,ο ΙΌ {1ί'Ι'ωστο:; διδrίσ/\ϊli.ο:; Κιιί.[()σφο) 

ΚάθF: έvατέvισις πρός τά άvω καί κάθF: άγνός πόθος προ
καλο -ν εvα κpαδασμόν στόv αίθέρα. Τοι'ηο συλλαμβάvουv οί 
δέκται τόJv τελείων ύπάpξεωv καί ούδέποτε τόν άφ11vουv 
;,:ωρίς άπάντησιν. 

f. !J .. /:C,-/,1//}.,' (// 2,·φι>ς f.πrωσι: \'(1 σΙ'//i .. .)

Οί καλοί τρόποι. ;,:ωpίς ειλικρίνεια. είναι σά μιά ώραία 
γυναίκα πεθαμένη. Ή ειλικρίνεια πάλι. χωρίς ι:ύπρέπι;ια καί 
τρόπο ς καλο · ς. μοιάζει μέ ;,:ειpουpγικό μα;,:αΊpι άποτελε
σματικό. ά.λλά δυσάpωτο. Ή εύθύτης μέ άβpοφροσύvη ι;ιναι 
θαυμαστή καί καρποφόρος. 

,,// ..ι ϊΤΟ/JΙΟΓΡ.'ΙΦ/:1 ι-.,·ο::.· ιΊΟΓf.:Ι» 

'Όταν i-:vα ατομο ε;,:Ει πιφισσόπ:ρα άπ' οσα χρειάζεται, 
καί δέν τύ. μοιράζεται μ' έκείνους πού έ;,:ουν tΊ.νύ.γκη. τά κλέ
[�F:ι άπό τή γη. άπ' αύτούς πού τά ;,:pr.ιάζοvται. 

,,f:Ίl.ΛΙΩ!ΊΙ ::.τιι Φ/Λ()),,Qφ/Λ πι::.· ιΊΟΙΚΛ)) 

Στή ζωή δέν πpοέ;,:ει τό κήρυγμα. άλί.6 τό βίωμα. ΜΕΤα
μοpφωθητε έσωτεpικti. καί t.Jστεpα μποpι:ιτr: vύ. μιλήσετι: 
r:ξωτεpι κύ.. 

Κ Ι'ΙΠ1.'Λ ΜΟ ΥΡΊΊ 



f.:ι3ριι:, ιί προσωχιί μου ι:lνω αιjτιί: 
. Ιιίς μου τιί διjνrψ η �·ά ι3πιιφι:ρω ri 1 1rUαφμα χrψι:; και' λι>πι:ς 
, ως μιJυ τιί διiνrψ η νri ι-:riνω τιί�· ιiί'ιiπη μου ι(ιψπιJφι5ιΗ1 

στήν ύπηρι:σι'α . 
. ω; μοιι τιί δι31 111,11η 1

111 μιί�• ιiπιψ1·ιι:μω ποτι: τιj φτωχιi ιωι' 
11ιi μψ ι γο�ιιπi(ω ΠιJτι: στι5ν δtJ\'(lT!). 

Διjς μου τιί διΊ11αμη νιi Ι!ψιv11ω τι> νοιι ψη).ι5τι:μα riπι> τιί11 

ιωΟημι:ρι� ιιί μηδιψι11ι>τητα. 
Ι'.-Ι.\!ΙΙΙΊΓ:ΙΧ·ΙΘ Ί.-ιπ..:οι'

ΠΙΚΡΟ ΔΡΑΜΑ 

Ψυχοεvστικτιακά τά κίνητρα τώv άvωμάλων ατομωv. τϊυv 
όποίων τά βιώματα τά καταδικάζει ή ήθική της κοινωνικ1iς μας 
ζωης. 

Κυριαρχουvται άπό τό βιολογικόv ατομοv καί όχι άπό τόv αv
θρωπο της κοινωνίας πού ύποτάσσει τό «θέλω» στό «δέv πρέπει». 

Τό σ�-:άνδαλο τοt1 πρώην ίερέως ΑΔΑΜΑΡ/-1 μέ 9 χρόνια φυλα
κ11 «ώς βιασ111ς παιδιών». θά πρί-:πει νά μας δίδε1 μαθήματα διά 
τήν έκλογ11ν νέων κληρικών μας. Οί πάσχοντες είναι άξιολύπητοι 
καί περισσότερο οί γονεις των καί ή οίκογένειά τους. Δρα.μα' 

Χρειάζονται κοινωνικήν βοήθειαν καί άvθρωπίvη κατανόηση 
ιί>ς πάσχοντες ... 

.-Ιι'ι>ι:πι,ιιιύτατος, LΛ,\'Ol ΙΌ }ΊΌ ΥΤΛl. 
1)/;"/Ί�ΟΪΊ'. .\Ι/CΊΙ 



ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΜΕ ΤΟ «ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ» 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΛΝΝΙΔΗ 

Ο ΑΝθΡΩΠΟΣ πάντοτε έπεζήτησε τήv έπικοιvωvίαv αύτου 
μέ τό καλούμεvοv «ύπερπέραv». Τόv προσελκι'Jει τό άγvωστοv καί 
θέλει vά πληροφορηθη γιά τήv μεταθανάτια κατάστασι των ψυ
χών. γιά τίς συvθηκες του άλλου κόσμου. γιά τό μέλλον. Τουτο ει
ναι αί'τημα. ήμπορει vά πη κανείς. πάρα πολλών άvθρώπωv. έάv. 
βέβαια. έξαιρέσουμε τούς ορθολογιστικούς τύπους. τούς έγκεφα
λικούς. πού οί περισσότεροι άπ' αϊηούς δέv δέχονται ζωή μετά θά
νατον. 

Τά κίνητρα πού ώθουv στήv έπιζήτησι της έπικοιvωvίας αύτης 
ειvαι πολλά καί ποικίλα. Άρχίζουν άπό πολύ χαμηλά. μέ σκοπό τά 
ύλικά ώφελήματα. καί φθάνουν σέ άνησυχίες καθαρά πνευματικές. 
φιλοσοφικές θά έλέγαμε. 

Γιά τήv μετά θάνατον ϋπαρξι καί γιά τόv κόσμο των ψυχών. 
των πνευμάτων καθώς λέγουν. ύπάρχει παvαρχαία καί παγκοσμία 
παράδοσις ύπό διάφορες έκδοχές, θρησκευτικές η φιλοσοφικές. 
"Όλες οί γνωστές θρησκειες καί πάντες σχεδόν οί φιλόσοφοι δέ
χονται. κατά εvα οίονδήποτε τρόπον. τήv έπιβίωσιv της ψυχής του 
άνθρώπου μετά τόv θάνατον. Ύπάρχουν όμως συστήματα η σχο
λές πού δίδουν καί περιγραφές άκόμη γιά τήv μετά τό θάνατον 
ζωή καί γιά τό πως λ.ειτουργει ό κόσμος των πνευμάτων. Οί περι
γραφές όμως πού δίδει κάθε σχολή εivαι διαφορετικές άπό έκειvες 
πού δίδουν οί άλλες. "Όλα αύτά εivαι έλκυστικά. βέβαια, γιά πολ
λούς άvθρώπους. πού σχηματίζουν έτσι πίστεις. οί όποίες δέv ει
ναι ευκολο vά έλέγχωvται. 

*** 

Γιά τήv φίισι του ύπερπέραv, γιά τό όποίοv τόσα καί τόσα έχουν 
λεzθη. ύπάρχει καί πηγή σοβαρά .. Η πηγή δέ αύτή ειvαι έκείvη πού 
εύρίσκουμε σέ όλες τίς έσωτερικές παραδόσεις της άρχαιότητος. 
Καί ή συμφωνία αύτή εivαι άκριβο)ς τό στοιzείοv έκείvο πού προσ
δίδει βαρύτητα καί κυρος είς τό περιεχόμενον της έσωτερικης πα
ραδόσεως καί έπάvω στό θέμα αύτό πού έξετάζουμε. 
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Άς πάρουμε λοιπόν τήv έσωτερική παράδοσι της άρχαίας 'Ελ
λάδος, βγαλμένη άπό τήν σοφία των ναων, πού είναι πλησιέστερη 
πρός ήμας καί τήν όποία ήμπορουμε καλλίτερα άπό κάθε άλλη vά 
έννοουμε: 

'Ένας σύγχρονος μύστης, πού εiχε μελετήσει βαθιά τήν έσωτε
ρική έλληνική παράδοσι, ελεγεν ότι, κατά τούς άρχαίους μύστας, 
δύο εivαι οί χώρες στίς όποιες κατοικούν οί ψυχές μετά τόν θάνα
τον. Ό 'Άδης καί ό Όλυμπος: Οί χώρες του σκότους καί οί χC:ορες 
του φωτός. Κάθε ούσία των κόσμων, κατά τούς μύστας έκείνους, 
πού δέν έξεδήλωσεν ή ίδια φως, καί έτσι δέν έγινε αύτόφωτη, εί
ναι αδης. Καί κάθε ψυχή πού δέν φέρει φως, έπειδή δέν τό έξεδή
λωσε, δέν ήμπορεί παρά μετά τόν θάνατον του όργανισμου της νά 
έλθη έκεί όπου ύπάρχει ή άvαλογία της. Άφου δέν έχει φως, θά 
έλθει στόν 'Άδη. 

