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Δις, το χρυσάφ τ' αψυχο, 
θευς σε βάθρu. ειπήθη 
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κω τu.πειvα εγοvύ.τισu.v 
και ποοσκι•vοιίv τα πλήθη· 
κ' εμπρός ιπη λι1μψη που άσβυστα 
κι· ολόγιιριί του χ11νΕι, 
θαμπώνεται κu.ι σβιίνει 
τψ:, αρετης το crως. 

Ιωάννη Πολέμη («Κειμήλια», Γη, Δ) 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 

Tov διάσημου Ινδού ποιηηf Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ (/86/ - /94/)

Ποτέ μας δεν θα κοτορΟώσουμε να σχηματίσουμε αληθινή αντί
ληψη για τον άνθρωπο, αν δεν αισθανόμαστε γι' αυτόν αγάπη. Τον 
πολιτισμό πρέπει να τον κρίνουμε και να τον εκτιμάμε όχι ω-τ:ό τον 
βαθμό δυνάμεως στον οποίο μπόρεσε να φθάσει, αλλά κατά το 
μέτρο της αναπτύξεως και εκφράσεως με τους νόμους του και των 
θεσμών του της αγάπης προς τον άνθρωπο. 

Το πρώτο και το τελευταίο κριτήριο, στο οποίο πρέπει να τον 
υποβάλουμε. είναι: «Αναγνωρίζει και ίσαμε ποιό βαθμό πως ο 
άνθρωπος είναι περισσότερο πνεύμα παρά μηχανή;». Κάθε φορά 
που ένας αρχαίος πολιτισμός αποσυνετέθη χαι εξαφανίσθηκε, 
τούτο οφείλεται σε αιτίες που προεκάλεσαν σκλήρυνση της καρδιάς 
και ωδήγησαν στην υποτίμηση του ανθρώπου· οφείλεται στο γεγο-
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νός ότι το κράτος ή κάποια ομάδα ισχυρών άρχισαν να θεωρούν 
τους ανθρώπους απλά όργανα της δυνάμεώς τους οφείλεται στο 
γεγονός ότι, ρίχνοντας σε δουλεία φυλές ασθενέστερες και εμποδί
ζοντάς τες με όλα τα δυνατά μέσα να ανυψωθούν, ο άνθρωπος υπέ
σκαπτε τα θεμέλια του ίδιου του μεγαλείου του, της ίδιας της αγά
πης του προς την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. 

Ο πολιτισμός δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει βασισμένος 
επάνω σ' έναν οποιοδήποτε καννιβαλισμό. Μόνον η αγάπη και η 
δικαιοσύνη μ.;ι:ορούν να θρέψουν μέσ' στον άνθρωπο ό,τι είναι απα
ραίτητο για να είναι άνθρωπος αληθινά. 

Και ό,τι συμβαίνω με τον άνθρωπο, συμβαίνει και με το σύμ.;ι:αν. 
Όταν θF.ωρούμε τον κόσμο ανάμεσα από τον πέπλο των επιθυμιών 
μας, τον βλέπουμε στενό και μηδαμινό, και δεν διακρίνουμε την 
πλ1iρη αλ1iθεια του. Είναι ολοφάνερο πως ο κόσμος είναι χρ1iσιμος 
για μας και μας προμηθεύει τ· απαιτούμενα, αλλά οι σχέσεις μας 
προς αυτόν δεν σταματούν στο σημείο αυτό. Είμαστε ενωμένοι μαζί 
του μ· ένα δεσμό πλατύτερο και αληθινώτερο από την ανάγκη. Η 
ψυχή μας έλκεται προς αυτόν, η αγάπη μας για τη ζωή είναι στην 
πραγματικότητα ο πόθος που έχουμε μέσα μας να εξακολουθήσου
με τις σχέσεις μας με το σύμ.ιαν αυτό. Και πρόκειται περί σχέσεων 
αγάπης. 

Είμαστε ευτυχισμένοι, που βρισκόμαστε σ' αυτόν τον κόσμο, 
αναρίθμητα νήματα μας συνδέουν μαζί του, που πηγαίνουν από τη 
γη στα άστρα. Θα 1iτuν βλακεία να θέλει ο άνθρωπος να αποδείξει 
την υπεροχή του με το να φαντάζεται πως είναι εντελuJς χωρισμένος 
απ' αυτό που ονομάζει φυσικό κόσμο, και το οποίο, μέσα στον 
n,φλό φανατισμό του, φθάνει κάποτε ως το σημείο να θέλει να το 
αγνοεί εξ ολοκλήρου ή να το θεωρεί εχθρό του. 

Και εν το11τοις, όσο περισσότερο αναπτύσσονται οι 'fVCJ)(Jεις μας, 
τόσο Ύίνεται δυσκολci'ηερο στον άνθρωπο ν' αποδείξει αυτόν τον 
χωρισμό· οι φανταστικοί φραγμοί που είχαμε εγείρει γύρω μας εξα
νεμίζονται ο ένας μετά τον άλλον. Κάθε φορά που αναγκαζόμαστε 
ν' απαρνηθούμε ένα από τα χριτήρια αυτά της απομονci')σεως, που 
μας είχαν επιτρέψει να παραχωρήσουμε στην ανθρci'>πινη φυλή το 
διχαίωμα να θεωρείται ανεξάρτητη από το περιβάλλον της, ωσΟα
vόμαστε ζωηρή ταπείνωση. 

Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αν ορθci'>σουμε την αλυ.
ζονεία μας στην οδό της πραγματu'>σεως του Εγu'>, για να προκαλέ
σουμε διχόνοιες και διαιρέσεις, αργά ή γρήγορα οι τροχοί της αλή
θειας θα περάσουν επrίνω της και θα την μεταβάλλουν σf. σκόνη. 
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Όχι. Δεν κατατρυχόμαστε από μια τερατύ')δη υπεροψία. Θα ήταν 
ωτολύτως τωτεινωτικό για μας να ζούμε σ' ένα κόσμο απροσμέτρη
τα κατώτερό μας ως προς την ποιότητα της ψυχής, όπως θα ήταν 
απεχθές και εξευτελιστικό να μας περιστοιχίζει και να μας υπηρετεί 
από τη γένννησή μας ως το θάνατο, μια ολόκληρη αγέλη δούλων. 
tντελώς αντίθετα, ο κόσμος αυτός είναι σύντροφός μας. 

Οι πρόοδοι της επιστήμης καθιστούν όλο και προφανέστερη την 
ολότητα του κόσμου και την ενότητα που αποτελούμε μαζί του. 
Ότ:αν η αντίληψη για την ι:ντέλεια της ενότητος αυτής δεν είναι πια 
μόνο διανοητική, όταν ολόκληρο το είναι μας ανοίγει σε μια φωτερή 
γνώση του όλου, τότε γίνεται αχτιvόβολη χαρά που ξεχειλίζει 
αγάπη. Το πνεύμα μας ανακαλύπτει το ευρύτερο Εγώ το11 μέσα σε 
όλο τον κόσμο, και γεμίζει απόλυτη βεβαιότητα για την ίδια την 
αθανασία του. 

Όταν περικλείεται μέσα σας το ΕγίJJ, δεν μπορεί παρά να πεθαί
νει χίλιες φορές, γιατί ο αποχωρισμός είναι καταδικασμένος σε 
εξαφανισμό. Αλλά δεν �υτορεί να πεθάνει όταν αποτελεί ένα με το 

Ιlαν, γιατί σε τούτο βρίσκεται η αλήθεια του και η χαρά του. Όταν 
ένας άνθρωπος αισθάνεται να σφύζει μέσα στην ψυχή του η ζωή της 
ψυχής ολοκλήρου του κόσμου, είναι ελεύθερος. Έρχεται τότε να 
λάβει μέρος στις μυστικές ερωτοτροπίες της ωραίας αρραβωνιαστι
κιάς, της γης μας, που την καλύ,ηει το πολύχρωπο πέπλο των περιο
ρισμών της και του «παραμάτμαν», του αρραβωνιαστικού με την 
άσπιλη λευκότητα. Ξέρει τότε ότι συμμετέχει στις μεγαλοπρεπείς 
εκείνες εορτές της αγάπης. πως είναι ένας σεβαστός καλεσμένος 
στον εορτασμό της αθανασίας. Και τότε καταλαβαίνει το τραγούδι 
αυτό του βάρδου - προφήτη: «Ο κόσμος γεννήθηκε από την αγάπη, 

από την αγάπη διατηρείται, προς την αγάπη πορεύεται και στην 

αγάπη εισχωρεί.» 

(Περιυδικι5 «Εκλογψ,, Φεβρ. 1957) 

***** 

«Η αγάπη ε{�,αι το πηδάλιον τον ηρωϊσμού, ε(ναι ο νόμος ο διο.
ιω1,01η'ζω1, τον νόμοι, της θελήσεως. Οvδει'ς καθ(στατu.ι ήρως άνευ 
αy(iπης, ονδε(ς καθ(σταται Θεός εάι, δεν υπάρξει ,jρως. Η αγάπη 
ε{ναι νόμος ο οπο(ος γεννά τον ηρωισμόν, ο ηρωισμός σvντρ(βει όλα 
τα πάθη ( ... )) Μόι,011 προ τον ηρωισμού και της αγάπης νποχωρε( ο 
θάνατος». 

Σ:τύρυς Νάγυς (Λ:τό υ,ιιιλiα τυυ «περi του Χριστού», 9 - 4 - 1911)
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Η ζωή εδώ δεν είναι τόσο ρομαντι.Υ.ή όσο φαντάζονται πολλοί, 
είπε μια φορά ο Δρ. Σβάϊτσερ σε έναν επισκέπτη του. Για να επιτύ
χει κανείς στο Λαμ.παρενέ, πρέπει να είναι ξυλουργός, μηχανουρ
γός, γεωργός, ναυτικός, αλλά συγχρόνως και γιατρός και χειρούρ
γος. 

Το Λαμ,-τ:αρενέ είναι ένα χωριό στην επαρχία Γκαμπόν του γαλ
λικού Ισημερινού, στην Αφρική, στις όχθες του ποταμού Όγκογε. Ο 
δρ. Άλμ,-τ:ερτ Σβάϊτσερ πήγε εκεί το 1913, για να ιδρύσει ένα νοσο
κομείο. Το μακρυνό αυτό νοσοκομείο έγινε από τότε γνωστό σ' όλο 
τον κόσμο. 

Η φήμη του Δρ. Σβάϊτσερ, ωστόσο, δεν οφείλεται μόνο στο γεγο
νός ότι ίδρυσε ένα νοσοχομείο μέσα στη ζούγκλα του ]σημερινού. 
Και άλλοι γιατροί έχουν χτίσει νοσοκομεία - καμιά φορά καλύτερα 
εξωπλισμένα - σε μακρυνές χώρες. Η σημασία του έργου του Δρ. 
Σβάϊτσερ στηρίζεται στην έκταση των εξαιρετικών προσωπικuJν 
χαρισμάτων. 

