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Ο ΦΥ ΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ωσrόσο, (ο Θεός) δεν παρέλειψε να τοποθετήσει πλάϊ σε κάθε 
άνθρωπο ως κηδεμόνα τον αγαθό δαίμονα καθενός, για να τον προ
στατεύει ως φύλακας ακοίμητος και απαραπλάνητος ... Έτσι όταν 

κλείνετε τις πόρτες σας και σκοτεινιάζει το σπίτι, Θυμηθείτε να μη 
λέτε ποτέ πως είσαστε μόνοι· δεν είσαστε μόνοι· μέσα σας είναι ο 
Θεός και ο αγαΟός σας δαίμονας. 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ (Διατριβαί, Α, ιδ, 12 Μετάφρ. "ΚΑΚΤΟΣ'') 
••••••••• 

�1αρτυρία και από τον ΠΛΑ ΤΩΝΑ: 

Όταν κάποιος πεθάνει, το προστατεmικό του πνεύμα (ο φύλα

κας άγγελός του) που είχε τύχει σ' αmόν όταν ζούσε, αυτό αναλαμ

βάνει να τον οδηγήσει σε κάποιο τόπο, όπου οι ψυχές που συγκε

ντρώνονται, αφού κριθούν πηγαίνουν στον Άδη. Αφού δε τύχουν 

εκεί, όσων πρέπει να τύχουν και μείνουν όσο χρόνο πρέπει, άλλο 

πάλι προστατευτικό πνεύμα, τους μεταφέρει στην εδώ ζωή. 

Φαίδων 107 Δ, Ε. 
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

Εκείνα για τα οποία αγανακτο'ί•με (οργιζόμαστε), όταν διωτράτ
τονται από τον πλησίον μας, να μην τα πράττουμε εμείς οι ίδιοι. 
Πιττακού (Λπά.τπ. 10,3. Diels). Ο κανόνας αυτός της ηΟικ11ς εξαγγέλεται 
από όλες της Ορησκείες και τους φιλοσόφους της ανΟρωπότητος: Να 
πράττουμε στους άλλους ό,τι καλό θα Οέλαμε και οι άλλοι να πράτ
τουν σε μας. 

Η Παλαιά Διαθήκη (Τωβfτ δ', 15) λέγει: «Και υ συ μισείς, μηδενί 
ποιήσης». 11 Καινή Διαθ11κη (Μuτθ. Ζ', 12) τονίζει: «Ι Ιuντα συν όσα 
αν θέλητε ίνα ποιώσιν ημίν οι άνΟQωποι, ούτω κuι ι•μείς ποιείτε 
αυτοίς ούτος γαρ έστιν ο νόμος και οι πQοφήται». 

Τέλος ο Κομφούκιος, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος της Κίνας και 
ιδρυτής ηΟικής θρησκείας διδάσκει (Λνάλεκτu 15:23): Υπάρχει κανέ
να απόφθεγμα που να έχει εφαρμογή για όλη τη ζω11 του ανΟQιί>που; 
Ασφαλώς, είναι το απόφΟεγμα για την έννοια της αγάπης: Μην 
πράττεις στους άλλους ό,τι δε Οα 11Οελες εκείνοι να ΠQάξουν σε 
σένα. 

1-1 ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΙ-1

Ι I καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη από αγάπη για τυυς uνΟι_>ιί>
πους, γιατί όλοι τους είνuι αδέλφια μας. ΓIQέπει να τους σκεφτόμα
στε και να τους [)οηΟάμε, χωQίς να πει_>ιμένυυμε την παρuμικοή 
ανταμοιβή, γιατί στην ποαγματι%ύ τητu έχουμε 11δη την 
ανταμοιβ11:αυτήν την εσωτερική ευχαρίστηση, αυτήν την ζειrτασιά

που μας γεμίζει 6ταν αγαπάμε. Αυτή είνuι η μεγάλη uνταμυιfl�i, και 
δεν υπάρχει μεγαλύτεοη στη ζωή. 

ΠεριμένεΗ πάντοτε να σας ανταμείβουν για 6,τι έχετε χάνει; 
Λυτό απο%αλύπτει μια %c.ιχή ·,-:c.ιτuνύηση των πι_>αγμάτων εκ μfι_>ους 
σας. [κείνος που χατάλuβε το μυστι%ό της αγύ.πης δεν πει_>ιμ{νει 
τί.,--τ:οτα: δίνει δωσεάν. Κuι επειδή ζει ωπαμάτητu υrην πληι_>6τητα 
%uι στη χαοά, ακτινοβολεί. 

Ο. Λϊβαvι.uίφ (/Ίυ μια κ111νυύργιυ. ζ,ωή, σ,λ. 146) 



67 

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΕΝΕΙ)J'ΕΙΛΣ ΤΙΙΣ ΨΥΧΙΙΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙ/ ΙJΑΣΙΑ/1 

Συλλαμβάνουμε αρχικά την έννυια του ανΟριί>που από το αντίκρυ
σμα της μορφής του. Τί είναι όμως αυηi η ανΟριί>πινη μορφ1i; 

13έΙ)αια εδιί> δεν Οα κάνω ανατομία ούτε λεπτομερή εξέταση του 
ανΟριί>πινου οργανισμού. 1 Ι επιστημονικ11 εμπειρία παραδέχεται 
και διδάσκει ότι κάΟε οργανισμός αποτελείται από κιJτταρα, 
ιστούς, νεύρα, όι_>γανα και από χημικές ενιί>uεις όπως είναι το λεύ
κωμα, το άμυλον κ.τ.λ. ΚάΟε υργανισμός έχει την ικανότητα να 
παρουσιάζει αύξηση απογόνων και Ορέψη, η οποία συνίσταται στην 
διαρκή σύνΟεση και αποσύνθεσή του. Επίσης παρουσιάζει σκοπιμό
τητα ση1ν καται1κευ11 του και εQεΟιστικότητα, όπως και ψυχικά φαι
νόμενα. Όλα αυτά παρουσιάζονται στο κύπαρο το οποίον είναι η 
μικρότερη ζιί>οα μονάς. 

Το περιεχόμενο του κυπάQΟU είναι το πρωτόπλασμα δηλαδ11 είναι 
η ζώσα ουσία. ΚάΟε οργανισμός προέρχεται από ένα κύπα()ο, από 
το οποίο πάλι δια διαιρέσεως προέρχονται 2, 4, 8, κ.τ.λ. όμοια κατ' 
αρχάς κιJπαQα, από τα οποία αυτά κύτταρα προέρχεται κατόπιν η 
Οαυμάσια ποικιλία των ιστών και οργάνων, δηλαδιi όλος e, Jκόπιμα 
κατασκευασμένος οργανισμός. Από τα πειράματα απεδείχΟη ότι 
κάΟε κύπαρο περικλείει την δυναμικότητα να παραγάγει ολόκληρο 
τον οργανισμό και ταυτόχρονα να συντελεί στην αQμονικ11 σ11μπλή
ρωση όλου του οργανισμού. Τα κύρια ΠQΟΙ1λ11ματα της επιστημονι
κ11ς έρευνας είναι σ11μερα α) τί γίνεται μέσα στο πρωτόπλασμα 
ώστε να χαρακτηρίζεται για τούτο η ζωή και β) ποιυί είναι οι νόμοι 
και τα αίτια δυνάμει των οποίων από τα όμοια κύτταρα παράγονται 
βαΟμηδόν ανόμοια προς σχηματισμόν του οργανισμού( ... ) 

ΕλέχΟη ότι ο ανΟριί)πινος οργανισμός είναι υλικό σιί>μα. ΚάΟε 
όμως υλικό είναι και μοριακό, σύγκειται δε από άτομα υλικά. Ο 
ανΟρώπινος οργανισμός είναι ένα πολύπλοκο συγκρότημα. Πρέπει 
να υπάρχει κάποια ουσία για να τα συγκρατεί και να τα συνέχει. Η
ουσία αυτιi πρέπει να είναι διαφορετικ11ς φύσεως από την ύλη, πρέ
πει να έχει την δύναμη της συνεκτικότητος, να είναι αφ' εαυη1ς 
συνεχ11ς και να μη τέμνεται. ΩνομάσΟηκε από ωρισμένους φυσιοδί-
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φας και φιλοσόφους ζωϊκόν ρευστόν, το οποίον συγκρατεί τον 

οργανισμό και σ' αυτό περικλείεται ο τύπος της ανΟρωπίνης μ0Qφ11ς 
και ο διαιωνιστικός λόγος αυτής. Η ουσίιι αυτή πληQεί και συνέχει 

το παν ;ωι χαQακτηρίστηκε σαν η ψυχ11 του Κ6σμου απ6 μερικούς 

φιλοσόφους. 
Το σώμα είναι το μέσον της ενεργείας ενός άλλου παράγοντος, το 

οποίον ως ξεχωριστή οντότητα ονομάζουμε ψυχή. Το σώμα είναι 

το κινούμενο, το κινούν είναι η ψυχή. Τυ σ(i>μα ακινητεί, αποσυντί
Οεται και έχουμε το φαιν6μενο του Οανuτου, όταν το κιναύν παύει 
να συλλειτοι•ργεί με αυτό. 

Ποιά είναι τα γενεσιουργά αίτια της εμφανίσεως και της τελειο
ποιήσεως μιας μορφής; �σωτερικές δημιουργικ{ς δυνuμεις σε 
συνεργασία με εξωτερικές υπεργψνες επιδ()άσεις που ούτε η εμπει
ρία, αλλά αύτε και η επιστημονική πα()ατι1ρηση μ.ιιΟQεί να συλλάβει 
και να ελέγξει. Μόνο η γν(i>ση του εσωτερικού λόγου των π()αγμά
των της φύσεως αποκαλύπτει την Π()Οέλευση του αν0Q(i>πινου οργα
νισμού. 

Ποιός ο σκοπός του ΟQγανισμού; Να δίδει το μ{σον (i>στε η ψυχή 
να έρχεται σε επικοινωνία μέσω των αισΟητηQίων με τον κόσμο που 
την περιβάλλει και να δέχεται τις ποικίλες επιδοάσεις του, για να 
τον γνωQίσει και δια του οργανισμού πάλι να εκδηλώνει τις σκέψεις 
της, τον λόγο, τα συναισΟήματά της, με μια λέξη να είναι το μέσον 

της ενεργείας και της εξελίξεως της ψυχής. 

Υπή()ςαν ατυ--ι:(i>ς φιλ6σοφοι παγκοσμίου φήμης που κ11Qυξαν πως 
το σ(i>μα του ανΟQ(i>που είναι ο δεσμ(i>της της ψυχής κuι για την απο
λύτρωσή της χαράχΟηκε σύστημα δια του οποίου επεζητείτο η 
κατάργηση αυτού με τα εκούσια r)ασανωτήQια, με την στ{()ηση και 
την απαγόQευση των φυσιολογικ(iJν ακόμη λειτουργι(i>ν όπως είναι ο 

Έρως. 
Είναι πε(ηττό να τονίσω ότι μόνον c.ιντιφυσικ{ς, σ;ωτεινές διάνοι

ες που λειτουργούν αν(i>μαλα είναι ικc.ινές νc.ι φΟάσουν σε τέτοιες 

έκτροπες χω αυτόχρημα τερατ(iJδεις συλλήψεις, που c.ιντιστρc.ιτεύο
ντω τους φυσικούς νόμους και εμ.-�:οδίζουν την ψυ:,:11 να εχδηλ<Δοει 
τις λανθάνουας δυνάμεις, που fιρίοκονται σ' αυτή ·,ωι να απολc.ιύ
σει τc.ι αγνά της ζωής Οέλγητρc.ι, που δίνουν τις επίγειες χα()ές, δηλα
δή τα φτεQά της ψυχής. 

Για μας ο ανθρώπινος οργανιομcίς είναι ο ελευθερωτής και ο 

λυτρωτής της ψυχής. Γιατί μέσω αυτού αποκτάται η γνώση. Μέσω 
αυτού δέχεται τις υπεuκόσμιες επιδQάσεις, ιδιαίτεuc.ι του πατέuα 
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μας Ί Ιλιου που είναι ο ευεργέτης, ο σωτήρας και ο λυτρωτής της 
ανΟρώπινης ψυχής. 

Γι' αυτό με ιδιαίτερη μέuιμνα και συνεχείς φροντίδες πρέπει ο 
άνΟρωπος να περιβάλλει το σ<i>μα του για να πετυχαίνει πάντοτε την 
ισορρόπηση των δυνάμεό>ν του, για να χαίρει σταΟερ11ς υγείας. 
Χωρίς υγεία η ψυχή Οα στενάζει διαρκό>ς, όταν δεν θα έχει στη διά
θεσή της κατάλληλο ό(>γανο ενεσγείας. Ιlό>ς Οα επιτύχει σταΟερή 
υγεία και να ηγεμονεύει το ψυχικόν; 13ασική αρχή είναι να αποφεύ
γει ο άνΟρωπος την συνεχή κούραση, αλλά και την αδράνεια, την 
αϋπνία, τα ναρκωτικά και τα διεγε()τικά. Όλα αυτά ασκούν ολέΟQια 
επίδραση στο νευρικό σύστημα που πρέπει να διατηρείται σε συνε
χή ηρεμία και αταραξία. Τα νε,ύρα είναι τα ηνία που χρησιμοποιεί ο 
1 Ινίοχος, δηλαδ11 η ψυχή, για να δαμάζει τις ενστικτό>δεις ορμές του 
σώματος. 

Η κύρια τροφή του ανΟ(_)ό>που Οα έπ(_)επε να ήταν οι καρποί, ιδίως 
εκείνοι που ωριμάζουν το Οέρος, να αποφεύγει την Κ()εωφαγία και 
αν είναι δυνατό να επιδιό>ξει την κατά()γησή της εντελιi>ς. 

11 ακρεωφuγική δίαιτα είναι το ασφαλές γνώρισμα του εξελιγμέ

νου ανθρώπου, όταν μάλιστα αυτή τηρείται αυστηρά λόγω ανΟρωπι
στικό>ν αρχό>ν, που υπαγορεύουν να σεβό>μαστε τη ζω11 σε όλη την 
κλίμακα της εκδηλό>σεώς της, να μην αφαιρούμε την πνοή σε οποια
δήποτε μορφή κι αν αυηi εμφανίζεται. 

Σπουδαίοι παράγοντες της ζωής είναι το νερό, ο αέρας, ο ήλιος 

( ... ) 
Τα στοιχεία του νερού, του αέρα και των ακτίνων του ήλιου είναι 

εκείνα που αποκαΟαίρουν, αναγεννούν και ενισχύουν τον ανΟρ<i>πι
νον οργανισμό. Τον διατηρούν πάντοτε έτοιμο να δεχΟεί τις περι
πτύξεις των Οειοτέρων δυνάμεων της φύσεως για να τον κατασni
σουν κατάλληλο όργανο της ψυχ11ς. 

Και όταν μιλάμε για καΟαρμό, εξαγνισμό και αγνότητα εννοούμε 
πως όταν οι παράγοντες της ζαηiς επιδ(>ούν στο σό>μα, το βοηθούν 
να λειτουργεί φυσιολογικά. 

Τότε μόνο η ψυχή συνεργάζεται με το σό>μα αρμονικά και μέσω 
αυτού Μχεται τις επιδράσεις του Παγκόσμιου Λόγου, δηλαδ11 της 
λεπτότερης αιΟέριας ουσίας της φύσεως. Δι' αυτού δέχεται επίσης 
τις επιδράσεις των ακτίνων του πατέρα Ί-Ιλιου, των ακτίνων του 
ζωϊκού μαγνητισμού των ανΟρώπων, όπως και εκείνων των ανωτέ
ρων πνευματικό>ν συνειδ11σεων. Έτσι βοηΟείται Οετικά η ψυχή και 
εκτυλίσσει τις δυνάμεις της και τις εκδηλc.ί>νει άνετα κ' ελεύΟεσα, 
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όταν ο οργανισμός διατηρείται άρτιος και αγνός. 'Uτσι και μόνον, 
όταν η ψυχή και ο οργανισμός διατελούν σε αρμονικ11 σύζευξη επι
τυγχάνεται η περιπόΟητη ισορρο;τία, η ο;τοία πάλι εξασφαλίζει την 
χωρίς ε�L-τόδια και δυσκολίες πρόοδο της ψυχ11ς για να φΟάσει τον 
σκο;τό της, ;του δεν είναι άλλος από την uπ6λυτη ελευθερία. 

Οι άνΟρω;τοι, λόγω αγνοίας ή και ωΟούμενοι α;τό το πάΟος των 
οργανικιίJν απολαύσεων, δεν ακολουΟούν συν11Οως τρό:το ζω11ς που 
να αρμόζει σε λογικά όντα. Η αϋ;τνία, η υπερκόπωση, η χρψπ1 ναρ
κωτικών ή διεγερτικciJν, ο ερωτικός υ:τοσιτισμός 1\ και αντίΟετα οι 
ερωτικές καταχρ11σεις, η πολυφαγία, εκτοοχιάζουν, εκφυλίζουν την 
οργανική φύση του ανΟριίJ;του και την κuΟιστούν ποάγματι δεσμω
n1ριο και φυλακή της ψυχ11ς, η ο:τοίu έτσι καταΟλίΒεται και στενά
ζει μη μ:τορύ'ηrτας να δεχΟεί τις ευεργετικές Οωπείες των δυνάμεων 
της φύσεως, αιJ.' ούτε και να είναι ικuνή να εκδηλιί>νει τις ικανότη
τές της. Πάνω στην οργανικ11 μας ισοοοο:τία επιδρούν έτσι ολέΟρια 
και οι ηΟικές πιέσεις, η αγωνία, ο φόΙ)ος, η αχαλίνωτη φωrτασία. 
Όλα αυτά εξuσΟενίζουν το νευρικό υύστημα, τον πολύτιμο αυτόν 
συντελεστή της σωματικής και της ψι•χικής ευφορίας. 

Αλλά η φύση, σαν στοργική Μητέοα που δημιούογηαε τα ό,rτα και 
τα πράγματα, δεν τα αφ11νει να κατuυφαφσύν, διαιμιίJς τα επιδQά 
με τις δυνάμεις της για νu τα επαναφέρει στην τροχιά εκείνη που 
πάντοτε τα ωΟεί να ακολουΟούν τον Qουν της εξελίξεως και του 
Π(?Οορισμσύ των. 

Τα ΟαλαυοιSλουτρα σε ύλες τις εποχές του έτους υε συνδιαομό με 
τα αερόλουτρα και τα ηλιύλουτ(?α Οεραπεύουν, αναγεννούν, ενισχύ
ουν και εξuγνίζουν πλήρως τον ανΟQιίJ:τινον ΟQγανωμό. Όταν 
αγκαλιάζουμε την Οάλασσα με ενσυνείδητη στοογή και το σιίψα μας 
το χαϊδεύουν οι ακτίνες του Ί Ιλιου, αιυΟανόμαστε σφοίγος ΟQγανι
κό και ψυχική αγαλλίαοη. rκείνοι που ζούν αυτή τη ζωή είναι σε 
Οέση να εκτιμήυουν τα λεγόμενα. }:υνωτάται να εφαρμόζουμε 
αυτήν την τuκτική και είμεΟα [)έ11αιοι πως σύντομα Οα απολαύυου
με τα Οέλγητ(?α μιας φυοικ11ς δίαιτας, η οποία {χει σαν σκο;τό την 
κάΟα(?ση και τον εξαγνωμό του ΟQγανιομυϋ μας. 

Cπίσης συνιστάται να πηγαίνωμεν συχνά στο ·ύπωΟQΟ, να πεζοπο
ρούμε να κάνουμε ορει[1ασίες, ν' αγα:τ1jσουμε την αγνή φύιτη και 
αυτή Οα μας οδηγήσει να γνωοίσουμε τα μυυτικά της ενσυνείδητης 
φυσιολατρείας. 

(Λπ6 το βιβλίο τον: «Το σημειωμuτάριο εν6ς μύυτον,,). 
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 111,ΟΣΦΟΡΑ 

Η γέννησις μιας νέας ιδέας φέρει σΟένος εις το πνεύμα ( ... ) 

Όπως το σ<i>μα τρέφεται δια νέων τροφ<i>ν, ούτω το πνεύμα τρέφε

ται δια νέων ιδε<i)Υ. Αι νέαι ιδέαι είναι νέα ζωή. Λησμόνει τα 

οπίσω, ενΟυμού τα πρόσω, αυτό είναι η κλείς της αιωνίας ζωής. Το 

γήρας είναι προϊ6ν αφοσι<i>σεως εις τα οπίσω. 11 αειΟαλής νε6της 
είναι προϊ6ν αφοσι<i>σεως εις τα πρ6σω ... Όταν αποκτήσεις νέας 
ιδέας, είναι απ6λυτος ανάγκη - είναι ν6μος του Βίου η ανάγκη αυτή 
- να εκφράσης αυτάς. Σε καΟιστά ευδαιμονέστερον και ισχυρ6τερον
η έκφρασις, �ιι-Sτι ήνοιξες πύλας άλλων διανοι<i>ν, και εξ αυτ<i>ν ηκτι

νοΒολήΟη προς σε ισχύς και γηΟοσύνη.

Αλλ' αν παρέλειψες να εκφράοης, απεκλείσΟης της ακτινοΒολήσε

ως αυτής, και η ζωή σου μειούται. Μόνον ο δίδων δώρα, λαμβάνει 

δώρα. Όσω περισσ6τερα δίδεις τ6σω περισσ6τερα έχεις. 

Πλούσιος είναι ο έχων το Οάρρος να δίδη. 

ΠΛΛΤΩΝΑ ΔΡΑΚΟΥΛ!Ι (Στοιχεfα Βιονομfας, Ξ). 

Η ΠΟΜΠΗ 
ΑΝΤΑΣ ΜΠΡΟΥΜΗ 

Ί-Ιταν μιά μέρα του Αι,γσύστου νωρίς το απομεσήμερο, που Βρέ

Οηκα ε'ξω απ6 το χωριουδάκι της Αίγινας, στην j)6ρεια πλευρά της. 

Είχα περπατι1σει κάμποση ιί>ρα και τ<i>ρα καΟόμουν να ξεκουρα

στώ κάτω από μιαν ελιά, που ο αραιός ίσκιος της μόλις και με προ
στάτευε από τι1ν κάψα του ήλιου. 

Γύρω - τριγύρω μου, αμπέλια εδ<i> και εκεί ένα κυπαρίσσι, πολλές 

ελιές και λίγα οπωροφόρα. Όλα φωτισμένα έντονα, ξF.χά>ριζαν το 

καθένα τους, με το δικό του πράσινο, ταιριάζοντας αρμονικά μετα

ξύ τους, όπως και με το γαλάζιο της θάλασσας. 

Ακουγόντουσαν τα τζιτζίκια, το βαβούρισμα της μέλισσας, ο απα

λός ψίΟιιρος της φυλλωσιάς, που την χάϊδευε κάποια πνοή ανέμου, 

ζεστη και μυρωμένη ... 

Όλα ήταν τόσο ήρεμα, τόσο απόκοσμα, που ξεχνούσες τους κρα

δασμούς της απάνΟρωπης πόλης. 
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Κάποια στ:ιγμή το μάτι μου π11ρε κάτι χριί>ματα να σαλεύουν μέσα 
στ:ις ελιές, αρκετά μακριά μου, στο μονοπάτι που ανηφόριζε προς το 
χωριό. Μετά άκουσα κουβέντες, γέλια, κουδουνίσματα, παιδικές 
φωνούλες και σε λίγο ξετυλίχθηκε μπροστ:ά μου η πομm1 του τρύ
γου. Άντρες, γυναίκες με τις φανταχτε(Jές μαντ�Ίλες στο κεφάλι 
τους, αγόρια και κορίτσια με τα μελαψά γαμπάκια τους, περνούσαν 
όλοι φορτωμένοι με πανέρια γεμάτα φρεσκοκομένο σταφύλι. 

Τα παιδιά τριγύριζαν τους μεγάλους, κυνηγιόντουuαν, φιί>ναζαν, 
τσίριζαν, μεθυσμένα απ' το γλέντι του τρύγου. Εγιί> χάζευα μαγεμέ
νη από την όμορφη σκηνή. Δεν ψαν μόνο η ζωντάνια, τα χριί>ματα, 
η διάχυτη χαρά που με συγκινούσαν, 11ταν η εκφραση της ζωής στην 
ακμή της, ο αιιί>νιος, αήττητος παλμός της. 

Μα, εκεί που χαιρόμουν το Οέαμα ακούστηκε από την μεριά του 
χωριού μια ψαλμουδιά και σε λίγο ξεπρό/�αλε μια πομπή από μαυ
ροφορεμένους ανΟριί>πους που προχωρούσαν αργά, με uκυμένους 
ώμους συνοδεύοντας την νεκρικ11 κάσα κάποιου χωριανού που 
πήγαινε να ξαποστάσει στ:ο μικρό κοιμητήρι, χαμηλά κάτω στην 
πεδιάδα. 

Κανείς δεν μιλούσε, παQά μόνο ο παπάς, που όλο μουι_ψούριζε 
κάτι και το παλικάρι που βαστούσε το σταυρό και έψελνε πού και 
πσύ κάποιο τροπάρι. 

Κάποια στιγμ11, οι δυο πομπές διαuταυριί>Οηκαν. Οι τ(Jυγητές 
παραμέρισαν, οι άντ()ες έβγαλαν τα καπέλα τους, όλοι κάναν τον 
στ:αυρό τους με τις πατροπαράδοτες κινήσεις του πένΟους, που Ούμι
ζαν χορό γερόντων του Λισχύλου ... 

}:ε λίγο, το ξόδι προχιί>ρηuε, γλύστρισε μέσα στ:ις ελιές, ως που 
χάΟηκε, ενιί> ο τρύγος ξανάπιασε τον ανήφοQΟ Π()Ος το χωQιό, χωρίς 
τραγούδια τιί>ρα, σαν κάποιος ίσκιος να είχε πεQάσει πάνω από τις 
καρδιές και να είχε uβύuει την χαQά μέσα τους. 

Μα τ(Jιγύ(Jω ήταν τόση η ομορφιά, τόση η ζωντάνια, τόσο το φιί>ς, 
που η μαύρη σzιά που πέρασε δεν μπό() εuε να νικήσει τη χαQά της 
ζωής μέσα στην zαρδιά μου. 