Ποίοι όμως εiναι έκείνοι των όποίων οί ψυχές δέν έξεδήλωσαν 
πνευματικόν φως, ώστε ή δυναμική τους κατάστασις νά είναι τέ
τοια πού ή θέσι τους νά είναι στόν Όλυμπο; 

Γιά τό ζήτημα αύτό, τό τόσον θεμελιώδες, ύπάρχουν άρκετές 
μαρτυρίες πού διερμηνεύουν, πού έπεξηγουν, τήν άρχαία παράδο
σι. Έτσι, ό Πλάτων στόν «Φαίδωνα» φέρει τόv Σωκράτη νά λέγη, 
μαζί μέ άλλα. λίγο πρίv του θανάτου του ότι, άπό τά παλιά χρόνια, 
έκείνοι πού ϊδρυσαν τά μυστήρια, πού δέν είναι άνθρωποι τυχαίοι, 
έλεγαν μέ τρόπο συμβολικό πώς ό άμύητος καί άτέλεστος πηγαί
νει στόν 'Άδη, όπου ήμπορεί νά εύρίσκεται καί μέσα στό βόρβορο 
άκόμη, άνάλογα μέ τίς πράξεις του, ένφ έκείνος, πού έξαγνίστηκε 
καί έμυήθηκε βαθιά, θά κατοική μαζί μέ τούς θεούς. «Οί τάς τε
λετάς ήμίν ο�τοι καταστήσαντες ού φαύλοι τινες εiναι, άλλά τφ 
όντι πάλαι αίνίττεσθαι ότι ός άν άμύητος καί άτέλεστος έν 'Άδου 
άφίκηται, έν βορβόρφ κείσεται, ό δέ κεκαθαρμένος τε καί τετελε
σμένος έκείσε άφικόμενος μετά θεων οίκήσευ>. 

Ό 'Ομηρικός πάλιν ϋμνος πρός τήν θεάν Δήμητραν λέγει, ότι 
έκείνος πού θά μείνη άμέτοχος των μυστηρίων, δέν ήμπορεί νά 
έχη τήν ίδια τύχη μετά τόν θάνατον μέ τούς μεμυημένους. Ό δέ 
Σοφοκλής θεωρεί τρισολβίους έκείνους πού έμυήθησαν, διότι μό
νον αύτοί θά ζουν μετά θάνατον, ένω γιά τούς λοιπούς τίποτε δέν 
θά είναι εύχάριστο στήν άλλη ζωή. 'Επίσης καί ό 'Ισοκράτης λέ
γει πώς όσοι πέρασαν άπό τά μυστήρια είναι αίσιόδοξοι γιά τήν 
μετά τόν θάνατον ζωήν. 

Άπό όλα αύτά δίδεται, καθώς νομίζουμε, μία είκόνα άρκετά 
σαφής των όσων περιελάμβανεν ή έσωτερική παράδοσις γιά τήν 
μετά θάνατον κατάστασι των ψυχών. Μόνον όσοι έξαγνίσθησαν 
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πραγματικά καί έμυήθησαν βαθιά, ζουν έκεί πνευματικήν ζωήν, 
ζωήν αίωνίαν. πού ξεπέρασε τόν τροχό τών γεννήσεων. Μετά 
θεών οίκούσιν. Καί αύτοί είναι οί όλίγοι, οί πολύ όλίγοι. 

Γιατί. παρ' δσα λέγομεν. είναι πολύ δύσκολο γιά τόν άνθρωπο 
ν' άποβάλη «τόν ρύπον τών παθών καί τών προλήψεων», ώστε νά 
ήμπορέση νά άτενίση πρός τό φώς, πρός τήν αίωνίαν καί χωρίς 
πάθη ζωήν. Ή ψυχή τού άνθρώπου προέρχεται άπό τό σκότος. 
άπό τό ζωώδες, δέν είναι ούρανοκατέβατη, ή ούσία της είναι σκο
τεινή. Ή μοίρα της δμως είναι ή τελειοποίησις, τό φως. Ό δρόμος 
της είναι άπό τήν Δύσι στήν 'Ανατολή. δταν δέν άντιδρα ό ιδιος ό 
άνθρωπος στό φυσικό νόμο, πού φέρει τά πάντα σέ πρόοδο, σέ 
άνέλιξι. 'Εμείς δμως οί άνθρωποι μέ τούς έγωϊσμούς μας, αύτή τήν 
λερναία ϋδρα μέ τά τόσα κεφάλια, μέ τίς μικρότητές μας, μέ τά 
συμφέροντά μας, μέ τίς τόσες καί τόσες κακίες μας, είναι δύσκολο 
νά γίνουμε 'Ηρακλείς καί νά έπιτελέσουμε άθλους έναντίον τού 
έαυτού μας, τόν όποίον εύρίσκουμε χίλιους τρόπους γιά νά δικαιο
λογήσουμε. Ήμπορεί νά τό έπιθυμούμε. άλλά πόσες φορές οί άδυ
ναμίες μας μας φέρνουν πίσω. 'Αποτελούν άληθινό φράγμα, πού 
δέν ήμπορούμε νά διαπεράσουμε! 

Ζούμε έπίσης μέ τίς προλήψεις μας, μέ ίδέες πού πολλές φορές 
σχηματίσαμε χωρίς σκέψι, άβασάνιστα, πού δέν ήμπορούμε η δέν 
θέλουμε νά τίς μεταβάλλουμε, μέ ό,τι καί άν άκούσουμε, μέ ό,τι 
καί άν μάθουμε. Προλήψεις δογματικές, προλήψεις άπό τήν έπι
στήμη μας, κοινωνικές, φιλοσοφικές καί τόσες άλλες. Άλλο 
φράγμα πάλι αύτό, άδιαπέραστο! 

Πώς λοιπόν μέ όλες αύτές τίς άτέλειές μας θά ήμπορέσουμε νά 
άτενίσουμε πρός τό φως; Οί σχηματισμένες γνώμες μας, γιά νά τό 
πούμε κάπως συμβολικά, είναι βαρειές σάν μέταλλα πού δέν ήμπο
ρούμε νά τά άφαιρέσουμε άπό έπάνω μας, νά τίς κουνήσουμε, νά 
τίς συζητήσουμε, νά τίς άποβάλλουμε, νά τίς κρίνουμε μέ θάρρος 
καί είλικρίνεια. Οί άδυναμίες μας πάλι, οί έγωϊσμοί μας, οί φιλο
δοξίες μας, τά συμφέροντά μας, είναι γιά μας ίερά καί άπαραβία
στα. 

Αύτά είναι τά έμπόδια πού θά έπρεπε νά περάσουμε γιά νά άτε
νίσουμε τήν άλήθεια καί νά προσδοκώμεν έλευθερίαν πνευματική. 

*** 

Κ�ί έτσι, καθώς βγαίνει άπό αύτά πού άναφέραμε στήν άρχή, 
πού είναι παρμένα άπό τήν έσωτερική σοφία, όταν ό άνθρωπος 
φθάνη μιά ήμέρα στό τέλος της ζωής του, ή ψυχή του άπομένει μ' 
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αύτές τίς άτέλειες, πάθη, προλήψεις καί πλάνες λογης-λογης. Αύ
τές παίρνει μαζί της, αύτές τίς ίδέες διατηρει καί μετά τόv θάνα
τον. Γιατί πως ήμπορεί vά τίς μεταβάλη τότε πλέον άφου έπαυσε 
vά ζη; Καί δταv της δοθουv περιστάσεις κατάλληλες, αύτές τίς 
ίδέες θά μεταδώση κατά τίς περίφημες <<έπικοιvωvίες» πρός έκεί
vους πού ζητουv vά μάθουν γιά τήv μεταθανάτια ζωή. Γι' αύτό, 
άπό δσα πληροφορούμεθα, οί διάφορες «άvακοιvώσεις» μέ όποιον 
τρόπο καί άv παίρvωvται, εivαι τόσον άvθρωποκεvτρικές, τόσον 
χαμηλές. Γιά πράγματα καί ζητήματα κοινά, ήθικολογίες τετριμ
μένες, φιλοσοφία πολύ εύθηvή. 