Είναι διδάzτωρ της ιατρικής, αλλά και διδάχτωρ της μουσικής, 
της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Έχει γράψει βιβλία που αναφέ
ρονται σε όλους αυτούς τους τομείς και έχουν μεταφραστεί σε πολ
λές γλύJσσες. Όταν ήταν οzτώ ετών, άρχισε να παίζει όργανο και 
στα εννέα του χρόνια μ,-τ:ορούσε να αντικαταστήσει τον κανονικό 
οργανίστα στην εκχλησία. Στο γυμνάσιο Μύλχαουζεν όπου φοιτού
σε, ανέπτυξε ζωηρό ενδιαφέρον για την ιστορία και τις φυσικές επι
στήμες. Αλλά, όταν φοιτούσε στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, 
αφιέρωσε τον περισσότερο καιρό του στην τρι6δα των ενδιαφερό
ντων του: μουσιzή, φιλοσοφία και θεολογία. Η φιλοσοφιχή του 
σχέψη έχει βαθειά επηρεάσει δυο γενεές. 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν γεμάτα ευτυχία. Τα ενδιεφέ
ροντά του για τη μουσική, τη φιλοσοφία και τη θεολογία είναι χατά 
μέγα μέρος κληρονομικά. Και οι δυο παπούδες του ήταν οργανίστες 
και ο πατέρας του ήταν δια:ι.αριμένος κληρι:ι.ός της Αλσατίας. 

Ωστόσο, για τον νεαρό Σβάϊτσερ, η ευτυχία είναι δίδυμη αδελφή 
με τον Πόνο. Όπως λέει ο ίδιος: «'Οποιος έχει την τύχη να είναι 
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απαλλαγμένος από προσωπικό πόνο, πρέπει να νοιώ(:)ει την ανάγκη 
να ελαττ(Δνει τον πόνο των άλλων. Πρέπει όλοι να βασrάζουμε ένα 
μέρος από το βάρος της δυστυχίας που πλακώνει τον κόσμο». 

ΊΌ 1 S96, 21 ετuJν, παίρνει την απόφασ11 του. Θα ζήσει γιυ. την 
επιοτήμη κω την τέχνη ως τα τριάντα του χρόνια κω ύστερα υα 
αφιι:ρ(Δσει τις δυνάμεις του στην υπηρεσία της ανUρωπότητας. 
Όταν έφυασε αυτή η μέρα, ο Σβάϊτσερ, 11ταν ήδη ένας από τους 
καλιίτερους οργανίστες της Ευρu'Jπη; κω πρύτανης του Θεολογικοιi 
Κολλεγίου του Λγίου Θωμ6 σω Στρασβούργο. Πολλοί κω σπουδ<1ί
οι φίλοι του, όπως ο δάσκαλος οργανίστας Ουϊvτορ και ο συγγρα
φέας Ρομαίν J>ολάν, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την ιοτόφασή του 
να μεταφέρει τα ταλέντα του στην ερημιά της Αφρικής. 

Ωστ6οο, η Uέλησ11 του ήταν ακλόνητη κω <ιφοσιu'>Uηκr οτη μελέ
τη της ιατρικής. Το 1913 11ταν έτοιμος να φύγει. 

Από τ6τε που εγκατεοτάUηκι: στο Λαfυταρενέ, το έργο του βρήκr. 
πολλά εμπόδω από τους πολέμους κω την έλλειψη οικονομικu'Jν 
πόρων. Και οι ιατρικές ανάγκες της Αφρικής είναι αστείρευτες. 
Ιlολλι'ς φορές χρειάστηκr, ο Σβάϊτσερ να γυρίσει στην Ευρώπη, να 
γράψι'ι f\ιβλία, να δώσει διαλέξεις 11 συναυλίες ώστε να ουγκεvτρu'J
σπ μrρικά χρ11ματα ωωραίτηη1 γω τη συνηiρηση τυυ νοσοκομείου 
του. Ο ίδιος αντιμετώπισε την αρρώστεια καθώς και τις τρομερές 
βροχές και τους καυυστερημέν.:)υς λαούς της Πρωτόγονης Αφρικής. 

Ποτέ δεν έπαψε να εργάζεται με τον πιο πρακτικό τρόπο, γιu 
την υγεία και την κατανόηση των αγαπημένων του Αφρικανών στην 
Ί Ιπειρο που έγινε δεύτερη πατρίδα του. 

ΛΟΠΛ ΤΟΥ ΣΒΑΪΤΣΕΙ> 

Ήθελη να γίνω γιατρός για να μπορώ να εργάζομαι χωρίς να 
χρειάζεται να μιλώ. Για πολλά χρόνια εκφραζόμουνα με λόγια ... 
Στην καινούργια μου αυηi δουλειά δεν ίυτορούσα να φανταστώ τον 
εαυτόν μου να μιλεί για την θρησκεία της αγάπης, παρά μόνο να 

την θέτει σε εφαρμοy1i, 

Σε πολύ σπάνιες στιγμές ένοιωσα αληθινά ευχαριστημένος που 
βρισκόμουνα στη ζωή. Δεν μπορούσα παρά να αισθάνομαι με 
συ fυτάθεια και λύπη όλο τον πόνο nου έβλεnα γύρω μου ... Μου φαί
νεται φυσικό να mψμεριζόμαστε όλοι το βάρος του πόνου που πλα
Κ(ί>νει τον κόσμο. 
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Προτού αρχίσω να πηγαίνω στο σχολείο, μου φαινόταν ακατα
νόητο, γιατί έπρεπε στην προσευχή μου να παρακαλώ για τους 
ανθρώπους μονάχα. Γι' αυτό όταν η μητέρα μου με φιλούσε και με 
καληνύχτιζε, πρόσθετα σιωπηλά μια προσευχή που την είχα συνθέ
σει μόνος μου και που έλεγε: «Ουράνιε πατέρα, προστάτεψε και 
ευλόγησε όλα τα όντα που αναπνέουν στον κόσμο. Φύλαξέ τα από 
κάθε κακό και άφησέ τα να κοιμηθούν ειρηνικά». 

* 

Λένε πως καταλαβαίνω από μουσική, αλλά ο γλυκύτερος ήχος 
που άκουσα ποτέ ήρθε μια νύχτα από το θάλαμο ενός νοσοκομείου. 
Από την αλλαγή του κλάμματος ενός μικρού κατάλαβα πως η κρίση 
της αρρώστειας είχε περάσει και πως θα γινόταν καλά.» 

* 

Χαρά, λύπη, δάκρυα, απελπισία, γέλιο, σε όλα αυτά δίνει κάποι
ον ήχο η μουσική, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας μεταφέρει 
από τον κόσμο της αγωνίας στον κόσμο της γαλήνης. Και τότε βλέ
πομε την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο, σαν να καθόμαστε 
κοντά σε μια λίμνη και αντικρύζουμε τα βουνά και τα δάση και τα 
σύννεφα μέσα στα ήσυχα και ατάραχα νερά. 

* 

Τα ιδανικά που με φώτιζαν στο δρόμο μου και συνεχώς μου έδι
ναν καινούργιο θάρρος για να αντιμετωπίζω χαρούμενα τη ζωή, 
ήτανε η Αλήθεια, η Καλοσύνη και η Ομορφιά. Οι συνηθισμένες επι
διώξεις των ανθρώπων - ιδιοκτησία, εξωτερικές επιτυχίες, πολυτέ
λεια - μου φαινόνταν πάντα ευτελείς. 

* 

Αυτός που έχει αποφασίσει να κάνει το καλό, δεν πρέπει να 
περιμένει ότι οι άνθρωποι θα βγάλουν τις πέτρες από το δρόμο του. 
Αλλά πρέπει ήρεμα να δέχεται τη μοίρα του έστω κι αν του βάλουνε 
μερικές ακόμη ... 

* 

Και τι είναι οι δυσκολίες μπροστά στη χαρά να βρίσκεται κανέ
νας εδώ, να υπηρετεί και να βοηθάει! .. Να βλέπει κανείς τη χαρά 
εκείνων που θεραπεύτηκαν έπειτα από τόση σκληρή δοκιμασία και 
μόνο αυτό με αποζημιώνει για όλα ... 

* 

Ας προσπαθήσει ο καθένας μας μέσα στο περιβάλλον που βρί
σκεται να δείξει στους άλλους έναν αληθινό ανθρωπισμό. Απ' αυτή 
την προσπάθεια εξαρτάται το μέλλον του κόσμου. 

*
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Οι συνθήκες της ζωής θα lJελήσουν να μας αφαιρέσουν την πίστη 
μας στο καλό και αληθινό και τον ενθουσιασμό μας γι' αυτά. Δεν 
είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υποχωρήσουμε. Με κανένα εμπόδιο 
δεν θα συνθηκολογήσουμε, όταν οι σκοποί μας είναι καθαροί μέσα 
μας. Η δύναμη ενός lδftνικού είναι ανυπολόγιστη. 

IJIIJ/1/()f l'ΑΦΙΑ: /. ΆρΟρο τυυ l:"UGl:NI:· ΔΧΜΑΝ, περιοδ. «ΕΚΛ()f "/ /", lu.v. Ν56. 

2. Άλμπερτ 2.jJάϊτσερ, Ν[κου 2-·π11ρ6πουλυυ, Αθήνα /9R7. «2-'ήμu.vτρυ».

ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΑΞΙΌΛΟΓΟ ΑΡΘΡΟ 

Ο ΜΟΤΣΑΡΤ ΩΣ ΜΥΣΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΗΣ 

Της Νιόνιuς Ορφuvο15 («Φιλολογική Πρωτοχρονιά», 1961) 

«Υπέρκοσμο Μυστ11ριο». Μόνον έτσι μπορούμε να χαρακτηρί
σουμε ολόκληρη τη ζωή του·Μότσαρτ. του σμιλευτού αυτού των 
ήχων και των ρυθμών. Και απ· αυτόν τον μυστηριcί)δη χαρακτηρισμό 
θα προσπαθ11σω να σκιαγραφήσω με συντομία τον εσωτερικό 
Μότσαρτ: δηλαδιi την ψυχή του και τις σχέσεις της με τον αόρατο 
πνευματικό κόσμο. Διότι μόνον από αυηi την πλευρά, ο Μότσαρρτ 
δεν μελεηiθηκε, αν και το μυστήριον κυριαρχεί έκδηλα από τα 
πρώτα του παιδικά βήματα ως το τέλος της πολυκύμαντης και δημι
ουργικ1iς του ζωής, αλλά και μέχρι του τάφου του ακόμη. 

Ο Βόλφκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ που γεννήθηκε στο 
Σάλσμ.πουργκ της Αυστρίας στο 1756 παρουσιάζεται, στα πέντε του 
μόλις χρόνια βιρτουόζος του οργάνου κλαβενσέν και σε λίγους 
μήνες ο πατέρας του τον βρίσκει να γράφει ... σύνθεση για πιάνο, 
για να μάθει αμέσως να παίζει πιάνο και βιολί. 

Είχε λοιπόν. άδικο ο πατέρας του να πιστέψει ότι ο ίδιος ο Θεός 
είχε �υτει μέσα στο σπιτικό του: Με την ίδια καταπληκτική ευκολία 
μαθαίνει μόνος του ... ιταλικά και δίδει κοντσέρτα σε όλες τις μεγά
λες πόλεις της Ευρώπης. 

Αλλά και ποια ανθρώπινη εξ1iγηση μ ... -τορούμε να δώσουμε στο 
γεγονός ότι σε μια σύντομη ζω11 - ο Μότσαρτ πέθανε μόλις τριάντα 
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εξ ετών - δημιούργησε 800 ολόκληρα έργα, ενώ εργαζότανε ταυτο
χρόνως για να κερδίσει το ψωμί του; Είναι αρκετές οι λέξεις 
«μεγαλοφυ"ϊα» 11 «ταλέντο»; Ασφαλώς όχι. Οι λέξεις αυτές είναι 
κατάλληλες μόνον για τα ανθρώπινα όρια. Για το Μότσαρτ όμως 
πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν ένας μεγάλος Μύστης, μέσω του 
οποίου μας μΟ.ησαν οι Θεοί. 