Έξω στη φύση, κοντά στ' αμπέλια, κάτω uπό τον ου(>ανό και τον 
ήλιο, ο θάνατος φάνταζε σαν κάτι τόσο απλό, τόσο φυσικ6 τ6σο 

μέσα στη ζωή, σαν κάτι ανώδυνο. Κάτι, που έμοιαζε με το γονάτι

σμα του κλωναριού που το καταχι.ίινουν βαΟειά μέσα στο χώμα για 

να ξεπροβάλλει αργότερα ολοζώντανο το νέο βλαστάρι. 

Γιατί να z)..άψω; 
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ΗΞΕΙΣ ΑΦΗΞΕΙΣ 

Παροιμιό>δης έκφραση, που χα(>ακτη()ίζει το ασαφές και το διφο
ρούμενο. ΠQοήλΟε από ένα χ()ηιψό του Μαντείου των Δελφό>ν που 
εδόΟη σε κάποιον πολεμισni που κατέφυγε σ' αυτό και ζητούσε να 
πληροφορηΟεί εάν Οα επανήρχετο εκ του πολέμου. «Ί Ιξεις αφή
ξεις ουκ εν πολέμω Ον11ξεις». 11 ερμηνεία του χ()ψψuύ εξαρτάται 
από την τοποΟέτηση του κόμματος, Π()Ο του ου ή μετά από αυτύ, 
οπότε η πρόγνωση μεταβάλλεται από Οετική εις α()νητικ11. 

ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ 

Εις τον Π' ΟλυνΟιακό του ΔημοσΟένη ευρίσκουμε μία έξοχη διδα
κτική παραβολ11, επί της αναγκαίας ηΟικ11ς Οεμελιό>σεως του ανΟρό>
που. «'Ωσπερ γαρ οικίας, οίμω, και πλοίου και των άλλων των τοι
ούτων τα κάτωΟεν ισχυρότατ' είναι δει, ούτω και των πράξεων τας 
αρχάς και τας υποΟέσεις αληΟείς και δικαίας είναι ποοσήκει». 
Δηλαδή, όπως ακριβύ>ς τα σπίτια πρέπει να έχουν γερά Οεμέλια και 
τα πλοία δυναn1 Οωράκιση και στερεότητα εις τα ύφαλα, έτσι και οι

αρχές του ανθρώπου επιβάλλεται να θεμελιούνται επί της αληθεί

ας και του δικαίου, δηλαδή επί της αρεττίς, 

- Όταν Οέλεις να nαρηγορηΟείς, βλfnε τον χι:ιρι'>τεοό σου χι όχι
τον χαλλίτερό σου.

- Και τούτος ο ανήφορος, κατψrορο Οα φέοει.

Λαϊκές Πα(_)σψίες 
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ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η ΑΡΠΑΓΉ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Από το βιβλίο «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα» του Κυριάκου 

Σιμόποvλοv, 333μ.χ. - 1700, σελ. 124 - 145. 

Εl!!ΜΕΛΕΙΛ: 1/ΛΝ. Δ. ΛΝΑ!ΝΩΣΤΟΥ 

11 ΛΙJ ΠΛΓΙΙ uρχαιοτ11των υ π1jρξε απ6 την αυγή της 
Λναγενν11σεως ως την επανάσταση του 1821 ένα απ6 τα σημαντικιί>
τεοα %ίνητοα για τα ταξίδια ιπην Ανατολ11. Ι I ιπροφή προς το κλασ
σικό πνει-μα κuλλιέργψτε την αοχαιοφιλία με αποτέλεομα ν' αρχί
σουν οι επιδρομές για τη σύληση των αQχαίων μνημείων και τη 
συγκέΥτ(Jωση κάΟε λογής ϊογου τέχνης, νομισμάτων και παλαιών 
χειρογράφων. Συλλεκτική μανία κατέλuΒε τις ευuωπαϊκές Αυλές 
και τους μεγιστάνες του πλούτου. Υπήρχε Ι)έΙ)αια και η φιλοδοξία 
των φωτιομένων λογίων της εποχ11ς, uρχαιολ6γων και ουμανιστιi>ν 
να διασιΓ>σοι•ν τα μνημεία του αuχαίου πνεϊψατος, όσα α;τόμειναν 
α;τό την κατcωτuοφική μανία του φανατισμού των πριίπων χριστια
νικιiJν αιιiJνων, από τους πολέμους, τις ειuΙ)ολές και τελευταία από 
την του(Jκοκακuατία. Ν,λά η πλειοψηφία των εur.υνητι[>ν κλωτσικιiJV 
μνημείων, στην πεuίοδο που ακολούΟηοε την άλωοη της 
Κωνυταντινου;τύλεως ως εΟνική απελευΟέuωοη, ήταν υτυγνοί 
αοχωοκάπηi.οι. 

Ι3έΒαια η αu;ταγή των αuχαιοη1των ι-:ίχε αuχίσι-:ι πl_)ιν απύ τους 
ωιi>νες της Λνu.γεννψ;εως. Οι Κα(_)χηδόνιοι είχαν απογυμνιi>σει τις 
ελληνικές αποικίες της 2:ικελίας από τους ·ι.uλλιτεχνικούς Οησαυ
QΟύς κατά τη διάρκεια των επιι':ψομιί>ν τους. Όλα τu. γλυπτά του 
ΛκQάyαντnς, uκι>μη κω ο πεuιλάλητος τu.C,uoς του Φuλ(φιδος, φο(_)
τc[>Οηκuν υτu κα(_)ά/1ια. Ί !ων η Π(_)ύ'ηη οuyuνωμένη λuφυuαyωγίu 
αuχωοη1των της ιστο(_)ίας ( ... ) 

Ύ στεQα ψ,.>Οαν οι JJωμc�ίοι. Την κατω.nuοφή της ΚοuίνΟου το 146 
π.z. ακολοί�Οηοε η συστηματική λεηλασία έuγων τέχνης. Τα γλυπτά 
μεταφέ(_)ονται στη Ριiψη. Κω στους ι')(_)ύμους της ένδοξης πολιτείας 
του πλούτου οι οτuατιιiπες του Μομμίου ωτχημονούσuν πάνω στους 
πίνακες ζωγuαφικής ( ... ) 
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11 αρπαγή των μνημείων των ελληνικ(j'ιv πόλεων Κ()άτηuε δύο αwι
νες. Οι δημόσιοι χ(j'J()OL και οι κατοικίες των πλουσίων της ΙJιίιμης 
ήταν κατάμεστες από ελληνικά γλυπτά. ΤQεις χιλιάδες αγάλματα, ο 
απολογισμός της λεηλασίας στη Ι>όδο. Πεντακόσια μετέφr.()ε ο 
ΝέQων, μόνο από τους Δελφούς, όπως μας πλη()οφο()εί ο 
Παυσανίας. Κι' αυτό ύuτε()α από την επιδuομ11 των Γαλατ(j'ιν. 

Ό,τι απόμεινε μετά τις Ηιψολές, τους uεωμούς, την ε()ήμωση, 
τους φανατισμούς της νέας Οuησκείας, Οuι,μματιuμένο, εuειπύψένο, 
καταχωνιασμένο από τους αιιί,νες το αφάνισαν οι πολιτισμένοι λαοί 
της Ευρ(j'>πης. 

[ίναι Ολιβε()ή η διαπίστωση, έγ{_)αφε ο Σατωμπ()ιάν, 6τι οι πολιτι
σμένοι ευρωπαϊκοί λαοί Π()Οξένησαν στα μνημεία των AOηv(j',v 
περισσότερο κακό κατά την διά()κεια r.κr.τόν πεν11ντα χQόνων πε()' 
όσο όλοι μαζί οι βάQβαQοι κατά τη διάQκεια αι(j'ινων. Είναι σκληρό 

να σκεφθή κανείς ότι ο Αλάριχος και ο Μωάμεθ Β' σεβάστηκαν τον 

Παρθενώνα για να τον αφανίσουν ο Μοροζίνι και ο 'Ελγιν. 

Αλλά Π()LV από τον Βενετό και τον Ί\γγλο είχε περάσει από τον 
ελληνικό χιί>()Ο η Ούελλα των uταυροφό()ων. Οι ΦQάγκοι τυχοδιιί>
κτες της Δ' Σταυ()οφορίας Οα επιδοΟούν στην καταστ()οφ11 των 
αρχαίων μνημείων της Πόλης ( ... ) 

Ο ΠαρΟενών είχε διατησηΟή άΟικτος κατά την Ι'Ιυζαντιν11 πεοίοδο. 
Ακέραια τα αετιίιματα, οι μετόπες, οι ζωφ6ροι. Είχε μετατραπ11 από 
τους πρ(j'ιτους κ ιόλας μεταχριστιανικούς αιιίινες σε ναό της 
Παναγίας. 

Ί-ΙρΟαν οι ιπαυροφιSροι και τον απογιJμνωσαν από τους καλλιτε
χνικούς θησαυρούς του. Κατέστρεψαν ακι>μη και τη Ι)ιj)λιοΟ11κη του 
Ακομινάτου. 

ΑκολουΟούν οι Καταλανοί, οι Γενοβέζοι, οι Βενετοί. Αγάλματα 
δεν υπήοχαν πια. Είχαν, όμως, απομείνει οι κίονες των ναιί,ν. Και 
οι Γενοβέζοι μεγαλοκαραβοκύρηδες που πλούτησαν με το εμπόριο 
της Ανατολής, φιSρτωναν τα μάρμαρα και τα μετέφεραν στην Ιταλία 
για να χτίσουν τα παλάτια τους. 

Ο Γr.QμανιSς πεQιηγηηiς Lιιdolpl1 Sιιcl1e11, κληρικός από τη 
Βεστφαλία, που ταξίδεψε στην Ιταλία και στην Ελλάδα επί 
Καταλανιίιν γQάφει: «Ολόκληρη η πολιτεία της Γένοβας είναι χτι
σμένη από τα μά()μαρα και τους κίονες που έχουν μr.ταφε()Ο11 από 
την ΑΟήνα». 

Και ο Γερμανός ιστορικός Herzbcrg: «Οι Ιταλοί, και περισσότερο 
οι Γενοβέζοι, μετέφεραν, όπως φαίνεται, όγκο οικοδομικ(j'>ν υλικών 
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από τα ανεξάντλητα αοχαιολογικά λείψανα των ΑΟηνcJJν. Κυρίως 
ωραιότατους μαρμαρένιους κίονες».( ... ) 

Ο Άγγλος πεοιηγηn1ς Dodwcl γράφει: «Οι Τούρκοι σεβάιπηκαν 
τον ΠαρΟεν<;Jνα και δεν έΟιξαν διόλου τις Καρυάτιδες». Αλλά ο 
σεβασμός ωφειλόταν κυρίως στην εντολ11 του ΜωάμεΟ 13' του 
ΠορΟητού να μην Θιγούν οι αρχαιότητες. 'Cτσι δημιουργ11Οηκε 
παράδοση αιίJJνων. 

Ι Ι προστασία, ωστόσο, αφορούσε μόνο τα αρχιτεκτονικά μνημεία. 
Τα αγάλματα και οι ανάγλυφες μορφές είχαν τεΟ11 υπό διωγμόν από 
την Π(>ίJm] κι όλας περίοδο της τουρκοκρατίας επειδ11 το Κοράνιο 
καταδικάζει τον αν0ρωπομοοφισμό ( ... ) 

Η προστασία των μνημείων της Ακροπόλεως που υπαγορευόταν 
και από ιπρατιωτικσύς λόγους δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χίJJρα 
ενδιαφέρονταν οι Τούρκοι για n1v τύχη των λειψάνων του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου. Τα κείμενα των πεοιηγητίJJΥ αποκαλύπτουν πλ11-
Οος μουσουλμανικών j)ανδαλισμίJJΥ. Αφηγείται ο περιηγητής 
Castelω1: 

«ΙΙ αδιαφοοία των Τούρκων για την τέχνη έκανε περισσότεοο 
κακό στις αοχαιότητες από τον ίδιο το χuόνο. Δεν κοπιάζουν διόλου 
να πελεκήσουν τα μάuμαοα. Γκοεμίζουν τα περίλαμπρα αοχαία 
οικοδομήματα και χρησιμοποιούν τα υλικά για να χτίζουν οικοδο
μές( ... ) Δε μπο(?F.ίς να κάνης ούτε Ι�11μα χωρίς να uναστενάζης βλέ
ποντας την καταστροφή αυτίJJΥ των ιερίJ>V λειψάνων και την εξαφά
νιση των μαοτυριίJJΥ τόσων αtίJJνων δόξας». 

Η συγκέντοωση έργων τέχνης της ελληνικ11ς και ρωμαϊκ11ς αρχαι
ότητας για τη διακόσμηση των παλuτιίJJV των [ιχJωπuίων μοναρχίJ>V 
εγχαινιάζεται απιS τις αοχές του I.LT αtίJJνu( ... ) 

Το 1621 φΟάνει ιπην ΑΟήνα ο απεσταλμένος του Αουδοj)ί;ωυ 11'' 
Louis Ocsl1;:ιycs βαρίJJνος dc Courmcsnin. Ί !ταν ο ανιχνευτής. 

Ο χρόνος, γuάφει ο βu()ίJ>νος, έχει πuοξενήοει λιγιΓnερο κακό από 
όσο οι βαuj)α(?ότητος των εΟνίJ>ν που τόσες φοοές λεηλάτησαν την 
πύλη. «Ο ΠαοΟενίJJV είναι ακόμη 6uΟιος χα άΟικτuς, έτσι που νομί
ζει ·ι.ανείς πως χτίστηκε τίJ>ρα τελευταία». 

1 r πληuοφοοία ήταν πολύτιμη. Καuαj)άνια αοχωοκαπήλων ξεκί
νηυαν απ6 όλες τις γωνιές της Ευ(?ίJJπης οογανίJ>νοντας επιδρομές 
διαuπαγής. 

Ο !'άλλος π()ωβευτής στην Κωνοταντινούπολη Cli;:ιrlcs 1-'r;:ιιicois 
Olicr μuοκήσιος Dc Nointcl ταξίδεψε οτην Ανατολή το l(J70 με 
ρητές εντnλές του Κολμπέ u, υπουuγού Οικονομικr;>ν του 
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Λουδοβίκου ΙΔ', να λαφυραγωγ11υη τους α(>χαιολογικούς τόπους 
( ... ) Σε επιστολ11 του αναφέρει ιnον αυΟέντη ιου: 

«ΕισιμΟον την Π(>όπη φο(>άν επισ11μως εις αυτόν τον Οησαυρόν 
των Οαυμάτων (εννοεί την Ακρόπολη) και επανήλΟον, ινκόγνιτο 
πλέον, τρείς η τέσσαρας φοράς, δια να uποΟαυμάσω και γνω(>ίσω 
καλύτερον τα σχέδια άτινα εφιλοτέχνηυεν ο ζωγράφος μου, διακό
σια περίπου ... Εις ουδένα μέχρι τούδε επετ(>άπη να σχεδιάση τα 
γλυπτά>>. 

Από τότε όλοι οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες - πρεσβευτές και πρό

ξενοι - μεταβάλλονται σε αρχαιοσυλλέκτες ( ... ) 
Γενικοί, από την έρευνα των ταξιδιωτικών κειμένων της τουρκο

κρατίας προκύπτει ότι ο κύριος σκοπός της πε(>ιοδείuς των περιηγη
τών στις Ελληνικές χιΔρες ιiταν η συγκέντρωση χει(>ογράφων από 
τις τουρκικές η μοναστηριακές Ι1ιβλιοΟήκες ( ... ) Στις α()χές του ΙΘ' 
αιώνα ο Άγγλος Edwίlrd Dί:ωicl μίυΟωσε Ι1αζιΙ1ουζοι:ίκους και ελεη
λάτησε τη βιβλιοΟήκη της μονής της Πάτμου. 

Το 1685 ο Γάλλος πρεσβευτής στην Πόλη Dc Girardin παίρνει 
εντολ11 από το Παρίσι να οργανό>ση δίκτυο συλλογής αρχαιοτήτων. 
Διαβιβάζει ειδική εγκύκλιο σ' όλους τους π()οξένους της Γαλλίας 
στην Ανατολή. Και αναφέρει στον υπουργό του (Αύγουστος 1685): 

«Lυνέστησα εις τον εν Κύπρω πρόξενον να ερευν11ση κατά 
πόσον υπάρχουν εκεί αρχαία νομίσματα και να με πληροφορήση 
σχετικό>ς διά ν' αναφέρω εις τον Ι1ασιλέα ο οποίος με επεφιS()τισε 
να συγκεντ()ό>σω παρόμοια αντικείμενα διά το γραφείον και την 
βι/1λιοΟ11κην του. Μου έδωσεν επίσης εντολήν, όπως εις περίπτωσιν 
ανευρέσεως αγαλμάτων εντιSς αρχαίων ερειπίων η κτιρίων, να τα 
εξετάσω και να εξασφαλίσω από την Ιlίiλην την αναγκαίαν άδειαν 
διά την μεταφοράν των εις Γαλλία». 

Αλλά και η αυστριακ11 Αυλή σημειό>νει επιτυχίες στον αντuγωνι
σμό της αρχαιοΟηρίας. Ο Φερδινάνδος (1503 - 1564) είχε αναΟέσει 
στον Ogier Clιiselin de l3ιιsbccq, πρεσΒευτ11 του στην Αυλ11 του 
Σουλεϊμάν μεταξύ 1554 και 1562, τη συγκέτρωση αρχαιοτήτων από 
τις ελληνικές χό>ρες. Ο αρχαιόφιλος αυτιSς διπλωμάτης κατό>ρθωσε, 
ύστερα από επιτόπιες έρευνες, να αποκηiση τεράστιον ιSγκο αρχαι
ολογικών θησαυρό>ν και να τους προωΟιiση στη !3ιέννη. 

Ο ίδιος επιχειρεί τον απολογισμό των λαφύρων του: 
«Έφερα μεγάλη ποικιλία αρχαίων νομισμάτων. Τα σπουδαιότερα 

απ' αυτά Οα τα παρουσιάσω στον αυθέντη μου. Έχω φορτώσει ολό
κληρα αμάξια, ολόκληρα καράβια από αρχαιότητες και ελληνικά 
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χειρόγραφα. 'Cστειλα στη 13ενετία διά θαλάσσης 240 ελληνικά 
βιβλία με προορισμό τη 13ιέννη για να τοποΟετηΟούν στην 
Αυτοκρατορική 13ιf)λιο011κη. Δεν άφησα γωνιά που να μη την έψαξα 
για να μαζέψω ό,τι είχε απομείνει». 

Ό,τι είχε απnμείνει ... Η λεπτομέοεια είναι αποκαλυπτική. Από τα 
μέσα κιόλας του ΙΣΤ' αιJ"η•α είχαν διαοπαγή όλα τα κατακείμενα 
αρχαιολογικά αντιχείμενα χαι οι βιΙ1λισΟ11χες. Και η αναζ1jτηση 
αρχαιοη1των άρχισε να παρουσιάζη δυσκολίες. Χοειάζονται μεγά
λες οιχονομικές δυνατότητες, γνc;J(>ψίες με το δοβλέτι, κατάσκοποι, 
μεσάζοντες. 11 αοχαιοκαπηλία Ο(>γιάζει. Διπλωμάτες και ιεραπό
στολοι χινούνται στα παρασκ11νια. ΊΌύρχοι μεγισ τάνες και 
Έλληνες χu)(_)ιχοί επιδίδονται σε μια κε(>δοφόρα αλλά και επικίνδυ
νη συναλλαγή για την uναχάλυψη αγαλμάτων, νομισμάτων και χει
ρογράφων που θα εμπλουτίσουν τις συλλογές των Ευοωπαίων 
uρχαιολατρίiJν. 

Ι I μόδα της συλλογ1jς αρχαιοτήτων έφΟασε στις αρχές του ΙΖ' 
αtQJνα χαι στην Λγγλία. Βασιλιάδες χαι ευγενείς φιλοδοξούν να 
στολίσουν τους χήποuς χαι τις αυλές των ανακτ6Qων τους με ελλη
νορωμαϊχά γλυπτά. 

Ο Π(?Qnος Λγγλος που δημιούογησε συλλογή ελληνικQJν αοχαιοτή
των ήτuν ο [οοίχος, αδελφός του ΚuQόλου του Ε'. Γ:ίχε στην κατο
χή του μFγάλnν αοιΟμό δuχτυλιολίΟων χuι νομισμι1των. 

Ύστερα από το Οάνατυ του 1:uοίκου, ο Κάuολος, φιλοδοξr;Jντας 
να εμ.,-τλοιrrίση τη συλλογ11 χαι με γλυπτά ανι:Οεσε στον ναύcψχο σεο 
Kc11clm DiglJy που αιψf.νιζε στο Λιγαίο, τη συγκf.ντοωση αγαλμά
των. 'Cτσι δημιοι\;>γησε ποαγματιχό αοχαιυλογικύ Οησuυuό απύ 
αγάλματα, Ι)ωμούς, Ι)ά0uα, χίονες. 

Cίzε στην χατοzή του 1307 πίναχες μ� -:γάλων ζωγ(.)άφων και 399 
αοχαία γλι•πτcϊ 

Αλλά οι μεγuλύτεοοι Λγγλοι συλλέκτες του 12:Τ' UL(JJνα είναι ο 
Tlioιnas I low;_ιrd, χόμης του Λrιιndcl, στοατάοχης και πάμπλουτος 
γαιοκτήμονuς χuι ο πuντοδί�νuμος δούκας του Μπάκιγχαμ. 

Ο κόμης είχε εξcιπολύσει ποάκτοοες σ' cSλΕς τις πηγές των αοχuί
ων πολιτισμr;Jν και είχε κατα(>τίσει πολυφημισμf.νες συλλογές έQγων 
τέzνη; ποι• αποτελούσαν ποαγματικά μουσεία. Οι χυ(?LQnεσοι ποά
zτο(_)ές του ήταν οι ΛγγλΙJι δι.ϊλωμάτε; στην Κωνσταντινσύπολη και 
οι έμ.,-τοuοι πυυ ταξίδευαν στην Ελλάδα και στη Μιχοά Λοία. 

Τ,τσι άσzισε ο ανταγωνισμός που ωδήγησε σε uο:ταγές γλυπτQJν, 
σε αzουηηοιωψού; uγαλμ6των, σε κατcωτοοφές μνημείων, στην 
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κερδοσκοπία και στη συναλλαγή. 

Επί αιώνες οι Άγ γλοι και οι Γάλλοι πρεσβευτές στην 
Κωνσταντινούπολη έπαιζαν το ρόλο ανιχνευτών αρχαιοτήτων και 
αρχαιοκαπήλων για λογαριασμό των μοναρχών που εκπροσωπού
σαν ή άλλων φιλότεχνων μεγιστάνων. 

Έβδομος ΠQεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη ... 11ταν 
ο σερ Tlωmas H.oc ( ... ) Ο l{υc υπήQξε μία από τις σκοτεινότερες 
μορφές της αγγλικής διπλωματικ11ς ωτοQίας. Ι I επταετία της παρα
μονής του στην Κωνσταντινούπολη (1622 - 1628) α:τοπλεί μια από 
τις σκανδαλιί>δεις περιόδους της αρπαγ11ς καλλιτεχνικιί>ν Οησαυριί>ν, 
της αρχαιοκαπηλίας και της καταστQυψ1jς κλασσικcί>ν έργων στον 
ελληνικό χιί�QΟ. ΊΌυρκόφιλος, κυνικός κω φιλοχ[_!ήματυς εκμεταλ
λευόταν τη διπλωματικ11 του ιδιότητα Ο(_)yανιί�νοντας επιχεψήσεις 
εξαγωγής αοχαιοη1των στην [υριί�πη. 

Ο σατανικός του ρόλος και υ αδίστακτος χαQuΚτήQας τυυ αποκα
λύπτονται από τα κείμενα της αλληλογραφίας του με διαφόQους 
πάτρωνές του στην Αγγλία. Το 1625 εκμυστεuεύεται στον αοχιεπί
σκοπο του Καντέρμπορυ τις προσπάΟειές του να εξαπατήοη τον 
πατριάρχη και να αποσπάση α(_)χαία χειQόγραφα και βι/1λία από την 
πλουσιωτάτη βιβλιοΟ11κη του ΙlατQιαρχείου. 

«Αγωνίζυμαι να πείσω τον πατοιάρχη, που έχει μεγάλη συλλογή, 
ότι τα αρχαία βιβλία σκονίζονται και σαπίζουν ανάμεσα στους αμα
Οείς Έλληνες που δεν πρόκειται ούτε να τα χρησιμοποι1jσουν ούτε 
να τα καταλάβουν ποτέ. ΠροσπαΟώ να τον πείσω να μου παοαδιί>ση 
τα βιβλία γιατί ανιjκουν πλέον στην [κκλησία και πuέπει να δημο
σιευΟούν. Ότι τα /1ιf1λία αυτά αποτελούν όπλα για τους ειδικούς και 
όχι για τυυς αμαΟείς καλογέρους. 

Από τη συζ1jτηση ανεκάλυψα ότι ο πατριάρχης δεν γvωοίζει τα 
ονόματα πολλιί�ν συγγραφέων, σιίτε το περιεχόμενο των βιf1λίων. 
Κατάλαβα επίσης ότι δεν έχεi ιδέα για την αξία τους. Διαπίστωσα 
τέλος ότι στη /1ι/1λιοΟ1jκη υπάρχουν χειρόγραφα εκκλησιαστικής 
και πολιτικής ιστορίας που μ:τορούν να φωτί Jουν μακρινές, σκοτει
νές εποχές. Τελικά, του πρότεινα να γίνη α\'Ταλλαγ1j. Να μου διί>ση 
τα αοχαία /1ι/1λία που /1ρίσκΟ\'Ται Οαμμένα στο σκοτάδι και να του 
προσφέρω μια ολόκληρη βι/1λιοΟ11κη των κλασσικιί>ν, καΟιί>ς και 
διδακτικά βιβλία που δεν υ:τάuχουν στις ελληνικές εκκλησίες. Μου 
υποσχέΟηκε να με δεχΟ11 σε ακρόαση και να μου παραχωρ1jση μερι
κά αρχαία /)ι/1λία για τις βιβλιοΟ11κες της Αγγλίας και άλλων χρι
στιανικc!>ν χωρc!>ν. Αλλά η φιλοδοξία μου είναι να τα κρατήσω όλα 
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μαζί»( ... ) 
Φθάνοντας ο sir Tlωm3s Roe στην πόλη και αναλαμβάνοντας τα 

νέα πρεσβευτικά του καΟ11κοντα παίονει παραγγελία από τον 
Άγγλο ευγεν11 να συγκεντρόJση αρχαιότητες, γλυπτά, επιγραφές, 
κ.λ.π. 