Έάv σταματουσαv δμως τά πράγματα εως έδω θά ηταv ισως 
καλά. Άλλά ύπάρχουv καί περιπτώσεις, πού δέv εiναι άσυvήθεις, 
πού ή έπικοιvωvία γίνεται, καθώς φαίνεται, μέ ψυχές κακές, πονη
ρές, άvθρώπωv πού έζησαν μέσα στήv κακία, στό έγκλημα, στήv 
πανουργία, στό ψευδος, στήv πνευματική άκολασία, στήv άρvησι. 
Αύτές οί άρvητικές ψυχές, πού άποτελουv τό βόρβορο του 'Άδου, 
δπως λέγει ό Πλάτων, θά μεταδώσουν εiς τούς άφελείς πού 
ζητουv τίς έπικοιvωvίες μέ τό ύπερπέραv, μέ τρόπο πραγματικά 
διαβολικό, άρχές ήθικης στήv άρχή, (έχουμε τόσα παραδείγματα) 
ώστε νά κατακτήσουν τήv έμπιστοσύvη τους καί κατόπιν μέ πολλή 
τέχνη άρχίζουv vά τούς βεβαιώνουν, ότι αύτοί η καί ό κύκλος τους 
εivαι οί «κλητοί» εiς τούς όποίους θά μεταδοθη ή άλήθεια άπό τά 
πνεύματα. Χρησιμοποιούν μεγάλα όνόματα γιά vά δώσουν κυρος 
στίς άvακοιvώσεις τους, άφου κάθε έλεγχος της ταυτότητός των 
ειvαι άδύvατος. Τούς λέγουν ότι ό ρόλος τους εivαι μεγάλος, άv
θρωποσωτήριος. Κατόπιν άρχίζει ή μετάδοσις παραδόξων πληρο
φοριών γιά τό ύπερπέραv, όδηγιωv καταχθοvίωv, φιλοσοφικών 
ίδεωv άμφιβόλου σοβαρότητος. Καί έτσι βλέπουμε άvθρώπους σο
βαρούς (όλα αύτά εivαι παρμένα άπό τήv πραγματικότητα) μέ 
ηθος, έπιστήμοvας, φιλοσοφουvτας, vά πέφτουν θύματα αύτωv των 
άvακοιvώσεωv, vά φαvατίζωvται καί τέλος vά γελοιοποιουvται. 

'Εκτός άπό αύτά, ύπάρχουv. ώς λέγεται, καί κίνδυνοι μεγαλύτε
ροι. Δέv γνωρίζουμε τούς νόμους αύτωv των έπικοιvωνιωv, άλλά. 
άπό όσα βλέπουμε σάν άποτέλεσμα πολλάκις γύρω μας, φαίνεται 
ότι θίγεται σοβαρά τό νευρικό σύστημα έκείvωv πού κάνουν τέ
τοιες έπικοιvωvίες. Έτσι άπό δω καί πέρα άvοίγει ό δρόμος γιά τά 
ψυχιατρεία. Άτυχως, ύπάρχουv τόσα παραδείγματα άνθρώπωv ποί> 
κατέγιvαv μέ τίς έπικοιvωνίες αύτές. πού έχασαν τήν ύγεία τους 
καί στό τέλος καί τή ζωή τους. 
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Θά έρωτήση όμως κανείς: Αύτό είναι τό ύπερπέραv: Τόσο χα
μηλό καί τόσον έπικίvδυvο: «Που εύρίσκοvται λοιπόν «οί μετά τόν 
Θεόν οίκουvτες» του Πλάτωνος. οί «τρισόλβιοι» του Σοφοκλέους: 
Μά μέ αύτο, ς. κατά τήv άρχαίαv παράδοσι. έπικοιvωvουσαv τούς 
παλαιούς καιρούς. πού λειτουργουσαν μυστήρια πραγματικά. μό
νον οί «κεκαθαρμέvοι καί τετελεσμέvοω. Τέτοιοι. όμως. καθώς 
φαίνεται δέν ύπάρχουv στούς καιρούς μας ... 

Ό 'Άδης καί ό βόρβορός του είναι εϋκολα προσιτός. άλλά καί 
πολυμήχανος. αν κρίνουμε άπό όσα βλέπουμε καί άπό όσα άκουμε. 
Μέ καλή τήv πίστι καί μέ άγvή τήv πρόθεσι. οταv δέv πρόκειται. 
βέβαια. γιά έκουσία μαύρη μαγεία. άνθρωποι καλοί καί άγαθοί. 
καλοπροαίρετοι. ζητώντας τίς πνευματικές έπικοιvωvίες. εύρίσκο
vται. χωρίς vά τό θέλουν καί χωρίς vά τό καταλάβουν. κυκλωμένοι 
μέσα σέ εvα πνευματικό σύμπλεγμα. ποι1 δέν ειναι δυνατόν vά 
έλεγχθη. Σ vεπέρvοvται. δέχονται δογματικά ο.τι τούς λέγουν. θε
ωρίες παράδοξες. προρρήσεις γιά τό μέλλον πού κατόπιν άποδει
κνύοvται σφαλερές. φανατίζονται σέ βαθμό άφάvταστο. γίνονται 
δύστροποι. έριστικοί. χάνουν τήv ήθική βάσι πού ειχαv σάν άν
θρωποι καλοί πρίv έπιδοθουv στίς πνευματικές αύτές περιπέτειες. 
Έπιμέvουv γιά πράγματα παράλογα. διακόπτουν τίς σχέσεις τους 
μέ παλαιούς τους συνεργάτας, πού προσπαθουv κατ<i εvα τρόπο vά 
τούς άvαχαιτίσουv στόv κατήφορο πού έχουν π<iρει. Γελοιοποιοι1-
vται στά μάτια των άλλων. Τό νευρικό τους σύστημα δοκιμάζεται. 
έκvευρίζοvται, χ<ivoυv τήv αύτοκυριαρχία τους. Φέρονται σάv 
ΙJπvωτισμέvοι. έτεροκίvητοι. μέ καμμιά πρωτοβουλία. γιά vά κατα
λήξουν πολλάκις, καθώς ειπαμε. σέ νευρολογικές κλινικές με χα
μένη τήv ύγεία τους καί μέ τή ζωή τους σέ κίνδυνο. 

Οί έπικοιvωvίες αύτές μέ τό ΙJπερπέραv είναι πραγματικά πάρα 
πολύ έπικίvδυvες. Δέv ξέρουμε μέ ποίους έπικοιvωvουμε. Έκειvο 
όμως πού πρέπει vά ξέρουμε ειvαι, ότι ό 'Άδης καί ό βόρβορος του 
"Αδο ειvαι, καθο')ς ειπαμε, εύπρόσιτος καί πρόθυμος γιύ. έπικοι
vωvίες, καθώς μu.ς έχει δείξει ή πειρα cί.πό τά τόσα καί τόσα παρu.
δείγματu. πού άκοuμε καί βλέπουμε τριγύρω μας. 
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Χρειάζεται λοιπόν προσοχή καί φρόνησις ώστε vά μή βρεθη 
κανείς μπλεγμένος, χωρίς vά τό θέλη, σέ τέτοιες πvευματικι'1 έπι
κίvδυvες άπασχολήσεις, άπό τίς όποιες είναι δύσκολο vά ξεμπλέ
ξη, καί πού καταλήγουν πάντοτε σέ όργαvικά άποτελέσματα τόσον 
δυσάρεστα καί, το χειρότερο, καί σέ πνευματική έξουθέvωσι. 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ το ΠΑΣΧΑ 

Ο ΙΛΙΣΟΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΠΩΣ: 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

ΙΗΣΟΥ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ 

ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 



Ο ΗΛΙΟΣ 

· Από τό βιβλίο του Πλάτωνα Δρακούλη
«Στοιχεία βιονομίας» 