Ναι, ήταν Μεγάλος Μύστης, με την έννοια εκείνη που δίδουμε 
στους μεγάλους δημιουργούς των θρησκειών, που ενεπνέοντο από 
τον πνευματικό κόσμο που είχαν υπερκόσμιες δυνάμεις. που είχαν 
ωρισμένη θεϊκ1i αποστολή επάνω στον πλαν1iτη μας και μ.,-τορούσαν 
να συνεννοούνται με τον Θεό. 

Ναι, τέτοιος Μύστης πρέπει να 1iταν ο Μότσαρτ. Η ζω1j του 
προσφέρεται σαν ένα «πρόβλημα ζω11ς», στην πολύπλοκη ψυχολογι
κ1i ανάλυση της εποχ1iς μας. Απλ1i στη χαρά και στον πόνο, ωτλ1i και 
ταπεινή σαν τη ζωή των Κρίσνα και του Χριστού. Δίδει από το υστέ
ρημά του. 

Ο φίλος του ο Στάντλερ, στον οποίον ο Μότσαρντ είχεν αφιερcό
σει δύο συνθέσεις του. ζητά δανεικά και στα ύστερα τον κλέβει! Και 
ο Μότσαρτ τον συγχωρεί. Στη μουσική του Μότσαρτ διακρίνει 
κανείς καθαρά το αποτέλεσμα των διαισθήσεων και των στοχασμών 
που κυριαρχούν μέσα στην ψυχή του. 

Στην πηγαία του έμπνευση και την ακατάσχετη ρωi κυριαρχεί το 
πνεύμα. 

Τον παραzολουθεί κανείς να αναζητά την ψυχή και να προσπα
θεί να ανυψCJJσει τους ακροα;ι:ές του στις σφαίρες της ιδικής του 
συγκίνησης. Γι' αυτόν το πνεύμα είναι η μοναδιz1i πραγματικότητα. 
Η ύλη δεν είναι παρά η κατιίπερη, η μεταβαλλόμενη, η εφήμερη 
έ;ι.φρασ1i του, η έκφραση του δυναμισμού του πνεύματος στο χιί)ρο 
και στο χρόνο. Ο Μότσαρτ που νοιιί)θει τη θεία δύναμη μέσα 
του,προσπαθεί να αναχαλύψει και τον ίδιο το Θεό. Και συνεννοεί
ται περίφημα μαζί του. Του μιλά στην ίδια Του τη γλιί)σσα: με τη

Μουσική. Γιατί αυτή είναι η γλώσσα του Θεού. 
Πιστεύοντας ότι θα επλησίαζε περισσότερο προς τον Αόρατο 

i'.όσμο, μυ1iθηκε στο Τεzτονισμό. Εχεί αναζητά ακόμη την χάθαρση 
και τον εξαγνισμό. Ο νόμος των μεμυημένων είναι: Τίποτε να μην 
έρχεται απ· έξω· όλα από μέσα! 'JΞνα από τα μεγάλυ αριστουργήμα
τά του με την υπέροχη, την επιβλητική, την ασύγκριτη μουσική είναι 
η δίπρακτη ρωμαντική όπερα «Μαγεμένος Αυλός». Στο έργο του 
αυτό που είναι εμπνευσμένο μεν από τις απόκρυφες τεκτονικές 
τελετουργίες, ποτισμένο δε u.ι-τό τις σχετικές διδασκαλίες, αποκαλ1J-
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πτεται όλο το μυστήριο κω η y οητεία του Θεϊκού Μότσαρτ. 

Ο «Μαγεμένος Αυλός» που ενu') επιφανειυκά παρουσιάζεται 
οαν ένα παραμύΟι - φαντασία γεμάτο από κωμιΥ.ά επειο6διιι είνω, 
ουσωστικά, ένα ανοιχτι5 εy;ω'ψιο του μυοτιχισμοιΊ που 1° ξι.ιίρΕL το 
ιδανικ6 του ανΟρωπισμού και εκφράζει την περιφρόνηση προς τυ 
t.ιξιι/ψατt.ι και τους τίτλους.

Ο μύΟος εμβc.ιΟιJνει στη μυστική πάλη των c.ιντιΟέοεων. Το φως 
εναντίον του σκότους, η ίίyάπη εναντίον του μίσους. 11 ουγγνt/>μη 
<.ιντί της 1--κδίκησης! Μι: ωηά ω Οέματc.ι ο Μ6τοαρτ μάς ανοίγει την 
άβυσσο του υποσυνι:ίδητου. Βλέπει το βάραΟρο που [)uίοΥ.εται Υ.ω 
λαχταρά τα ιλιyγιώοη ύψη 6που και εκσφενοονίζετω. 

Ο Μ6τσαρτ με τη μουσιΥ.ή του φέρνει τον ιiνΟρωπο στο Υ.(ΗυJφλι 
ενός άλλου κόσμοιι: του α6ρατου κ6σμου της ψυχής. Γι' ιωτ6ν η 
ανΟρu')πινη ζωι\ Οl'ν είνω πυρ6 η προετοιμασία γι<.ι την πνευμ<ΗL%1l 
ζω�\. Να γιατί είνω ωΟι:ριος Υ.ω ιbανικός. Εχει μέοα του το Νέκταρ

της καλοι,ύνης και οτοχαστικ1i απλ6τητα. 

Σαν πραγμωικός Μύοτης, ο Μότσαρτ δεν φοβϊιτω τον Οάνατο. 
Η μυστηριttlΟης και εbt6 φωνιj της ψυχ1jς του τον ειδοποιεί εγκc.ιί
ρως. Ιlροετοιμάζετω. Ο Οάνατος τον Υ.αλεί Υ.ω του υπ6σχετω ωt/)
νιcι tιvάπc.ιυση. Ο Μ6τσαρτ γι· αυτό tαριβώς βιciζεται. Θέλει νι.ι 
ολοκληρώσει το έργον του. να τελεω'>οει τη γψνη αποστολή του. 
«Περιμένω το 06vωο c.ιπ6 ιπιytοj σε ιπιyμψ, γρϊιφει σε φίλους το1 1

• 

Ο κόσμος τον τελπιταίο καιρό του φαινόταν σαν κc1τι μωι_ρυνό, %άτι 
χωρισμένο από τη ζω�\ του. Είχε δίκιο. 11 ψυχ1\ δεν ψεύδεται όων 
μας λέγει κάτι. Την εποχιi εκείνη ετελείωνε το ,<Μαγεμένο Λυλό». 
Ί -Ιταν μιά καλοκαιριν11 νύχτα όταν βρέUηκε αντιμιiτωπος μ' έναν 
μυστηριώδη άγνωστο. 

Ο Μ6τσαρτ ανατριχιάζει. Ο άγνωστος του δίνει ένα γράμμα Υ.αι 
εξαφανίζεται. Ο Μότσαρτ με ανήσυχχη την ψυχ1i το ανοίγει. Του 
ζητούν γρ11γορα μια «νε,ι_ρώσιμη ακολουθία».Νοιώθει ότι αυτή η 
νεκρι6σιμη ακολουθία που θα γράψει είναι γι· αυτόν τον ίδιο. Και 
πρ6γματι είναι το Κύκνειον Άσμα 101 1 Μότσαρτ. Το γράφει χω 
λέγει: «Η ζωι\ είναι ωραία. Δεν μπορεί όμως Υ.ανείς να ξεφύγει α,-το 
το πεπρωμένον του ... Θα γίνη εκείνο που θέλει η Θεία Πρόνοια». 

Και πεθαίνει πάμπτωχος ο Μέγας Μότσαρτ. σαν πραγματιΥ.ός 
Μύστης που δεν κράτησε τίποτε γιά τον εαυτό του. Τον έθαψαν με 
τους φτωχούς. χωρίς την κηδεία του να παρακολουθήσουν συνάν
θρωποι. Αλλά τι σημασία έχει η αγνωμοσύνη των ανθρώπων: Η 
ψυχή του π11γε στον ουρανό. ενώ η μουσική του εξωωλουθεί να 
μαγνητίζει εκείνους :-τοι 1 έχουν ανθρωπιά. Στον Τεzτονικό ύμνο που 
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συνέθεσε διακρίνει κανείς το υψηλό του ιδανικό που 
ήταν:«ατελείωτη αγάπη». Τα λόγια του ήταν: 

Όλοι σαν αδέλφια τώρα 
να ενωθούμε ήρθ' η ώρα 

για να πάμε πιό ψηλά ... 
Κι' ας αφήσουμε στην άκρη 
κάθε πόνο, κάθε δάκρυ 
σαν αδέλφια στοργικά. 
Μέσ' της Γης τα μονοπάτιυ. 
της αγάπης τα παλάτια 
θα χτιστούνε τα χρυσά. 
Κι· ο Θεός όπου μας βλέπει 
και μας κρι'νει και μας σκέπει 
θα εvλογει' από ψηλά. 

ΕΡΓ Α ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ 

Της Προέδρου της /Ιυ.γ;ωαμιΌυ Θευσυφικιίς Ε.ταιρr.iυ.ς J>άvως Μπερvιf 

Αυτή η φράση, που τονίστηκε ιδιαίτερα από τους μυημένους, 
φανερώνει την αξία του να ζούμε σύμφωνα μ' αυτά που κατανοού
με. 

Ο ανθρώπινος νους έχει την τάση να ικανοποιείται με την θεω
ρητική αντίληψη των θρησχευτιχών και πνευματικών αληθειών, 
αλλά να μη προχωρεί πιο πέρα ενεργdJντας σύμφωνα μ' αυτή την 
αντίληψη. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι εύχολο να χάνεις μία διανοη
τική μελέτη της πνευματικής ζωής, ενdJ η προσπάθεια να ζεις αυτή 
τη ζωή απαιτεί μεγάλη αποφασιστικότητα, επιμονή, θάρρος και πολ
λές θυσίες. Ο οκνηρός τρόπος μας οδηγεί στην υποκατάσταση των 
πράξεων με λέξεις. Χωρίς όμως τις πράξεις η Ατραπός είναι άβατη. 
Στο βιβλίο του Κρισναμούρτι, «Στα Πόδια του Διδασχάλου», η προ
τροπή για έργα τονίζεται ιδιαίτερα: 

«Δεν είναι αρκετό να λες ότι τα λόγια αυτά είναι ωραία χαι c1.λη
θινά. Εχείνος που θέλει να επιτύχει, θα πρέπει να χάνει ό,τι παραγ
γέλλουν αυτά. Δεν αρχεί σ' ένα πεινασμένο να παρατηρεί το φαγη-
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τό και να λέγει πόσο είναι ωραίο· πρέπει ν' ωτλώσει ο ίδιος το χέρι 
του και να φάγει. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν αρκεί κανείς μόνο ν' 
ακούει τα λόγια του Διδασκάλου. Πρέπει να τα εφαρμόζει προσέ
χοντας κάθε λέξη, κάθε υπαινιγμό». 

Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό ακριβ(i)ς που εκφράζεται 
με τα λόγια. Πολλοί αρέσκονται στο να τροποποιούν την έννοια των 
λόγων ώστε να ταιριάζουν ι.ίε την ευκολία τους και να συμβιβάζο
νται με τις απαιτήσεις της κοινωνίας ή τις γνώμες των γειτόνων 
τους. Αυτό που χρειάζεται για να βαδίσεις την Ατραπό έχει λεχθεί 
από τους αρχαίους χρόνους. Είναι γνωστό. Δεν μπορεί να υπάρξπ 
αμφιβολία για τις θεμελιώδεις απαιτήσεις. Κι' όμως όλοι σχεδόν 
ρωτάνε πώς μπορούν να επιτύχουν την απελευθέρωση, πώς θα φΟά
σουν στο φωτισμό 11 πώς να συνδεθούν με την Μεγάλη Αδελφότητα 
των τελείων όvrων. Ελάχιστοι είναι αυτοί που αναρωτιώνται:Τι έχω 
κάνει για να εκπληρ(iJΟω τις προϋποθέσεις; ζω έτσι (i>στε να δημι
ουργούνται βαθμιαία όλες οι αναγκαίες ποιότητες στη ζωή μου; Οι 
συμβουλές των διδασκάλων για έργα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
και καταβάλλω κάθε δυνατή προπcιΟεια για να ωωλουΟώ τις οδη
γίες; 

Στο Ευγενές Οκταπλό Μονοπάτι που περιγράφεται από το 
Βούδδα, υποδεικνύται η ανάγκη της UρΟ11ς Άσκησης. Συνήθως η 
Άσκηση, δηλαδή η μεταβολ11 των διαθέσεων, των αντιδράσεων χαι 
των σκέψεών μας, παίρνει την μικρότερη προτεραιότητα με την 
αιτιολογία ότι είναι δύσκολη. Εν τοι1τοις αναλίσκουμε ένα τρομερό 
ποσό ενέργειας στις εφήμερες επιδιώξεις μας για να επιτύχουμε 
εκείνα που διαρκούν μόνο στο σύντομο διάστημα της ζωής ή και 
λιγότερο. ή για να επιτύχουμε αποκτήματα που χαvένα δεν ωφε
λούν. Επι πλέον όμως με αμερόληπτη παρατήρηση γίνεται αντιλη
πτό ότι η Άσκηση είναι κάτι φυσικό και ποτέ δεν είναι δύσχολη. 
Μόνο η ελλειψη σοβαρότητας και οι πεποιθήσεις μας παρουσιά
ζουν την Άσκηση να δημιουργεί εσωτερικές μεταβολές που φαίνο
νται δύσκολες. 

Η φύση της Άσκησης που χρειάζεται για να βαδίσουμε την 
Ατραπό, δεν απαιτεί να εγκαταλείψουμε τις συνήθεις ασχολίες μας. 
Και μάλιστα ακριβώς εκτελιί>ντας αυτές τις συνήθεις ασχολίες μας, 
θα πρέπει να βιιί>νουμε αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Εξωτεριχά η 
ζωή μας δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει. Δεν χρειάζεται κανείς 
να αποχωρισθεί την οικογένειά του 11 τους φίλους του 11 να παραη1-
σει το επάγγελμά του - εκτός εάν είναι επι�1jμιο για τους άλλους 11 
απλώς έχει κατανηjσει μια διαφυγή. Υπάρχουν βεβαίως βαθμίδες 



140 

στην Ατραπό, όπου αυτά μπορούν να συμβούν, αλλά ο συν11θης 
άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοβάται ότι η ζωή του θα ανατραπεί. 
Μπορεί χάλλιστα να συνεχίζεται όπως πριν αλλά πλέον με μια 
άγρυπνη παρατ11ρηση των σχέψεων χαι των αντιδράσεων που δημι
ουργούνται σε όλες τις χαθημερινές περιστάσεις. 

Η πραχτιχή της Διάχρισης μέσα στην καθημερινή ζω11 είναι από 
τα πιο σημαvτ:ιχά καθήχοvτ:α του σπουδαστή του Εσωτερισμού. 

Χωρίς αυη1, η εξοιχίωση με τα βιβλία. με τις ιδέες και η αποστ11-
θιση ωραίων λόγων, δεν προετοιμάζει χαθόλου το σπουδαστ11. 

Μιλάνε για μια Καινούργια Εποχ11, για μια Καινούργια χιλιετη
ρίδα και για άλλα Καινούργια πράγματα. 

Αλλά το Καινούργιο θα έρθει μονάχα όταν μάθουμε να κοσκινί
ζουμε τις σκέψεις και τα κίνητρά μας. Όταν μάθουμε να ελευθερώ
νουμε το μυαλό μας από το παλιό χαι άχρηστο ψυχολογικό του 
περιεχόμενο. 

(71/Ε JJIEO.ωJJΙΙI.ST-- Λπρfλιος !99Η) 

Εχ της ποιότητος των στοzασμci)V μας εξcι.uτάται ο �cι.(·)μός της 
ολ�ιότητος ημυ'Ν Αι σzέσεις τας οποίας συνάπτομεν έzουν επιv
ροήν επί της ποιότητος των στοzcι.σμυ'Jν μας. Εάν συγΙ.Qωτίζεσυι 
με υνθρυ'Jπους των οποίων οι διαλογισμοί είναι πονηροί ή ζοφε
ροί. η διάνοιά σου απορροφά εξ αυτ<iJν χυι η ποιότης των στοι.cι.
σμυ'Jν χαταβι�άζετcι.ι ... διύ. του ευμενούς των στοχασμυ'>ν σου συν
<)έεσu.ι προς σφαίρας υπεί,ηέρcι.ς περιωπής. 

// Μι.των Λψ1χο11λης (Στοιχεία !Jιονομίας). 
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ΤοΙJ Χω__ιrΊ.λrψπου Μπrίρr1κλη 

Αρετή είναι κ60Ε ουνειδητή ενέργεια του <tνΟρ<iJποι•, η οποία 
βρίσκεται σε αρμονία με τους νόμους της φ1iσης. Ο φιλόσοφος 
Ζήνων λέει: «Η ζωή που συμφωνεί με τη φύση, είναι ακριβώς το ίδιο 
με την ενάρετη ζωtί1». Στη φιiση επικρατεί ωci'Jνια τϊιξη, αρμονία, η 
οποία, όταν μεταφέρπαι στις <tνθρ<i>πινες οχέσεις, δηλαδή οτο 
ηθικό επίπεδο, γίνεται <tλληλFγγύη, <ιyϊιπη, δικαιοσ1iνη, ελπJΟψία. 

Αρετ11 είναι η προσυρμογή του <tνOρci'Jπo1• στις <tςίFς αυτές, είνω 
η ικανότητϊι του να πρϊιττει το Υ.<tλό κω να αποφειiγΕι το κακό. 
Κατϊι τον Πλϊιτωνα «αρεηί είναι μία υγιής διάθεση της ψυχής και
ομορφιά και δύvαμη2». 

Ενϊιρετοι είνω οι ϊινθρωποι, που δεν Ενδιαφέρονται μόνο yω. 
τον εαυτό τους, αλλϊι Ενδιαφέρονται κω yω όλους όσους βρίσκο
νται σιην ακτίνα της ενεργείας τους κω αιοΟάνοντω την υποχρέω
ση να παρέχουν προς <ωτοι•ς, ό,τι τους επιτρέπουν οι δυνϊιμεις τους 
για την εξυπηρέτηση της ζ(l))iς τους κω της ψυχικής τους προόδου. 

Για να φθάσει ο c'tνθρωπος ο' αυτήν την c'tριστη κατ6.οταση, πρέ
πει πρώτα να νικ1jσει τα πάθη του. Ο πυθαγόρειος φιλόσοφος 
Μέτωπος λέει: «Τα πάθη είναι το υλικό της αρεηίς· γιατί η αρετή 
αυτά μάχεται και απ' αυτά αναδεικνύεται3». 

Η απόκτηση της αρε111ς απαιτεί άθλους και είναι η σπουδαιότε
ρη επιδίωξη της ζω11ς. Ο Αριστοτέλης λέει: «Αρεηί, που αποκτιέσαι 
με πολύ κόπο απ' το ανθρώπινο γένος, είσαι ο πιο ωραίος σκοπός της 
ζωιίς4». 

1-1 αρεηi είναι μία θεία κατάοταση. που πηγάζει από το βc'tθος
του ανθρώπου. Δε διδάσκεται με λόγους. Δεν έχει αξία ένας 
άνθρωπος να πορεύεται σωοτά με τι; υποδείξεις ενός άλλου, για
τίτότε παραλύεται η ελευθερία του, ένας βασικός νόμος της φύσης. 
Μόνος του κάθε ένας θα κινηθεί να πράττει το καλό οδηγούμενος 
από την εσωτερικ1j του παρόρμηση. Ένας τρόπος υπάρχει να παρο
τρύνει ένας άνθρωπος προς την αρετή τους συνανθρώπους του: Με 
τον ηθικό και ενάρετο βίο του. Το παράδειγμα της ζωής ενός zαλ
λιεργημένου ανθρcύπου. ασκεί καθοριστικ11 επίδραση στο περιβc'tλ
λον του. Στην οικογένεια είναι βασικός παράγων αγωγής των παι
διών το παράδειγμα των γονέων. 
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Ο Λέων Τολστόϊ έγραφε στο ημερολόγιό του: «Μου γράφει 
κάποιος: «εάν γίνω καλλίτερος κατά τι θα ωφεληθεί ο πλησίον μου;» 
Είναι το ίδιο σαν να έλεγε ο γεωργός: «Εάν ακονίσω ΠJV αξίνη μου, 
θα πάει εμπρός η εργασία μου;». Η εργασία προχωρεί τότε μόνον, 
όταν η αξίvη είναι ακονισμένη. Δια να φωτίσουμε και να καλλιτερεύ
σουμε τους άλλους, πρέπει να φωτίσουμε και να βελτιώσουμε τον εαυ
τόν μας5». 

Το σπουδαιότερο έργο για την κάθαρση και τη μεταμόρφωση 
του ανθρώπου, το έχει αναλάβει η ίδια η φύση με το νόμο του αιτίου 
και του αποτελέσματος, που λειτουργεί σ' αυτήν. Ο απλός λαός έχει 
αντιληφθεί το νόμο αυτό με το ένστικτο και την παρατ11ρηση και τον 
έχει εκφράσει με την απλή φράση: «Κάνεις καλό, κάνεις κακό, θά' 
ρθει γυρεύοντάς σε». Εάν ο άνθρωπος εκτρέπεται από το δρόμο της 
αρετής, υφίσταται δοκιμασίες με σκοπό να τον διδάξουν. Ο πόνος 
είναι το καλύτερο σχολείο της ζω11ς. Κατά τον Ζ11νωνα «η αρετή 
είναι ο τελικός σκοπός στον οποίο η φύση μάς οδηγεί6». 

Ο ενάρετος άνθρωπος έχει προσαρμόσει τη ζωή του με τη φύση. 
Έχει εξισορροπήσει τα συναισθήματά του με τη νόησή του. 
Αισθάνεται αγάπη για κάθε άνθρωπο, είναι δίκαιος, ανιδιοτελ11ς, 
στοργικός προς όλους. Οι α\:?ετές αυτές του δίνουν δύναμη και τον 
κάνουν δραστήριο. Είναι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, χαρούμενος, 
που θαυμάζει τις ομορφιές της ζωής, απολαμβάνει τις χαρές της και 
δέχεται γενναία με υπομονή τις λύπες της. 

*** 

Η αγάπη είναι ένα συμπαθητικό συναίσθημα και συγχρόνως ένα 
κίνητρο, που ωθεί τον άνθρωπο να δίνεται, να παρέχει τον εαυτό 
του και ό,τι αγαθό μπορεί να διαθέσει υπέρ των άλλων, αυθόρμητα, 
ανεπιφύλακτα, ανυστερόβουλα και χωρίς προσδοκία ανταπόδοσης. 