Ο Roe απαντά με προΟυμία ... «Είναι αδύνατο να βοεθούν χειρό
γραφα παλαιών και καλόJν συγγραφέων γιατί τα τελευταία που 
υπήρχαν τα κορφολόγησε ο Γάλλος πρωβευn1ς» 1

• 

1. Ο αγγλογα)J.ικός πολιτικός, οικονομικός και 0Qησκευτικός ανταγωνισμός επεκτείνε

ται και mo προσοδοφόρο κυνιjγι των αρχαίων Οηuαυρu'ιν. 11 διπλωματία συμπλέκεται με

την αρχαιοκα,-τηλία. Δύο περί.ι-του αιώνες αργότερα η ιιγγλογα).λιχ1j αντιζηλία Οα οδηγ1j

ση σε άγρια λεηλασία των μνημείων της ΑκQΟπόλεως. Το 1785 ο ΠQεuΒεuηjς της Γα)J,ίας

mην Πόλη Clιoiseul Goufrier α,,έιmασε από τον σουλτάνο φψμάνι με άδεια cru).λoyιjς 

αρχιτεκτονικuιν τμημάτων μ,11μείων και ά)J.ων u.ρχαι ηjτων. Με το φιρμάνι cπο χέρι και

με τη Βοήθεια του προξένου π1ς Γα)J.ίας στην Αίhjνιι F�uνel, ο Goιιffier φόQΤωσε ολό

κληρα καρίιΒια με γλυ:πά α,-τό τους αρχαιολογικούς χu>ρους της Λπικής. ΝJ.ιί το τρό

παιο του Γά)J.οu πρωΒευτή εξu>ργισε τον Λγγλο uνιίδελφό του, πρεσΒευτή επίιJης στην

Κωνmαντινού;τολη, λόρbο Έλγιν. Ζψηuε και κείνος φι(ψιίνι από τον σουλτάνο για να

ολοχ).ηQώση τη λFηλασία. Ο uοuλτuνος ωτιδρούοε στις αξιu>Uεις του λόρδου. Α)J.ιί το

1801, όταν άρχισαν οι αγγλοτοuρκικές &α.-τραγμάτεύιJεις για το καΟεστώς της Αιγύπτου, 

τα μνημεία της Λκρσ;τόλεως έ;τωξαν σπουδαίο ρόλο στη δι.ι-τλωματικ1j συνα).λαγιj. Ο

σουλτάνος, ενισχύο,τας τις διαπQαηιατευτιχές του δυνατότητες, υπέγQαψε το φιρμάνι

κuι ο Έλγιν κuτώρθωσε νu υπερq:uλuytίση τον ("άλλο πρεσβευτή αποσπώντας και

πριονί�οντuς τu γλ\.•πτά του Πuρθενώνος, του Ερεχθείου και του μνημείου του

Θρασύ)J.ιιυ. 

Συνεχ{ζεται το άρθρο στο επ6μενο τι:ι5χος. 
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Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 

Για να ζει και να εξελίσσεται αυτός ο μικ(>όκοσμος, ο άνΟ(>ωπος, 
είναι υποχι_>εωμένος να μένει σε επικοινωνία, σε δια(>κή σύνδεση με 
το μακ(>όκοσμο, τη φύση. Οφείλει αδιάκοπα να κάνει ανταλλαγές 
μαζί της και αυτές οι ανταλλαγές ονομάζονται ζωή. 11 ζωή δεν είναι 
τίποτε άλλο, πα(>ά αδιάκοπες ανταλλαγές ανάμεσα στον άνΟQωπο 
και την φύση. Αν αυτές οι ανταλλuγές εμποδιστούν, ακολουΟούν η 
αρρci>στια και ο Οάνατος ... 

Τίποτα δεν υπάρχει μέσα στο σύμπuν που να μην είναι ζωογονη

μένο και εμψυχωμένο από το Οείο Πνεύμα. Όλα ζούν, αναπνέουν, 

πάλλονται και κοινωνούν με αυτό το μεγάλο ρεύμu n,ου βγαίνει από 

το Θεό και που πλημμυρίζει το σύμπαν, από τ' άστ(?α μέχρι τα 
μικρότερα μό(>ια ... 

Οι άνΟρωποι για να είναι ευτυχισμένοι και για να αισΟάνονται 
μέσα στην πληρότητα, πρέπει να μάΟουν να κάνουν τις ανταλλαγές 
σωστά και κυρίως πρέπει να ανοίγουν την καρδιά τους στη φύση, 

να αισθάνονται ότι είναι συνδεδεμένοι με αυτήν, ότι αποτελούν 

μέρος της. [κείνος που ανοίγει την καρδιά του σ' αυτό το Οείο 
ρε·ύμα που διασχίζει το σύμπαν, πραγματοποιεί την τέλεια ανταλλα
γή και τότε ξυπνάει μέσα του μια νέα νόηση, χάρη στην οποία αρχί
ζει να συλλαμβάνει τα πιο λεπτά φιλοσοφικά Οέματα ... 

11 φύση είναι το μεγάλο βιβλίο που πρέπει να μάΟουμε να διαβά
ζουμε. Είναι η μεγάλη Κοσμική Δεξαμεν11 με την οποία πρέπει να 
συνδεθούμε. Πώς θα αποκαταστι1σουμε αυτόν το σύνδεσμο; 

Απλούστατα: είναι το μυστικό της αγάπης. 

Αν αγαπάμε τη φύση, όχι για την ευχα()ίστηση και τη διασκέδασή 
μας, αλλά επειδή αυτή είναι το μεγάλο Βιβλίο που έγ(?αψε ο ίδιος ο 

Θεός, Ο' αναΙ1λύσει μέσα μας μια πηγ11 που Οα καΟαρίσει όλες τις 
ακαθαρσίες, Οα απελευΟεQό>σει τις Ι)ουλωμένες διόδους και Οα 

αρχίσει μια ανταλλαγ11 χάρη στην οποία Οα έχουμε την κατανόηση, 

τη γν(ί>ση. 

Ο. Αiβαvχύ1ψ (Τα μυστικά του βιβλίου της φύσης) . 

•••••••••••••••••••••••• 

·••+••···················
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Η ΕΧΕΜΥΘΙΑ 

Περί των σχοπcίJν ;,:αι προθέσεων ;,:αι σχεδίων σου μη ομίλει ποτέ 

εις ;,:ανένα, ειμ11 μόνον εις πρόσωπον περί της φιλίας του οποίου 
έχεις πλ11οη βεβαιότητα, την φιλίαν του οποίου έχεις πολλάκις 
δοχιμάσει, και το οποίον δεν σε φθονεί, αλλά ειλικρινcί>ς επιΟυμεί, 
όσον ;,:αι συ, να λάβης το ποΟούμενον. Η η1ι>ησις της εχεμυθίας 
αυη1ς απείρως αυξάνει την ελ;,:τι;,:ήν δύναμιν της διανοίας σου (για 
την πραγματοποίησίν του). ΕνΟυμσί, ότι οι τοίχοι έχουν cί:ιτα ... Όλαι 
αι μεγάλαι επιτυχίαι εξαρτcί>vται από της εχεμυΟίας. Δηλαδή εχεμυ

Οίας από παvτός, εξαιρέσει εκείνων τους οποίους δύνασαι απολύ
τως να εμπιστευΟής και οι οποίοι έχουν το αυτό συμφέρον 11 ενδια

φέρον δια την επιτυχίαν όπως και συ ... ΊΌ να ομιλ11ς πεοί του σκο

πού σου εις εκείνους οι οποίοι εις τους κρι.•φούς διαλογισμούς των 

έχουν αντιζηλία για την πιΟανή επιτυχία σου, ελαττcί>νει την δ·ύναμιν 

της διανοίας σου όπως ελκύση εις σε το ποΟσύμενον. Τότε κατά 

γράμμα εγκαταλείπεις τον πόθον σου. 

ΠΛΑΤΩΝΛ ΔJJΛΚΟΥΛ!Ι (Στοιχt·ία Βιοvομίας,Γ). 

ΠΟΤΕ ΕΙ>ΧΙ.ΠΆΙ Η ΘΙΠΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Οι Ινδοί λένε: «Όταν ο μαΟητής είναι έτοιμ ος,  ο Δάσκαλος 
έοχεται». Λυτή η φράση έχει πολύ Ι)α0ύ ν6ημα· δείχνει ακοιβcί>ς <'>τι 
ο μαΟητής είναι πάντα αυτ6ς που ποέπει να κάνει ποοσπάΟειες για 
να έλξει βοήΟεια. Όταν Οα γίνουν οι ποοοπάΟειες, η Ι)οήΟεια Οα 

έοΟει, είναι σίγουρο. Υπάρχει ένας παγχόομιος νιSμυς της αγάπης 

και της αλληλοΙ)οήΟειας, 6μως δεν μπορεί να μπεί οε κίνηση παρά 
μόνο αν εσείς οι ίδιοι κάνετε προσπάΟειες. 

Ο, Λiβαvι.uίφ (Τι εfναι ένας πνεvματικry; δάσκαλος) 
*** 

Μία ψυχή δε μποι>εί να δι:ί το ωραίο, αν δεν είναι ωQαία αυτή η 

ίδια. Ας γίνει λοιπόν κάΟε άνΟQωπος πQcί>τα Οι:ίος χαι ωQαίος, αν 
έχει στο νου του να δει το Θει5 και την ωQαιότητα. 

ΓΙΛΩΠΝΟΥ (Εννεάδις, Λ, VI, 9) 

(Ουδέ το κu.λόν u.v ίδuι ψυι.ή μη καλή γενομένη. ΓενέσΟω δη ΠQιίιτον Οεοειδ1jς, πας 

και καλός πας, FL μέλει θεάσu.σΟαι Οε6ν τε κu.ι κu.λ6ν), 
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

Στις 8/5/95 πραγματοποιιfθψα: στην α(θουσα διαλέξεων της 

Θεοσοφικιfς Εταιρε(ας η ετιjσια εορτιί του Λευκού Λωτού. Τα τρ(α 

άρθρα που ακολουθούν ε(ναι από τις ομιλ(ες που ελέχθησαν την 

εσπέραν εκε(νη. 

ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ 

χι,ιΣΤΟΦ. ΚΑΜΛΡΩΤΛΚΙΙ 

Αδελφοί μου, cπην εορτή αυτιi του Λευκσύ Λωτσύ που επανα
λαμf{άvεται κάΟε χρόνο στις 8 Μcϊίου, οι Θεόσοφοι εις ολόκληρο 
τον κόσμο συνέρχονται από κοινσύ και τιμούν με ευλάβεια την 
μνήμη της 12.Π. Μπλαf)άτσκυ επέτf.ιο του Οανάτου της. 

Ποία 11ταν, τι είπf. και τι έκανε κατά την διάρκεια της ζωής της, 
γενικu>ς μας είναι γνωcπά, διότι κατ' επανάληψη τα έχουμε ακσύσει 
εις τον χcί,ρο αυτόν κατά το παρελΟόν απι5 ομιλίες των αδελφcί,ν 
μας. Την βραδυά αυτή με την άδειά σας Οα σταΟώ σε μιά μικρ11 
παράγραφο του βιβλίου της «Μυστικ11 Διδασκαλία>) την οποία 
Οεωρu> λίαν διαφωτιcπική δια τους ερευνητές Οεοσόφους και η 
οποία έχει ως εξής: 

«Την 0f.ία αυηi γνώση (των Μεγάλων Όντων) μόνο με την Μύηση 
μπορεί κανείς να την αποκηiσευ). Τα περιεκτικά αυτά λόγια της 
Μπλαβάτσκυ τα οποία έγραψε κατόπιν εμπνεύσεως από τον 
Διδάσκαλόν της λίγο καιρό π(>ιν απυδημ11σει σε φωτεινότερους 
κόσμους νομίζω ότι Οα πρέπει να μας προf{ληματίσουν. Μία από τις 
λεςεις της παραγράφου αυηiς που δι' εμέ αποτελεί το κλειδί της 
μετουσιcί>σεως του ανΟρcί>που, είναι η Μύηιn1 την οποία πολύ συχνά 
ακούμε να προφέρεται ιδίως σε χcί>ρους κατά κανόνα πνευματικσύς. 
Φαινομενικά η λεςη αυηi είναι γνωσΏi, αλλά cπην πραγματικότητα 
είναι άγνωcπη. Ό,τι σχετικcί>ς γνωρίζουμε πεοί αυτής, δεν είναι 
παρά απλές πληροφορίες, που καΟu>ς νομίζω δεν βοηΟσύν τον ερευ
νηηi Οεόσοφο ν' αντιληφΟεί την φύση και τον σκοπό που εξυπηρε
τεί. Τί είναι λοιπόν η Μύηση αυηi περί της οποίας μας ομιλεί η 
Μπλαβάτσκυ; Μπορούμε άραγε να συλλάβουμε το νοημά της και να 
καταλάβουμε την λειτουργικόn1τά της; 

Νομίζω αδελφοί μου ότι μια τέτοια προσπάθεια από μέρους μας 
με τον συν11Οη και γνωστό τρόπο ερε-11νης είναι μάταιος κόπος, διότι 
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η Μύηση δεν σχετίζεται με το γνωστό, αλλά με το άγνωστο, το υπερ
βατικό, που η διάνοια αδυνατεί να εισχωρ11σει εις τον χιί>ρον του. 
Δια της Μυήσεως ο νεόφυτος όλων των εποχιί>ν αποκτά μία εμπει
ρία ενός άλλου επι;τέδου, που μόνο η ιί>Qψος ψι•χ11 με τα απόκρυφα 
αισθητήριά της μ;τορεί να νοιιί>σει zαι να αντιληφΟεί. 

11 Μύηση είναι μία ξεχωριστή αίσΟηση ;του επεκτείνεται πέρα 
α;τό το συνειδητό, στο υ;τερσυνείδητο. Όσοι δε από τους ολίγους 
ζηλωτές της θείας γνιί>σεως είχαν την αγαΟή τί•χη να ζ11σουν εσωτε
ρικά την ευλογία της Μυ11σεως, δεν �Lϊόρεσαν με τα λόγια να την 
περιγράψουν zαι να την μεταδιί>σουν. Διότι τα λ6για όσο υφαία και 
αν είναι, σε zαμιά περί:πωση δεν �ηυροuν ν' αναπαραστήσουν και 
αποδόσουν πιστά zαι ζωντανά την υπεοβατιz11 Οειί>Qηση της ψuχ11ς. 

Έχει ειπωΟεί α;τό τους μεμυημένους Διδασχάλους ότι η δωρεά 
της Μυήσεως δεν προσφέρεται, ούτε χα(_)ίζεται εις τους απαίδευ
τους zαι αμαΟείς, διότι εσωτει:�ιzά φτωχοί zαΟιί>ς είναι, αδυνατούν 
να πληQιί>σουν το τίμημα. [διίJ, νομίζω, Οα πρέπει να διευκοινίυυυ
με, ότι η Μύηση έχει δύο όψεις μία τυπιzή zαι μία uυσιαστικ11. 11 
πριί>τη είναι εύzολη και ποοσιη1 σε zάΟε ενδιαφερόμενο. 11 δει1τε
ρη όμως α;τοόσητη εις τους πολλούς, δεν αγυοάζεται δια χοημάτων 
ούτε με οιανδήποτε άλλο υλικό αντίχουuμα, αλλά μόνον δια της

αρετής. Αυτό είναι το μοναδικ6 νόμισμα πυυ Οέλει υ πνευματικός 
χόσμος δια να μας α;τοzαλύψει τα zεκ(_)υμένα μυστικά του. 

11 αληΟινή Μύηση ;του στην ε;τυχ11 μας σπανίζει, είναι μία Οεϊκ11 
προσφορά Π(?Ος τους uξίους, εzείνους που αγωνίζονται συνεχιί>ς να 
καΟυποτάξουν τις αδυναμίες zαι τα πάΟη τους, αψυπνίζοντες την 
πνευματιχή τους φύση. 

Στις ποάξεις των Αποστόλων αναφέοεται, 6τι ο Σίμων ο μάγος 
ποοσφέρων χοήματα εις τον Πέτρο δια να λάβει ως εν6μιζε την 
δωοεά του Λγίου Πνεύματος πήοε την α;τάντηση. «'Υπαγε σι•, συ 
zαι το αργυοιόν σου εις α;τιί>λειαν». 

Αυτή είναι σ' όλες τις εποχές η απάντησις των μεμυημένων π(_)ος 
εzείνους που ασυλόγιmα ζητούν την ανωτέ(_)α γνιί>ση. 11 Μύηυη εις 
τους αοχαίους χQόνους συνδέετο άμεσα μέ τα Μυστήρια τα οποία 
εΟεσ;τίσΟησαν σε μυΟιzή εποχή α;τό τον Πνευματιzό χ6ομο ποος 
διαπαιδαγιί>γηση των ανΟ(_) ω;τίνων ψυχιίJν. Κατά την εσωτεοική 
παράδοση τα Μυστή(_)ια είναι Οεσμός πνευμuτιzύς απu(_)(_)έων εz του 
Οι:�Οού Λόγου. 

Σ' όλες τις εποχές όπου αυτά ελειτού(_)γησαν υ;τ6 την εποπτεία 
Μυσταγωγu'Jν έγιναν η γέφυι:�α δια μέσου της οποίας uι ιί)(Jψες και 
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καλλιεργημένες ψυχές οδηγσύντο προς την Οέωση. Ο άνΟQωπος που 
εκ βαΟέων αναζητεί την ΑλήΟεια μποοεί να έρΟει εις επικοινωνία 
μετ' αυηΔν και να λάβει το φως, όχι όμως δια των κοινών αισΟ11σε
ων και του νου αλλά δια της Οείας του φύσεως. Το μέγα τούτο έργο 
του Θείου Κόσμου που πραγματοποιείται με την Μύηση, δεν είναι 
δυνατόν να γίνει αντικείμενο αμέσου γνίJJσαJJς εις τον κοινό ερευ
νητή, αλλά μόνον εις εκείνον που έχει την δέουσα ωριμότητα και 

την ανάλογο εσωτερική παιδεία. Διότι όπως είπε και ο Πυθαγόρας 
«Ου τα πάντα τοις πάσι οητά». 

Ο μυούμενος εις τα Μυστήuια, εκείνος που συμμετείχε ενεQγίJ>ς 
και συνέπασχε, έχανε προς στιγμ11 την αίσΟηση του παρόντος 
κόσμου και μεταφερόταν νοερίJ>ς εις ένα άλλο Οείας μακαQιότητας. 
Εις τα ηΟικά του ο Πλούταρχος αναφέuει ότι «ο νεόφυτος σε μια 
φάση της μυήσείJ>ς τυυ, βάδιζε ελεύΟερος και στεφανωμένος, σ' ένα 
χώρο πλημμυρισμένο από φως, όπου συναντούσε ολίγους εκλεκτούς 
άνδρες, ενώ πιο πέρα έΙηεπε τον όχλο να τρέμει και να φοβάται το 
Οάνατο, χωρίς να ενδιαφέ(>εται δια τα πέρα του τάφου αγαΟά». 

Ο Πλάτων επίσης εις τον Φαίδρο λέγει τα εξής: 
«ΜυηΟέντες εις τα Μυστήρια ταύτα τα οποία αρμόζει να καλέσου

με τα Οειότερα πάντων, απηλλάγημεν των κακίJ>Υ, τα οποία μοιραί
ως μας ανέμεναν εις ένα μελλοντικόν βίον. Ομοίως και εν συνεχεία 
προς την Οεία ταϊίτην Μύησιν κατ{στημεν Οεαταί εξόχων και θείων 
οραμάτων οντοη1των πνευματικιδν, περιβαλομένων υπό ανεσπέρου 
φωτός, ελευΟερσύμενοι από το μν11μα τούτο το οποίο τίJ>ρα καλού
μεν σίJ>μα και που το περιφέρουμε μαζί μας δεσμευμένοι καΟίJ>ς το 
όστρακον». 

Ενόμιζα γράφει ο Αριστείδης ο σοφιστής που έζησε τον 1ο προς 
τον 2ο αιώνα, ότι «11γγιζα τον Θεόν, ότι αισΟανόμουν την παρου
σίαν του, ότι ευρισκόμουν μεταξύ εγρηγόρσεως και ύπνου, ότι το 
σώμα μου 11το εντελώς ελαφρόν. Ουδείς Θνητός Οα ηδύνατο να το 
περιγράψει και το κατανοήσει εάν δεν είναι Μύστης. ΙΙ νέα αυτή 

ΟείJ>ρηση των πραγμάτων δεν υπόκειται στους νόμους της κατωτέ

ρας ζωrjς. 1-1 γέννηση και ο Οάνατος δεν την επηρεάζουν πλέον. 

Μπορεί κανείς επί μακρόν να ομιλεί δια το αιίJ>νιον, αλλά ο ομιλίJ>ν 

περί αυτσύ χωρίς προηγουμένως να κατέλθει εις τον Άδη, δεν γνω

ρίζει τι λέγει». 
Ο Α.ι-τουλψος επίσης εις το βιβλίο του ο Χρυσσύς Όνος αναφέρει 

τα εξής: «Κατά την διάρκεια της μυήσεώς μου, επλησίασα τα σύνο
ρα του θανάτου και έφθασα στο κατιίJφλι της Περσεφόνης δι�iλθα 
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δι' όλων των στοιχείων και αντίκρυσα τους άνω και κάτω θεσύς και 
κατά το μεσονύκτιο είδα τον ήλιο λάμποΥτ:α εν πλ11ρει μεσημβρία». 

Κατά τον Αριστοτέλη ο μυούμενος εις τα αοχαία Μυστι1ρια: «Ου 
μαθείν τι δει, αλλά παΟείν και διατεΟ11ναι». Δηλαδ11 ο νεόφυτος 

κατά την διάρκεια της Μυήσεως δεν εδιδάσκετο με τον γνωστό 
τρόπο της εγκυκλίου μαΟ11σεως, αλλά εδέχετο υπερβατικά μηνύμα

τα εσωτερικά εις την ψυχ11 του άμεσα και απ' ευΟείας χωρίς την 

μεσολάβηση των κοινών αισΟήσεων και του νου. 
Με τον τρόπο αυτό ο μυσύμενος συμμετείχε και συνέπασχε, διότι 

ζούσε εντός του αυτό που διεδοαματίζετο, και που ο ίδιος ήταν ο 
πρωταγωνιστής. Στην ΜιJηση που εγίνετu με αυτές τις ποσϋποΟέ
σεις δεν υπήοχε παρατη(?ηη1ς και πιφατηοούμενος, διότι η ψυχή 
ανερχομένη στο υπερσυνείδητο επίπεδο, εταυτίζετο και ενοποιείτο. 
Ο τρόπος αυτός της μαΟ11σεως καθαοά εκστασιακός απέ/)αλε εις το 
να διεγείρει και ενεργοποιήσει τις εσωτερικές δυνάμεις του νεοφύ
του, ώστε δι' αυτιδν ωrτιληφΟή τις βαΟιές έννοιες που υποκοίπτuντο 
εις το παιζόμενο αλληγορικό δράμα. 

Δια να έρΟει κάποτε και σε μας αυτή η ευλογημένη στιγμή της 
Μυήσεως, Οα ποέπει διαοκό>ς ν' ασκσί•μεΟα επί της αοετής. Λλλά 
δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι η αοετι1 δι-:ν κατακτάται με τα λ6για 
παρά μόνο με τα έQγα. ΙΙ Οεία γνό>ση δεν ανακαλύπτεται, αλλά απο
καλύπτεται σταδιακά δια της Μυήσεως. Λποκαλύπτεται δε όχι εις 
εκείνους που απλό>ς r1λέπουν, αλλά είναι εις Οέση να εννοούν. Όχι 
εις αυτούς που απλό>ς ακσύουν, αλλά που είναι πρόΟυμοι άνευ ανα
βολής να εφαρμόσουν. Ευτυχής είναι όποιος με ελευΟέοα Οέληοη 
αναζ11τησε την Οεία γνό>ση και ευτυχέστε(_)ος εκι::ίνuς που μυητικά 
την ι::δέχΟη και την κατενόησε. Διότι μόνο αυτός Οα κατακτι1σι::ι το 
έπαλΟο της αΟανασίας και Οα συγκατοιχψπι με το Θείον. 
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ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 

Ι!ΛΙΛ ΚΙΜΟΥ 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση παί()VίJ> το λόγο, να πω λίγα λόγια στην 
αποψινή γιορτ11 του «Λευκσι, Λωτού», πuυ γίνεται για τη μνήμη της 
ζωής και του Οανάτου της Τ.λενας Ι lεη_>ό/)να Μπλα/)άτσκυ. Τ.χουν 
περάσει 164 χρόνια uπό τη γέννησή της - γεννήΟηκε την 31η Ιουλίου 
1831 - και 104 χ()όνια απιS το ΟάνατιS της - πέΟανε την 8η Μα·ίου 
1891 στην Λγγλία. Και όμως, αωΟuνόμuστε ζωντανή την « 
παρουσία» της με την ίδι_>υση της Θεοσοφικ11ς Ι.:ταιρείας με τον 
αδελφό Θεόσοφο, Λμερικαν6 2.:υνταγμuτάι_>χη, Χένρυ Στήηλ 
Όλκοτ, τη 17η Νοεμ/)ι_>ίου 1875 στη Νέu Υ6ρκη των Ιlνωμένων 
ΠολιτειίJ>V και από την 3ην Απριλίου 1905 στο M:.ιιlr�s των Ινδιών. 
Ως Θεόσοφοι ζο1,με το Θεοσοφικό της πνεύμα, που μας μετέδωσε 
με το ανεκτίμητο και ανεπανάληπτο συγγι_>αφικό τ11ς έ()γο. 