Πηγή σθένο ς είνε ή άνάπαυσις του τε πνεύματος καί του 
σώματος. Έάν τό πvευμα άvαπαύεται. άναγκαίως άvαπαύεται καί 
τό σώμα. Μάθε τήν έπιστήμην του άναπαύεσθαι. Μέρος της έπι
στήμης ταύτης συνίσταται είς τό νά άπορρίπτης μακράν της κεφα
λης σου έπί τινα χρόνον τάς άπασχολούσας σε μερίμνας καί νά 
άποστρέφης τόν νουν σου άπό άντικείμενα άπορροφωντα μέγα μέ
ρος του χρόνου σου. Οϋτω ό νους σου έπανακτq. δυνάμεις. ·Όλα τά 
πράγματα τά όποια βλέπομεv έχουν τάς πνευματικάς άντιστοιχίας 
των. Αύται αί πνευματικαί άντιστοιχίαι άποτελουν τήν πραγματι
κήν δύναμιν των δσων βλέπομεν. Ό ηλιος έχει τήν πνευματικήν 
άντιστοι;,:ίαν του ητις έπιδρq. έφ' ήμων. καί έπί του πλαν11τη μας. 
Ύπάρχει ·Ήλιος άόρατος δστις έχει πρός τόν όρατόν ·Ήλιον ην 
σχέσιν έχει τό πνευμα μας πρός τό σώμα μας. Ό όρατός ·Ήλιος 
έπιδρq. έπί του σώματός μας. Άλλ' ό άόρατος "Ήλιος. τουτέστι τό 
πνευμα του Ήλίου έπιδρq. έπί της πνευματικης ήμων ύποστάσεως 
καθ' δσον ή ύπόστασις ήμ6)ν αϋτη άναπτύσσι::ται ίκανως ώστε νά 
δέι.εται τήν ίδιάζουσαν αυτών έπίδρασιν. Έάν δύνασαι νά δεχθης 
τήv άλήθειαν ταύτην. η έστω καί νά τήv λάβ!]ς σπουδαίως ίJπ' 
όψιν θά δυνηθης νά δεχθης άπό τήν έν λόγψ πηγήν. δύναμιν μεγα
λυτέραν παρ· δση δύναται νά ελθ!] είς έκείvους οϊτινες πιστεύουν 
μόνον είς τήv όρατήv ϋπαρξιv των πραγμάτων. Έκεινοι ώv ή πί
στις περιορίζεται είς τά ύλικά πράγματα άvαποδράστως θά παρα
κμάσουv σωματικώς καί διαvοητικως διότι διά της τοιαύτης πίση:
ως ελκο v είς τόv έα τόv των ύλικά μόνον στοι;,:εια. 

Ή πίστις εις τήν ϋπαρξιν των άοράτωv άvτιστοιχιu)ν ζωοποιι-:ι 
τό σuψα καί τόν voυv. ματαιci)vει τήν ένέργι:ιαv του χρόνου, άvα
βάλλι-:ι τό γηρας καί καθιστq. τήv ζωήν αίci)νιs,ν. Ό ""Ηλιος καί τϊι 
στοιι.εϊα ϋ.τινα πέμπει είς τόν πλαvήτηv μας ι::ίνι-: όχι μόνον πλήρη 
ζωης άλλά καί πλήρη νοήσεως. Άποτελουν vοητικήv ζωήν, ητοι 
δ(ιvαμιv. Ό "Ήλιος είvε τι περισσότερον σφαίρας. Είvε κρu.τu.ιότα
τος νους. Εινε πνευμα του όποίου βλέπομεν μόνον τό σuψα ύ.κρι
βu)ς δπως του έαυτου μας βλέπομεν μόνον τό σο>μα δπfφ είvε όρ
γανον του πνε(ιμυ.τός μας. "Όταν δίδωμεv εiς τόν νουν ήμο)V τήv 
στάσιν της γu.ί.ηνιu.ίυ.ς u.ίτήσεως πρός παραλαβήν δυνάμεως ύ.πό 
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τό πvευμα του Ήλίου τό θερμαιvοv τόv δλοv πλαvήτηv μας μέ 
ζωήν, θά λάβωμεv μέρος της πνευματικής έκείvης δυνάμεως του 
Ήλίου. Ό 'Ήλιος είvε μία άπό τάς έκφράσεις της Ύπερτάτης Δυ
νάμεως. Λατρεύειv τόv θεόv σημαίνει θαυμάζειv καί εύλαβεισθαι 
τά έργα Του καί τάς παντοίας έκφράσεις του μεγαλείου Του. Κα
θόσον θαυμάζεις καί εύλαβεισαι τά έργα Του, άvτλεις δύναμιν έκ 
του μεγαλείου Του καί ή ψυχή σου αύξάvει καί συγγενεύει πρός 
τόv θεόv. 'Όταν θαυμάζης τό κάλλος έvός άνθους, τήv ίσχύv έvός 
ώκεαvου, τήv μεγαλοπρέπειαv έvός όρους, λατρεύεις τόv θεόv, 
καί ή λατρεία αϋτη φέρει είς τήv ψυχήν σου κάλλος ώς τό του άν
θους, ίσχύv ώς ή του ώκεαvου, μεγαλοπρέπειαv ώς ή του όρους. Ό 
θεός είvε πvευμα καί οϋτω έv πνεύματι πρέπει vά λατρεύεται. Έξ 
δλωv των όρατωv ήμίv έκφράσεωv της θείας μεγαλοπρεπείας, ό 
'Ήλιος είvε ή σπουδαιοτέρα. Διά τουτο δλαι αί θρησκεΊαι άφιέρω
σαv μίαν ήμέραv της έβδομάδος ϊvα ό άνθρωπος θαυμάζωv καί εύ
λαβούμεvος τήv κυρίαv έκφρασιv της θεότητος, άvτλij δύναμιν 
ζωής καί έργασίας διά τάς ύπολοίπους εξ ήμέρας. Τήv ήμέραv 
ταύτηv δλαι αί θρησκείαι όvομάζουv ήμέραv του Κυρίου. Είς πολ
λάς γλώσσας μάλιστα καλείται ήμέρα του Ήλίου. Κατ' άvαλογίαv 
του Κυρίου δστις έπιδαψιλεύει ζωήν καί χάριν είς τάς ψυχάς, ό 
'Ήλιος έπιδαψιλεύει ζωήν καί χάριν είς τά σώματα πάντων των 
πραγμάτων ατιvα βλέπομεv. Ή ζωοοποιός δύναμις του Ήλίου έκ
φράζεται είς δλα τά άνθη, τά φύλλα, τά φυτά, τά ζφα, ατιvα δέv θά 
ύπηρχοv άv δέv ήvτλουv δύναμιν άπό τόv 'Ήλιον. Έχε μίαν ήμέραv 
της έβδομάδος άφιερωμέvηv είς τόv Κύριοv-Κυριακήv-δηλαδή 
παυε άπό πασαv κοσμικήv έvασχόλησιv, καί στρέφε τήv έλκτικήv 
δύναμιν της διανοίας σου είς τήv πηγήv πάσης ζωής καί χάριτος. 
Ή μεγαλοπρέπεια του Ήλίου ώς κυρία έκφρασις της πηγής ταύ
της θά βοηθήση τήv φαντασίαν σου είς τουτο. 