Όλα τα φωτισμένα πνεύματα διακήρυξαν την αξία της αγάπης, 
όχι ως μέσο ηθικής προόδου μόνο, αλλά και ως ηθικό νόμο, που θα 
πρέπει να διέπει ολόκληρη την κοινωνία. Ετόνισαν ότι δεν μπορούν 
οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, ούτε με τα πλούτη, ούτε με τις 
εξουσίες, ούτε ακόμα και με την ομορφιά, παρά μόνο με την αγάπη. 

Ο φιλόσοφος και συγγραφέας Λέων Τολστόι λέει σχετικά: 
«Πιστεύω ότι η αληθινή ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στην αγάπη 
των ομοίων του. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη της αγάπης θα συντείνει, 
περισσότερο από κάθε άλλη δύναμη, στο να ιδρύσει ο άνθρωπος στη 
γη, τη βασιλεία του Θεού.(. .. ) Η αμοιβαία αγάπη μεταξύ των ανθρώ
πων, αποτελεί το θεμελιώδη νόμο της ανθρώπινης ζωής7». 

Ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα των αιιίJνων, ο Β. Ι. Γκαίτε, 
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σε συνομιλία του με το φίλο του Έκκερμαν, αναφέρεται σε ένα σύγ
χρονό του ποιητή και λέει: 

«Δεν πρέπει ν' αρνηθούμε ότι έχει λαμπρά προτερήματα, αλλά του 
λείπει η αγάπη (. . .) και αξίζει να του εφαρμόσει κανείς τον λόγο rov 
Αποστόλου: Εάν ταις γλώαααις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέ
λων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον 
αλαλάζον8». 

Ο ι'διος πάλι στο α.ριστο1Jργημά του «ΦάοιΗJΤ» γράφει: 
«Μόνο η αιώνια αγάπη 

οδηγεί απι λύτρωση» (ιπ. Ι /%4 -! I!J65) 
Το μήνυμα της αγάπης το έδωσε και ο θείος Ιησούς με την 

παραίνεση: «Αγαπήσεις τον πλησίον aov ως αεαντόν» (ΜατU. 22, 3lJ). 
Να αγαπάς δηλαδή το συνάνθρωπό σου, όσο αγαπάς -;;ον εαυτό σου. 

Ο φιλόσοφος της Κι'να.ς ΚομφυιJκιος, όταν ρωτήΟηκε ποια ψαν η 
αρετή της ανθρωπότητας, απάντησε: «Αγαπάτε τους ανθρώποvς9». 

Το αρχαίο ελληνικό πνειJμα, έδωσε και αυτό το μήνυμα της αγά
πης με τα λόγια της Αντιγόνης στην ομίJ>νυμη τραγωδία του 
Σοφοκλ1i: «Δε γεννήθηκα για να μιαώ, αλλά μονάχα ν' αγαπώ10».

Η αληθιν1i και τέλεια αγάπη αγκαλιάζει το ίδιο όλους τους 
ανθρώπους, τόσο τους φίλους, όσο και τους εχθρούς. Ο ενό.ρετος 
άνθρωπος δεν αισθάνεται εχθρότητα για κανένα άνθρωπο. Αν 
δέχεται εχθρότητα. δεν την ανταποδίδει. Λησμονεί τις αδικίες που 
υπέστη, καθώς και τις πίκρες που έχει πάρει από κάθε συνάνθρωπό 
του. Η κακία και το μίσος σταματούν μόνο με την αγάπη, ενίJJ ισχυ
ροποιούνται όταν ευρίσκουν ανταπόκριση. «Νίκα το κακόν δια rov 
αγαθού». 

Ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος, αισθάνεται αγάπη για όλους 
τους ανθρώπους, χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη του αν εκείνοι τον 
αγαπούν. Δίνει αγάπη χωρίς να ζητάει ανταμοιβή, γιατί στην πραγ
ματικότητα έχει την αvταμοιβιi: την εσωτερική δηλαδή ευχαρίστηση 
που αισθάνεται όταν αγαπάει, γιατί με τον τρόπο αυτό ζει στην πλη
ρότητα και στη χαρά. 

Η αγάπη εκδηλώνεται και πραγματοποιείται. όταν ο άνθρωπος 
αναγνωρίζει και προστατεύει τα φυσικά διzαιώματα κάθε ανθρώ
που. Όταν δεν διακρίνει ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων και ανα
γνωρίζει όλους τους ανθρώπους αδελφούς του. Όταν συμ.,-ταραστέ
κεται εμπρακτα στις δοκιμασίες των συvαθρώπων του, γιατί η 
αγάπη είναι άσκηση, είναι τρόπος ζωιiς και βιώνεται στην πράξη. 

Στην φύση κυριαρχεί ο νόμος της αρμονίας, τον οποίον η ανθρώ
πινη ικανότητα αντιλαμβάνεται και τον απολαμβάνει διά μέσου των 
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αισθήσεων και της φαντασίας. Η αρμονία στον άνθρωπο είναι η 
σύνθεση όλων των αρετών. Είναι η μητέρα όλων των αρετών. Όταν 
αγα.,-τά ο άνθρωπος, η αρμονία εγκαθίσταται μέσα του. 

Για να φθάσει ο άνθρωπος στην τέλεια μορφ11 της αγάπης, πρέ
πει να χάνει άθλους: να εκδηλώσει ηρωισμό. Η αγάπη είναι το 
πηδάλιο του ηρωισμού και εξαγνίζει την ανθρώπινη φύση. 

*** 

Η ταπείνωση είναι το αντίθετο της αλαζονείας και του εγωϊ
σμού. Σταθεροποιεί τα πνευματικά επιτεύγματα της αγάπης. Ο 1 
ωάννης ο Σιναtτης στο έργο του «Κλίμαξ» γράφει: «Ιερό ζεύγος η 
αγάπη και η ταπείνωση. Η πρώτη υψώνει τον άνθρωπο και η άλλη 
συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει ποτέ να πέσοvν11 ». 

Στο χώρο της Εκκλησίας με επιμονή γίνεται λόγος για την ταπεί
νωση. Χαρακτηριστικές αναφορές είναι οι ακόλουθες: 

«Η ταπείνωση είναι Φως, διά του οποίου μπορούμε να δούμε τον 
Θεό - ΦωςΙ2». 

«Στην ταπεινή ψvχ1ί ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήρια 
Αvτού13». 

Στο «Γεροντικό» γνωστό κu.ι με την παλαιότερη ονομασι'α 
«Αποφθέγματα Πατέρων» ο.vαφέρεται: «Είδα όλες τις παγίδες του 
εχθρού (του διαβόλου) απλωμένες πάνω στη γη. Και στέναξα και 
είπα: Ποιός άραγε θα τις προσπεράσει χωρίς να τον πιάσουν; Και 
άκουσα φωνή να μου λέει: Η ταπεινοφροσύνη14». 

Τα.ι-τεινός είναι ο απλός άνθρωπος, ο μετριόφρων. Εκείνος που 
θεωρεί τον εαυτό του όπως είναι όλοι οι άλλοι και τίποτε περισσό
τερο. Είναι ο σεμνός και άκακος άνθρωπος που δεν υποκρίνεται. 
Εκείνος που κάνει μεγαλύτερο αγώνα για να κρύψει την αρετή του, 
παρά για να την α.,-τοχτήσει. Ταπεινός δεν λέγεται ο άνθρωπος, που 
δέχεται να τον αδικούν χωρίς να διαμαρτύρεται, ή που υφίσταται 
οποιαδήποτε δουλεία χωρίς να αντιδρά. Είναι ένας ελεύθερος 
άνθρωπος, που δεν προβάλλει τις αρετές του και δεν επιδιώκει 
επαίνους και τιμές. Ο ταπεινός θεωρεί ότι, οποιαδήποτε προσφορά 
του προς τους συνανθρώπους του, δεν είναι γι' αυτόν τίποτε άλλο, 
παρά α.ι-τλή εκπλήρωση του καθήκοντος. 

Ο Θείος Ιησούς ετόνισε: «Ευτυχείς είναι οι ταπεινοί άνθρωποι, 
γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι δική τοvς15». 

Η ινδική σοφία ταυτίζει τη γνcJJση της αλήθειας με την ταπείνω
ση. Ο Π. Γιογκανάντα λέει: «Ο άνθρωπος ουδέποτε θα αντιληφθεί 
την αιώνια αλήθεια, εάν δεν αποβάλλει την έπαρση και την οίησηΙ6». 

Το αρχαι'ο ελληνικό πνεύμα καντηρι'α.σε την αλαζονει'α με τα 
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λόγια τον Αισχύλυν: «Η αλαζονεία εivαι της ασέβειας γένvημα17». 
Ο ίδιος δραματικός ποιητής, μας γνωρίζει την κατάληξη του τρο

μερού αυτού πάθους: «l/ αλαζονεία όταν αvθ[ζει καρπ[ζει σε στάχυα 
συμφοράς, απ' όπου θερ[ζει θέρισμα γεμάτο δάκρvα ι8». 

Καρπός της ταπείνωσης είναι η απλότητα. Απλός r,ίναι ο αγνός 
άνθρωπος, ο uνεπιτ11δευτος. Ο άνUρωπος που έχει καθαρή ψυχή 
και παιδική uφέλι::ιu. Όσο ανεβαίνει ο άνθρωπος πνευμuτιχά, τόσο 
γίνεται πιο απλός. 

Ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ύμνησε την απλότητα μετu 
λόγια: 

«Άγια αγνιί απλότητα, κατανικάς όλη την εξυπνάδα τον κόσμον 

τούτον(. . .) 
«Άγια απλότητα, κατανικάς κάθε αλαζοvε[αι9» 
Ο συγγραφέας Φιλόοτρuτος τοιι 2οιι μ. Χ. ωιίJνα, στο έργο του 

«Τα εις τον Τυuνέcι Απολλ<;Jνιον» γράφει: «l/ απλότητα ε[vαι 
δάσκαλος της αοφ[ας και δάσκαλος της αλήθειας». 

1. «ΊΌ ομολογουμένως τη φύυει ζηι1, <>πεu έυτι χυ.τ' υ.ρπήν ζην"
(Διογ. Λω·ρτ(οιJ, βι'οι Φιλοαό(ιωv, V/1, Η7) 

2. «Λρετrj ... υγιειά τε τις ιίν t-ι'η χο.ι χιίλλος χu.ι ενεξ(υ. ψuχ1jς"
(Πολιτεfο., 44D, Ε) 

3. «Τύ. δέ Π(J.θευ. τιίς υ.ρπάς ι1λιι · περ( τυ.ύτα yu.u κrJ.ι εν τούτοις ο.
ιψετά» (Ανθ. Στοβ. Α, 6-1) 

4. ,<Αρετri πολύμοχθε γέι1ει βροτε(ω,
θιjρυ.μα χάλλιυτο11 βfω» (Ύμνος στην αρεηj, Ανθ. Στοβ. Α, 12)
5. Περιοδικό «Πυ.νιιθ1jvωυ.», 15/10/1903.
6.«άγει γαρ προς ταύτην (aρεηjν) ημάς η φύσης» (Διογ. Λαερτ. Β(οι

Φιλ. Vll, 87) 
7. «.Αι νέυ.ι ιδέαι». μετriφρ. Η.Οικονομόπουλου, Αθήνα 1924,σεί.. 30,

78. 
8. Τ Γ.J::ι:kαηιωιιι,«ΣΙ!VΟJΙιλ(υ.ι Έκκερμαv με τον Ικα(τε», μετάφρ.