Δε Οα σας απασχολ11σω με λεπτομέι_>ειες για την καταγωγή της, τη 
φροντισμένη εκπαίδευσή της, τις μακ()Οχ(>όvιες και εξαντλητικές 
έι_>ευνές της για τη γνώση της α()χαίας σοφίας, τα κοπιαστικά ταξί
διά της σ' όλον τον κόσμο, το συγγ()αφικό της έργο, την προσφορά 
τ11ς στην υπηρεσία του ανΟρώπου και της ανΟρωπότητος γενικότε
ρα. Λίγο - πολύ είναι γνωστές και πολλές φορές ειπωμένες. Θα 
ήΟελα όμως, να σταΟίJ> και να εξάρω τη σι,μ/)ολή της στη γνίJ>ση της 
αλ11Οειας, που σχετίζεται με την Δημuιψγία του Κόσμου και του 
ανΟριύπου, την ύπαρξη του Πνευματικού Κόσμου, την προέλευση 
της ανΟι_>ίJ>πινης ψυχ�iς, το ύψιστο αγαΟό της ανΟρίJ>πινης ζωής, σε 
μιά εποχή που οι υλιστικές και αΟεϊστικές φιλοσοφίες σα 
«χείμαι_�ος» απειλσύσαν να κατακλύσουν την ανΟρωπιSτητα και να 
υποδουλώσουν την ανΟρίJ>πινη οκέψη. 11 Μπλαβάτσκυ «τάραξε» 
τα φιλοσοφικά «ρεύματα» της εποχής της και /)011Οησε στην απελευ
Οέρωση και στην απολύτρωοη του ανΟρωπίνου γένους απιS τα 
«ασφυκτικά πλοκάμια» του υλιστικού «δαίμονα» και άνοιξε τις λεω
φόρους του Πνεύματος, της Αλ11Οειας, της Ζω11ς, της Δόξας και της 
Λιωνιότητας. Στο έργο της αυτό υπή()ξε ακούραστη, δρασηiρια, 
ζηλώτρια, επίμονη, αυοτηρ�i, αφοοιωμένη στο ιδείJ>δες της που 
ήτανε η γν<[)ση και η διάδοση της Θείας Λλ11Οειας, πέρα από Ορη
σκευτικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές προκαταλ11ψεις, δοξασίες 
και «ταμπσύ)). 11 ζω11 της υπ11ρξε μια «ζωντανή Ουσίω> στο βωμό της 
υπηρεσίας προς το συνάνΟρωπό της και τον κόσμο. Άφησε παρά-
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δειγμα αληθινού Θεοσόφου, φωτισμένου Διδασκάλου, 
Πνευματικού Οδηγού. Άναψε τη «λαμπάδα» της Απόλυτης γνώσης 
και Αλ11θειας. Για το έργο της αυτό τιμούμε, τη μν11μη της με την 
αποψινή μας γιορτή και στρέφουμε, με σεβασμό και ευλάβεια, τη 
σκέψη μας στη σεπτή και αυστηQ11 εικόνα της μορφ11ς της. 

Η Θεοσοφία είναι ταυτισμένη με τη ζω11 του ανθQιί)που. Δίνει το 
αληθινό της νόημα, φωτίζει τη σκέψη, απελευθερci'>νει από προκατα
λήψεις, δόγματα και φανατισμούς που αφθονούν στην εποχή μας. 
Διευρύνει τη συνείδηση, οδηγεί στην πνευματικότητα και δημιουρ
γεί έναν ανci'περο τρόπο - ποιότητα ζωής. Εξανθρωπίζει και εξευγε

νίζει! Αγγίζει τα προβλ11ματα της ανΟρci'>πινης κοινωνίας και 
«σηματοδοτεί» το σωστό δρόμο - τρόπο επίλυm1ς τους. Αποδεικνύει 
την εσφαλμένη πορεία - δράση των ηγετό>ν του κόσμου και τους κιν
δύνους που αυτή εγκυμονεί. Υποδεικνύει το δρόμο Π(?Ος την ειρήνη, 
την ασφάλεια και την ευημερία των λαό)ν της γης! 11 αδελφότητα 

των ανθρώπων, την οποίαν πρεσβεύει, θα διαδραματίσει τον καΟο

ριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ανώτερου πολιτισμού και καλλί

τερου - ειρηνικότερου κόσμου! 

Με τη συγκριτική μελέτη, εξ άλλου των θοησκειόΝ οδηγεί στη 
γνό>ση της αλήθειας, που είναι ανό,τερη πάσης θρησκείας. Όλοι οι 
θρησκευτικοί αρχηγοί σκοπό τους είχανε να διαδόσουν την αλή
θεια. Αυτήν την αλήθεια έχει περισσότεQΟ ανάγκη ο σημεQινός μας 
κόσμος. Ο Ιησούς τόνισε: «ΕγόJ γι' αυτό ψ_)θα να μαοτυQ11σω - να 
πω την αλήθεια». 

Δε θα ποέπει να μας διαφεύγει η σπουδαιότητα που έχει και ο 
τρίτος σκοπός της Θεοσοφικής Εταιρείας, ο οποίος είναι η «έσευνα 
και η ερμηνεία των ανεQμηνεύτων φυσικόJν νόμων και των λανΟα
νουσόJν δυνάμεων του ανθρόJπου». Στο γύρω μας κόσμο, στο 
Σύμπαν ευ(ηπερα, υπάρχει πολύ ακόμη άγνωστο «μυστήQιο». Λυτό 
ισχύει και για τον άνθρωπυ. Ι Ι επιστήμη, παρά τις Qαγδαίες εξελί
ξεις, τις άοκνες έρευνες και αξιόλυγες επιτυχίες της δεν έχει φΟά
σει ακόμη στο τέομα - στο τέλυς. Τα 6ριά της είναι περιοQισμένα! 
Καλείται να τα διευούνει και να Οέσει τις επιτυχίες της στην υπηQF.
σία και προς όφελος του ανθρό>που. Της αν0ι_Jωπ6τητας γενικότε(?α. 
Αυτός είναι και ο σκοπός της, το έργο της. Είναι πυλύ ακόμη έογο 
μπροστά της. 

Η πλήρης υλοποίηση των σκοπό>ν της Θεοοοφικής Γ:ταιρείας 
απαιτεί τη συμl)ολή και την συνεργασία όλων των πολιτικό>ν, θοη
σκευτικci'JV, επιστημονικόJν, εκπαιδευτικόJν κ.λ.π. κοινωνικόJV πασα-
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γόντων, οι οποίοι διαμο()ψίJ>νουν τη σύνΟεση και την εικόνα του 
σημερινού κόσμου. 

11 συνειδητοποίηση των αγαΟίi>ν πυυ Οα προέλΟουν από αυτήν την 
προσπάΟεια Οα δοάσει ως «καταλύτης>) των αντιδQάσεων και αντι
ΟέσείJ>Υ των. Θα ανοίξει τη «λεωφόρο>) της ευδαιμονίας των λαών 
της γης! Στην πραγματοποίηση των «οοαμάτων» των και των επι
διώξείJ)Υ των - φιλοδοξιίJ>ν των, τις οποίες, όμως, δεν επιτυγχάνουν. 
Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η συμμιSοφωιn1 τους μ' αυτά τα ιδείJ)
δη, για ένα λαμπρότερο μέλλον της φυλ11ς, έναν ειοηνικό κόσμο, μια 
καλλίτερη ανΟρίJ1πινη κοινωνία. Ί::.ν�ν ανίJηεοο πολιτισμό. F.ίναι 
ιερή υποχρέωm1 τους! Ύψιστο καΟήκον! 

Πέραν των ανωτέρω στόχων η Θεοσοφία Ι1οηΟάει ιπη Οειοποίηση 
της ανΟQίJ>πινης ζω11ς, στην πνευματικ11 εξέλιξη και τελειοποίηση 
του ανΟρώπου, στην ένωση της ψυχής με το Θείο, στην αιωνιότητα 
και Μακα()ιότητα. Το μήνυμα αυτό 11Οελε να πF.ράσει στους 
Θεόσοφους ο ΧένQυ Όλκοτ με την καΟιέρωση της γιορτής του 
«Λευκού Λωτού,,, για τη μν11μη της ζωής και του Οανάτου της 
Έλενας ΜπλαΙ)άτσκυ. Ο Όλκοτ υπήι_�ξε ένας αξιόλογος επιστήμο
νας, ακούραστος ερευνητής, εργάτης του πνεύματος. Ισάξιος της 
Μπλαβάτσκυ! Το έργο του υπήι_�ξε σημαντικό. 

Με το μ11νυμά του δίνει παρηγοQιά, ενΟάιψυνιτη, πι_�οτροπή κι' 
ελπίδα. Με το Λωτό εξεικονίζεται η υλικ11 και η Οεία φύση του 
ανΟρώπου. 11 σύνΟεσι'j του από υλικό σίJψα, ψυχή και πνεύμα. 
Συμβολίζεται η δημιουργία με την ενέργεια του πνεύματος, μέσω 
της ύλης, της ζωής και των μοι_�φών της. Εξεικονίζεται η δόξα και η 
λαμπριSτητα της πνευματικής ζωής, πέραν των ορίων του υλικού 
κόσμου! 

Ο Λωτός συμβολίζει την αΟανασία της ανΟρίJ>πινης ψυχιiς, η 
οποία κατέρχεται στην ύλη για την υλοποίηση του Θείου σκοπού 
της. Συμβολίζει τη δόξα, την ωραιότητα, το κάλλος, το μεγαλείο, την 
αιωνιιSτητα που ανοίγεται μπροστά της. 11 Μπλαf1άτσκυ πίστευε ιSτι 
σε κάΟε άνΟρωπο υπάοχει ένας Θεός. Ως Θεό εννοεί το ΑνίJ>τερο 
Εαυτό του καΟενός από μας. 11 ένωση με το Θείο γίνεται με την 
ένωση με το Θεό του καΟενός, τη συνειδητοποίησή του. Το άνΟος -
το κόσμημα του Λωτού, κατά την Μπλαβάτσκυ, είναι ο πνευματικός 
άνΟρωπος ή Θεός. (Tl1e Secret Docriye, Yol.5, Page 452, 453). 

Ο άνθρωπος, όπως αναφέρει ο lίJ>f\ ο ψαλμωδός Δαυ·tδ, ο 
Ησα"ίας, ο Πέτοος κ.λ.π .  είναι ολιγόβιος, πλήρης ταραχής, 
«βλαστάνει ως άνΟος - όπως ο Λωτός, κόπτεται και μαραίνεται. 11 
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δόξα αυτού παρέρχεται!» (lci'Jβ ιδ' 1 - 2, ψαλμοί ργre15, Ησα·tας 
μre6, Α' Πέτρου α' 24). 

Ι-1 Ζωή όμως, που ρέει από το «Ορόνο του Θεού», κατά την 
Αποκάλυψη κΙ1' 1, ζωοποιεί τον άνΟσωπο και του δίνει απεριόρι
στες δυνατότητες, ανείπωτη δόξα και ωσαιι5τητα. Το ύψιστο ιδεώ

δες του ανθρώπου είναι να κερδίσει από τη θνητή του φύση, την 

αθανασία! Και για το σκοπό αυτό, που είναι πσαγματικός και εφι
κτός, μπΩρεί ο άνΟρωπος και πσέπει να εργασΟεί. 

Το διίJρο του Θεού είναι αιι(Jνια Ζω11. Για το σκοπό αυτό έχει 
μέσα του το «τάλαντο», το Θείο Ι::αυτό, το Πνεύμα του Θεού. Την 
έννοια αυη1 είχε και η πασαΙ1ολ11 των «ταλάντων» του Ιησού. 
(ΜατΟ. ΚΕ' 14 - 29). ΚάΟε άνΟρωπος πvέπει να καλλιεργεί αυτό το 
«τάλαντο» - Θείο στοιχείο. Να φέρει καρπούς πνευματικούς, με 
έργα ανιδιοτελούς αγάπης προς τους ανθρώπους, αφιερωμένα στο 

Θεό. Με το Θείο στοιχείο, το πνεύμα Οα επιιπρέφει στον «οίκο του 
ΙlατQ6ς», Οα κr.Qδίσ::ι την αιιίινια Ζι,ηi και την ΛΟανασία! Με την 
απόλυτη γνό:ση, τη Οεογνωσία, ο άνΟρωπος επιι:πσέφει στην αιιίινια 

Ύπαρξη. Με την αρμόζουσα πνευματικ11 καλλιέQγεια και τελειότη
τα Οα ενωΟεί ξανά με το Θε6. Με την ύψιυτη τελειότητα η ψυχή 
ωτελευΟεριίJνεται από τον εφήμεσο υλικό κόσμο, τη γέννηση και το 
Οuνατο, το νόμο της μετενσάQκωσης. Επιτυγχάνει το ιίψιιπο ιδεύ'J
δες της ζωής, που είναι η Θείu ΠQαγματυποίηση, η ΛιιίJ\'Ια Ζωή και 
η Μακαιηότητα! 

Tu πνευματικά έQγu είναι αναγκαία γι' αυτ6 το σκοπό. Ο Ιησοιίς 
τόνωε mους μαΟητάς του: «Παν δένδι>ον μη φέQΟV καl_)πόν εκκό
πτεται και εις πυι_> βuλλεται». (ΜuτΟ. ζ, 19). Είμαστε «ζωντανά 
δέντl_)α». Cμ,-τνευσμένοι α;ιό το Θεοσοφικό I Ινειίμα ας uφ11ν<ψε τις 
Θείες σκέψεις, που αναδύονται από τα βάΟη του ασυνείδητου, να 
μας φωτίζουν και να φέρουν κcψπούς. Λς κάνΩμε το «Λωτό» μας ν' 
ανΟίοει, όπως λέει ο Sri H . .:.ιm.:.ιkΓisl111a. 

Ι I Θεοσοφία είναι ένας καλ6ς σύμl1ουλος, καλός Δάσκαλος - οδη
γός. Την έ;,:ει ανάγκη ο κ6σμος! Θα κλείσω την ομιλία μου, φΟ,τατοι 
αδελφοί με τα λόγια του ΚιQπάλ Lίνγ%, από το βιΙ1λίο του: 
«ΛνΟ(_)ωπε! ΓνιίιΟι Σ' αυτι5ν!». «Οι καλές και>◊ιές είναι οι κήποι. Οι 

καλές σκέψεις είναι οι ρίζες. Τα καλά λόγια είναι τα άνΟη και οι 

καλές πράξεις είναι τα φQούτα - οι καρποί►>. 
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σήμερα, σε μια επιστολ11 της και πάλι πρυς τον Κ. Σίννετ, του υπεν
θιμίζει τα εξ11ς: «Δεν μ.-τορεί να έχεις ξεχάσει όσα σου έχω πει κατ' 
επανάληψη στη Σίμλα και όσα ο Διδάσκαλος Κ.Χ. έχει γράψει σ' 
εσένα τον ίδιο, δηλαδ11 ότι η Θ.Ε. είναι πρώτ' απ' όλα μία 
Παγκόσμια Λδελφότης, όχι μία Εταιρεία για φαινόμενα και απο
κρυφισμό. (Επιστ. Διδ. Νο 138). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Θ.Ε. 
έχει καΟ11κον να οδηγήσει στην πνευματικ11 αφύπνιση κι όχι να 
καταφεύγει στις ψυχικές μανίες, πυυ δεν είναι παρά μία άλλη 
μορφ11 υλισμού». Α)J,ά και η Άννυ Μπέζαντ, ένα από τα αξιολογώ
τερα και μακροβιuηερα ηγετικά στελέχη της Θ.Ε. έδωσε ευΟύς εξ 
αρχής, μόλις ανέλαβε την προεδρία της, το στίγμα της Εταιρείας, με 
την εξής φράση: «ΠροσερχόμεΟα στην Θ.12. όχι για να αποκτ11σου
με γνu)σεις και υπερβατι;ι.ές εμ.-τειρίες, αλλά για να οικοδομήσουμε 
χαρακτήρα». Διότι χωρίς την βελτίωση του χαρακτήρος δεν ανα
πτύσσεται η αδελφότης. 

Τέλος η σημερινή παγκόσμια πρόεδρος της Θ.Ε. η ΙJάντα 
Μπερνιέ, δεν παύει να τονίζει στα άρΟuα και τις ομιλίες της, ότι 
καΟήκον και αποστολ11 όλων των Οεοσόφων είναι να συμβάλουν με 
την εργασία τους στη Στοά και τον τρόπο ζCιηiς τους στην ανΟρu)πινη 
αναγέννηση, δια του εξαγνισμού της διανοίας των και στη σύσφιl;η 
των μεταξύ των σχέσεων επί τη βάσει του πνευματικού δεσμού. Σε 
μία προσφατη συνέλευση των αντι.ι-τuοσώπων των Οεοσ. τμημάτων 
στο ΛJ)Υ ΛR, ετέΟη το ερurτημα: «Πu>ς Οα πuέπει να ζήσουμε για να 
ωφελήσουμε το ανΟρu>πινο γένος; 11 απάντηση που εΜΟη δια στό
ματος της παγκοσμίου πuοϊδρου , ήταν εν ολίγοις η εξ11ς: «Εάν πuο
σπαΟούμε ειλικοινά να γίνουμε αληΟινοί Οεόσοφοι. Εάν αφομοιu>
σουμε μία ή δύο ()ασικές Οεμελιu>δεις διδασzαλίες και ζούμε σύμ
φωνα μ' αυτές, όπως π.χ. της ειρ11νης, τότε Οα οφεληΟσύμε και εμείς 
και Οα οφελ11υουμε τους άλλους πολύ πεuισσότεuο από το να δια
βάζουμε ένα μεγάλο αοιΟμό Οεοσοφικu>ν συγγοαμμάτων, αλλι'i 
χωuίς πρακτικ11 εφαομογή. [ίναι πιο σπουδαίο να εμ(�αΟύνουμε στα 
Οεοσοφιzά διδάγματα και να ζούμε μια αλ ηΟινή ζωή, παιιά να πιιο
σπαΟούμε να διδαχΟούμε πολλές γνώσι:ις και να διδάσκουμε τους 
άλλους. 11 Θ.Ε. μπορεί να γίνει μία μεγάλη δύναμη για το καλό, εάν 
όλα τα μέλη της ζούν μία διαrι)οuετική ανun:εuη ζωή, και αυΟόομητα, 
φυσιολογικά, εκπληρCι'>νουν το Οείο Οέλημα, γινόμrνοι συνrργάτι=ς 
στο Μεγάλο Σχέδιο». 

Λς ακολουΟήσουμε λοιπόν και εμrίς το παοάδειγμα των παλαιοτέ
ρων, πuεσβυτέοων u.δελ<ι,u>ν μας, κι u.ς ποοσει_;χόμεΟα στην Θ.Ε. για 
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να υπηQετήσουμε το Οεοσοφικό ιδειίJδες, έχοντας πάντοτε κατά νοιJ 
αυτ6 που διεκήρυξεν η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, ύτι η Θεοσοφίu είναι 
Παγκόσμιος Αδελφότης. Λυτό για μας τους μεταγενεστέρους, είναι 
μία j1αριά και δυσf)άστuκτη υποΟ11κη, μία πρ6σκληση στην οποίuν 
οφείλουμε να ανταποκριΟούμε, εάν Οέλουμε να φέρουμε επαξίως 
τον τίτλο του Οεοσόφου, εάν Οέλuυμε να ΟεωρούμεΟα αντάξιοι 
συνεχιστές του υψηλού αυτού ΙδειίJδους. �άν κατωρΟιίJσουμε να 
πραγματοποιήσουμε αιπ:6 το ΙδειίJδες μεταξύ μας να δημιου(>γήσου
με στους κόλπους μας μία ευγενή σχέυη, κατά την έκφ(>ασή του 
13ούδδα, και το κή(>υγμu του Ιησσύ, τότε Οα μπορέσουμε να μεταδώ
σουμε τα οφέλη του ιερού αυτού δεuμού και στη κοινωνία, στις 
σχέσεις και τη συναναστ(>Οφή μας με τους συνανΟρ:.ίJπους μας και 
τότε Ο' αποτελέσουμε εμείς στον ιδιωτικό μας κύκλο, ένα πρότυπο 
Π(?Ος μίμηση για όσους Οελ11σουν να πα(>αδειγμuτισΟσύν, Οα είμα
στε ένα ενιφγό μέλος της Οεοσοφικής οικογενείας μεταξύ των μη 
Οεοσόφων, όχι για να μεταδιίJUουμε απλιί>ς εις τυυς άλλους τις 
αQχές της Θεοσοφικ11ς Διδασκαλίας, αλλά για ν?- μεταφέ(>ουμε εις 
αυτο1Jς τυ Οεοσυφικό πνεύμα, και με την διαγωγή μuς να σι,μΙ-\άλ
λουμε στη διαμόρφωση ενός κλίματος ειρ11νης και γαλ11νης μέσα στη 
οπα(>αζόμενη από τους πολέμους και οτη τα(>αοσ6μενη από τις 
συγκ(>σύσεις ανΟQωπότητα. Μόνον έτσι Οα μπο(_)έσουμε να υπη(_)ε
τήσουμε σωστά τον σκοπό της ιδρύσεως της Θ.12. Οι άνΟρωποι 
σήμερα δεν πάσχουν από έλλειψη γνιiJσεων, αυτές όπως διαπιστιίJ
νεται πλεονάζουν. Στε(_)ούνται των στοιχειωδιίJν ανΟQωπίνων αισΟη
μάτων, τα οποία καλσύμεΟα εμείς να εκδηλιiJσοι,με καλλιεργιίJντας 
τα μέσα μας, όπως Οα το ήΟελαν οι Διδάσκαλοι της Σοφίας και οι 
Ιδ(> uταί της Θ.12. 

Μπο(>εί το Οεοσοφικό αυτό μ11νυμα να είναι γνωστό και να το 
έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι όμως διαπιστωμένο ότι δεν 
υπάρχει η δέουσα ανταπόκριση και προΟυμία για την εφαρμογή 
του. Αυτός είναι και ο λόγος που επαναλαμβάνεται συνεχιίJς από 
όλα τα α(?μόδια χείλη, για να μας υπενΟυμίζουν το καΟ11κον μας, και 
να συγκινούν τις <i>ριμες ψυχ{.ς Π(>Ος τις οποίες κυρίως απευΟύνε
ται.-
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ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

Όταν δύο όντα αγαπιούνται, προκαλούνται μεταξύ τους ωrτ:αλλα
γές και η αύρα τους εξισώνεται. Να γιατί, όταν συναναστρέφεστε 
ένα μεγάλο Δάσκαλο, όταν τον αγαπάτε, όταν κοιvωνείτε μαζί του, 
συμβαίνουν ανταλλαγές και η αύρα σας εξαγνίζεται, δυναμώνει, 
αυξάνεται. Να λοιπόν το πλεονέκτημα, του να αγαπάει κανείς όντα 
πολύ ανεβασμένα, πολύ εξελιγμένα. 

Ακόμα και όταν αγαπάτε μεγάλους Δασκάλους που δε f1Qίσκονται 
πλέον στη γη: όπως ο Ιησούς, ο 13ούδας, υ Κρίσνα, ο Ζωροάστρης ... 
συμβαίνει ανάμεσα σ' εσάς και αιrτσύς ένα είδος όσμωσης και ωφε
λείστε από το φως τους. Αν όμως έχετε την ευτυχία να συναναστρέ
φεστε ένα ζύJ\rτ:ανό Δάσκαλο, να βQίσκεστε πολύ κοντά στην αύ(_)α 
του, να εμποτίζεστε από αυτήν, ασφαλu'Jς είναι ακόμα καλύτερα ... Ο 
μαΟητ11ς που κάνει προσπάΟειες να ταυτιστεί με τυ Δάσκαλό του, 
δημιουργεί ανάμεσα στο Δάσκαλό του και αυτόν έναν αληΟινό 
μαγικό σύνδεσμο και χάρη σ' αυτόν το σύνδεσμο, αρχίζει σιγά σιγά 
να του μοιάζει ... Εσωτερικά δέχεται τη συφία και το φως του 
Δασκάλου του. 

Ο. Αϊβuvι.u1φ (Τι εί1·uι ένας πνευμuτικf5ς διiσκαλος). 

«ΒΟΡΒΟΡΩ Δ' ΥΔΩJ> ΛΑΜΠΙ)ΟΝ ΜΙΑΙΝΩΝ, 

ΟΥΙΙΟΘ' Ε\ΨΗΣΕΙΣ ΙΙΟΤΟΝ» 

Εάν μολύνεις το καΟι,ψό νε(_)ό μ" ακαΟα(_)σίι:ς, δε Ou έχεις τι να 
πιείς. Αλληyο(_)ία του Λιοχύλυυ (ΕυμενίδF.ς G94 - 695). 

Θαυμάσιο το Ι�άΟος του νοήματος των στίχων. Εάν λε(>όJσεις την 
ψυχή σου με β(_)ύψιές, δεν Ou εuι>ίσκεις ποuΟεvά καταφύγιο. Εάν 
γίνεις ασυνείδητος, δεν Οα πιστεύεις σε τίποτε. Εάν πuοαβαίνεις 
τον ηθικό νόμο, Οα έλΟει στιγμή που Ou �η1χαΟείς τον εαυτό σου. 
ΠQ6οεχε λοι:ιύv να διατηοι:ίς άσπιλες κuι uμίαντr-:ς τις ηΟικές uξίες, 
δια vu μ:τοοείς οε ό>ρα uνάγκη;, νu uντλήιτεις ζωογι5νο δύναμη από 
την αρετή σου, όπως ακυιβ!Jις, ι5τuν διψάσεις, Ou πιείς από το νευ6, 
που έχεις διuτηυήσει κuUαυ6. 

(Λπό το βιβλίο «ΙΜθεν και διυ.τί» του Μιχαήλ !υ.τρού, υελ. 101) 
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ΚΑΘΗΚΟΝ - ΧΙ)ΕΟΣ 

«ΚαΟήκον», ουδέτερο της μετοχής του lΗiματος καΟήκω με την 
έννοια του χοέους. Εκπλ1iοωση του καΟιiκοντος, της υποχρέωσης, 
του δέοντος. Εις τον «Μενέξι:νο» του Πλάτωνα (24G 13) f1ρίσκουμε 
τη φράση «μη λείπειν την τάξιν», δια της οποίας υπονοείται η υπο
χρf.ωση το «καΟήκον» των νεωτέrων να τηοούν τu πατροπαοάδοτα. 

Τα καΟήκοντα του ανΟοι.i'>που είναι πολλά και ποικίλα. Ο Κικέρων 
έλεγε «δεν υπάρχει στιγμ11 χωrίς κάποιο καΟιiκον». Ο στωικος 
φιλόσοφος Αρχίδημος ο Ταοσεϊiς (2ος αιι.i'1ν π.χ.) εδίδασκε ότι: «η 
ευτυχία ευρίσκεται εις την εκπλιirωοη του καΟ1iκο\�ως». Ι Ι λαϊκή 
σοφία του Πόντου, μας έχει δι.i'1οει μία έξοχη υποΟήκη: Κουrασμένο 
γόνατο και καρδιά αναπαυμένη (νεγκασμένον γόνατον κι αναπαυ
τικόν καρδίαν, ΑQχείο Πόντου, 111). 

«ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΊΈ ΣΑΝ ΊΆ ΠΑΙΔΙΑ ... » 

Συνεχίζω να εκδηλι.i'1νομαι σαν παιδί ... που γελάει, που αcπειεύε
ται, που κουνάει το κεφάλι του, τα χέρια του, τα πόδια του ... Θέλω 
να διατηρι.i'> μέσα μου την παι δικότητα ... Θέλω η καrδιά μου να 
μένει αιι.i'>νια σαν παιδί, πάντα έτοιμη να αγαπιiσει, νu ενΟουσιαστεί 
αλλά η νόησή μου να είναι σαν γέοοντας πολλι.i'>ν χιλιάδων ετι.i'>ν, 
γεμάτη σοφία και εμπειρία. ΊΌ παιδί και ο γέροντας είναι και οι 
δύο παοόντες μέσα μου, αλλά καΟένας στη Οέση που του αν1jκει, 
ενώ πάρα πολύ συχνά βλέπει κανείς στους ανΟru>πους μια νόηση 
νηπιακή, ηλίΟια και μια καcιδιά γϊρικη και αναίσΟητη ... Να μια νέα 
εξ1iγηση cπα λόγια του Ιησού: «Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δε Οα 
μπείτε στη Βασιλεία του Θεού» ... Θα πείτε: «Μα μέχρι πότε Οα ποέ
πει να κρατάμε αυτή την παιδική συμπεριφορά;». Μέχρι που να 

έχετε γίνει τόσο αγνοί και φωτεινοί, που το ί\γιο Πνεύμα Οα μπο

ρεί να έρθει να εγκατασταθεί μέσα σας. 

Ο. ΑiβανχuΊφ (Τι είναι ένιις π11ευματικός δάσκαλος) 
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ΜΥΘΟΣ, ΜΥΗΣΗ, ΜΥΣΤΉΡΙΑ 

ΛΣΠ. ΠΛΠΛΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ 

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος) 

Ο τοποχρόνος των μυστηρίων 

ΙΙ ανΟρώ:τινη μονάδα ως ένα ελάχιστο τμ11μα της Παγκοσμιότητας, 
α:τοτελεί εξίσου ένα τμ11μα της Πλανητικ11ς Ψυχ11ς της οποίας ο πλα
νήτης της Γης Οεωρείται το φυσικό της u<fψα. Οι μονάδες που συν
Οέτουν το σύνολο της Πλανητικ11ς Ψυχής, όταν εκφράζουν την ασυ
νείδητη όψη της ζωής, εμφανίζουν τα τuίu κατ<fηερα Ι1ασίλεια του 
πλανήτη (οuυκτό φυτικό, ζωϊκό), ενώ στη συνειδηη1 τους έκφραση 
σχηματίζουν την ανΟρωπότητα. Λυτό σημαίνει ότι ο γψνος πλαν11-
της, η ανΟρω:τότητα, τα κατιίrτεuα ΙΊασίλυα της φύσης, το πλανητικό 
σύστημα, το ηλιακό σύστημα του οποίου η Γη α:τοτελεί τμήμα και 
όλη η αφηρημένη φύση του Πλανητικού 2:υνόλου, έχουν όχι μόνο 
μία απόκρυφη Ο"',Ι.έση μεταξύ τους αλλά και μία αμοιΙ1αία επίδραση 
;ωι εξάρη1οη το ένα απιS το άλλο. Μι-: αυτ6 το σκεπτικό οτιδήπcnε 
συμΒαίνει στον αφψ>ημένο πλανητικιS κύσμο, uνατυπ<f>νεται στον 
φυσικό και αντίιπ:ροφα. Για τοίtτο, οι μί1υτες ;του γν<f>ριζαν τις επι
δuάσεις του εσωτερικού κ6uμου πάνω uτην επίγεια διάσταση, 
κuΟόρισαν τον κατάλληλο τόπο, χι.ιόνο κω τvόπο για η1ν διεξαγωγή 
των μυστηρίων. 'Cτσι καΟορίστηκαν οι τόποι και τα άντρα των 
μυστηρίων, οι μέοες των μυστηρίων με τις χι>ονικές τους διάοκειες 
και zυοίως zαΟοοίστηκε η Οεωρητική και πρακτιzή μ<ψφή τους. 

ΙΙ Γη πέραν από το φυσιzό πλανητικό της σ<fψα διαΟέτει ένα αιΟε
ρικό περικάλυμμα που την πεοιτυλίγει, όπως όλα τα φυσικά σ<fψα
τα. Λ;ιό τον ίδιο αιΟέι>α είναι φτιαγμένα τα αιΟεcηκά πεοικαλ1Jμμα
τα των ανΟQ<fJπων τα οποία αποτελούν τμ11ματα του πλανητικού 
αιΟεοιzού. Το :τλανητιzό αι0εριz6 πεδίο πuυ ι::ίνω μία π()οστατευτι
zή ;ωλύπτοα για το ψυσιzό, εφόσον μι::τuλάσσει τις κοσμικές και 
σuμ,ι:αντικές ακτινοΙ1ολίι::ς υτη συχν6τητα του πλανήτη, είναι συνάμα 
η ενεργεωκή του δεξαμι::νή που συγzεντu<f>νει τις δυναμοενέογειες 
της Γ!λανητιz11ς Οντότητας zαι τις διαχϊει πους το πλανητικό σ<fψα 
<fJστε να τοοφοδοτήσει με αυτές την ανό(._)γανη κω οuγανιzή ζωή 
του. 

ΊΌ ωΟει>ιzύ αυτό zυzλιzό κάλυμμα διuτέμνετω από τuιγωνιzούς 
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σχηματισμούς οι οποίοι συναΟροίζοvται σε μικρότερους κύκλους. 
Στα σημεία όπου οι κύκλοι τέμνονται μεταξύ τους δημιουργούνται 
ενεργειακά τόξα και ενεργειακοί σταΟμοί μείζοντος ισχύος. Τα 
ενεργειακά αυτά αιΟε(?ικά κέντρα έχουν την αντιστοιχία τους αφε
νός στην ατμόσφαιρα και αφετέρου στην επιφάνεια του πλανήτη. 
Τα σημεία των γήϊνων αντιστοιχι([>ν τους Οεω(?ούvτα κατάλληλα για 
ανέγερση ιερ([>ν, να([Jν και μυητήριων κέντρων. Σε παρόμοια σημεία 
κτίζονται πυcιαμίδες και υψώνονται κάΟετες στήλες που χρησιμο
ποιούνται ως λήπτορες και διανεμητές της αιΟερικής ενέργειας. Το 
σημείο δε που Οεωρείται ομφαλός της Γης, είναι ο κεντρικός υποδο

χέας της ενεργειακής πλημμυρίδας την οποία διανέμει μέσω μικρό
τερων διανεμητικ([Jν κέντρων με γεωδαιτικούς τριγωνισμούς σε ολό
κληρο τον πλαν11τη. Τα ιερά και τα μυητήcιια κέντρα που βρίσκονται 
πάνω σ' αυτούς τους ενεργειακούς υποδοχείς, έχουν την ευκαιcιία 
της άμεσης ευΟυγράμμισης με την κατερχόμενη ενεργειακ11 πλημμυ
ρίδα και συνεπίJ>ς επωφελούνται της δύναμης και της διαύγειάς της. 

Όσον αφορά στον χρόνο διεξαγωγής των μυστηcιίων, έχουν επιλε
γεί από τους επα·tοντες της φυλής ημέQες και εποχές που είναι 
κατάλληλες να προσφέρουν στους μυούμενους τις επιΟυμητές συν
θ11κες για την επιδιωκόμενη συνειδησιακ11 τους διεύρυνση. Οι χρο
νικές αυτές στιγμές συμπίπτουν με τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια 
του πλανήτη μας. Οι δεδομένοι αυτοί χcιονικοί σταΟμοί Οεωρσύvται 
από τους μύστες ότι συμπίπτουν με τη Οέση που παίρνει το γήϊνο 
πλανητικό σώμα καΟώς ευγραμμίζεται προς την Πλανητική Ψυχή 
στη διάρκεια του διαλογισμού της. 11 ευθυγράμμιση του πλανητικού 
σώματος προς τον ψυχικό του άξονα δημιουργεί κάΟετες και τριγω
νικές μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες διευκολύνουν τη μεταβίβαση 
της διαυγούς πνευματσψυχικής ενέργειας προς το πλανητικό σ([>μα 
και τον κόσμο του. Για τον λόγο αυτό, οι εποχειακοί αυτοί χρόνοι 
Οεωρσύvται οι πλέον κατάλληλοι για μύηση. 

Η διεξαγωγή των μυστηρίων 

Πέραν από τον τόπο και τον χρQνΟ, η μύηση εκφράζεται προς τα 

ε'ξω με έναν τρόπο στον οποίον αναγκαστικά παίρνουν μέρος όλες 

οι όψεις της γ1ϊίνης ζω11ς. Αυτό σημαίνει ότι και ο μύστης που 

παρουσιάζει τη μυητική διαδικασία αλλά και ο μυούμενος που την 

παρακολουθεί, χρησιμοποιούν τα όργανα και τις αισθήσεις της 

φυσικής τους υπόστασης. Έτσι λοιπόν μία σειρά συμβόλων, αφηγή-
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σεων και παραστάσεων που στα αρχαία μυστήρια έπαιρνε την 
έκφραση «δεικνυόμενα, δρώμενα, λεγόμενα», παρελαύνει εμπρός 
από τον μυούμενο. Τα συμβολικά μηνύματα καταγράφονται υπό το 
σχήμα εικόνων στο υποσεινήδητό του και στη συνέχεια αποστέλλο
νται κατά διαστήματα στο ψυχικό του αοχείο όJστε να συνταιριά
ξουν με τα αρχέτυπα της ψυχ11ς του. Αυτές δε οι εικόνες που ουσια
στικά ανατυπόJνουν τα ψυχικά αρχέτυπα, γίνονται οι αιτίες που 
ενεργοποιούν την ψυχική μνήμη του μυσύμενου. Όταν η εξωτερική 
εικόνα αρχίζει να συvταιρ�.::χζει με την εικόνα της ψυχ11ς, τότε επέρ
χεται μία διαστολ11 της συνείδησης και η ανθρό>πινη προσωπικότητα 
αρχίζει να στρέφεται προς τον ψυχικό της κόσμο και να επιδιό>κει 
να εφαρμόζει στη γη τις αξίες της ψυχ11ς. Ο συντονισμός επομένως 
της προσωπικότητας με τον ανό.rtε(>Ο ψυχικό κόσμο είναι το μυστικό 
της μυηn1ριας διαδικασίας. Για αυ

τόν δε τον σκοπό, ο μύστης χρησι
μοποιεί αφενός τη συμβολική παράΟεση των εσunερικόJν μηνυμά
των και αφετέρου τη νοητική διαύγεια του μυούμενου καΟό>ς και 
τον συγκινησιακό του αγνό παλμό. Το σύμβολο είναι ο κρίκος που 
διασυνδέει την ανθρό>πινη διάνοια με την αφηρημένη όψη της, ενώ 

αυτό που διασυνδέει την ανθρώπινη φύση με την ουράνια, είναι η 

αγνότητα ή ο εξαγνισμός. Ο εξαγνισμός ή η κάθαρση είναι η κατά
σταση κατά την οποία ο άνΟρωπος έχοντας συνειδητοποιήσει τις 
ατέλειες, τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του ποοσπαΟεί να απαλ
λαγεί απ' αυτές και να αναδομήσει μία προσωπικότητα όσο το 
δυνατό πιο προσαιψοσμένη στο ψυχικό της αρχέτυπο. 

Η διαδικασία του εξαγνισμού είναι το πιο δύσκολο στάδιο στη 
ζωή του μυούμενου και μπορεί να διαρκέσει πολύ χοόνο και να 
χρειαστούν πολλές μετενσαοκυ'Jσεις έως ότου φΟάσει στο ποΟητό 
αποτέλεσμα της αγνότητας. 11 ζωή του υπό μύηση μαΟητή είναι μία 
συνεχής εξαγνιστική ποοσπάθεια ;ωι πορεία μέσα από την οποία ο 
μυούμενος αντλεί κουοάγιο και δύναμη από τη σταδιακή του βελ
τίωση και από το όοαμά του που συμπίπτει με τον μυηn1οιu στόχο. 
Λυτός ο τελικός στόχος είναι η συνειδησιω�ή διεύρυνση που επέο
χεται σταδιακά από την ψυχικ11 φόnιση. Στόν στόχο αυτόν ο μυούμε
νος οδηγείται κλιμακωτά μετά από άπειοες και διαοκό>ς επαναλαμ
βανόμενες π(_)οσπάΟειες και μέοω αυτόJν μετατ(_)έπεται σε μ-ιJστη και 
έτσι ολοκληρό>νεται ο σκοπός της μύησης. 11 μύηση αποσκοπεί σε 
μία επεξεογασία των εσunεοικυ'>ν και υπολανΟανουσό>ν δυνάμΕων 
του ατόμου με την αφύπνηση των οποίων ο άνΟ(_)ωπος καΟίσταται 
ένα συνειδητό κέντρο ζωής, ποιότητας Υ.αι μο(_)ψής. 11 εσυnΕ()ική 
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αυτή αφύπνιση αφορά και στις τρεις καταστάσεις του ατόμου που
είναι φυσική, συναισΟηματική και διανοητική όσον αφο(>ά στην
προσωπικότητα και είναι φυσική, ψυχική και πνευματική όσον
αφορά στο σύνολο της αν0ρ(i'Jπιvης ατομικότητας. Για την πραγμά
τωση της εσωτεcηκής αυτής διεργασίας και αφι1πνισης, στην οποία 
πρέπει να υποβληΟεί ο μυούμενος, είναι απαραίτητες ορισμένες 
πραϋποΟέσεις. Αυτές είναι: 

α) η έφεση του υποψήφιου να μυηΟεί, γεγονός που σημαίνει ότι 
είναι αποφασισμένος να Ουσιάσει τα πράγματα της γης για αυτά του 
ουραναύ. 

β) η παρουσία ενός μύστη ή ενός διδασκάλου 11 τουλάχιστον η 
παρουσία ενός αποδεδεγμέvου μα0ητή2. 

γ) η ύπαρξη ενός χ(i'>ροu και ενός χρόνου που να εναρμονίζονται 
με τους ουράνιους ρυθμούς. 

δ) ο συντονισμός του υποψήφιου με τον δάσκαλό του και η εκού
σια απόφασή του να υπηρετήοι:ι τον ίδιο και διαμέσου αυτού, το 
Θείο Σχέδιο. 

Η πρ(i'πη και η τέταρτη παράγ(>αφος αφορούν αποκλειστικά τον 
μυσύμενο και την δική του τοποΟέτηση απένατι στα πράγματα της 
ψυχής. Η αποδοχή του διδασκάλου από τον μυούμενο είναι μία 

πράξη ταπεινοφροσύνης και σuρ()ίκνωσης της αλαζονίας του, γεγο
νός που θεμελι(i'>νει αυτόματα τη διαδικασία του εξαγνισμού. Ο εξα

γνισμός της προσωπικότητας δεν αφορά μόνο στις αδρές αισΟ1ίσεις, 
όπως είναι η τροφή, ο ύπνος, το σεξ, το ποτό, τα ναρκωτικά αλλά 

αφορά κυQίως στις συναισΟηματικές αισΟήσεις, και στις νοητικές 

αποκρυσταλλ(i'Jσεις του υποψ11φιου. Τα ιδιοτελή συναισΟ11ματα και 
οι μορφοσκέψεις όσο λεπτής απόχuωσης κι αν είναι, συντηρούν 

στην αύρα της πι_Jοσωπικότητας τον ίσκιο τους με αποτέλεσμα να 

αλλοιώνουν το ψυχικό αρχέτυπο, καΟώς αυτό αντανακλάται πάνω 

της. Ουσιαστικά η μύηση είναι μία ωτοκάλυψη που γίνεται στην 

ανΟράJπινη συνείδηση και αφορά τη σχέση της με τον ψυχικό της 

κόσμο. Η συνειδησιακή δε διεtJρυνοη που επέρχεται, δινει στο 

άτομο πρώτα έμπνευση και μετά ορΟ11 γνώση με την οποία μπορεί 
να κυριαρχεί τις φυσικές και συγκινησιακές αιuΟήσεις του. Ο 

άνΟρωπος ως μία ατομική μονάδα σπερματικ11ς συνείδησης και 
ζωής οφείλει να παραμένει συνεχώς μετενοαρκούμενος στην επί

γεια διάσταση έως ότου διαστείλει τον συνειδησιακό του πυρήνα 

και τον μετατρέψει σε μία σφαί!_?α λάμποντος φωτός και ζω11ς. Για 

τη συνειδησιακή αυτ11 διαστολ11 είναι απαραίτητο στην ατομικ11 
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μονάδα ένα όχημα φυσικό στο οποίο να επιβαίνει και μέσω του 
οποίου να προσλαμβάνει τις εντυπιΔσεις της ύλης που την περιστοι
χίζει. Το ανθρωπομορφικό αυτό σύνολο μέσω των κύκλων της ανά
γκης, δηλαδή της μετενσάρκωσης και του κάρμα, παίρνει την 
εμπειρία της ζω11ς και μέσω αυη1ς δομεί νοητικ11 αντίληψη και 
συγκινησιακές ποιότητες οι οποίες τελικά διαμορφιί>νουν τον νοητι
κό, τον συναισθηματικό ή καμικό και τον φυσικό φορέα του. Οι 
τρείς αυτοί φορείς σχηματίζουν την ανΟριί>πινη προσωπικότητα. Η 
προσωπικότητα αν και είναι προέκταση της ατομικ11ς ψυχ11ς που 
είναι προεκβολή από την Παγκόσμια Ψυχή, στον τuποχρόνο της 
αδρής μορφής γίνεται μία εντελιί>ς ξεχωQιστή ατομικότητα που δια
χωρίζεται από το σύνολο της ανΟρωπότητας και σχηματίζει απο
κλειστικά τον ατομικό της μικρόκοσμο. 

Ανάμεσα στις δύο διαστάσεις, της ψυχ11ς και της προσωπικότητας, 
υπάρχει μία ριζική διαφορά. Στον ψυχικό δακτιJλιο, η ζωή λειτουρ
γεί φύσει και Οέσει συλλογικά, ενιί> στον φυσικό δακτύλιο η ζωή λει
τουργεί ατομικά. Αυτό δημιουργεί δύο εκ διαμέτρου αντίΟετες 
καταστάσεις των οποίων οι ιδιότητες και τα μέτοα στάΟμισης της 
εξελισσόμενης ζωής διαφέρουν ριζικά. 'Cτσι εμφανίζονται οι ιδιό
τητες της προσωπικότητας να αντιμάχονται αυτές της ψυχ11ς και 
αντίστροφα. Είναι ουσιαστικό να διευκQινίζονται οι διαφοuές ανά
μεσα στους δύο κόσμους και να καΟοuίζονται οι πuιότητές τους, 
επειδή πάνω στις ψυχικές ιδιότητες ΟεμελιιίJνεται η διαδικασία του 
εξαγνισμού και η ψυχική αναδόμηση της προσωπικότητας. Για 
τούτο παραΟέτουμε έναν πίνακα στον οποίο πα()ουσιάζονται 
συγκριτικά οι αντιΟέσεις τους. 

Ατομική ψυχή 
ομάδα 
αγάπη 
σοφία - διάκριση 
ανιδιοτέλεια 

αυτά()κεια 

ελευΟερία 

Προσωπικότητα 
άτυμυ 

χωριστικότητα (ανταγωνισμός, 11ία) 
άγνοια (ημιμάΟεια, ανοησία) 
ιδιοτέλεια ( αδικία, ατιμία, κλοπή, 

ψεύδος) 
εξά()τηση ( αδυναμία, ατολμία, 
ανασφάλεια) 
Π()Οσκόλληση (συνήΟεια, φό11ος, κακία, 
πόνος) 
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Ο εξαγνισμός 

Οι ιδιότητες της ψυχής είναι οι j)άσεις της κάΟαρσης της προσω
πικότητας και στην ινδικ11 ορολογία το ίδιο σύστημα καθορίζεται ως 
Κρίγια - Γιόγκα. Το ΚQίγια είναι το Οεμέλιο της μεθόδου του 
Γιόγκα που είναι η αρχαιότεQη τεχνική που έχει παραχωρηθεί στον 
άνΟρωπο για να συγκροτεί και να αναπτύσσει το εύρος της συνείδη
σής του. Ουσιαστικά το Κρίγια είναι η καΟημερινή άσκηση που πρέ
πει να κάνει κάΟε άνθρωπος που είναι αποφασισμένος να διορθώ
σει τα ελαττιi'>ματά του, να μεταλλάξει τις αδυναμίες του και να ανα
δομήσει την προσωπικότητά του σε μία νέα ποιότητα που να συνται
ριάζεται με αυτήν της ψυχής του. Η j)άση που στηρίζει το οικοδόμη
μα της μύησης και της κάΟε μεΟόδου που αποσκοπεί στην αποκάλυ
ψη των εσωτερικιi'JΥ ψυχικιi'>ν δυνάμεων ( σίντις) και παράλληλα στη 
χρήση αυτών των δυνάμεων, είναι ο εξαγνισμός των αισθήσεων. 
Κάθε σιi'>μα που αποτελεί την προσωπικότητά μας, φυσικό - καμικό -
νοητικό, έχει τις δικές του αισΟήσεις και επομένως τις δικές του 

απαιτήσεις. Το άτομο λοιπόν που αποφασίζει να διεισδύσει στον 

δακτύλιο της ψυχ11ς του, πρέπει να διαπεράσει τρία στρώματα εμπο

δίων, να τα αναχαιτίσει και να τα ελέγξει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
πριi'rrα να αντιληφθεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στην ψυχή και 

την προσωπικότητα. Στη συνέχεια να κεντράρει τις αξίες της ψυχής 
στον άξονα της προσωπικότητάς του ή στο νήμα της συνείδησής του 
και να συναθ(_)οίσει γύρω από τις ψυχικές αξίες τα στοιχεία της προ
σωπικότητας. Τα στοιχεία είναι το συλλογικό άθροισμα των αρχών 
και των ποιοη1των της προσωπικότητας. Το να συγκεντριi'>νονται 
αυτά τα στοιχεία γύρω από τα ψυχικά πρότυπα που είναι εστίες 

φωτός, επηρεάζονται από την ακτινοβολία τους και σταδιακά εξα

γνίζονται και συνταιριάζονται με τα φοrrεινά πρότυπά τους. Αυτό δε 

είναι και το μυστικό της μύησης, δηλαδή ότι αποληθαργεί στον 

άνθρωπο τα πρότυπα της ψυχής. 
1-1 μετουσιωτική αυη1 διαδικασία που γίνεται στην ανθριi'>πινη 

συνείδηση, παίρνει το σχήμα της καθημερινής προσπάθειας για 

αυτοβελτίωση και προδιαγράφει τον απροσδιόριστο χρονικά κύκλο 

της τέλειας κάθαρσης που θα λυτριi'Jσει μελλοντικά τον ασκσύμενο 

από τους κύκλους της ανάγκης. Ο εξαγνισμός αποτελεί ίσως το 

πλέον δύσκολο στάδιο στη διαδικασία της συνειδησιακής αναδόμη

σης. Τα ελαττιi'>ματα και οι αδυναμίες του ανθριi'Jπου είναι οι κατα-



102 

στάσεις που έχουν δημιουργηθεί από αυτόβουλες δράσεις και επι
θυμίες cπη διάρκεια των μετενσαρκώσειί)ν του. Όλη η δραστηριότη
τα του παρελΟόντος πυυ ήταν απαραίτητη ώστε να σuγκροη1σει ο 
άνθρωπος προσωπικότητα, έχει δημιουργήσει αποτελέσματα τα 
οποία αποκρυσταλλωμένα στο αρχείο της προσωπικότητας, την αιχ

μαλωτίζουν στο κατώφλι της ψυχής του. Για χάρη της ψυχικ11ς του 
διεύρυνσης ο άνθρωπος έχει να καταλύσει τα εμπόδια που του φρά
ζουν την πρόσβαση προς τα άνω και αιm1 η αυτόβουλη καταλυτικ11 
δράση είναι επίπονη και απροσδιόριστης διάρκειας. Στο σημείο 
αυτό εμφανίζεται και πάλι η δύναμη της κατάλυσης η οποία πρέπει 
να γκρεμίσει το παλιό για να κτιστεί το κuινυύριο. Όταν η καταλυ
τική δQάση είναι αυτό/1ουλη και σuνειδητ11 τότε η δύναμη της κατά
λυσης εμφανίζεται με τον μυητικό λόγο και ο άνΟρωπος γίνεται ο 
συνειδητός αποδέκτης του. ΑντίΟετα όταν η καταλητική δύναμη 
εμφανίζεται βίαια και αναγκαστικά, παίρνει το σχήμα της τιμωρίας 
και της δοκιμασίας και ο αποδέκτης που είναι ο μη συνειδητοποιη
μένος άνΟρωπος υποφέρει και γογγύζει εκφράζοντας τον πόνο του 
με ένα μουρμουρητό κλάμμα που βγαίνει από τα κλειστά του χείλη. 
Αυτό το ανΟρώπινο γογγυτό είναι ο ήχυς που εκφQάζει στη γήϊνη 
διάσταση τη δύναμη της αναγ;ωστικ11ς κατάλυσης. 

Η καταλυτική δύναμη που είναι η τρίτη όψη της Θεότητας, είναι 
αυτή που επεμβαίνει είτε αναγκαστικά είτε μυητικά <J)στε να ανα
προσαρμόζει τα περικαλύμματα της ψυχής ποος την ίδια την ψυχή. 
1-1 ανΟρu')πινη μονάδα οφείλει κάποια στιγμή σύμφωνα με το Θείο 
Σχέδιο της Εξέλιξης να καταλύσει την π(_)οσωπικότητά της και να 
αναπτύξει την ψυχική της ατομικότητα και στο απu'nερο μέλλον να 
αναπτύξει το εύρος της πνευματικής της μονάδος. 1-1 διαδικασία της 
συνειδησιακής διεύρυνσης θεμελu'>νεται πάνω στην τεχνική της 
κατάλυσης η οποία γίνεται είτε αναγκαστικά είτε συνειδητά. Είναι 
φυσικό επομένως ο άνΟρωπος να υποφέuει από τη σuναιuΟηματική 
πίεση και τον νοητικό εξαναγ;ωuμό πυυ του επιβάλλονται, όταν 
χοειάζεται να αλλάξει τα κc1Κu'>ς κείμενα της π(_)οuωπικ<Sτητάς τυυ. 