Τοιουτοτρόπως θά έχl]ς περισσοτέραv ίκαvότητα καί διάθεσιv 
vά διεξαγάγl]ς τάς άσχολίας καί τάς ύποθέσεις σου κατά τήv άκό
λουθοv έβδομάδα. Περί τοιούτων πραγμάτων δμως δέv πρέπει vά 
όμιλijς είς τόv τυχόντα. Ό άληθής ποιητής άvτλει πvευμα άπό παν 
άνθος, άπό παν δένδρον, άπό τόv 'Ήλιον, άπό τούς άστέρας, άλλά 
δέv καθιστα τάς έμπvεύσεις του άvτικείμεvα συζητήσεως καί 
φλυαρίας, ουτε ό άληθής ζωγράφος τάς έvτυπώσεις του. Δημιουρ
γει καί παράγει έv σιωπή καί γαλήV1] ώς γνήσιος μάγος. Μάθε v' 
άγαπ�ς τήv φύσιν. Ή εξις του άγαπ�v τήv φύσιν είvε ή άληθής λα
τρεία πρός τόv θεόv. Παν δ,τι καλόν καί πολύτιμοv έχει ή φύσις, 
άvταvακλ� καί μεταδίδεται είς τόv άγαπωvτα αύτήv. Ό χαρακτήρ 
σου οϋτω θά γίνΙJ γόνιμος, ώραιος καί ίσχυρός όπως ή φύσις, καί 
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θά ϊδΤ]ς τ· άποτελέσματα είς αύτάς άκόμη τάς καθημεριvάς άσχο
ί.ίας σου. αϊτινες θά γίνουν καρποφόροι. όμαλαί καί στερεαί. 
Έκεινος δστις ηλεκτρίζεται έκ της θέας των καλλονών του οtiρα
νου καί της θαλάσσης. της καταιγίδας καί των ποικίλων τοπείων 
είvε μεγαλοφυής. διότι δέχεται τάς έπιδράσεις του μεγαλείου της 
φύσεως. δέχεται δύναμιν. άλλά πρέπει νά ζητι1ση καί γνώσιν ϊνα 
κάμη τήv άρίστην της δυνάμεως ταύτης ι.ρ11σι\' πρός όφελος έαυ
του καί των άλλων. Ή φύσις όμιλει είς τάς διαφόρους διανοίας μέ 
διαφόρο ς γλώσσας. Είς τούς ι.ονδρούς λέγει όλίγα. Είς τοt'>ς λε
πτούς ήμπορει νά εϊπΙJ έvτός έvός λεπτοσ περισσότερα η δσα δt'J
vανται νά έκφράσουν καθ· δλοv των τόν βίον. Ύπάρχο ν ίδέαι αϊ
τινες είς τούς τοιούτους λεπτούς άνθρώπους δέν δύνανται vά έκ
ωρασθουv ούτε διά λέξεων. ούτε διά μουσικης. ούτε διά χρώματος. 
Έμφυσωνται άστραπηδόv καί άποτελοσν πηγάς ίσχύος. Διατί λοι
πόν οί μεγαλοφυεις καί οί αίσθηματίαι δέv ειiδοκιμοt">v συv11θως 
ι::ίς άσι.ολίας τοσ βίου. η είναι άσθεvους κράσεως σωματικώς: Διό
τι δέv ει.συν τήν γvωσιv vά συvτηροσν τι1ν δύναμιν ηv άvτλοt">v. Οί 
νόμοι της ίδικης των συστάσεως δέv είναι οί αύτοί οϊτιvες διtπουv 
τήv σύστασιν των ύλικων άvθρώπωv. '.Α κριβως δπως οί νόμοι οί 
διέποντες τήv πορείαv του άτμοπλοίου δέv είναι οί αύτοί μf, τούς 
διέποντας τήv πορείαv του ίστιοφόρου. Ό μεγαλοφυής δστις περι
μένει νά εύδοκιμήση έπί τη βάσει των κοινών μεθόδων της r,ύδο
κιμήσεως όμοιάζει πρός άτμόπλοιοv δπερ διά vlι βαδίση κάμvει 
ι.ρησιν ίστίωv άvτί άτμου. Βεβαίως θά μr,ίvη όπίσω των ίστιοφό
ρωv. 'Έι.ε τήv Κυριακήv προσδιωρισμένηv άποκλειστικ&)ς είς τόν 
σκοπόν του νά συλλέγης τήv δύναμιν του άτμου. δηλαδή ν' άvτλης 
άπό τό πvευμα της Φύσεως δύναμιν πνευματικήν. Έv άλλως λf,ξr,
σι vά καλλιεργης τήv τέι.vην του άvαπαύr,σθαι. 

Ό ι Ι ί.dτ(ι)\' Λρ11κο1Jί.η; 11858-1 Y32J, ιjπιιρςι: καΟηi•ητή; T(J)V Ί:'ί.ί.ηνικιι)\1 πτιi 
Πανι:πιστιίμιο τιΊ; Όςφι5μδη; καi ΠΙJί'ϊf!ωpι;ιj; riςυjί.ιηων π111:υιυηικιu11 ί;μ
;.·r•Jν 
. 1ωτηριίσrιιιι: τιί ϊi.ruσσα τοι7 ΓJΙJί'ί'/Ηlψι:α. 
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ΚΑΙ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ* 

ΑΙΜΙΛΙΛΣ ΙΒΟΥ 

Ί--1 Annic Bcscιnt στόv «'Εσωτερικό Χριστιανισμό» έχει άφιι
ρώσει i:va άπό τ6 πιό ενδιαφέροντα καί τά πιό εμπνευσμένα κεφά
λαια του βιβλίου της στ�1v r.ρμηvεία τiΊς όvομασίας «Χριστός». 
Γι'φω άπό τό όνομα αύτό -μας λέγει- μ ιιί μεγάλη σύγχυσις έχει 
ι:πι:λθει μέσα στίς Χριστιανικές Γραφές καί τή Χριστιανική 'Εκ
κλησία, οπου �'-ι έννοια «Χριστός» συγχr.ι:ται ι'ιπό 111 μιά μεριά μέ 
μυθολογικές παραδόσεις. πού άφορουv κοσμικr.ς διαδικασίες (ώς 
πρός τήv έvr.pγεια του Λόγου. σάv «Υίου» 2ου προσώπο της 
Οείας Τριάδος) καί άπό τήv ι':ίλλη μεριά μέ έννοιες μυστηριακr.ς. 
"Εχι-:ι έπέλθΕι έτσι μιά μι-:γάλη δυσχέρεια ώς πρός τήv άκριβή σιiλ
ληψη καί κατανόηση της προσωπικότητας τοί'1 Ίησοu. του θείου 
Διδασκάλου της 'Ιουδαίας καί Ίδρυτου του Χριστιαvισμου. 

Είναι γιά τόv λόγο αύτόv άναγκαιο -συνεχίζει ή Bcscιnt- προ
κειμένου vά διαλυθει ή σύγχυσις γύρω άπό τό όνομα «Χριστός» 
καί vά άποφευχθει ό κίνδυνος vά χαθει όλοκληρωτικά ή πvευματι
κ11 έννοια καί τό βάθος τi')ς Χριστιαvικης θρησκείας, τό vά μπορέ
σουμε vά διαχωρίσουμε τά μπερδεμένα νήματα των Εύαγγελικωv 
άφηγήσι-:ωv. σέ κειvα πού άφορουv: 1) Τόv 'Ιστορικό Χριστό. τόv 
Ί η σου τόv Ναζωραιο, τόv θειο 'Εκπαιδευτή της Παλαιστίνης, 
2) Τόν Μυθικό η Κοσμικό Χριστό. τόν Χριστό των πανάρχαιων
Ήλιακιυv Μύθων. πού συμβολίζουν, δπως εϊπαμε. μιά κοσμική
όψη. τήν κάθοδο του Λόγου. σάv Υίου μέσα στήν υλη. καί 3) Τόν
Μυστικό Χριστό. τόv Χριστό της άνθρώπινης καρδιας, τόv Λόγο
του άνθpώπινου πνεύματος. πού γεννιέται μέσα στήv άνθρώπινη
φάτνη, άvδρώνεται. πάσχει. σταυρώνεται καί άνασταίvεται. άκο
λουθώντας τούς μεγάλους σταθμούς της διαδρομης του Κοσμικου
Χριστου, κάθε Χριστου. Καί οί τρεις αύτές όψεις μαζί θά μας
διόσουν τόv Χριστό των Εύαγγελίωv. Καί οί τρεις αύτές όψεις θά
συμβάλουν στό νά άποκαταστήσουν τή μεγαλειώδη πάσχουσα
μορφ11 του θεου Σωτήρα της Χριστιανοσύνης. Ξεμπλέκοvτας τά
μπερδεμένα νήματα των εύαγγελικωv άφηγήσεων. θά διαπιστώ
σουμε δτι ή έρευνα όχι μόνον δέv ύποβιβάζει καί δέv άποδυναμώ-

* /Jασισ,ιιένο στιί σχετικιί μεί.cτη τψ; Βι'saιιr dπο τ6ν « 'Εσωτερικιi Χριστια-
1•ισ,ιι6».
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νει τόν Χριστιανισμό σάν θρησκεία -όπως έσφαλμένα νομίζεται
άλλά άντίθετα προσθέτει καί ένδυναμώνει. οταν ή γνώση καί ή 
κατανόηση έρχεται νά προστεθει στήν «άρετή καί τήν πίστη». 

Ή άνάγκη αύτή δέν ύπηρξε ί'σως ποτέ τόσο μεγάλη καί έπιβε
βλημένη οσο σήμερα. ·γ πηρχε πάντα. άλλά ύπάρχει περισσότερο 
σήμερα. στήν έποχή αύτή της άλματώδους έξέλιξης του άνθρώπι
νου νου. μέσα στούς κόλπους του Χριστιανισμου. ένας διαρκώς 
αύξανόμενος άριθμός πιστών. πνευματικά προικισμένων. μέ έλεύ
θερο καί άπροκατάληπτο νου. πού ζητουv νά καταλάβουν σέ ποια 
σημεια τά σύμβολα καί οί μύθοι έχουν συγχωνευθεί μέσα στίς 
εύαγγελικές άφηγήσεις μέ τήν ίστορική πραγματικότητα. 