Ν. Κυ.ζυ.ντζriχη, Αθ1jνα 1913, αελ. 71. 
9. ΓΚ Βλι:iχου, «Η πολιτικιj σκέψη σrηv αuχυ.(υ. Κ(να». Αθήνα 1979,

σελ. 39. 
10. Ούτοι σνvέχθειν, αλλri σνμφιλε(ν έφνν. (υτ. 523)
11. «Ιερά ξvvωρ(ς. αγάπη και τωτε(vωσις- η μεν γυ.ρ vψοι: η δε τους

vψωθέντας διαχρατούσα ουδέποτε :τ(πτειν εά» (ΚΕ. λς') 
12. Αρχψ Σωφροvι'οv. «Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εσrf», σελ. 209
J 3. «Ο άγιος Σιλοvυ. vός ο Αθων(της», αελ. 358 
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14. «Ει'πεν ο Αββάς Αντώνιος ε[δον πάσας τας παγ[δας του εχθρού
ηπλωμένας επ[ της γης· %αι στενάξας ει'πον· τ(ς άρα παρέρχεται ταύτας; 
και 1jκοvσα φωνής λεγούσης μοι · η ταπεινοφροσύ11η» (Α, ζ') 

15. «Μακάριοι οι πτωχο( τω πνεύματι, ότι αvτώ11 έστιν η βασιλε(α
των ουρανών» (Ματθ. 5. 3) 

16. «Η Αvτοβιογραφ[α ενός Γιόγκι», 9η έκδ. «Εστι'α» , σελ. 67
17. «Δvσσεβι'ας μεν 11βρις τέκος» (Εvμεν[δες, 534)
18. « Ύβρις γαρ εξανθούσ' αάρπωσε στάχvν 
άτης, όθεν πάγκλαvτον εξαμά θέρος.» (Πέρσαι 821 - 822)
19. J. Joageω·en, «Ο άγιος Φραγκ[σκος της Ασι'ζης», μετάφρ. Ν

Καζαντζάκη, σελ. 173 
20. «Ευτέλεια γαρ διδάσ%αλος μεν σοφ[ας, διδάσκαλος δε αληθει'ας»

(Ζ, Χ) 

Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΩΣ ΦΆΡΜΑΚΟ 

Του αε[μνηατοv Εμμ. Εμμανουήλ (1886 - 1972), Ακαδημαϊκού, καθηγη

τή της φαρμοκολογ[ας στο Πανεπιστήμιο ΑΟηνών 

(Διατηρούμε τη γλώσσα του συγγραφέα) 

Ως να μη ήρzει το πλήθος των καθ' εzάστην παρουσιαζομένων 
νέων φαρμάκων, τα περισσότερα των οποίων ολίγον ωφελούσι τον 
πάσχοντα, πολύ απασχολούσι τον ιατρόν και περισσότερον βαρύ
vουσι τον φαρμακοποιόν, έρχεται, ουχί βεβαίως ως νέα είδησις και 
η μουσική zαι ζητεί θέσιν ει; την θεραπευτιχήν και ίσως εις τα φαρ
μακεία. Είθε όμως να zαταδειχθή λυσιτελές φάρμακον ανέξοδον ή 
και δαπαvηρόν και οι επιστήμονες να zαταφύγωσι προς αυτήν μετά 
της αυτής προθυμίας ίσως και μεγαλυτέρας μεθ' όσης προσφεύγου
σι προ; τα ποιzίλα αναφαινόμενα zατά καιρούς πολυu">νυμα θερα
πευτιzά μέσα. 

Αναμφιβόλως τότε οι ιατροί θ' αναγράφωσιν εις τας συνταγάς 
των μουσιχάς συστάσεις συν τη διαιτητική αγωγή και δίσκους φωνο
γrάφου, ο δε φαρμαχοποιό; θα προσθέση μίαν ακόμη πληγήν εις τα 
ιδιοσκευάσματά του, την ποιχιλίαν των μελωδιu">ν ονομαοτu")V καλλι
τεzνu"Jν zαι μουσουργu">ν. 

Η θεραπευτική δύναμις της μουσικής, είναι γνωστή από της 
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προϊστορικής εποχής. Ο βασιλεύς Σαούλ της I εράς Βίβλου οσάκις 
έπ(ισχε ψυχικυ'Jς ή σωματικυ;ς προσεκάλει τον αρποπαίκτηv Δαυϊδ 
όστις δια των μελωδιύ)Υ του οργάνου του επράϋvε τους πόνους και 
πu.ρηγόρει τον βασιλέα. 

Ο Όμηρος αvωρέρι'ι ότι το μάγοv άσμα του Λυτολύκου εσταμά
τησε την ακu.τάσχιτοv u.ιμορρu.γίu.v της πληγής του Οδυσοέως, ο δε 
Πορφύριος λέγει ότι ο διάσημος φιλόσοφος I Ιυθαγόρας εξετίμα 
ιδιαζόντως την μουσικήv, αι ρυΟμικαί μελωδίu.ι της οποίας επράυ
vοv ήθη, εUεQάπευον νόσους και αποκαΟίστωv την αρμονίαν των 
ψυχικών δυνάμεων. 

Εις το φιλανδικόν εΟvικόν έπος Ki::Ιlevala αναγράφεται ότι σοφός 
τις κu.τιί>ρθωσε δια της μουσικής του να καθησυχάση και μάλιστα ν(� 
αποκοιμ11ση μανιωδώς ι:παvεστu.τημέvοv πλήθος. Οι Αραβες διατεί
νονται ότι η μουσικ11 και τα άσματα παχύνουσι τα ζώα. 

Ο Μάρκος POLO εις την «Μουοικήv ψυχολογίuv» (psicologia 
ηωsίαιle ), παρατηρεί ότι δύναται η μουσική να εvισχ1Jση τας περι
οταλ τικάς κινήσεις του εντέρου κατά την διάρΥ.ειαν της ηρέμου 
πεπτικής δράσεως και εξηγεί μάλιστα την αρχu.ίαv συvήθι:ιαν των 
συναυλιών κατά τα συμπόσια. 

Τον 17ov αιώνα ο Oιrclonί αποδεικνύει την επίδρασιv των δια
φόρων συγχορδιών επί του νευρικού ουο,:11ματος του ανθρώπου, ο 
δε πολυμαθ1iς ιησουϊτης KΓickef μνημονεύει πολυαρίΟμους περιπτώ
σεις θεραπείας νοσημάτων δια της μουσικής. 

Κατά την σύγχρονον εποχ1iv η εvισχυτικ11 και καθόλου ζωογόνος 
επίδραοις της μουοικ11ς ενεv011θη καλλίτεροv παρά των στρατιωτι
κών παρά από τους ιατρούς, διότι η μουσική του συντάγματος με τα 
θούρια εμβαη\ριcι της τι άλλο κάμνει παρά να εμψυχώνη το ηθικόν 
των στρατιωτών: 

Το 1875 ο ιατρός C/1on1et εξέδωχε βιβλίον εις το οποίον περι
γράφει θεραπείας νόσων δια της μουσικ11ς: Ημέραν τινά παρετήρη
οεν εις επιλψττικήv ότι εν ω 11ρχισεv η προσβολή της επιληψίας 
ηκούσθη ταυτοχρόνως και μουσικ1j τις μελωδία, οπότε ο παροξυ
σμός ανεστάλη. 1--1 σύμπτωσις αύτη παρέσχε τω ιατρώ αφορμήν 
μελέτης και οσάκις εφοβείτο προσβολ1i διέτασσε μουσικήν ούτως 
ώσι:ε η πάσχουσα απηλλάσετο της κρίσεως και συν τω χρόνω ιάθη 
τελείως. 

Εις τα άσυλα των φρενοπαθών τα θεραπευτικά παραδείγματα 
είναι περισσότερα. Εις πολλά δ' εξ' αυτών εφαρμόζεται ως τιμωρία 
των ατακτούντων πασχόντων η στέρησις του μουσικού ακροάματος. 

Προς ενίσχυσιν της ελ.ι-τίδος των ασθενών η αδελφότης της Αγίας 
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Καικιλίας εν Αγγλία δίδει κονσέρτα εις τα νοσοκομεία και μουσικά 
σωματεία των Παρισίων, ως και η εταιρεία Boccherίnί της 
Νεαπόλεως παρέχουσι την αυτήν μουσικήν ευχαρίστησιν εις τας 
φυλακάς προς αναζωπύρωσιν του καταπεπτωκότος ηθικού φρονή
ματος των κρατουμένων. 

Ο οδοντίατρος Laborde εν Παρισίοις εχρησιμοποίησε το γραμ
μόφωνο ως αναισθητικόν δια την εξαγωγήν των οδόντων και ο 
Ιταλός ιατρός Francaviglia την μουσικήν δια να κατευνάζη τους 
πόνους εις μιχράς χειρουργικάς επεμβάσεις. Εις τι νοσοκομείον του 
Μιλάνου εγένετο χρήσις ραδιοφώνου, όπερ επέφερε κατευναστικά 
αποτελέσματα εις τους ψυχοπαθείς. Όντως η μουσικοθεραπεία θα 
ώφειλε να καταστή επιστημονικωτέρα, να βασισθή δηλαδή επί της 
σπουδής διαφόρων μουσικών στοιχείων, επί των ειδικών αποτελε
σμάτων των και επί των ποικίλων ειδών της μουσικής. 

Δι' εξετάσεως της ψυχοφυσικής καταστάσεως εκάστου ασθε
νούς καταλήγουσιν εις την διάγνωσιν της ιδιαιτέρας αισθητικότητος 
επί των ήχων ταύτης ή εκείνης της μουσικής. Δια του τρόπου τούτου 
θα ηδύνατο τις να συγκροτήση επιστημονικώς μίαν πραγματικήν 
μουσικήν φαρμακοποι'ϊαν η οποία θα επέτρεπε να χρησιμοποιθώσιν 
ωρισμένα μουσικά τεμάχια :.ιετ' ενδεχομένης επιτυχίας. Αι πρόοδοι 
της ιατρικής επιτρέπουσι την χρησιμοποίησιν των εντυπώσεων της 
φύσεως και της ζωής προς θεραπευτικούς σκοπούς, συνεπώς πρέπει 
να είμεθα συντηρητικοί κατά παντός σκεπτικισμού και να μη απο
θαρρυνώμεθα από πρωτοβουλίας και αν αύται είναι παράτολμοι. 
Σήμερον τα μουσικά μέσα είναι πολλά και ευπρόσιτα, συνεπώς 
άνευ προκαταλήψεως θα ηδύνατό τις να σκεφθή τας δυνατότητας 
της επιστημονικής μουσικοθεραπείας. 

Η ωργανωμένη ζωή είναι αποτέλεσμα ρυθμuJν: αναπνοή, παλ
μοί, σφυγμοί, κινήσεις μυόJν χωρίς να υπολογίσωμεν και τους ατε
λώς γνωστούς ρυθμούς του κυττάρου, του μορίου και του ατόμου. 