Οι βαθμοί της μύησης 

1 -Ι μύηση λυι.,τόν είναι ο τ()όπος τυν οποίο ο άνΟρωπος ακυλυυΟεί 
εκούσια <J)σtε να τελειοποιηΟεί και να ευΟuγοαμμισΟεί με την ψυχή 
του. Είναι η αυτόβουλη και συνειδητή δuάση με την οπυία η uνOQu'>-
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πινη συνείδηση διευρ·ύνεται και διεισδύει σταδιακά στις ανuηερες 
και αφηρημένες όψεις της ζωής. Η προοδευτι1tή αυτή συνειδησιακή
διεύρυνση συμβολίζεται εξωτερικά με βαΟμούς που, αν είναι πραγ
ματικοί, υποδεικνύουν το εύρος και την ποιότητα της συνειδησιακής 
διαστολής. Ο βαΟμός της μύησης είναι ο αριθμός που μετρά τη 
συνειδησιακή επέκταση του μυούμενου και ορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει ο μυημένος να εμφανίζει τις πνευματοψυχικές αξίες 
στη διάσταση της προσωπικότητας. Οι τυπικοί βαΟμοί που δίνονται 
επομένως στις κατεστημένες μυήσεις σπάνια ανταποκρίνονται στην 
πραγματική συνειδησιακή κατάσταση του ανΟρ<f>που. Η μύηση είναι 

θέμα καθαρά υποκειμενικό και εξαρτάται αποκλειστικά από την 

εξέλιξη του ατόμου και από την ατομικ11 του προσπάΟεια. 11 δε 

συνειδησιακή διεύρυνση ενός εκάστου διαφαίνεται αφενός στην 

εσωτερική του διάσταση που γίνεται αντιληπτ11 μόνο από τους ενο

ρατικούς και αφετέρου στη φυσικ11 πλευρά της ζωής με τη συμπερι
φορά του ατόμου. Στο μέτρο που η ανΟρ<f>πινη μονάδα διοχετεύει τη 

δραστηριότητά της προς την πραγμάτωση των σκοπών που υπη(>ε
τούν την Εξέλιξη και στο μέτρο που από τη δράση αυτή απουσιάζει 
η ιδιοτέλεια, η προσωπική φιλοδοξία, η ανταγωνιστική διάΟεση, ο 
φανατισμός και η προσωπική επιβεβαίωση, γίνεται εμφανής ο βαΟ
μός της συνειδησιακής διαστολής. 

1-1 εσωτερική φιλοσοφία έχει ανακοινώσει μία κλίμακα βαθμών 

τους οποίους προσδιορίζει στον αριΟμό εννέα. Οι τρεις πρuηοι 
βαΟμοί αφορούν στην προσωπικότητα. Ο πρuηος βαΟμός αφο(>ά την 

κατάκτηση του φυσικού φορέα και στο έλεγχό του. Ο δεύτερος βαΟ

μός αφορά στον έλεγχο της Ουμικής φύσης, εν<f> ο τρίτος αφορά στη 

συγκρότηση και τον έλεγχο του νοητικού φορέα. Ο τρίτος βαΟμός 

μύησης θεωρείται ο ανuπερος για την προσωπικότητα, επειδή ανοί

γει στην ανθρώπινη συνείδηση τη Ούρα u>στε να διεισδύσει στον 

δακτύλιο της ψυχικής ατομικότητας. Οι τρεις επόμενοι βαθμοί, 

τέταρτος - πέμπτος - έκτος, αφορούν στην ψυχική συνειδησιακή 

διεύρυνση, ενώ οι τρεις ανuπατοι βαθμοί, έβδομος - όγδοος - ένα

τος, αφορούν στην πνευματική διεύρυνση της ατομικής μονάδας. 

Υπολογίζοντας ότι οι τρεις καταστάσεις της ατομικής συνείδησης 

έχουν άμεση σχέση με την Παγκόσμια Συνείδηση, είναι επόμενο 

κάθε βαθμός να φέρνει πλησιέστερα την ατομικότητα προς το σύνο

λό της, είτε αυτό είναι πλανητικό, ηλιακό, συμπαντικό, κοσμικό ή 

λογοϊκό. 1-1 μύηση μπορεί να είναι είτε ομαδική είτε ατομική. 

Ουσιαστικά όμως η μύηση είναι προσωπικό θέμα, εφόσον κάθε 
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άτομο έχει τη δική του δυνατότητα απορρόφησης, αφομοίωσης και 
δράσης. Η προσω;τικ11 δε δράση κάΟε ατόμου είναι πάλι αποτέλε
σμα ατομικ11ς Βούλησης και προσπάΟειας. Η ανΟρωπότητα είναι 
ένα σύνολο ατομικci'>ν σ;τερματικci'>ν συνειδ11σεων που βρίσκεται στο 
στάδιο της ενανΟρώ;τισης για λήψη της επίγειας εμπειρίας. Για την 
ολοκλ11ρωση αιrτ:ής της εμπειρίας αλλά και για την επιτάχυνση της 
ανθρci'>πινης εξέλιξης, το Θείο Σχέδιο διαμορφci'>νει εκπαιδευτικά 
μυητήρια συστ11ματα τα οποία ανατυπci'>νοντας τις όψεις και τις 
αρχές της Ύψιστης Συνείδησης, αναπτύσσουν και διευρ·ύνουν την 
ανθρώπινη συνείδηση. Επομένως η αφομοίωση των εσωτερικών 
αποκαλύψεων είναι σχετική για κάθε άτομο, εφόσον είναι θέμα 
καθαρά υποκειμενικό. Η ανΟρωπότητα πορεύεται μεν με ομαδικούς 
ρυθμούς και τρ6πους αλλά παράλληλα κάΟε ανΟuιί>πινη ατομικότη
τα χρησιμοποιci'>ντας το ελευθέριο της Ι1ούληm1ς της, κινείται πuοαι
ρετικά και αυτόβουλα. Κάτω απ' αυτές τις συνΟήκες υπάρχουν 
άνθρωποι που προηγούνται εξελικτικά απ6 την υπ6λοιπη ανΟρώπι
νη ομάδα και αυτά τα άτομα είναι που φέρουν δικαιολογημένα τους 
βαθμούς της μύησης και ηγούνται πνευματικά των ανεξέλικτων 
αδελφci'>ν τους. 

Η μύηση, όταν περνά στην ομαδική της όψη, γίνεται σύστημα 
ζωής, αντίληψης, κοινωνικής νοοτροπίας, εξωτερικής εκπαίδευσης, 
τέχνης, επιστήμης. Όταν εμφανίζεται στην ατομική της όψη, παίρνει 
το σχήμα της υποκειμενικής μετουσίωσης και συνειδησιακής διεύ
ρυνσης. Η υποκειμενική μύηση είναι η πι_>οσωπικ11 αντίληψη και η 
αποδοχή των ανci'rιερων ψυχικci'>ν αξιci'>ν και η εφαιψογή τους στην 
καθημερινή ζωή. Επιπλέον η συνειδητή αποδοχή του Εξελικτικού 
Σχεδίου είναι το αποτέλεσμα της μύησης και ένα άτομο Οεuφείται 
μύστης, μυημένος, μυούμενος, μαΟητής και ζηλurιής απ6 το μέγεΟος 
αιrτ:ής της αποδοχής και από την ενεQγ6 συμμετοχή του στην υλοποί
ηση του Θείου Σχεδίου. 11 μύηση συντείνει στην ανάπτυξη και ολο
κλήρωση 6λων των όψεων της σπειψατικής ανΟQci'Jπινης συνείδησης 
και αυτή η τελλειοποίηση κλιμακci'>νεται διαμέσου της προσωπικότη
τας και της ψυχικής ατομικ6τητας για να φΟάσει στην ανάπτυξη της 
σπεπματικής πνευματικής μονάδας. Μύηση είναι η συνειδητοποίηση 
του σκοπού της ανθρci'>πινης ύπαρξης, της πλανητικής ζωής, του 
ηλιακού συστήματος και της παγκόσμιας ζωής. fΞίναι η κατανόηση 
των λειτουργιci'>ν του εκδηλωμένου κόσμου και των νόμων που τον 
στηρίζουν. Μύηση είναι η πίστη για το Θε6, είναι η έφεση για το 
Τέλειο, είναι η δράση να υπηρετούμε το Σχέδιο της Εξέλιξης. 
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2· Λποδεδεγμένος είναι ο μαΟητής ποu έχει κατανο1jσει τηv εσωτερική ζωή, εφαρμόζει 
τις αρχές και τις αξίες της στον καGημε()ινό τοu �ίο και ει,γuζεται για την υλοποίηση τοu 
Έργου της Ιεραρχίας. Με �άυη τψ υπηρεσία και την πνεuματικ1j τοu πρόοδο γίνεται 

αποδεκτός από τον Αόρατο Επόπτη ο οποίος κω τυu καΟυρίζει τις παρούσες και τις μελ
λοντικές υποχρεώσεις τοu σύμφωνα Π()ι>ς τις εξελικτικές τοu δυνατότητες και προοπτι
κές.-

ΛΝΤΙΜΕΊΏΙΙΙΣΙΙ ΤΩΝ ΙΙΕΙ)ΙΣΤΛΊΊΚΩΝ 

Απ' όσα υπάρχουν στη ζωή, άλλα μεν είναι στην εξουσία μας και 
άλλα όχι. Στην εξουσία μας είναι η γνίΔμη μας, οι επιΟυμίες μας, η 
ψυχική μας διάΟεση, μ' ένα λόγο όσα εξαοηi'>νται από δικές μας 
ενέργειες. Δεν είναι στην ι:ξουσία μας, το σ<i'ψα μας, η περιουσία, οι 
γν<i'>μες των άλλων, τα αξι<i'ψατα, μ' ένα λόγο όσα δεν είναι δικές 
μας ενέργειες. Μόλις λοιπόν σου γεννηΟεί κuποια Ολιβεu1i εντύπω
ση, να εξετάζεις αν πριSκειται γι' αυτά που εξουσιάζουμε, ή για 
πράγματα που δεν είναι σn1 δικ11 μας εξουσία· και αν πρόκειται γι' 
αυτά που δεν είναι στη δική μας εξουσία, να έχεις πρόχειρη τη 
σκέψη: «Αυτό δε με αφο(!ά». 

ΕΙΊΙΚΤΙΙΊΌΥ (Εyχειρ(διο Ι, 1- 2 - 5)

Αμαρτία εξομολογημένη 
αμαρτία συχωρεμένη. 

Λαϊκό δίστιχο 

(Έχει την έννοια της αναγνιίJρισης του σφάλματος) 
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ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Δεν πρέπει να υπάοχει διαφορά μεταξύ συγγενά>ν και ξένων. 

Λ. ΤΟΛΣΤΟ!Ι (Λι νέαι ιδέαι). 
* 

Αι γυναίκες μάς κυΒερνούν- ας Π(>ΟσπαΟόψεν λοιπόν να τας 

καΟιστόψεν τελειοτέρας. Όσο περισσύτερον φώτα έχουν, τόσο 

περισσότερον Οα φωτιζόμεΟα και ημείς. 

Λπό το περιοδικό «Εστία», Ιιιν.- Ιούν. 1890. 

* 

Όσω δίκαια παοάπονα και αν έχεις εναντίον οιουδήποτε, μη τον 

κηρύξεις εχΟοόν σου. Είναι λίαν επικίνδυνον τούτο. Νοεοό>ς κήουξέ 

τον φΟ,ον σου. Αν τον κηρύξης εχ0u6ν σου, Οα ελκ11σης πuος τον 

εαυτ6ν σου ρεύματα εχ0ο6τητος απ6 παντοίας γωνίας του 

Σύμπαντος. Αν τον κηούξης φίλον σου, το σΟένος σου πολλαπλασιά
ζεται. 

ΠΛΑΤΏΝ ΔΡΛΚΟΥΛΙ/2.,' (Στοιχεία Βιονομίας). 

* 

Αι λανΟάνουσαι δυνάμεις του ανΟQόJπuυ αφυπν ίζονται και γονι
μοποιούνται, εάν πuοοαομοζόμεΟα ποος τους Φυσικούς νιSμnυς. Ο 

Φυσικός νόμος εις την ασυνείδητον μοuφ11ν δuα ως ένστικτον. 

ΣΠΥΙΊΔ ΩΝ ΝΛΙΌΣ 
* 

Όλοι Χί.ι)(>ίς να το Οέλουμε κάνουμε λάΟη. 

[πι;σήτοu (Διατvιf�αί, Λ, ιζ, 14). 

(Πάντας άκοντας αμαρτάνειν). 
* 

Όταν ωσΟάνεστε τcφαγμένοι, δυστυχισμένοι, αντί να κλαψουοί

ζετε και να πα(>απονιέστε δεξιά και αριστε(>ά, να παίονετε η()εμι

στικά ·r:αι διεγε(>τικά, προσπαΟ11στε ν' αλλάξετε πεοιοχή καταφεύ

γοντας σ' αυτό το Οαυμάσιu και αποτελεσματικό μέσο, που οι μεγα

λ{ttε()οι Δάσχαλοί μας δίδαξαν: Την ποοσευχή. 

Ο. Λϊβιιvμ,ίφ (για μια κιιινούργια ζωή, σελ. 159).
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1Ι ψυχή που συνδέεται στενά με την αρετή, μοιάζει με πηγ11 που 
συνεχόJς αναβλύζει· το νερό της, δηλαδή είναι καΟα(>ό, ήρεμο, πόσι
μο, νόcπιμο, άφΟονο, πλούσιο, αΒλαΙ)Fς, άφΟαρτο. 

ΕΠ!ΚΠΠΟΥ (Λποσπ<iσματα). 

(Ψuχ1j ομιλούσα αρετ�j έοικεν αεννίιω πηγή· και γα(_) καΟU\_)όν και ατίιραχον και πότιμον 

και νόστιμον και κοινωνικόν και πλούuιον και cψλαΙΙές και ανιί>λεΟρον.) 
* 

12ίναι νόμος της φϊiσης και του θεού, το καλύτερο να νικάει 
πάντοτε το χειρότερο. 

ΕΓ!!ΚΊΊ!ΊΌΥ (Διατριβuι; Λ, ηθ, 19) 

(Νόμος γαρ της φύυεως και του Θεού ούτος το Κι_)είuιιον αεί περιγινέuΟω του χr.ίρο

νος). 

11 ΜΙ-ΙΊ
Ί

iΙ)Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΙ)ΥΟ 

11 μήτηρ κατά τον χuόνον της εγκυμοσύνης έλκει προς την ιτύστα
σιν του βρέφους παν ό,τι διαλογίζεται. Μάλιcπα και προ της εγκυ
μοσύνης εάν οι ιποχασμοί της συγκεντuσύνται εις ιδανικό τινα 
χαρακηiρα όντος, υπάρξω'τος ποτέ είτε και μηδέποτε υπάρξαντος, 
0α ελκύσει εις εαυτήν τα συcπατικά τοιούτου ό\'τΟς και Uα το γεννή
ση. Εν τω πνευματικώ κόσμω υπάρχουν τύποι δια πάντα τα ιδανικά 
τα οποία ο νους συλλαμβάνει( ... ) 

Το προσελκυόμενον εις αυτ11ν πνεύμα υποβάλλεται ολοσχερόJς εις 
τον υπνωτισμόν των στοχασμόJν της ( ... ) 11 δύναμις του μητρικού 
στοχασμού δεσπόζει των στοχασμιίιν του. 

ΠΛΛΤΩΝΛ ΔΡΛΚΟΥΛΗ (Στοιχεία Βιονομίας, Ρ) 
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ΗΘΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ 

Πολιτικ11 μεν ελευΟερία ονομάζεται η εξουσία, ή η άδεια να πράττη 
καθείς ό,τι εις τους νόμους δεν είναι εναντίον και δεν επιφέρει την 
παραμικράν βλάβην εις τους άλλους. 11 ηθική ελευθερία εκτείνεται

περισσότερον· διότι υποθέτει τον άνθρωπον ελεύθερον και από τα 

πάθη του. 

Όπου βασιλεύει η ελευΟερία, εκεί ανα[)λαστάνουν και ανΟούν 
πολυάριθμοι αρεταί, τας οποίας μαραίνει και αφανίζει η δουλεία. Ο 
Όμηρος λέει ότι «η δουλεία αφαιρεί από τον άvΟρωπον το 11μισυ 
της αρετής του». 

Παντού, όπου εύρης τον άvΟρωπον εις τας επιΟυμίας τον αχαλίνω
τον, θέλεις τον ιδή δούλων αυτιί>ν· μόνος ο ορΟός λόγος μας κατα
σταίνει ελευθέρους ( ... ) Όποιος δεν μπορεί, όταν πρέπει να γίνεται 
εγκρατής επιΟυμίας τινός, είναι ταύτης παντατεινός δούλος. Εις την 
αυτήν· δουλείαν μας φέQουν αι ιδιοκτησίαι και όσα άλΜ μας κατε
ξουσιάζουv την καρδίαν και το πνεύμα, και τα κατασταίνομεv εις 
ημάς αυτούς αναγκαία· όσας ολιγοτέ(_)ας έχει κανείς χρείας και 
ιδιοκτησίας, τόσον είναι ελευΟεριίrιερος. 

Οι παντός είδους δεσμοί (engagemens) προξενούν το ίδιο αποτέ
λεσμα. Ι Ι φύσις μας στέλλει εις τον κόσμον ελευΟέι.ιους, και ημείς 
δεσμευόμεθα, συμπλέκοντες δεσμούς. 

Ο άνθρωπος δεν είναι ευδαίμων αν δεν είναι ελεύθερος και δεν 

είναι ελεύθερος αν δεν είναι κύριος των παθών του. 

Περί ηθικής και ενδωμονίας, μετάφραση απ6 τα γαλλικά Μ. Χρισταρή, Βιέννη 

1816 
*** 

11 αρχαία Ελληνική διανόηση για την ελευθερία και τα πάΟη 

Όλους ο Θεός άφησε ελεύΟεQους η φύση κανένα δεν έχει κάνει 
δούλο. 

ΜΚlΔΛΜΛΝΤΛ (Αριστοτέλη, Ι'ητ. Τέχνη, Λ, 13) 

(Πάναις ελευΟέροuς αφήκε Οεός, ουδένα δούλουν η φύσιι; πεποίηκε). 
* 

Είναι αδύνατο να είναι ελεύθερος ο άνΟρωπος που είναι δούλος 
στα πάθη zαι εξουσιάζεται από αυτά. 

ΠΥΘΛΓΟΡΛ (Λνθολ. Στοβαίου 11/, 23) 
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(ΕλεύΟερον αδύνατυν είναι τυ πάΟεuι δυuλεύυντα και υπό παΟών κρατυύμενυ). 
* 

Τα πάΟη είναι το υλικό της αι_>ετ11ς γιατί η αι_>ετή αυτά μάχεται 

και απ' αυτά αναδεικνύεται. 

ΜΕΤΩΠΟΥ (Πvθυγορείοv φιλου6φου, Ανθολ. Στοβυίου Α, 64) 

(Τα πάΟεα τας αρετάς ύλα· περί ταύτα γαρ και εν τυύτυις α αρετά). 

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΝΟΣ ΙΕΡΩΜΕΜΟΥ 

Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΙ)ΦΥΙ)ΙΟΣ 

Μια σπάνια πνευματική μορφ11 

ΠΑΙ>ΟΥΣΙΑΣΙ !: ΧΛΙ'ΛΛ. ΜΓΙΛΙ,ΛΚΛΗ 

Ο αείμνηmος λειτουργός της εκκλΙJυίας Πορφι3ριος, γενν1jθηκε 
στις 7/2/1906 mo χωριό Άγιος Ιωάνvης Καρvm(ας Ευβοίας και απέ
θανε mις 2/2/1991 ατΙJ Σκιjτη Αγ(ας Τριάδος Καvσοκαλvβ/ων τοv 
Αγ/ου Όρους. 

Σε ηλικια 21 ετώv χειροτονιfθΙJκε πρευβύτερος και το 1938 έγινε 

αρχιμανδρ/της. Υπηρέτησε ως εφημέριος εις τον ναό της 

Πολvκλινικιjς ΑθηνιίJν (Ομόνοια, οδός Πειραιώς) από το 1940 και 

επί 33 σvvεχιί έτη. Μετά κατέληξε σε ένα ησvχαmιjριο ποv (δρι1σε 

στο Μιjλεσι τοv Ωρωπού και έζησε πλέον εκει: Όταν προαισθάνθηκε 

το τέλος της ζω1jς τοv μετέβει και απέθανε στο Άγιο Όρος. 

Ο ιερομόναχος Πορφύριος ψαν γνωστός στο πανελλιjνιο για την 

αγνότητα τljς ψvχιjς τοv και για τις διορατικές τοv δυνάμεις. Για τον 

λόγο αυτόν τον επισκέπτοντο πλιjθος κόσμου και μεταξύ αυτών 

καθηγηταί ΠανεπιmημιΌv, μητροπολίται, αvώτατοι κρατικο( λει
τουργοί. Μετά το θάνατό τοv εγράφησαν βιβλ(α για τη ζωιj τοv. 

Κρ(vουμε ότι αξιί,ει να μεταφέρουμε στους αναγvώστες τοv «Ιλισού», 
τους στοχασμούς ενός λειτουργού της εκκλησ/ας, ποv διακρ/θηΥ.Ξ 

στο χώρο ποv υπηρέτησε. Οι vποθιjκες τοv αυτές, νομΓςοvμε, ότι 

ε/ναι πολύτιμες για κάθε άνθρωπο, που ειλικρινά ακολοvθε/ το 
δρόμο της καθάρσεως της ψvχ1jς τοv από τα πάθη της ανθρώπινης 



110 

φύσης και ποθεί της ελευθερία της ψυχιίς του από τα δεσμά της ύλης. 

Από τους λόγους του: 

- Αγάπη να έχουμε πάντοτε. Αγάπη και τίποτε άλλο. Για να μας
αγαπούν οι άλλοι, ποέπει ;φcίηα εμείς να τους αγαπούμε.

* 

- Να λέμε πάΥτ:α την αλ1jΟεια. Να χάνοl'με τα πάντα με ηοεμία. Να
προσευχόμαστε και να χάνουμε υπομονιj για να γίνουμε καλύτεροι.

* 

- Όσο πιο μωφυά από το Θι::ό είναι ο άνΟρωπος, τόσο πιο πολύ
στενοχωοιέται και ταλαιπωοιέται από διάφοοα πράγματα.

* 

- Η καλή μουσιχή χάνει πολύ καλό στην ψυχ1j του ανΟοcί,που.

- Δεν ποέπει να χάνουμε στα παιδιά μας συνέχεια υποδείξεις.
Ποέπει να δίνουμε το καλό παοcιδειγμα.

* 

- Να μην λέμε υπεοΒολές, αλλά νcι είμιωτι-: ποcιγμαω1.οί.
* 

- Να μην zc.ιΟόμc.ιοτε μέσu, αλλά νc.ι φειJγουμε ε'ξω στη φύm1.
* 

- Να μην είναι κανένας πολύ εl'υίοΟητος, γιατί με την υτενΩχιί>οια
δημιουογσύμε διάφοοες σωματιzές αοοcίκπιες.

* 

- Με την αγιότητα αλι.άζει ο άνΟοωπος ... Φειίγουν τα ψυχικά τοαύ
ματα. 2.:ιjμι-:οα οι γωηJοί τα Uνr. ψυχααΟένειες, ενcί> σn1ν πuαγμc.ιτι
χότητα είναι δαιμονιχ1j επιδvαοη, που οφεΟ.ι-:ται ιπις uμαοτίες.

* 

- Τον διr�/�υλο δF.ν f.LϊΟ(_)οι'ψr. νu τον πολr.μψJοι•με, πι1[_)ά μ6νον 6τ:αν
γιν<>μuοτε r.μείς άΊιοι.

* 

- Ο Θε6ς μάς δίνr.ι τη zάvη του, ι>ταν ψείς είμωτrF. τα:η:ινοί.
* 

- Να είμαlJΤF. ταπενοί, αλλά να μην ταπεινολογούμr.. Ι Ι ταπι-:ινολογία
r.ίνω :ωγίδα του διαΙ16ι.ου.
Σf.· κό.:τοιο νέο ζευγάρι, :του τον ι-:πιuκf:φθηκε, είπε: 
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«Επειδή εσείς οι δυο δεν αγαπιέσΟε, το παιδί σας, που Ou γεννη

Οή, θα έχει προβλήματα ( ... ) Τα παιδιά γίνονται προβληματικά, 

όταν οι γονείς έχουν προβλήματα μεταξύ τους. 
* 

- Ο Θεός δεν τιμωρεί, ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται, αποκρυνόμενος
από τον Θεό. Είναι, ας πούμε: Εδι:ίJ νερ6, εκεί φωτιά. 12ίμαι ελεύθε

ρος να διαλε'ξω. Πάζω το χέρι μου στο νερό, δροσίζομαι, το βάζω
στη φωτιά, καίγομαι.

* 

- Το ί\γιο Πνεύμα, Οέλει να μπει στις ψυχές μας, αλλά σέβεται την
ελευθερία μας, δεν Οέλει να την παρcψιάσει, περιμένει νeι του ανοί
ξσυμε μόνοι μας την πόοτα και τότε θα μ.,-τ:ει στην ψυχ11 μας και Οα
την μεταμορφιi>σει.

* 

- Να ξέρεις, παιδί μου τίποτα δεν έγινε εικ11 και ως έτυχε. Όλα
έχουν το σκοπ6 τους. Και τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάοχει αιτία

( ... ) Γι αυτό Οα πρέπει να μη στ:ενοχωοιέσαι για ό,τι σου γίνεται.
Έτσι αγιαζ6μαστε. Να! εσύ, στ:ενοχωριέσαι με τα πο6σωπα του σπι

τιού σου και βασανίζεσαι πότε με τη γυναίκα σου και πότε με τα

παιδιά σου . Αυτά είναι όμως που σε κάνουν και ανεβαίνεις πνευ
ματικά ψηλά. Λν δεν ήσαν αυτοί, εσύ δε Οα προχωρούσες καΟόλου.
Σου τους έχει δι:ίωει ο Θεός για σένα.