Προκειμένου νά δοθεΊ άπάντησις στά έρωτήματα αύτά. δύο 
κλάδοι έπιστημοvικοί έχουν δημιουργηθει κατά τούς τελευταίους 
αιώνες. δύο σχολές έρευνας. έκείvη της Συγκριτικης Μυθολογίας 
καί ή άλλη της Συγκριτικης Θρησκειολογίας. Οί δύο αύτοί έπι
στημονικοί κλάδοι. στηριζόμενοι στά άποδεδειγμέvα γεγονότα. 
προσπαθουv νά άποδείξουν μέ τρόπο άναμφισβήτητο οτι ολες οί 
θρησκείες εμφανίζουν όμοιότητες άναμεταξύ τους. όχι μόνον ώς 
πρός τίς βασικές άρχές της διδασκαλίας τους. άλλά καί ώς πρός τή 
ζωή των ίδρυτών τους. Οί όμοιότητες αύτές. πού φθάνουν συχνά 
στήv ταυτότητα, άποδεικνύουv μιά καταγωγή των θρησκειών κοι
νή. "Όλες οί θρησκείες είναι οί κλάδοι έvός καί του αύτου κορμου. 
"Έτσι. ή άσπιλη σύλληψι. τό σπήλαιο η ή φάτνη της γεννήσεως. ή 
ήμερομηνία της χειμερινης τροπης. τά πάθη. ό θάνατος καί ή άvά
στασις του Ίησου. είναι γεγονότα-σταθμοί-πού άvαφέρονται στίς 
άφηγήσεις της ζωης καί άλλων θρησκευτικών Ήρώων, πολι'1 προ
γενέστερων άπό τόv Ίησου. Καί ό Ίησους δέv μπορουσε παρά vά 
επαναλαμβάνει τά ί'δια αύτά γεγονότα στήv ίστορική διαδρομή 
του. Οί μεγάλες άλήθειες ώς πρός τή θεότητα κα{ τόv άνθρωπο 
ηταv οί ί'διες χιλιάδες χρόνια πρίv άπό τή γέννηση του Ίησου. καί 
θά είναι οί ί'διες καί μετά άπό Αύτόv. 

Προκειμένου λοιπόν vά μελετήσει κανείς τή ζωή του Χριστοι1 
καί του Χριστιαvισμου Ύεvικά σάv θρησκείας, vά κατανοήσει σι: 
ποιά σημεια τά σύμβολα καί οί μύθοι έχουν εκληφθεΊ σάv r1ληθινά 
ίστορικά γεγονότα. θά ήταν πολύ χρήσιμο vά μήν άγνοήσει τά συ
γκεντρωμένα ά.πό τή Συγκριτική Μυθολογία καί Θρησκειολογία 
γεγονότα. 

Καί προηα-προηα οί ί'διοι οί 'Απόστολοι έγνό)ριζαv οτι τόσο 
μέσα στήv Παλαιά Διαθήκη. οσο καί στίς θρησκευτικές Γραφές 
των άλλων λαών, Αιγυπτίων. Έλλήvωv, κρύβεται μία έννοια αλλη
γορική καί μυστική. πολύ πιό ούσιαστική από τήv ίστορική έvvοιύ. 
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τους. Ό Παυλος δέv παύει vά αvαφέρr.ται στή μέθοδο αύτή του 
μιJθου καί της αλληγορίας, προσπαθώντας vά έρμηvΕύσει ό ϊδιος 
μέ τόv τρόπο αύτόv όρισμέvα ίστορικά γεγονότα μι':σα από τίς 
'Ιουδαϊκές Γραφές. Σάv άληθιvός μεμυημέvος πού ηταv, μπορουσr. 
vά βλέπει μι':σα στά φυσικά γεγονότα τίς «σκιές» τώv κοσμικών 
άληθειώv, πού λαμβάνουν συνεχώς χώρα στά πνευματικά πεδία. 
'F.γvώριζε δτι δλα τά ίστορικά γεγονότα, τά έπιλεγμέvα ανάμεσα 
σέ άλλα γιά vά καταχωρηθούν μέσα στίς μυστικές καί αλληγορι
κr.ς Γραφές. δέv ηταv παρά τά πιό κατάλληλα καί τά πιό αντιπρο
σωπευτικά, ποιJ ή έρμηvεία τους θά μπορουσε vά βοηθήσει στήv 
ψυχική άφύπvιση του ανθρώπου. 'Ιδιαίτερα άποκαλυπτικές είναι 
οί αναφορές του Παύλου ώς πρός τόv «Χριστό», έvισχύοvτας τήv 
άποψη δτι ό μεγάλος 'Απόστολος έγvώριζε τή γλώσσα τώv Μυ
στηρίων: «Έάv έγvωρίσαμε τόv Χριστό κατά σάρκα, τώρα δέv τόv 
γνωρίζουμε ετσι». Δέv άvαφέρεται έδώ ό Παυλος στόv ίστορικό 
Χριστό, τόv Ίησου άλλά σέ μία σύλληψη άλλη, πολύ πιό βαθειά, 
στήv έκδήλωση έκείvη του άvθρώπιvου πνεύματος, πού είναι «ό 
Χριστός έν ήμίv». 

Άλλά καί οί διάδοχοι τώv Άποστόλωv, καθώς καί οί πρώτοι 
Πατέρες Κλήμης καί 'Ωριγένης, δέv παύουν vά τονίζουν τό γεγο
νός αύτό, δτι μέσα στίς άφηγήσεις τώv Γραφών δλωv τώv λαών 
κρύβεται μία εvvοια πνευματική. πίσω άπό τήv ίστορική έννοιά 
τους. Τά παραδείγματα μυστικης έρμηvείας τώv βιβλικών άφηγ1i
σεωv είναι άφθονα μέσα στά κείμενα του 'Ωριγένη, του μεγάλου 
αύτου καί φωτισμένου διδασκάλου τώv πρώτων μεταχριστιαvικώv 
αίώvωv. Στό έργο του «De Principiis», αναφερόμενος στήv έρμη
vεία τώv μυθικών άφηγήσεων. λέει: «Οί γραμμένες λέξεις είναι οί 
τι>ποι όρισμέvωv μυστηρίων καί οί άπεικονίσεις θείων πραγμά
των». Κι άκόμ η: «Οί Γραφές έχουν εvα σώμα, τήv κοι vή η ίστορι
κή έννοιά τους. 'Έχουν μιά ψυχή, τή μεταφορική έννοια, πού μπο
ρει vά γίνει άvτιληπτή άπό ηi διάνοια. Καί τέλος εvα πvευμα. πού 
μόνον αύτοί πού κατέχουν τό πvευμα του Χριστου μπορουv vά 
γνωρίσουν». 

Ό 'Ιστορικός Χριστός 

Εϊπαμε δτι 11 ίστορία της ζωης του Ίησου. δπως μας τήv περι
γράφουν οί Χριστιανικές Γραφές, περικλείνει μέσα της μίαν έν
νοια πολύ πιό βαθειά άπό τή στενή ίστορική έννοιά της. Είναι 
άvάγκη γι· αύτό. τό vημα της άληθιvης βιογραφίας του Ί ησου νά 
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διαχωρισθει άπό τά δύο άλλα. μέ τα οποια είναι συνυφασμένο. 
έκειvο τού Κοσμικού Χριστού. τού Λόγου καί τό άλλο τού Μυστι
κού Χριστού. 

Ποιός ύπήρξε στήv πραγματικότητα ό Ίστορικός Χριστός. ό 
Ίησούς Χριστός «ή μεγάλη πάσχουσα μορφή. πού δεσπόζει στό 
vού καί στήv καρδιά κάΟε Χριστιανού. ό Σωτήρας καί Κύριος 
τους». θεός. άνθρωπος. ή καί τά δύο μαζί. θεάνθρωπος: 

Πολλές καί άvτιφατικές άπόψεις έχουν κατά καιρούς διατυπω
θει γύρω άπό τή μεγάλη αύτή μορφή. πού έχουν πηγάσει άπό τό 
γεγονός ότι οί αυθεντικές ίστορικές μαρτυρίες είναι άσαφεΊς καί 
περιορισμένες. Ή βασική πηγή. βέβαια. είναι τά τέσσερα κανονι
κά Ευαγγέλια. Άπό τούς Ευαγγελιστές πάλι μόνον οί δύο. ό Ίωάv
vης καί ό Ματθαιος εiχαv γνωρίσει προσωπικά τόv Ίησού καί 
ύπηρξαv μάρτυρες τής ίστορικής διαδρομής του. Έκτός άπό τήv 
Καινή Διαθήκη. ελάχιστες καί άμφισβητούμεvες άvαφορές ώς 
πρός τήv ϋπαρξη τού 'Ιησού μας έχουν άφήσει οί Ρωμαιοι ίστορι
κοί Σουητώνιος καί Τάκιτος. Πλίνιος ό νεώτερος. καθώς καί ό 
Ίουδαιος ίστορικός Ίώσηπος. 