Έν των κυρίων στοιχείων της μουσικής είναι ο ρυθμός ο 
Γαβριήλ d' Annunzίo τον ωνόμασεν «η καρδία της μουσικής». Οι 
μουσικοί ρυθμοί ασκούσι πρόδηλον επιρροήν επί των οργανικuJν 
ρυθμών τους οποίους επιταχύνουσιν ή επιβραδύνουσιν. Η ψυχή έχει 
ωσαύτως διαφόρους ρυθμούς: Έξαψις, κατάπτωσις, χαρά, λύπη, 
ευπάθεια είναι ψυχικαί καταστάσεις λίαν ευαίσθητοι εις την επί
δρ-:ι.σιν των μουσικών ρυθμόJν. λλλα στοιχεία της μουσικής, ο τόνος, 
η μουσική χροιά (tίmbre),η αρμονία είναι επίσης προκλητικά μέσα 
εκφράσεως και εντυπόJσεως εξηγούμενα εκ των cυτοτελεσμάτων της 
μουσικής. 
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Μία των σημαντικωτέρων ανακαλύψεων της ψυχολογίας είναι 
εκείνη καθ' ην ψυχική τις ζωή ανελλίσσεται εις ημάς, εν αγνοία μας, 
κάτωθεν της διαυγούς συνειδήσεώς μας και της οποίας η ύπαρξις 
αποκαλύπτεται δια της εκδηλώσεως του υποσυνειδήτου μας είναι 
τούτο η ύπνωσις, τα όνειρα, η διαίσθησις κλπ. Το υποσυνείδητον 
είναι κατ' εξοχήν ευαίσθητον εις τας μουσικάς εντυπώσεις, ως κατε
δείχθη πειραματικώς. Διεπιστώθη δηλαδή η ωφέλιμος επιρροή των 
ήχων επί τινων ηλιθίων, οίτινες είναι μεν άτομα, αλλ' η προσωπικό
της των είναι τόσον στοιχειώδης ώστε δυνατόν να θεωρηθή ως ανύ
παρκτος. 

Μεταξύ των διαφόρων ειδών της μουσικής ανευρέθησαν τινά, τα 
οποία επιδρώντα επί ασθενών αλλοιούσι τον αναπνευστικόν και 
κυκλοφοριακόν ρυθμόν, ενεργούντα ούτως εφ' όλων ίων οργανικών 
λειτουργιών, άλλα ερεθίζουσιν ή εξασθενούσι τον τόνον των νευρι
κών κέντρων και άλλα διεγείρουσι συγκινήσεις και διάφορα συναι
σθήματα. Τούτο μας εξηγεί πως η μουσική προκαλεί επί του 
ανθρώπου βλαβεράς ή ωφελίμους επιδράσεις. Αι επιδράσεις αύται 
εξαρτώνται εκ δύο κυρίων αιτίων · πρώτον εκ του ποιού ή ποσού της 
ακουομένης μουσικής και δεύτερον εκ των ψυχοφυσιολογικών δια
θέσεων του ακροατού. 

Εις τα πολλαπλά είδη της μουσικής τα ικανά να προκαλώσι δια
ταραχάς είναι εκείνα που παροξύνουσι τα πάθη, άλλα που εκνευρί
ζουν και άλλα που εξασθενούν. Ευρίσκονται και τοιαύτα, τα οποία 
χωρίς να διεγείρωσι κατώτερα αισθήματα καλλιεργούσιν υπέρμε
τρον αισθηματισμόν. Ούτως η συνήθεια του να συγκινήται τις υπερ
μέτρως δια την μουσικ11ν, όταν δεν είναι μουσικός ή ικανός να την 
εννοή, πληροί ακάρπους συγκινήσεις αίτινες δεν υποκινούν ουδε
μίαν δράσιν. 

Το λεχθέν ανωτέρω αφορά κυρίως εις το ποιόν της μουσικής. 
Υπάρχει ακόμη είς άλλος κίνδυνος εις την υπέρμετρον ποσότητα 
των λαμβανομένων μουσικών αισθημάτων ή εις την ταχείαν συνέ
χειαν εν μικρώ χρονικώ διαστήματι. Τούτο επιφορτίζει το πνεύμα 
και κουράζει τα νεύρα. 

Η κακή εκτέλεσις μουσικ11ς δύναται να βλάψη και τους εκτελε
στάς: κούρασις μυϊκή και νευρική αποτέλεσμα της εντάσεως οφει
λομένης εις την τεχνιχήν άσκησιν, ταραχαί, συγκινήσεις και φόβοι 
κακής εκτελέσεως βλάπτουσι σημαντικώς την υγείαν. 

Και αφΌύ αναφέραμεν τας προξενουμένας βλάβας δια της μου
σικής, ερχόμεθα εις τα ωφελήματα, άτινα προκαλεί εν τη θερα.ι-τεία 
των ασθενών. Ο Ρ.Α. Gratty έλεγεν ότι «τίποτε δεν μας αναπαύει 
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αληθώς όσον η πραγματική μουσική. Ο μουσικός ρυθμός τακτοποι
εί την ζωηρότητά μας και επιδρά εις το πνεύμα, καρδίαν και σώμα, 
όπως επιδρά μόνον δια το σώμα ο ύπνος, όστις αποκαθιστά τον ρυθ
μόν της κυκλοφορίας του αίματος και της αναπνοής. Η αληθής μου
σική, προσέθετε, είναι αδελφή της προσευχής όπως και της ποιή
σεως. Μεταφέρουσα την ψυχήν εις τας πηγάς της, παρέχει εις αυτήν 
το σφρίγος των αισθημάτων, των γνώσεων, των ενθουσιασμών». 

Δια την θερα.Jι:είαν διατελούντων εν διεγέρσει νεύρων, πνευμά
των ηρεθισμένων και σωμάτων εξηντλημένων αναγράφουσι την 
ανάπαυσιν. Αλλ' οι σύγχρονοι άνδρες και γυναίκες γνωρίζουσι 
ΠF,ρισσότερον πώς πρέπει να αναπαύωνται, διότι εμορφώθη εις την 
ψυχοθεραπείαν είς ειδικός κλάδος διδάσκων την τέχνην του ανα
παύεσθαι. Εις τον κλάδον τούτον αι θεραπευτικαί αγωγαί της μου
σικής παρουσιάζονται ως πολύτιμοι παράγοντες. 

Είπομεν πώς η μουσική δρα επί του αισθήματος απεδείξαμεν 
τας υπερβολάς και τους κινδύνους. Υπάρχουσι πρόσωπα τα οποία 
είτε ιδιαζούσης ψυχικής δια.Jι:λάσεως είτε εκ του τρόπου της ζωής 
των αφήνουσι να εξασθενήση η ζωτικότης του αισθήματός των δια 
να φθάση εις την ατροφίαν του στοιχείου τούτου, τόσον ωραίου και 
αναγκαίου δια την ζωήν. Ει,; τα πρόσωπα ταύτα η μουσική δύναται 
να χορηγήση την εσωτερικήν συγκίνησιν ήτις αναζωπυροί την καρ
δίαν, ζωογονεί το σώμα και αποκαθιστά την επικοινωνίαν του ατό
μου με την φύσιν, την ανθρωπότητα, με τον Θεόν. 

Υπάρχει μουσική ή οποία αφυπνίζει εις την ψυχήν παλμούς υγι
είς, ρωμαλέους και η οποία διεγείρει προς δράσιν νέων κατευθύν
σεων, εις εμπνεύσεις, εις αξιομνημονεύτους πράξεις εξικνουμένας 
μέχρις ηρωϊσμού δια της θυσίας της ζωής. Υπάρχει μουσική ανα
βρύουσα και δροσερά, ελαφρά και εύθυμος διαπτύσσουσα τα πολυ
μέριμνα μέτωμα και χαλαρούσα προς εν μειδίαμα χείλη κλειστά και 
συνεσφιγμένα. 

Ποίον μέσον πλέον α.ποτελεσματικόν, πλέον κατάλληλον, πλέον 
ευχάριστον δια τον ιατρόν θα ηδύνατο να συστήση δια να αποδώση 
την χαράν την οποία συμφωνούσαι η αρχαία σοφία και η σύγχρονος 
ακριβής αναζήτησις αναγνωρίζουσιν ως εξαίρετον τονωτικόν ου 
μόνον της ψυχής αλλά και του σώματος; 

Η μουσική διεγείρει τας υποσυνειδήτους δυνάμεις, ως λ.χ. την 
μνή;,ιην. Ο διάσημος μουσικολόγος καθηγητής Mario Pilo έγραψε τα 
εξής περί τούτου: «Η μνήμη μου είναι ιδιότροπος και φαντασιώδης, 
αρκετά πιστή αλλ' άνευ ετοιμότητος, επιρρεπής εις απουσίας και 
διαλείψεις ενίοτε οχληράς. Λοιπόν ουχί άπαξ η μουσική με κάμνει 
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να επανευρίσκω ωφνιοίως την κρύπτην απειUούς κω φευγαλέας 
αν(ψνήσεως». 

11 μουσικ11 Ούvατω να Οιεγείρη την κuλλιτι:χνικήv έμπνευοιν. 
ΊΞχομεν το παράδειγμα του Alfϊeri όστις ενεπνΕύοΟη κω έγραψΕ 
όλας τας περιφ11μους τραγωδίας τυυ ακούωv μοι1οιχ11v ή μι:τά το 
πέQας αυτής. 

Η 1μυχcινάλυσις είνω η μέUυους συγχι_>όνου Uι:ίc_J<ιπ1°ίας, η οποία 
εις τας εφιψμυγάς της, τας πλέον υγιΕίς κω υψηλ(ις έχει ως σκοπόν 
την ανάπτυξι.ν των κατιωτι:λλομένων δυνάμεων των ΠQοκυλυιιοu'Jν 
συγκίνησιν και πάΟος, ω οποίες ταράοοοvτω εν τω ι•ποοιιvειδήτω 
κω αίτινες είvω η ωροQμιj ουvι:χu'ιv ουγκρυύοι:ων και νειφικ</Jν 
διαταραχu'Jν· να τας Οέτη ι1π6 τυ φως της ουνειδψJεως, να τιις 
καΟαίρη κω τας ανυψοί ίvu τέλος μετιψορφ<JιJνται ει; οιiναμιν αγu
Uού και αίτιvες Οα Ορέψωοι τα ωοΟ111ωτα και τας ουvιί.μεις της 
ψυχής. Είνω όντως uληΟής πνευματικ11 uλχημεί(t. ο οποί<t μετουοιοί 
την ζοφεράν και επαvεστατημένηv υοιivην χω· <1Qχ(ί.ς ι:ι; ηπιωτr.
ρuν, ακολούθως εις υποφερτιiν δω ν<1 κατ<ιλ1jξη εις την ωιτυκυ
ριαρχίαν. 

Είναι έργον χαλεπ6v κω περίπλυ:ων ωωιτοίιv προοπαΟεί(ις 
πυλλ6ς δι' εκείνον 6οτις προοπαΟεί V(t φέρη αυτ6 εις πέρας κω 
οεvεργασίαν καλής Οελ11σεω; δι' εκείνον όοτι; στέργει προς τούτο. 
Υπ6ρχει λοιπόν μουοικιi ει,νοο"\'ιοα τυ έQγον τούτο κω η οποίιι ενίο
τε έχει την δύναμιν να προκαλέοη ιιυηj μ6νη την Οαυμαοτήν ταύτην 
μετατροπ11ν και να αναζωογονιjοη. Είναι η μουσικ11 εκείνοι• 6οτις 
επόvεσεν. εκείνου όοτις έφΟασεν εις την γαλ1jνην δω του μιιρτυ(Jί
ου. γεν6μεvο; μεγαλύτερο; τσι• αφΟάστοι• π6νοι• του, π6νου ο οποί
ος του ενέπνευσι' να τραγοι•διjοη την δίiναμιν και την ωμορφιάν. να 
πανηγυρίση την χαράν και την πίοτιv. την κuλωσί•νην τη; ζunj;. 
Είναι η μοιισικιj του Becιhoνeπ. 