- Ο αγιασμός δεν είναι ακατόρΟωτο πράγμα, είναι μάλιστα εύκολος,

αρκεί να αποκτήσετε ταπείνωση και αγάπη.
* 

- Πρέπει να αποκηjσουμε από τύ)(>α τη χάρη του Θεού. Χωρίς τη

χάρη του Θεού οι προσπάΟειές μας δεν θα φέρουν αποτέλεσμα ...

Ο Θεός μας δίνει τη χάρη του, όταν εμείς είμαστ:ε ταπεινοί.
* 

Μαρτηρία του Γεωργίου Μεταλληνού, Αν. Καθηγητιί της 
Θεολογικ17ς Σχολιίς του Πανεπιστημίου Λθηvώv: 

Μου είπε (ο Πορφύριος) για το ένα μου παιδί, ότι πρέπει να το 

αντιμετωπίζω με περισσότερη προσευχή. «ίCΟσα θα έλεγες σ' αυτό 

το παιδί σου, αφού έχεις κάποιες αντιδράσεις λόγω του χαρακηiρα 
του, να τα λες στ:ο Θεό. Γονάτιζε στ:ο Θεό και δια η1ς χάριτος του 
Θεού, τα λόγια σου Οα μεταβιβάζονται στο παιδί σου ,,. 

Μαρτνρ(α του Αρχιμανδρ(τη Δαν11ίλ Γούβαρη: 
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Του άρεσε (του Πορφύριου) να μιλά συχνά για την αγάπη. 

Χαρακτηριστικά έλεγε ότι το μίσος λερώνει την ψυχή. 
Μιλοί!σε για «μπερδεμένα» παιδιά, «μπερδεμένων» γονέων. 

Μάλιστα για διάφορα παιδιά, που είχαν προβλ11ματα και που έτυχε 

και εγά) ο ίδιος να του πάω τους γονείς τους, έλεγε ότι,( ... ) όταν η 
μητέρα 11ταν έγκυος, δεν εφρόντιζε να είναι τακτοποιημένη η ζω11 
της, να έχει ηρεμία, να έχει γuλ11νη, να προσεύχεται. 

Ο Γέρων Πορφύριος 11Οελε να κινούγται οι άνΟρωποι, να χρησι

μο;τοιο'ί•ν συνεχά)ς όλα τα μέλη του σιίJματός τους, να μην είναι 

νωΟροί. Δεν δεχόταν με κανένα τρό;το την οκνηρία και τη νωθρότη

τα ... 

Η προσευχή, έλεγε, «είναι η μητέρα όλων των καΜ)V, αρκεί να 
γίνεται πάΥιοτε με ταπείνωση, χωρίς καΟόλου εγωϊσμό». 

* 

Μαρτυρία του Π. Σωτήρχου, Συγγραφέα: 
Ποτέ ο Γέρων Πορφύι,>ιος δεν υποχρέωνε οποιονδ11ποτε να κάνει 

κάτι και ποτέ δεν υποδείκνυε οτιδήποτε, που να uίυει την ελευθε

ρία του άλλου. 

Συμβούλευε να διαλέγουμε ήπια λόγια , για να πούμε κάτι σε 
κάποιον, uJστε νcι μην υπάοχει το στοιχείο της αντιπαλότητας. Το 

μέγα όπλο (έλεγε) για τη υωτηuία όλων μας είναι η επιείκεια. 
* 

Μαρτυρία του Λ. Τηλλυρ/δη, Δ ιδό.κτορα της q:ιλοσοφ/ας: 
Αυτά που μου ενέπνευσε ... (ο Ι'έρων ΙΙοοφύριος) είναι η αισιο-

δοξία, η ελπίδα χuι η χαρά( ... ) Λπό τότε μέχοι σήμεοα, νιuJΟω μέσα 
μου μια απέοαντη χαρά, μια ευφοοσύνη, που πολλές φοοές μου φαί
νεται ανεξήγητη( ... ) 

Λυτά :του διακήουττε πάντοτε, ήταν η πίιπη και η υπομονή. Λυτά 

ε:τανuλάμβανε συνεχιίJς για οποιοδήποτε πρόfΊλημα που του ανέφε

σε ο συνομιλητής του. 

Μαρτυρ/α μιας κυρ/ας που περιέχετω στο βιβλίο τον Κ /ωανν/όη: 
Μου έλεγε: «Μην ε:τηρεάζεοαι από το παιδί, που αντιδι,>ά και 

μιλά άσχημα. Δεν το Οέλει, δεν μποοεί vu κάνει αλλιuJς εκείνη την 

uJι,>α, αλλά μετά το μετανιuJνει. Όταν, όμως, εμείς ΟυμιίJυουμε, τuυ

τιζ6μuστε με το θέλημα τυυ δαίμονα χuι μπαίνουμε όλοι μαζί 

στον κύκλο του». 

Ι Ιάντα μου τόνιζε: «Τ,νuς τσό:τος υπάρχει, για να μην έχουμε ΠQΟ
f>λήματα με τα παιδιά· η αγιότητα. Γίνετε άγιοι και δεν Uα έχπε 
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κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας)). Τον ρωτήσαμε: Πιi'>ς μπορού
με να γίνουμε άγιοι; «Πολύ απλό· όταν έρΟει η Οεία χάρη)). Καί 
όταν τον ρόηησα πό>ς έρχεται η Οεία χάρη, μου απάντησε: «Με την 
ταπείνωση και την Π(?Οσευχή. λλλά η προσευχή μας ΠQέπει να είναι 
δυνατή, ζωντανή. Όταν πι_>οσευχόμαστε με πίστη και επιμονή, 
πάντοτε έχουμε αποτελέσματα)). 

* 

Μαρτνρ(α του Συyγρυ.φέα Κων. Γιαννιτσιώτη: 
Ί Ιμασταν τέσσαρες π1ς παρέας κι ο Γέροντας πέντε. Μας τοποΟέ

τησε, με το μέτωπο στην ανατολή, δύο στα δεξιά και δύο στα αρι
στει_>ά του, στο μέσον εκείνος. Και μας είπε: 

«Τό>ρα Οα κάνουμε νοερά προσευχ11. Θα λέω εγώ πρόnα τα λόγια 
κι ύστερα Οα τα επαναλαμβάνπε εσείς. Λλλά προσέξτε, χωρίς βία 
και άγχος, Οα τα λέτε ήρεμα, ταπεινά ( ... ) με εμπιστοσύνη στην 
αγάπη και στην Πρόνοια του Θεού». 

* 

Όταν μπήκα στι κελλί του ( ... ) εκείνο που με εξέπληξε περισσότε
ρο, ήταν ένα παράδοξο φως, που τον περιέβαλε ολόκληρο και ιδιαί
τερα στο κεφάλι ( ... ) Πρό>τη μου φορά αντίκρυζα τέτοιο φως, που 
Οα το έλεγα άϋλο και άκτιστο, καΟό>ς δεν έμοιαζε με κανένα από τα 
φυσικά ή τεχνιτά φώτα ... Ίlταν ένα φως, που δεν φώτιζε από έξω 
τον Γέροντα, αλλά που ξεχυνόταν από μέσα του προς τα ε'ξω. 

* 

Σε μία χ11ρα, που ήταν πολύ λυπημένη, ο Γέροντας έδωσε οδηγίες 
να εργάζεται εντατικά, για να μπορέσει να αποφύγει την κατάΟλι
ψη, που την απειλούσε. Με την εργασιοθεραπεία και την προσευχή 
που της συνέστησε ο ΓέQοντας, είχε καταπληκτικά αποτελέσματα. 

* 

Κατάφορτος ο Γέροντας από πνευματικαύς καρπούς, φρόντιζε 
να τους κρ·ύβει, παρά να τους προβάλλει. Τα λόγια του ήταν απέριτ
τα, σεμνά, διστακτικά, έτσι, που συχνα τα υποτιμούσες και δεν τα 

θεωρούσες άξια ιδιαίτερης προσοχής. Εφήρμοζε το πατερικό 

«απόκρυπτε την α,eετήν σου». 
* 

Οι γονείς ενός δύστροπου και επαναστατημένου παιδιού, κατέφυ

γαν στον Γέροντα, διετραγωδό>ντας την κατάστασή τους και ζητώ

ντας οδηγίες για την σωστή αντιμετώπισή της. Ο Γέροντας τους 

έλεγε, τι πρέπει εκείνοι να προσέξουν στη ζωή τους( ... ) Οι γονείς 

εξανέστησαν και του είπαν: Γέροντα εμείς δεν ήρΟαμε εδώ για τον 
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εαυτό μας ... Για το παιδί μας 11ρθαμε. Κι ο Γέροντας «Μα δεν κατα

λάβατε, ότι για το παιδί σας σας μιλά> τόσην όJρα; Δεν καταλάβατε, 

ότι η σωτηρία του παιδιού σας περνά μέσα από τον εξαγνισμό τον 

δικό σας;>> 
* 

Ο Γέροντας συνέστησε σε μια μητέρα, που είχαν κλονισθεί τα 

νεύρα της, εξ αιτίας σοβαρών δοκιμασιών της, να αγωνισΟεί να εξα
γνισθεί. Της έδωσε παράλληλα και πρακτικές συμβουλές, για να 
πετύχει την έξοδό της από την μελαγχολία της: Να φροντίζει να 

διό)Χ\
1ει δυσάρεστες αναμν11σεις και φοβίες, να θυμάται ευχάριστα 

γεγονότα, να καλλιεργεί πάντοτε αισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον, 
να ακούει την καλή μουσική που της αρέσει, να βγαίνει περιπάτους 

στην εξοχή ( ... ) να προσεύχεται με εμπιστοσύνη στο Χριστό.

Από διάφορους διαλόγους του: 

- Όλο για τον εγωϊσμό μιλάτε, Γέροντα.
- Ναι, διότι δεν πρέπει να μείνει ούτε ίχνος εγωϊσμού μέσα μας.
Ούτε ίχνος.

*** 

- Τί να κάνουμε με το παιδίμας, Γέροντα, που είναι γεμάτο αναοφά

λεια και φοβίες;

- Εσείς φέρετε εξ ολοκλήρου την ευΟύνη γι' αυτό. Εκ κοιλίας

μητρός του δημιουργήσατε, με τις κακές μεταξύ σας σχέσεις, όλα

τα ψυχικά τραύματα, που θα κουβαλά σ' όλη του τη ζωή.
*** 

- Φοβάμαι, Γέροντα, να παvιρευτόJ, μήπως μου τύχει καμιά κακιά

γυναίκα.

- Μια κακιά γυναίκα μ,ϊορεί να είναι η ευκαιρία σου για τον παρά
δεισο.

*** 

- Πρέπει συνεχιΛς να κάμνω ελεημοσύνες, 1·έροvια, να βοηΟόJ διαρ

κόJς οικονομικά συνανΟρόJπους μου, που έχουν ανάγκη;

- Όταν μ,ϊορείς, κάμνε το κι αυτό. Όμως, πιο πολύ να βοηΟάς τους
γύρω σου με το να τους μιλάς, με το να τους ακούς όταν Οέλουν να

μιλήσουν για τα προβλήματά τους, να πουν τον πόνο τους και
κάμνοντάς του συντροφιά, για να μη νοιόιθουν μόνοι.
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Απουσιάζει ο πνευματικός μου και Οα ήΟελα την ευλογία σας, 
Γέροντα, για να κοινωνήσω αύριο. 
- Μισείς κανένα;
- Όχι, Γέροντα

- Καλά. Να πας να κοινωνήσεις.

- Πές τε μου σας παρακαλώ τι είναι ο Θάνατος;
- Μα δεν υπάρχει Οάνατος.

*** 

- Συχνά με πιάνει μελαγχολία, ΓέQοντα.
-Γιατί μένεις όλη την u'>Qα κλεισμένη στο σπίτι σου;
- Πσύ να πάω;

- Να πηγαίνεις εκδ()ομές, να πηγαίνf.ις ιπο βουνό. Λυτά κάμνουν
πολύ καλό.

*** 

- ΓέQοντα, ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας;

-Όχι, δf.ν επεμβαίνει, σέβεται την ελευΟεQία μας.
*** 

- Γέροντα, σου έφερα τη γυμνασιάρχη μου.

- Γιατί αναφέρεις τίτλους, της είπα. Εδώ είμαι η Παναγιu'>τα. Αυτό
αρκεί.
- Αυτό που της είπες, είναι σωστό, (είπε ο Γέροντας). 1 -1 Μαρία δεν
καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν τα Οέλει αυτά. Με τις αρετές βαδίζου

με κοντά του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

* Ο Γέρων Πορφύριος, Μαρτυρίες και εμπειρίες. Κλείτοv Ιωαwίδη.

• Αναμνήσεις από τον γέροντα Πορφύριο. Σωτηρίου Τζαβάρα.

* Κοντά στον γέροντα Πορφύριο. Κωνσταντίνου Γιαwιτσώτη.



Το 1190 Συνέδριο της Θεοσοφικής 
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Απ6 την Λ. Παπαδομιχελάκη 

Την εβδομάδα των φετεινu>ν Χριστουγέννων tίχα την τύχη να 
παρευρίσκ ομαι στη συνάντηση των 1100 αvτιπροσιi">πων της 

Θεοσοφικής Εταιρείας, που είχαν προσέλθει στην έδρα της στο 
Αντυάρ της Ινδίας, α;τό είχοσι χu>ρες του πλαν11τη καΟu>ς και από 
όλη την επιχράτεια της Ινδίας. Ιδιαίτε()α συγχινημέvη επειδή βρέ
θηκα στον τόπο όπου η Θεοσοφιχή ιδέα εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά υλοποιημένη ως Θεοσοφική Εταιρεία, παρακολαύΟησα αφε
νός με ευχαρίστηση και αφετέρου με προσοχή εκείνο που συνέβαι
νε γύρω μου. Ομολογu> ότι εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από τη ζωντα
νή συμμετοχή των αντιπροσu>πων, αλλά και από την άριστη οργάνω
ση καΟu>ς και από την ομορφια του τοπίου. 

1-1 Θεοσοφική Εταιρεία κατέχει μία καταπράσινη έκταση 10.000

τμ. μέσα στην οποία, σε Οέσεις που απέχουν αρκετά μεταξύ τους, 
έχουν διαμορφωΟεί κατάλληλοι χu>ροι όπου στεγάζονται και διεξά
γονται οι έντονες δραστηριότητές της. 

Υπάρχει το κτίριο της Διοίκησης, το 1-Ieadcιuartcι-s Ilall, όπου στε
γάζονται η Προεδρία, το Μουσείο και η αίΟουσα της I Ιροσευχής. 
Απέναντι βρίσκεται ένα άλλο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Σχολή 
της Σοφίας. Κοντά στα δύο Π()Οηγούμενα, σε μία απόσταση περίπου 
πεντακοσίων μέτρων, βρίσκεται η ΔιεΟνής Γραμματεία της 
Θεοσοφικής Εταιρείας. Υπάuχει επίσης ο εκδοτικός οίκος, το 
βιβλιοπωλείο, το κτίριο της 13ιβλιο0ήκης, ξενu)νες και σχολειά όπου 
εκπαιδεύονται δωρεάν παιδιά από τις φτωχογειτονιές του Αντυάρ. 

Η αίΟουσα της Προσευχής, το Prayer Hall, είναι ένας μεγάλος 

χQ>ρος στρωμένος με λευκά μάρμαρα όπαυ υπάρχουν τα αγάλματα 
της Ε. Μπλαβάτσκυ και του Χ. Όλκοττ, καΟu>ς και τα αγάλματα των 
ιδρυτ(JJV των επτά παγκόσμιων Ο()ησκειQJΥ. Παράπλευuα β()ίσκεται 
το μουσείο στο οποίο φυλάγονται με ευλάl1εια Οάλεγα, τυ προσωπι
κά αντικείμενα της Ε. Μπλυβάτσκυ, του Χ. Όλκοττ και της Α. 
Μπεζάντ. Στον μουσειακό χu>ρο φυλάγονται επίσης τα αντικείμενα 
του εμφάνιζε η ΕΠΜ υλοποιημένα, όπως ένα ατομικό σετ τσαγιού 
από πορσελάνη, ένα τσαγιερό και δύο μαντήλια μεταξωτά. 

Πάνω από αυτούς τους χ<Γ>ρους, βρίσκονται τα γQαφεία της 
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Θεοσοφικής Διοίκησης όπου κάποτε η �ΠΜ συνέγραφε και δεχό
ταν τους επισκέπτες της. Σήμε()α οι ίδιοι χ([>ροι χρησιμοποιούνται 
από τη διεΟνή Πρόεδρο της ΘΕ, την κ. JJ. Μπαρνιέ. Είναι μία ευγε
νική και όμορφη γυναίκα της οποίας η αξιοπρέπεια και η ωριμότη
τα καΟρεφτίζουν το μεγαλείο της ψυχής της. 

Στενός συνεργάτης της ο διεΟνής ΓQαμματέας, κ. Πέντρο 
Ολιβέϊρα, είναι ένας αξιόλογος νέος άντ(>ας ο οποίος έχει αφιεριί>
σε ι τη ζω11 του στη Θεοσοφική Εταιρεία και στη διάδοση της 
Θεοσοφικής Ιδέας. Μοι_>φωμένος και οξυδερκής, είναι το παράδειγ
μα της αφοσίωσης σε υψηλο11ς σκοπού�:; και ο άξονας γύρω από τον 
οποίο περιστ(>έφεται αλλά και διατηρείται η άριστη οργάνωση στο 
Αντυάρ. 

Εκτός από τα δύο κυρια(>χο11ντα πρόσωπα, την π(>όεδρο και τυν 
γραμματέα, υπάρχει υ αντιπ()όεδρος κ. Σουρέντα Ναραγιάν, τον 
οποίο δεν είχα την ευκαφία να γνωρίσω. Γύρω από το προεδρικό 
επιτελείο υπ<iρχει ένα πλήθος αξιόλογων ανΟρ([>πων οι οποίοι 
έχουν αναλάβει ανιδιοτελ([,ς να εργάζονται για τις δραστηριότητες 
και τα έργα της Θ.ΙΞ.. Οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν μόνι
μα στο Λντυάρ σε οικ11ματα που διαΟέτει η Θ.Ε. γι' αυτούς. 

Στη Σχολή της Σοφίας που είναι ένα είδος Οεοσοφικού πανεπιστη
μίου, αναπτύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κλασσικές 
Σχολές Σκέψης παράλληλα με εκείνη της Θεοσοφικής. Παλιοί και 
δοκιμασμένοι Οεοσοφιστές καΟώς και καθηγητές πανεπιστημίων 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία η οποία διαρκεί δύο μήνες. 
Υπάρχει επίσης το τμήμα των ΟεοσοφικίJ>Υ εκδόσεων. Θα έλεγα ότι 
στο τμήμα αυτό υπάρχει μία δίνη δραστηριότητας, εφόσον υπάρ
χουν εκδομένα πολυάριΟμα βιβλία που είναι συνοπτικές εργασίες 
και αναλύσεις πάνω στα παλαιότερα Οεοσοφικά πρωτότυπα κείμε
να. Υπάρχει επίσης το περιοδικό Θεοσοφιστής το οποίο είναι το 
όργανο μέσω του οποίου εκφ()άζεται η Πρόεδρος της Θ.Ε. Υπάρχει 
επίσης το Dnily News 13ιιlletίιι στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά οι 
διαλέξεις και τα γεγονότα του συνεδρίου, η τετραμηνιαία επιθε([>ρη
ση Adynr News - letter και το Adyar Library 13ιιlletin. 

Το τυπογραφείο μέσω του οποίου διακινσύνται όλες οι εκδόσεις, 
εϊναι το 13αζάντα Ιl(>ες. Θεωρείται το κλειδί της Θ.Ε. μέσω του 
οποίου η Οεοσοφικ11 γν([>ση μεταφέρεται και διακλαδ([>νεται σε όλο 
τον κόσμο. Το τυπογραφείο ξεκίνησε το 1908 με προσωπικά έξοδα 

της Α. Μπεζάντ, για να εκδίδει την καθημεριν11 της εφημερίδα, τη 
Νέα Ινδία. Αρκετά χρόνια αργότερα, δ([>ρησε το τυπογραφείο στη 
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Θ.Ε. 

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου συμμετείχαν με προσωπικές διαλέ
ξεις οι αντιπρόσωποι - πρόεδροι της Θ.Ε. Η μεσονύκτια χριστου

γεννιάτικη λειτουργία ετελέσΟη στον ναό του Αγίου Μιχαήλ και 

όλων των Αγγέλων, που είναι ΕλεύΟερη ΚαΟολική Εκκλησία. 
Επίσης αντιπρόσωποι καΟcδς και κάτοικοι του ΑΥτυάρ παρακολσύ
Οησαν τη Οαυμάσια τελετουργία του Μυστικού Αστέρα που ετελέ
στη στο Prayι:r Hall στις 25 του Δεκέμl1ρη. 

Το τελετουργικό αυτό έχει συντεΟεί από τον Ζιναραζωrτάσα και 

παρουσιάζει τις ουσιαστικές διδασκαλίες των παγκόσμιων Θρησκει
ών. Η συγκεκριμένη τελετουργία πηγάζει από την ιδέα ότι όλες οι 

Ορησκείες έχουν μία κοινή πηγή και τονίζει την uνάγκη στον καΟέ
να να α\rτιλαμβάνεται αυτές τις διδασκαλίες όχι μόνο Οεωρητικά 
αλλά κυρίως να τις εφαρμόζει μέσω ανιδιοτελούς πράξης στην 
καθημερινή του ζωή. 

Η Σχολ1i της Σοφίας του Αντυάρ 

Σεμινάριο Οκτωβρίου - Δεκεμβ(._)ίου 1995 

Θέμα: 11 κατανόηση της Ζωής 

εξερευνύJντας την άποψη του Κ(._)ισναμού(._)τι 

Πρόγραμμα 

Οκτώβριος 

3 Εγκαίνια 
4- 11 Εγκέφαλος και Νους - κ. Σατίς Ιναμ,rτάρ
12-20 Διάλογοι - z.ΚρισνανάΟ

23-31 11 τέχνη της αυτογνωσίας - κ. J>. Μπαονιέ

Νοέμβριος 

1 - 3 Βιντεοποοβολές 

6 - 10 Το άνΟισμα της αρετής - κ.Π. Ολιβiϊρα 
13 - 17 Να είσαι και να γίνεσαι - κ. Ι Ιατουαρντάν 
20 - 21 13ιντεοπροβολές 

22 - 24 Μεοικές απόψεις από τις διδασzαλίες του Κοίσνα 

27 - GΔ Άτομο, κοινωνία zαι μεταλλαγή - δ. Τσάρι 



Δεκέμβριος 
7 - 14 Ο θρησκευόμενος νους - κ. ΚQίσνα 

15 Τέλος σεμιναρίου 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Θ.C. στην ΛΟήνα. 

ΜΕΤΕΝΣΆΡΚΩΣΗ 'Ί-1 ΜΕΊΈΜΨΥΧΩΣΗ· 
' 
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Αποκρούομεν το ότι η ανΟcιωπίνη ψι:χ11 διiναται να επισιρέψη ποτέ 
εις το σι:ίψα ενός ζι:ί>ου. 11 ανΟQωπίνη ψυχή διήλΟε μεν το προπαρα

σκευασιικόν αυτό πε(>ι/1άλλον, αλλά δεν επανέοχεται εις αυτό. Το 

ζώον, πράγματι εν τη φύσει κατέχει Οέσιν κατωτέραν της του 

ανΟρώπου· είναι κατώτερον του ημετέρου είδους ( ... ) Αι ιδιότητές 
του ουδεμίαν του π(_)οσδίδουν ευΟύνην δια τας π(_)άξεις αυτού, είναι 
απλούς διάμεσος κρίκος μεταξύ του φυτού και του ανΟρι:ί>που. , Εχει 

ικανότητες τινας, αλλ' ουδείς δύναται να ισχυρισΟή ότι αι ιδιότητες 
αυταί δίδουν εις αυτό ομοιότητα τινά πuος τον ηΟικόν άνΟρωπον. 

Ούτω λοιπόν αποκρούομεν την επάνοδον ταύτην της ανΟρωπίνης 
ψυχής εν τη οδώ, την οποίαν διέτρεξε ήδη ( ... ) 11 ψυχή εν τη προο

δευτική της ποοεία δύναται να χρονοτ(_)ι/1ήση επί στιγμήν, αλλ' 

ουδέποτε επανέρχεται προς τα οπίσω. ΠαραδεχόμεΟα ότι ο άνΟρω

πος καταδικάζεται εις επανάληψιν μιας υπά_ρξεως κακώς διαρρευ

σάσης, αλλ' η νέα αύτη δοκιμασία συμβαίνει εντός νέου ανθρωπί

νου σώματος, εντός νέου πεοι/1λήματος του αυτού ζώντος τύπου και 
ουχί εν τω σώματι κατωτέρου όντος. Το ανατολικόν δόγμα της 
μετεμψυχι:ί>σεως ουδόλως αναγνωρίζει τον μέγα αυτόν νόμον της 

π(>οόδου. 

LOUJS FIGUIER (/1 επαύριον του θανάτου, μετάφραση εκ της ]Οης γαλλικής 

εκδ6σεως Αντ. Πολvμέρη, Αθήναι 1910, σελ. 202) 
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ΗΑΠΛΟΤΗΤΑ 

Ανακάλυψα και βρ11κα την αλ11Οεια μέσα στην απλότητα. Να γίνετε 
απλοί. Τα ;ταιδιά δεν μηχανε·ύονται. Δεν είναι ακόμη διεστραμμέ
να ... Όταν γίνει κανείς απλός, θα πει ότι έγινε τέλειος. Η λέξη 
απλός μπορεί να εξηγηΟεί με τη λέξη αγνός. Ι I λέξη απλός είναι 
επίσης η αληθινή, η ειλικρινής, η τίμια, η ακεραία λε'ξη ... 'Οσο ανε

βαίνουμε τόσο γινόμαστε απλοί ... Όσο γίνεσΟε απλοί, τόσο πλησιά
ζετε προς την Οεϊκότητα. 

Όμρααμ Αίβανχιδφ ( Η απλότητα). 