Μέ τήv πάροδο. ώστόσο. τώv αίώvωv. διάφορες άλλες ύποκει
μεvικές άπόψεις καί θεωρίες ώς πρός τήv προσωπικότητα τού Ίη
σού έχουν διατυπωθει. Ό άείμvηστος Κ. Μελισσαρόπουλος. στό 
βιβλίο του «Ό Ίησούς» παραθέτει τίς κυριώτερες άπό τίς άπόψεις 
αυτές. πού είναι: 1) Ό 'Ιησούς πρόσωπο ίστορικώς άvύπαρκτο, 
κατά τόv Γάλλο ίστορικό Charles Dupuis. Ή ίστορία τού 'Ιησού 
δέv είναι κατά τήv άποψή του παρά μία άvαπαράσταση τώv πανάρ
χαιων Ήλιακώv Μύθων. 2) Έκείvη τού Έρv. Ρενάν, πού άρvειται 
τήv ύπερφυσική ύπόσταση τού Ίησού. Ό 'Ιησούς ύπήρξε κατ' αυ
τόν εvας φυσιολογικός άνθρωπος, εvας μεγάλος πνευματικός διδά
σκαλος καί άvαμορφωτής τής άvθρωπότητας, ύπόδειγμα άvυπέρ
βλητο ό ϊδιος μέ τή ζωή του, τού άληθιvού άvθρώπου, καί 3) Ή 
γνωστή άποψη τού Έδ. Συρέ, ή πιό φιλοσοφημένη, βασισμένη 
στίς άπόψεις τώv 'Εσωτερικών παραδόσεων καί τής θεοσοφίας. 

«Ίδού ό Υίός μου ό άγαπητός, έν ό> ηύδόκησα» 

Δέv θά άσχοληθούμε μέ τίς λεπτομέρειες τής ζωής τού Ίησου, 
ουτε μέ τή διδασκαλία του, τά θαύματα καί τίς ύπερφυσικές του 
δυνάμεις. άλλά μόνον μέ τούς κύριους σταθμούς της γήϊvης δια
δρομής του, πού συμβολίζουν, όπως εϊπαμε, παράλληλα μέ τήv 
ίστορική τους άλήθεια, τά αίώvια πνευματικά γεγονότα. 
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Ποιό ήταν τό πρωταρχικό όνομα του παιδιου, πού μετονομά
στηκε «Ίησους» 1

, εvα όνομα πού του έδόθηκε άπό τόv θεό, όπως 
άvαφέρεται, μέ τή σημασία του Σωτήρα <<Ό θεός σώζει». Ό 
Ήσαϊας είχε όvομάσει τόv μέλλοντα Μεσσία 'Εμμανουήλ «μεθ' 
ήμώv ό θεός» καί ό Ματθαιος ταυτίζει τό όνομα αύτό μέ τόv Ίη
σου. 

Γlοιά ηταv ή άκριβής χρονολογία γεννήσεως του Ίησου, έφό
σοv οί Εύαγγελιστές δέv άvαφέρουv τίποτε ώς πρός αύτήv, καί ή 
καθιερωμένη χρονολογία γεννήσεως του 752 άπό κτίσεως Ρώμης, 
φέρεται vά είναι κατά πέντε η καί περισσότερα χρόνια μεταγενέ
στερη άπό τήv πραγματική χρονολογία. Συμβατική είναι καί ή κα
θιερωμένη 1iμερομηvία γεννήσεως, της 25ης Δεκεμβρίου -της 
Χειμεριvης Τροπης γιά τό Βόρειο 'Ημισφαίριο- μιά ήμερομηvία 
συμβολική, πού συμπίπτει μέ τή γέννηση καί αλλωv θρησκευτι
κών Ήρώωv, πολύ προγενεστέρων άπό τόv Ίησου. Δέv θά σχο
λιάσουμε τό πολυσυζητημένο θέμα της ύπερφυσικης γεννήσεως 
τοt> Ίησου -της ασπιλης συλλήψεως- άπό τήv παρθένο Μαρία, 
πού ύπεvθυμίζει καί αύτό τή γέννηση αλλωv θείων παιδιών, όπως 
έκείvηv του Κρίσνα άπό τήv παρθένο Ντεβάκι, στήv 'Ινδική παρά
δοση, έvώ καί ή έλληvική παράδοσις μας έχει άφήσει παρόμοιες 
θειες γεννήσεις άπό μία θνητή καί εvα θεό. 'Όσο γιά τή φάτνη, η 
τό σπήλαιο της γεννήσεως, είναι καί αύτό εvας πολύ γνωστός καί 
εϋγλωτος συμβολισμός στίς έσωτερικές παραδόσεις, καί έκει φέ
ρεται vά γεννιέται πάντα τό θειο βρέφος, έvώ καί τό όνομα της 
«Βηθλεέμ>/ συvηγορει γιά τήv ϊδια άλήθεια. 

Δέv έχουμε καμμία πληροφορία ώς πρός τήv παιδική καί τήv 
πρώτη νεανική ήλικία του 'Ιησου στή Ναζαρέτ. Άπό τό γνωστό 
περιστατικό του 12ετους Ίησου στό Ναό. όπου καταπλήσσει τό 
Ίερατειο μέ τή θρησκευτική μόρφωσή του3

, θά πρέπει vά συμπε
ράνουμε ότι ό Ίησους ειχε λάβει κάποια θρησκευτική μόρφωση 
άπό τό οίκογεvειακό περιβάλλον του, χάρις όμως στήv εύφυϊα του, 
τήv εύλάβεια καί τόv έμφυτο θρησκευτικό ζηλο του. είχε είσχω
ρήσει ό ιδιος στό έσωτερικό νόημα τώv Γραφών. 

Ποιά ύπηρξε ή ζωή του Ίησου άπό τήv ήλικία τώv 12 εως 
έκείνηv τώv 29 η τώv 30 έτώv; Ύπάρχει εvα διάστημα 17 έτώv, ώς 
πρός τό όποιο καμμία νύξις δέν γίνεται μέσα στίς εύαγγελικές 
άφηγήσεις. Είναι πολύ πιθανή ή αποψις ότι ό νεαρός Ίουδαιος μέ 
τόv φλογερό θρησκευτικό ζηλο, κατά τό διάστημα αύτό είχε είσα
χθει σέ μία άπό τίς μυστικές κοινότητες τώv 'Εσσαίων, έφόσοv 
τόσο ή διδασκαλία του, όσο καί ό τρόπος καί οί κανόνες ζωης του 
(ή άγνότης, ή ταπεινοφροσύνη. ή λευκή έvδυμασία, ή κοιvοκτημο-
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σύνη. τά κοινά δειπvα. οί θεραπειες). έχουν κοινά σημεια μέ τό 
μ στικό αύτό τάγμα. Εt\'αι άκόμη πιθαντi καί μία παραμονή σηiν 
Αϊγυπτο. τή χώρα των Μυστηρίων. δπου ό μαθητής Ίησους έπηγε 
νά λάβει τό έπίσημο χρίσμα γιά ηi «Βασιλικτi Ίερωσύνη» δπου 
ήταν προορισμένος νά φθάσει. Ό Ίησους θά ζτiσει έτσι εως τά 29 
-η τά 30- ι.ρόνια της γήϊνης ϋπαρξής του «α · ξάνοντας. όλοένα σέ
χάρη καί σέ σοφία».

ΊΙ συ1·(1εια στο έπομε1·0 

Ι Τιί ϋ,•ομιι Ίηπnι}:;. μr. τιί σημασιΊι τυiΊ �·ωτψιυ-Uιψαπι:υτιί. ιίπι:,•Uιιμι'ζι:ι τι':; 
ri\'Τι'στοιχε:; ι,;_;,ψικϊ:; ;_έςει:;. "/ησι:;==ΙJεμ(lπι:ι'(l. ΊησuJ= Ίιψατικιί ()ι;ιίτψ(l.
ιiδι;;_φιί τιι:; . }\·ι:ι'α:;. Ίιίσω,• κ(i.

') !Jη(};.ι:ι;μ=Οlκο:; iiρτοι;. 
3. 'λ\'(ι πrφομοιο πcμιστιιτικιί ιί,•αφι:ρετιιι και' j'Ιιi τιί,· μιι-φιί !3οιjδδα. ποιί κα

ωπ;.ιίσσει τυιj:; σοφοιj:; μι: τι':; �·,·r,Jσι:ι:; του.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Εiς παpακαλοDμε &εpμά, αποστείλατε 
τή σvvδpομ ή σας. Ή κα&vστέpηση, 

μας δημιοvpyεi σοβαρά πpοβΛ ήματα. 