Η ΑΡΜΟΝΙΚΉ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

Ο ΛΛΙΙΘΙΝΟΣ ΓΛΜΟΣ 
ΤΟΥ ΙΊΛΛΤΩΝΑ ΔJJΑΚΟΥΛΙΙ 

Λειτουργία της διανοίας σπουδαιοτάτη είναι η διαίσΟησις, η 
οποία είναι ιδιότης μάλλον της γυναικείας φύσεως. Η διαίσΟησις 

της ανδρικής διανοίας είναι πολύ αμυδοοτέρα. 11 γυναικεία διάνοια 
κέκτηται χαρακτηριστικ11ν τινu ιδιότητα να ορά τας πραγματικότη
τας του αοράτου κόσμου. 1-1 ανδοικ11 διάνοια κέκτηται χαρακτηρι
στικήν τινα ιδιότητα να δρα επί των ποαγματικοτήτων του ορατού 
κόσμου( ... ) 

1-1 γυναικεία διάνοια αγτλεί απύ την Υπει_ηάτην Σοφίαν σΟένος
μετά μεγαλυτέοας τελεσφορότητος, δια τούτο και Ι�αστάζει τας 0).1-
ψεις καρτερικιίnε(>ΟΥ ή ο ανήρ και νοσηλεύει cωΟενείς αποτελι:σμα
τικιίnερον ( ... ) 11 Υπερτάτη Σοφία δοα επί των ανΟοωπίνων δια της 
γυναικείας καοδίας η οποία είναι όογανοv· λεπη5τεουν του ά(>Qενος 
νου και δύναμις ισι.υ(>υτ{οu ( ... ) Όταν η γυνή αιτι:ί γαληνιαίως 
οδηγίαν και φως από την Υπεοτάτην Συφίαν, πclοα δοάσις φ{ρει εις 
αίσιον πέρας. Και όταν ο ανή(> αναγνω(> ίζη ότι uγτλεί δύναμιν από 
τη ; ούτω καΟοδηγουμένης γυναικός, η δοάσις του είναι ωοεί γίγu
γτος, ωσεί Θεού. Η γυναικεία 1:πίδρασις είναι στοιχείον μετατρέπον 
εις χρυσόν τον σίδηρον της ανδ(_)ικής διανοίας, u.οκεί η γυνή να ζητή 
γαληνιαίως κuι διηνεκιίJς υπύ της Υπε(_)τάτης Luψίας οδηγίαν και 
φως. 
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Ο νόμος αυτός δεν συνεπάγεται υπεοοχ11ν της γυναικός. Όταν 
λέγωμεν 6τι ο οφ0αλμ6ς βλέπει, αλλ' η χειο 1::κτελεί, δεν υποτίΟπαι 
εκ τούτου ποσu'>ς 6τι η χεφ είνω υποδιεστέοα του οφΟαλμού ( ... ) 

Εξουσία του ενός επί του άλλου, είναι τι παρύ.λογον και εκτρωμα

τικόν ( ... ) 
Ο στοχασμ6ς αμφοτέοων επιδρu'>ν επί uλλήλων φέρει αρμονίαν η 

οποία εξασφαλίζει υγι:ίαν, σΟϊνος και αειΟαλ11 νεότητα ( ... ) Μόνος 
ο ανήρ ή μόνη η γυνή δεν δύναται να κατοοΟu>ση ταύτα. Π (_)έπr,ι να 
είναι εν συζυγία ( ... ) Ούτω συζευχΟέντες αποτελούν διηνεκή άντλη
σιν ισχι>ος και φωτός απ6 την υπερτά�ην πηγήν της ζωής( ... ) 

Δεν δύναται να δQάση , uύτr, να ζψη1 κόσμος γυναικu'>ν, άνευ της 
κινητηρίου δυνάμεως του άροενος στοιχείου, και δεν δύναται να 
δράση ούτε να ζήση κόσμος ανδ(_)uιν, άνευ της ζωτικότητας την οποί
αν χορηγεί το Ο1μυ στοιχείον ( ... ) Το Ο1μυ είναι uξανΟρωπιστικόν 
στοιχείον, το άρρεν είναι οικοδομητικ6ν. Το οξυδεQκές εν τη φύσει 
είναι Οιiλεια ιδι6της. Το Ο1Ίλυ Ι�λέπει ενcφγέοτερον. Δια τούτο και 

γυναίκες πρu'ιται ανεγνu'>ρισαν τον Χριστόν και πιστότερον Τον 
ηκολούΟησαν. 11 σύμπραξις του Οήλεος οφΟαλμού μετά της άQ(_)ενος 
χειρός, αρκεί να συνδυασΟσι1ν αιψοδίως, είναι ο αληΟινός γάμος, 
και εκ του γάμου τούτου πηγάζει η π(_)αγμάτωσις των υψίστων ιδανι
κών ... ΌπισΟεν παντός μεγάλου κιν11ματος εν τη ιστο(_)ία ίσταται μία 
άγνωστος γυν11, η εμπνέουσα τους π(_)ωτεργάτες του είτε ρητu'>ς, είτε 
σιωπηρ<f>ς ( ... ) 

Αι οικιακαί μέριμναι αμβλύνουν το Οήλυ πνεύμα και ι:πισκιάζουν 
την διαίσΟησιν. 11 ΜάρΟα έσφαλλε τυρβάζουσα περί τα οικιακά 
υπέρ το δέον. Ο αν11ρ όσης ανέχεται τούτο, ζημιοί ωυτόν διά τον 
απλούστατον λ6γον ότι ανέχι:ται την Ι)λάl)ην της πυξίδος του. 
Ανέχεται την στείρευσιν της πηγής εκ της οποίας χορηγείται ο χρυ
σός τον οποίον αυτός καλείται να διαμιχιφu'>ση εις έργα κάλλους 
και αίγλης ( ... ) Εν τω αληθινώ γύ.μω διαβιοί ζεύγος τι, όταν αμφό

τεροι αναγνωρίζουν τον νόμον τούτον τον απαιτούντα ίνα η γυνή 

αντλή εκ του αοράτου ζώσας ιδέας και ο ανήρ μεταβύ.λλη αυτύ.ς 

εις αθάνατα έργα. 
(Στοιχεία Βιονομίας, Σ, Τ) 

Σημείωση: Διατηρ1jσαμε τη γλώσσα τυu σuγγραφιc'α. 
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Δραστηριότητες της 0.Ε. στην Αθήνα 

ΊΌ Διοικητικό Συμβούλιο της Θεοσοφικ1iς Εταιρείας επιθυμώντας 

να ανανειΔσει τις σχέσεις του με τα παλιά και τα καινούρια μέλη, 

οργάνωσε συνωrτήσεις χαι γιορτές στη διάρκεια της φετεινής χρο

νιάς. 

Οι Θεοσοφιστές της Αθ11νας ι;υνωτιiΟηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 
1994 και γιόρτασαν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο. Μία δεύτερη συνά

ντηση έγινε στις 7 Φεβοουαοίου 1995 κατά την οποία τα μέλη έκο
ψαν την βασιλόπιτα. Στην lη Αποιλίου 1995 προε/)λήθηκε μία βιντε
οκασέτα φεομένη από το Αντυάρ και έτσι οι Θεοσοφιστές ανακάλυ
ψαν σε εικόνες το περιβάλον, τις δραστηριότητες και την ιστορία 
της Θεοσοφικής Εταιρείας. Στις 8 Μα'ίου yιο(_)τάστηκε, όπως κάθε 
χοόνο, η ημέρα του λευκού Λωτού που είναι η επέτειος του θανάτου 
της ιδρίrτ:ριας της Θ.Ε., της ΕΠ. Μπλαβάτσκυ. 

Το τρέχον έτος έκλεισε τον κύκλο του με ένα σεμινάριο δυόμισυ 

ύJ()ίJΝ που έγινε στις 14 ΜαΊου, με θέμα: «Οι βασικές αρχές της 

Αλχημείας σε Ο",ι/ση με τα ψυχικά κέντ{_)α του ανθρίJ>που» από τον 

κ. Θ. Καφετζό:ιουλο. 

Θα λέγαμε ότι η Θ.Γ:. είχε μία χοονιά γεμάτη α:ιό κοιναύοιες δοα

στηριότητες, εφόσον πέuα από τις κοινωνικές της εκδηλίJ>σεις είχε 

και μία πλούσια εκπαιδευτική συγκομιδή. Τα Οεοσοφικά τμήματα 

λειτούογησαν με ζωντάνια και με τη συμμετοχή καινοιJριων μελίJJV, 
με εοωτήσεις και απαντήσεις και διαλογικές συζητήσεις. f:νίJ> 

ομάδα εθελοντίJ>V μετέφοαοε και τιJπωσε μία σεφά δίJ,δεκα θεοσο
φικίJ>V μαθημάτων τα οποία διατίθενται από τη Θ.Ε. για εκείνους 
που επιθυμούν να μελετήσουν τη Οεοσοφική διδασκαλία σΩβαοά 

και με υπομονή. 

ΊΌ στρυβό το ξ1Jλο η φωτιύ. το ι<;πύ.ζει. 

Λαϊι.1\ παροιμία 

(0 zα;.:ός άνθρωnος συνιτίζεται μετά ωτό σΛ1ιοές δο-ι.ιμασίιςJ. 
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ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ-ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ-ΝΟΥΣ 

ΤΟΥ Γ. KOYKOY/J!NOY 

Με αφο()μή σχετικό ιτημείωμα, στο τελευταίο τεύχος του ΙΛΙΣΟΥ 
ΟάΟελα να υπενΟυμίσω Ο(Ησμένl'ς σχετικf.ς απόψεις που έχουν γρα
φεί. Ίσως σταΟούν αφετηuία 11 αφοιψή για υuισμένες σκέψεις. 

1. 1-1 στάση της Εκκλησίας, ιδίως όπως εκδηλιΛΟηκε με την απόφα
ση της δεύτε(?ης Οικουμενικής Συν6δου, απέναντι στη Οεωρία της 
μετενσαρκιiJσεως, οφείλεται στο ότι απέδωυαν στην τελl'υταία vω
παγανιστικές απόψεις και Οέσl'ις 11 το ότι επέδuασε στην Οέση αυτή 
της Εκκλησίας, η ε(ψηνεία που f.δινε ο Ωι_Ηγένης για την μετενσάρ
κωση. Πράγματι ο τελευταίος μιλούυl' για Σιiψα χω Ψυχή, σε αντί
θεση με τον Απόστολο Παύλο, που διέκQινε Σιiψα - Ψυχ11 και 
Γlνl''ύμα. Έτσι ίσως η καταδίκη της Οεωρίας της μετενσαρκιiJσεως 
(τοις ακολουΟσύιη την μυΟιiJδη πuοuπαρξη των ψυχιίJν και τυ ακό
λουΟον ταύτης τερατιiJδες δόγμα, ανάΟι::μα f.στω) να στόχευε περισ
σότερο στην αποδοκιμ ασία απόψεων νεοπαγανιστικιiJν και του 
Ωριγένη και λιγιi:περο στην αποδοκιμασία της Οεω(?ίας της μετεν
σαρκιiJσεως. 

Κατά τον Πλάτωνα, η ένωση της Ψυχής με το Σιiψα γίνεται με την 
θέληση των ΘειiJν. Μετά την πριi:πη αυτή ένωση, ακολουΟούν διαδο
χικές «μετεμψυχώσεις», που εξαρτιiJνται όχι από τη θεία Οέληση, 
αλλά από τυν καλό ή κακ6 βίο, που έζησαν στη Γη, οι ανΟQιiJπινες 
Ψυχές. Δεν αποκλείει δε την «μετεμψι,χωση» σε σιiψατα διαφόρων 
ζιδων, πράγμα που καταρχ11ν, ως γνωστό, αποκλείει η Θεοσοφική 
Διδασκαλία. 

2. Σε μια σφυγομέτρηση που έγινε το 1991 στην ΑΟ11να 13,1 %
δήλωσαν πίστη στη Μετενσάρκωση, 37,2% ότι κατ' αυτούς όλα στα
ματσύν με το «θάνατο», 30,5% ότι πιστεύουν στην 'ύπαρξη μέλλου
σας ζωής και τέλος G,G% αδι}λωσαν άΟεοι. 

3. Ορισμένες ετυμολογικές παρατηρήσεις είναι ίσως ενδιαφέρου
σες και παρατίΟενται, χωρίς σχόλια αλλά με ελάχιστες επισημάν
σεις. 

Στην Καινή Δια011κη η νεφ:'Ες δίνει την έννοια της ψυχής. Αλλά πιο 
παληά βλέπουμε ότι η λε'ξη αυτή, ακκαδικ11ς προέλευσης, (ναπασσύ, 
ναπιστού που σημαίνει, αναπνέω, φυσώ) μας δίνει και αυτή την 
έννοια της πνοής. Οι ρίζες που συνΟέτουν την λε'ξη είναι τρεις. ΙΙ 
πρώτη παριστάνει την εισπνοή, η δεύτερη είναι η αντίδραση της 
πρώτης, η τρίτη χαρακτηρίζει τη δριi,σα Αρχ11. Στα αγγλικά η Ψυχή 
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είναι Soul, στα γερμανικά seele, από τη γοτΟικ11 sai\vako που σημαί
νει κινούμενη δύναμη. Στα γαλλικά έχουμε ame, στα λατινικά 
anima, animus από το ελληνικό άημι, που σημαίνει πνέω, συρίζω. 
φυσώ (η ίδια έννοια άλλωστε που υπάρχει και στη λέξη Ψυχ11) που 
Ουμίζει το ελληνικό άνεμος. Κατά τον Πλάτωνα η Ψυχ11 είναι μιά 
Ο\-τότητα πνευματικ11 που υπ11ρχε προτού να εισέλΟει στο σώμα και 
εςακολουθεί να υπάρχει και μετά τον θάνατο. Ί::ίναι δε αθάνατος, 
ως συνέπεια της κινητικής της αρχ11ς. " Ψυχή πάαα αθάνατος, το γαρ 
αεικίνητον αθάνατον". Κατά τον Πλάτωνα αφού ο Θεός κατασκεύα
σε την Ψυχή, αποσύρΟηκε " εν τω εαυτού κατά τον τρόπον 1jθει". Ο 
ίδιος, όπως τουλάχιστον τον διαΙ)άζουμε στον "Τίμαιο" θέλει την 
Ψ υχή του Κ όσμου σαν αρχή των κανονικών κ ινήσεων του 
Σύμπαντος, κατασκευασΟείσα από την μίξη δύο ουσιών, της αδιαί
ρετης και διαιρετής, από την οποία προήλUε τρίτο είδος ουσίας, που 
όλες μαζύ αποτέλεσαν ένα τέταρτο, που ο Δημιουργός διαίρεσε σε 
επτά μέρη. 

4. Το Πνεύμα από το ελληνικό πνέω, φυσCJ). Στα αραΒικά η1\1 από
το rilι, άνεμος. 1-1 Μπλαβάτσκυ, ως αντίστοιχο αυτού που οι αρχαίοι 
Έλληνες φιλόσοφοι, ονομάζουν Ψυχ11, Οέτει το Πνεύμα 11 
Πνευματική Ψυχή. ΥπενΟυμίζουμε, ότι η επταδικ11 σύσταση του 
ΛνUρCJ)που, όπως τουλάχιστον την εr.Οέτει η ίδια στο "Κλειδί της 
Θεοσοφίας", θέλει το Πνεύμα (.ί\τμα) ως ένα με το Απόλυτο, ενώ 
την πνευματική Ψυχή, ως φορέα του αγνού Παγκοσμίου Πνεύματος. 

5. Το όνομα Γιαχβέ, κατά μιά άποψη, προ{ρχεται από τα αραβικά.
Συγκεκuιμένα από την λέξη χαΙ)ά, που σημαίνει και αυτή φυσCJ), 
καταρρίπτω. Γι' αυτό και μερικοί υποστηuίζουν 6τι αuχικά ο Γιαχβέ 
ήταν Θεός της Θύελλας. 11 λέξη Θεός, για μερικούς από το ελληνι
κό Θέω, τρέχω ή το ελληνικό τίΟημη, Uέτω, λιUουανικό, dvcsti, που 
σημαίνει πνέω, και dvasc πνεύμα. Και εδCJ> δηλαδή, η ίδια έννοια 
της πνοής, της κίνησης. Είναι ενδιαφέρον να προστεUεί εδCJ> ότι 
Χαββά στα εβuαϊκά σημαίνει ζωή, ότι [ύα σημαίνει Ζωή. Τέλος 
υπενΟυμίζουμε ότι στον Χuιστιανισμό, το Θείο Πνεύμα συμ/)ολίζε
ται με περιστεl_)ά, ενCJ) στουςΛιγύπτιους η Ψυχή συβολίζεται με 
πουλί. Το πουλί αυτό ονομάζεται rkliit, η δε <ι,ωνητική του ρίςα, rkli, 
σημαίνει γνCJ)ση. 

G. Νους, στα λατινικά intcllcctus .. Κατά την ΜπλαΙ)άτυκυ, η λέξη
πuοέuzεται από το Λιγυπτιακ6 "Νούτ" που σημαίνει μοναδικός.Ο 
Λuισωτέλης, γρά<μι ''Λέγω δε νουν, ω διανοείται και vπολυ.μβύ.νει η 
Ψυχιj". Είναι το αvCJrcεuo μέρος της ψιrι.ής, προγενέστεl_)ο και κύl_)ιο 
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"απλούν, απαθές" "έοικε ψυχιίς γένος έτερον ει'ναι και τούτο μόνον 

ενδέχεται χωρΓςευθαι, καθάπερ το αι'διον του φθαρτού". 
Προκύπτει από τα παραπάνω, μία σύνδι:ση των εννοιι[>ν, τουλάχι

στον ετυμολογική, των εννοιι[>ν Ψυχή και Πνεύμα καί Θεός, που 

όλες έχουν το στοιχείο της κίνησης και η σι:iνδεση της έννοιας Νούς 

με την Ψυχή. 

7. Προσωπική μου άποψη είναι ότι εκείνοι και όσοι, παραδέχο
νται την Οεωρία της μετενσάρκωσης και άλλες Οεοσοφικές 

Διδασκαλίες, όπως την Οεωρία του Κάcψα και της ύπαρξης ενός 

Παγκοσμίου Σχεδίου Εξέλιξης, πcιέπει να προσαρμόζουν την 

συμπεριφορά τους στις παραδοχές τους αυτές. Ο άνΟρωπος δεν 

είναι απλιΔς θεατής και καταγραφέας των όσων συμβαίνουν, αλλά 

κάτι περισσότερο και κάτι διαφορετικό. Εισερχόμαστε όμως έτσι 

στην έρευνα του ζητι1ματος, γιατί δημιουργήθηκε το Σύμπαν και η 

Ζωή και χατεπέκταση ποιός ο σκοπός τους, ειδικώτερα δε ποιός ο 

σκοπός της Ανθρώπινης Παρουσίας. 

ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ... 

Έφυγαν από κοντά μας για να πολι τογραφηΟούν στον πνευματι
κό κόσμο οι αδελφοί μας: 

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΖΕ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΙΛΙΣΟΣ και τα μέλη της Θ.Ε. τους εύχονται, όπως η νέα κατοι
κία τους, να είναι όπως τη σπούδασαν και την επιθυμούσαν, 
γεμάτη γαλτΊνη και φως. 
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Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τνρβάζης περί 
πολλά ... 

«Ενώ δε απιjρχοντο, αυτός ειmjλθεν εις %ώμην τινά· και γvvιj τις ονο

μαζομέvη Μάρθα, υπεδέχθη αυη5ν εις τον οί%ον αυηίς. 

Και αύτη είχεν αδελφιίν Μαρίαν, ήτις %at %αθίσασα παρά τους πόδας 

τον Ιησού, 1j%ονε τον λόγον αυτού. 

Ι! δε Μάρθα ενησχολείτο ει; πολλιjν νπηρωίαν· %at ελθούσα έμπρο

σθεν αυτού, είπε, Κύριε δεν σε μέλει ότι η αδελφιj μου με αφιfκε μόνην 

να υπηρεΗv; ειπέ λοιπι5ν προς αυτιjν να μοι βοηβιjση. 

Λπο%ριθείς δε ο Ιησούς είπε προ; αυτιjν, ΜάρΟα, ΜάρΟα, μεριμνάς 
και ωρf]άζης περί πολλά· ενός δε έατι χρεία· Μαρία δε την αγu.θιjν 

μερίδα εξελέξατο, ψις ΟΙJ% αq,αιρεUιίσεται απ' u.υτιjς». 

Λοuκά, ι,38 - 42
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ 

Αποσπάσματα 

Ι::.πιτρέπεται νu συμΙ)ουλεύοιψΕ τους αvΟuu>πους, αλλά δεν επtτ(>έ
πεται να παρεμβαίνουμε στην ελευΟερία τους. 

* 

11 παρούσα ζωή αποτελεί μόνο μία από τις πολλές φάσεις της 
αιιδνιuς ύπα(>ξής μας και η γψνη ζu,ii είναι μόνο το μέσο Π(>Ος ένα 
σκοπό, δηλαδή, να προσφέρει τις συνΟήκες με τις οποίες το Οεϊκό 
στοιχείο, που σπερματικά περιέχεται στον κάΟε άvΟσωπο, να μπο
ρεί να καλλιεργηΟεί και ν' αvαπτυχΟεί. 

* 

Όλοι νομίζουν ότι απλu>ς το να ζει κανείς είναι ο σκοπός της 
ζω1iς, και ελάχιστοι αvτιλαμΙ)άνοvται ότι η ζω�i του αvΟσu'>που μπο
ρεί να έχει ένα λογικό σκοπό: να ωφελήσει την ανΟρωπότητα. 

* 

Οι συνΟήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι άνΟ(>ωποι είναι α:ιοτέ
λεσμα του Κάρμα που δημιούργησαν στο πα(>ελΟόν. 

* 

Ν' αναζητείς συνεχu>ς v' ανέλΟεις υπεράνω της σφαίρας του ζωu>
δους και να β(>εΟείς συντροφιά μ' αυτούς που απέΙ)αλαν τα ζωu>δη 
στοιχεία τους και ζουν στο πνεύμu. 

* 

Οι ανu>τατες λειτουργίες της Αλχημείας δεν απαιτούν μηχuνικές 

μεΟόδους. Συνιστάνται στην κάθαρση της ψυχής και στη μετuμόρ
φωση του ζωώδους ανΟρώπου σε Οείο ον ( ... ) Οι ζωu>δεις αρχές του 
ανΟρ<.i'>που, είναι τα βασικά μέταλλα από τα οποία, uποτελείται ο 
οργανισμός του. Αυτά πρέπει να μεταμορφωΟούν σ' ευγεν�i μέταλλα 
με τη μετατροπή των ελαττωμάτων σε αρετές, έως ότου ;τεράσουν 
απ' όλα τα χρu>ματα και γίνουν ο χρυσός της γνήσιας πνευματικότη
τας. 

Τα υλικά αποκηiματα και τα πλούη1 είναι άχ(>ηστα γιu την πνευ
ματικ�i ανάπτυξη και αληΟινά τα μεγuλιrτ:εσα εμπόδια που μπο(>ούν 
να μπσύν στον δρόμο εκείνων που επιΟι•μούν την πρόοδο. 

(Εκδόσεις «7ΈΤΡΑΚΤΥΣ», Τηλ. 5243822) 
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Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ 

ΤΟΥ ΛΝΔΡΕΛ ΜΣΚΛΡΛΤΟΥ 

Ο ταπεινός είναι αγαΟός άνθρωπος. Ταπεινοσύνη και αγαθότητα 
είναι συνώνυμα. 

Ταπεινοσύνη χωρίς αγαθότητα, δεν είναι αληθινή ταπεινοσύνη. 
Είναι κούφια γη σκεπασμένη με άνΟη. Μην πατήσης απάνου. 

Την ταπεινοσύνη συχνά μιμούνται άλλοι χαρακτήρες επειδή η 
ταπεινοσύνη είναι ωραιότης, την οποία καΟένας ορέγεται, και τη 
φορεί σαν εύμορφη προσωπίδα στο ελλάττωμά του. 

Ο ταπεινός δεν είναι δειλός. Η δειλία συγγενεύει μάλλον με την 

αυθάδεια ... 
Υβριζόμενος στρέφει, και λυπείται μέσα του αδυνατώντας να 

αvrυβρίση. 
Ο ταπεινός είναι ο αντίπους του υπερ11φανου· και έχει διά τον 

εαυτόν του κατώτερην ίσως της πραγματικής του αξίας. 
Καταδέχεται όλα τα τιμίως ταπεινά, όσα δεν καταδέχεται ο υπερή
φανος, και τα καταδέχεται αγογγύστως. Τα καταδέχεται με καλοσύ
νη, με ευγένεια, με καλή καρδιά, και έτσι, τα εξευγενίζει και τα 
υψώνει. 

Ο ταπεινός ε[ναι σεμνός και εύσχημος επειδή η ταπεινοσύνη 
είναι ηθική ωραιότης, η οποία εξωτειηκεύται εις το πρόσωπο, και 
εις όλην την συμπεριφο(>άν του ανΟQώπου. 

1-1 ταπεινοσύνη είναι ένας από τους χρωματισμούς της
εξευγενίσεως και ο ταπεινός, η είναι ήδη εξευγνισμένος άνΟρωπος, 
η έχει στον χαραχτήρα του την βάσην επί της οποίας οικοδομείται 
και λαμπρύνεται η εξευγένισή του ... 

(Απ6 το βιβλ{ο του: Ιδού ο άνθρωπος, Κεφαλλην{α 1886) 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕ ΙΑ ΜΑ Σ 

Τα Γραφείατου«ΙΛΙΣΟΥ» 
Βουκουρεστίου 25, α'όροφος, 
Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά 
κάθε μέρα από 10.30 - 1 εκ
τός Σαββάτου και Κυριακής. 

ΕΜΒΆΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμε όπως αποσ
τέλλετε τις συνδρομές με τα
χυδρομικ1 επιταγή προς: Πε
ριοδικόν ΙΛΙΣΟΣ", Βουκου
ρεστίου 25, 106 71, Αθήνα. 
Επίσης αποστέλλετε με τρα-
πεζική επιταγή μόνον εις: 
Θεοσοφική Εταιρία, 
Βουκουρεστίου 25, 106 71, 
ΑΟήνα. 

ΑΝΊlΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος 
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λάρισα: Ισ. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Γ.Χωριατέλλης 
ΞάνΟη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάκης 
Ρέθυμνο: Αντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Αντ. Βεργωτής 
Σέρραι: Ανεστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 
Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης 
Κύπρος: Θεοφ. Παναγιώτου 

τοιχειοθεσ(α Εκτύπωση και βιβλιοδεσία : Τυποκίνηση 

. Αλεξοπούλου 
6λωνος 36, Καιωνάκι Αθήνα 106 73 - Τηλ. & Fax. 36 36 969 & 093 / 22 43 75
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