ΔΩΡΙ:-ΑΙ 

- Ό κ. Κωνσταντι\1ος Μπι:pι:δ11μας προσr.φι:pι; ιΊπι:p των σκοπών
της Θι:οσοφικης ΊΞταιpίας τ6 ποσ6ν των 4.000 δρχ. ι:iς μν11μη των
άι:ψ\ 1 11στων ϊιδελφών Κωστη Μι;λισσαpοπούλοιι καί Βιiσου Κpι
μπu.

- Ή κα ΧαpίκλΕια Δαφνη προσέφερε γιά τόν αίηόν σκοπόν. F.ίς
μνήμην τοι, σιιζι°Jγοιι της Κωνσταντίνου Δωρν11 τό ποσόν των
15.000 δρχ.

- Ό κ. Βασίλί:ιος Καpκαντζός πpοσr.φεpε στή Θ.Ε. τό ποσόν των
10.000 δρχ. ι:iς μ\1ήμ η της σιιζύγου του Θάλειας ΚαpκαντζοιJ.
ΕϊJχαpιστοιψι:.

:π:: ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΙ�ΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 

θΑΛΕΙΑ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΥ 

"λφιη·ι: dπι5 κυντd μα:; ιj dγαπητιj μας Θdλι:ω Καρκαντζοιλ φiλη 
του « Ί λισου». �"ri1· 1·ά 1}τα1· προμ ιjι ιιηω και' είχε τr511 τι:λεuταιο καφr5. 
,ιιiα i:ξrψση π1·ι:ιι,ιιατικιj. �·υ11ι:δύαζε ι:ιJ";'Ι:Ι'f:ια ψυχι}:; και' ri/116τητα μι
"-JJΟΙJ πωδιοι;. 

�-Τ()\' (i)1(1ΠIJT(! μας σιiηροφο τιΊ:; ζωιις τη:;, ειJχι5μεΟα ι5)Δψυχα 
ιίποιιο1·1j και' d1·α,·1·ωρι'ζοιψι: τιjν ri11Οριuπι1·η δοκιμασiα του. Oi δοκι
μασιΊ;:; μ{i:; 1:ξα)'Ι'iζου1·. Έί.πι'ζουμι: Ι'!i τι5ν ΠU/JIJ)'Of)Ct ιί μεγάί.η di.ιί
Οι:ια ι'ίτι ιj ψυχιί συνι:χiζει νri ύπάρχει hΊli μι:πi τιJν ).ι:γιίμι;νο ((Oriνrnω> 
τοι; ω.ιι,:ου μα:; σιv,ιιατο:;. 

Ο Ι Λ 12.:0.1.: 
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F:ϊσοδος 'Ελι:υθrμα - 'Ώμα 8 μ.μ. 

AIIPI.\IOΣ 

1 Παpασκευ�i Κ. ΜΕΛ ΛΟΣ Π. Ά-\ναγνιόστου- Ή Δωίσθηση 

4 Δευτέρα Μ ΠΛΛ ΒΑ ΤΣΚ Υ ΏΑ.. Παπαδομιχελάκη - Διαλ.ογικti συζ11-

5 Τρίτη ΗΛIΟΣ 

7 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ 

τηση r:πί τών προηγουμένων δω.λ1:ξι:ων 

Θ. Καφεντζόπουλος - Έπιστολές Ηι)\' 

διδασκάλων 

Συζήτησις σέ άποpίr:ς καί έpωτήματα 

άκpοuτών 

� Παρασκευή ΑΛ Κ ΥΩ'\! Γ. Κολυβάς- Κpισvαμοιipτι 

1 ! .1ευτι':ρα Μ ΓΙ ΛΑ ΒΛ ΤΣ Κ Υ ΆΙ\. Παπαδομφ:λιί.κη - Ή μι:θοδος τοιι 

12 Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

1-\ Πϊ:μπτη ΑΠΟΛΛΩ'\! 

15 Παpασι-:ι:υή Κ. Μ Γ:Λ ΛΟΣ 

19 Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

21 11{:μπτη ΑΡΤΕΜΙΣ 

11 Παρασκι: ή ΑΛΚΥΩ'\! 

26 Μ. Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

\ΙΑΪΟΣ 

5 Πι':μπτη ΛΠΟΛΛΩΝ 

6 Παριι.σκυή Κ. ΜΓ:Λ ΛΟΣ 

9 Δευτf.ριι 

10 Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

Δ ιuλογισμου 

Θ. Καφι:ντζόπουλος- ΊΞπιστολι:ς τώ,• 

διδασκάλων 

Γ. Σιβpης- Ί-1 ποpι:ία της ψυχης πρ(\ς 

τti Uι:ωση 

11. Ί\νιιγνu·)στου - Ί-1 Τι:τρακτιίς

Θ. Κ αφεντζ6πουλος - ·r:πιστολι':ς τι,Jv

διδασκάλων

Χ. Καμαρωτιίκηc - Τό ι:σωη:pικι) vόη-

μα τοι, Πιί.σι.α

Γ. Κ οί.ι,βσς - Κ pισvαμοϊφτι

Θ. Καφι:vτζόπουλος - 'Επιστολr.ς τ(J>V

διδασκιί.λωv

Συζήτησι� σι': ιί.ποrίι:ς καί ι':ρωτtiμιηιι 

U.Kf)OUH,JV 

11. ·Λvιιγνι;>στου - Ή έξι::ϊ.ιξη

· Εορτή ί.ι:ι,κοι, ί.ωτοι,

Θ. Καφι:vτζόπουί.ος- 'Επιστοί.1':ς τuJv

οιδιι.σκιίλωv



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ------------- Ι 27 

12 1 Ιέμιττη 
13 Παρασκευή 

16 Δι:υτr.ρα 

17 Τρίτη 

19 1 Ιι:μιττη 

20 Ι Ιαριωκι:υή 

23 Δειηr.ρα 

24 Τρίτη 

26 11 ι-:μ ιττη 

ΑΡΤΕΜΙΣ Ί-I λ. Κ ίμος - Ί--1 σιivθεση τοι1 ιivΟρώιτου 

ΑΛΚΥΩΝ Γ. Κολυβας-Κρισναμούρτι 

ΜΙΙΛΑΒΑΤΣΚ ΥΆ. Παιταδομιχελάκη- Άστρικό σώμα 

η τό σι,ψα τίJ)V συγκιvήσι;ωv 

ΙΙΛΙΟΣ Θ. Καφι;vτζόιτουλος- Έιτιστολr.ς τώv 

διδασκάλων 
Αf!ΟΛΛΩΝ 1-. Σι[1ρης - Ί I ιτορι:ία της ψυχης ιτρός 

τή Θέωση 

Κ. ΜΕΛΙΛΟΣ 11. · Α vαγvώστου -· 1--/ σταίφωση καί ή

ιi.vαγr.vvηση 

ΜΠΛΑ ΒΑ ΤΣΚ ΥΆ. Παιταδομιχελάκη-Διαλογιιs.,j συζή

τηση έιτί τώv ιτροηγουμι:vωv δτrι.λ.έξι:ωv 

1-1 Λ ΙΟΣ Θ. Καφεvτζόιτουλος - Έιτιστολι:ς τώv 

διδασκάλων 

ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Καμαρωτάκης-Μάντεις καί Μα

ντεία της ιi.ρχαίας Έλλιi.δος 

27 

31 

Ι Ιαριω�,;1:ι,τj ΛΛ Κ ΥΩΝ Γ. Κολυβας -Κ ρισvαμούρτι 

Τρίτη ΙΙΛΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

2 Ιlι-:μιττη ΑΠΟΛΛΩΝ 

Θ. Καφεvτζόιτουλος - Έιτιστολr.ς τώv 

διδασκάλων 

Συζ1jτησις σr. άιτορίες καί έρωτήματα 

ιi.κροατώv 

➔ Παρασκευή Κ.ΜΕΛ/ΛΟΣ Π.'.Δ.vαγvώστου-Ήάvθρωιτίvηψυχή.

Ή θεία ούσία 
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FRANZ HARTMANN 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

Μία συστηματική παράθεση των 

βασικών διδασκαλιών τοΟ μεγαλύτε

ρου ΔυτικοΟ άλχημιστή καί άποκρυφι

στή άπό τόν διακεκριμένο ερευνητή 

καί Θεόσοφο Φράντς Χάρτμαν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38 - 'Αθήνα 106 78 

Τηλ.: 363.0824-362.9695 
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