Και εις το ποίημα Uccello del P,ιrzιdiso το οποίον περιγράφει τα; 
ταραγμένα; ψυχιχ6; χαταστ6σει; δι· ενός κονσέρτου τετραχόρδου. 
είς ευγεν11ς ποιηηj; Ιταλ6; ηο0cιν0η χcιι εξεδ,μ.ωσε μετά Οαυμαmή; 
τέχνη; την ψυχαναλυτιr:11ν κω εξαγνιοτικήν αυηiν αρετήν τη; μου
σικιjς, μεγάλη; διδαοχάλοι 1 δι•νάμεω; ;-:αι αισιοδοξία;. Ο σνγγρα
φείiς δεν ηδυν1jθη να δώση ει μη ένδειξιν λίαν σ υνο:π:τικήν επί των 
εφαρμογών υγιειν1jς που δύναται να εύρη η μουσική. Αι εφαρμογαί 
ιύφειλον να γίνοι ιν ατομικαί χαι αθροιστιχαί. Αι ατομιr:αί εφαρμο
γαί - αυστηροτέρας και ειδιχωτέρα; ιατριχιj; αρμοδιότητος - ώφει
λον να κάμουν επί τη; υγιοι'1; επιδράσεως της μουσιχ11; έv θερα:π:ει•
τικόν μέσον συχνιj; χριjσrω;. Δια τρό:-τοιι μάλλον ιδιάζοντος θα 
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ώφειλε να χρησιμοποιήται ως ολοκληρωτικόν μέρος ψυχικών θερα
πειών και νευρικών διαταραχών. Αι αθροιστικαί εφαρμογαί θα 
ώφειλον να γίνουν εις ευρείαν κλίμακα και συστηματικώς εις τας 
φυλακάς, τα φρενοκομεία και τα νοσοκομεία. 

Το «Groupe musicale des prisons» των Παρισίων δεν έχει σκο
πόν να προσφέρη μουσικάς ψυχαγωγίας εις τους κρατουμένους, 
αλλά να χρησιμοποιεί την μουσικήν ως πραγματικόν θεραπευτικόν 
μέσον και έχει ήδη σημειώσει πολλάς επιτυχίας. Αναφέρεται ακρό
ασις μουσική δοθείσα ενώπιον 200 γυναικών ηλικίας 30 περίπου 
ετών εν τινι γαλλικώ ευαγεί ιδρύματι. Επαίχθη επί ώραν μουσική 
υψηλής εμπνεύσεως. Εκ των πρώτων φθόγγων το πλείστον εξ 
αυτών έκλαιεν. Υπό το αποτέλεσμα της συγκινήσεως της προκαλου
μένης υπό της μουσικής μία των νεωτέρων, φυλακισμένη δι' αλητεί
αν, και η οποία εδήλωσεν ότι ζη μόνη εις τον κόσμον, δεν ηδυνήθη 
να συγκρατήση την ψευδή ταύτην βεβαίωσιν· εφανέρωσεν εις επι
στολήν εξομολογητικήν εις τον διευθυντήν της φυλακ11ς και τω απε
κάλυψε την διεύθυνσιν της μάμης της. Ο διευθυντής της φυλακής de 
Fresnes νομίζει ότι η νέα αύτη κόρη εσώθη διότι αντί ν' αποσταλή 
εις σωφρονιστικήν αποικίαν ωδηγήθη εις την ανευρεθείσαν μάμην 
της χάρις εις την μουσικήν. 

Ως συμπέρασμα ευχόμεθα όπως χάρις εις την ενεργόν και αρμο
νικήν συνεργασίαν ιατρών και μουσικών χρησιμοποιηθή ευρέως και 
καταλλήλως η μουσική δια καταπολέμησιν των ψυχικών και ηθικών 
νόσων. 

(«Το λαϊκόν πανεπιστήμιυν της βραδννιjς», Φεβρ. - Απρίλ. 1943, σελ. 259 - 263).

Αν θέλετε να έρθει να σας μορφώσει ο Ουρανός, ένας άγγελος, 
�ρείτε κάποιον που είναι λιγότερο μορφωμένος από σας, και 
αρχίστε να του �άζετε λίγα φώτα στο κεφάλι του. Αμέσως, αυτό 
αντανακλάται στον αόρατο κόσμο και έλκετε ήδη τα φωτεινό. 
πνεύματα για να χάνουν το ίδιο με σας. 

Ο. Μ. Α ϊβανχώφ (0 άνθρωπος κ11ριος τον πεπρωμένου του, σελ. 31) 



ΓΗ 

1:'γώ πιοτά σ' u.γό.πησu., 
μητέρu. κu.ρποφόρu., 
κω χu.ίρομu.ι τα κάλλη σου 
κu.ι κu.ρτερώ την ώρu., 
που σ' ένu.ν ιJπνο αξι3πvητο 
τcι μ6τιu. θu. σφu.λήσω, 
κάθε δεσμό θu. λ1Jσω 
μu.ζ( σοιJ θu f:νωθώ. 

Στη μuκu.ρ(ιι. uι1ύ.πcωυη 
μέσα υτο ιJπνο εκε(1ιο 
u.πό ζωής u.vθόφυτο
πηγή ζωής θu. γ(νω ·
ως που, στο ωώνιο ζι3μωμο.,
ιι.θώρητο ένα χέρι
κu.ι πύ.λι θα με φέριι
στον Ί-Ιλιο τον ξuνfΜ.

15] 

ΙωιΊ.�ινη !Ιολfμη (Κrιμιί).111, /'η,/:'} 

Σημείωση «ΙΛΙΣΟΥ» 
Ο κri&ε ποιηηίς r)εv εί11αι ι 1ποχρεωτικri κω φιλ6σοφος. Διωσθάνετω 

όμως με το συvuι'σθημri. του τις λtϊτοιιr.ιγι'ες της ψι3σης. 

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ 

Από το βιβλιΌ τοι• J. Joeη;e11:;en, «Ο άγιος Φρuy;,:(σ;ως της Ασίζης». 
Μετάφρ. Ν. Καζαντζriκη. 

Ο άγιος ΦραγκιΌκος της Ασι'ζης ειχε ιόρι•σει μιιι. ιι.όελcι:ότητcι, τu. 
μέλη της οπο/ας γύριζαι1 σε διάφορα μέρη και κ1ίρυτται1. Ειχιι.ν όμως 
υποχρέωση οι ιεραπόστολοι αυτοι'. 11a σvγκεvτρώνοvrαι δύο φορές το 
χρόνο στην Πορτσιούνκολα. Την Πεντη;ωστή και του αρχάγγελου 
Μιχαήλ (29 Σεπτεμβρι'ου). Από τα δύο αυτά Συνέδρια. της 
Πεντηκοστής ήταν το σπουδαιότερο. Έτρωγαν μαζ( λιτά %αt χαρού-
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μενα κι έπειτα ο Φραγκίσκος έκανε κήρυγμα. 
Στα Συνέδρια αυτά θα εξεφώνησε τις «Παραινέσεις» και τους 

«'Υμνους». που ωωλουθούν. 

«Όπου αγάπη και σοφία, εκεί μήτε φόβος χωράει, μήτε αμά
θεια. Όπου υπομονή και ταπεινοφροσύνη, εξαφανίζεται η ανησυ
χία και η οργή ( ... )Όπου υπάρχει ευσπλαχνία και συμπόνια, δεν 
υπάρχουν μήτε περιττά αγαθά, μψε σκληρότητα της καρδιάς»( ... ) 

Ο Φραγχίσκος σαν αληθινός τροβαδούρος, τραγουδούσε τους 
ωραιότερούς του ύμνους για να εγκωμιάσει όλες τις αρετές, που 
στόλιζαν την ασύγκριτη Θεοτόκο και που πρέπει να στολίζουν κι 
όλες της άγιες ψυχές. 

«Χαίρε, Δέσποινα Σοφία, έλεγε, ο Κύριος σε χαιρετάει, καθώς 
και την αδελφή σου, την άγια πάναγνη Απλότητα! 

Άγια Δέσποινα Φτώχεια. ο Κύριος σε χαιρετάει, καθώς και την 
αδελφή σου, την άγια Ταπεινοφροσύνη! 

Άγια Δέσποινα Ευσπλαχνία, ο Κύριος σε χαιρετάει, καθώς και 
την αδελφή σου, την άγια Υπακοή! Και σας όλες, πανάγιες αρετές, 
ο Κύριος σας χαιρετάει κι απ' Αυτόν πηγάζεται! 

Άγια Σοφία, κατανικάς τον Σατανu κι όλους του τους δόλους! 
Άγια αγνή Απλότητα, κατανιχάς όλη την εξυπνάδα του κόσμου 

τούτου και την πονηρία της σάρκας! 
Άγια Φτώχεια, εκμηδενίζεις όλες τις επιθυμίες, όλα τα πάθη, 

όλες τι; γήινες εγνοιες! 
Άγια Απλότητα, κατανικάς κάθε αλαζονία κι όλα τα επίγεια! 
Άγιε Έρωτα, εξαφανίζεις όλους τους πειρασμούς του διαβόλου 

zαι της σάρκας χι όλους τους φόβους του κορμιού! 
Άγια Υπακοή( ... ) zρατάς το σόψα υπάχουο στο πνεύμα ... » 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΜΡ ΑΑΜ ΑΪΒΑΝΧΩΦ 

Στα βιβλι'u που κυκλοφοροι11ι, του 0.Α. ιιvr1γψ1ψJντυ.ι, ur11, πr.μ5-
λογος τu εξής: Ο ι�νuγ11ώυτης θu κc�τuλrJ.βι:ι κuλι5τι:ρα οριrηιι'ιη-;ς 
uπόψεις τωv κειμένων του Διr)ιωκr1λου ϊ)μρωψ Μικr�(λ Λiβο.11χu'.Jχ, 
που u.vu.φέροιιτω, ι111 λrίβει ωτr5ψη του r5τι πρ<5κειτω γιυ. μια ωJοτη
ρά προφορική Διc�u.υκr�λι'u.. 

Αγαπάτε και μην περιμένετε να σας αγαπ11σουν. 
Αν πάντοτε περιμένετε να σας αγαπήσουν, δεν Οα γίνετε ποτr, 

ευτυχισμένοι, γιατί υπολογίζετε σε πράγματrι πολιί αfSέβωα. Γω μω 
στιγμ11 δεν ξέρουμr τι Οα συμβεί. Δεν πρr,πει να υπολογίζεπ στην 
αγάπη των άλλων. Μπορεί ωηή η αγάπη να έρχετω, flέβωα, �υτορεί 
μάλιστα να έρχεται σι1νέχεια, Υ.ι αν rοχετω να την χιιλωσορίζrτr., 
αλλά να μην υπολογίζετε σ· αυτή. 

Γι' αυτό σας λέω: «Θέλrτε να γίνετε rυτυχισμένυι; Μη �ητάτr v' 
αγαπηθείτε, αλλά ν' αγαπάτε εσείς, νιίχτα μέι2α, Υ.αι Οιι είστε πάντο
τε ευτυχισμένοι. 

(Λ:τιιvω, τιί,ιιος Xllj 

Αποδοχή της Μοίρας 

Ένας τρόπος να rίναι Υ.ανείς ιΥ.cινοποιημένο; μf την τύχη τοι• 
ονομάζεται μάλλον. συγκατάβαση, αποδοχ1j. 

Ο άνθρωπος καταλαβαίνει 6τι υι δοΥ.ιμιωίες που περνϊι είνω το 
αποτέλεσμα των σφαλμάτων του παρελθόντος και τις υπομένει. Δε 
σταματά όμως εκεί: ξέρει ότι πρέπει να Υ.άνει μια :-τροσπάΟεια για 
να διορθώσει αυτά τα σφάλματα ... Και να η σοφία. Πρέπει να 
δεχτεί την τύχη του σαν συνέπεια των λαθών του που διέπραξε σε 
προηγούμενες ζωές, αλλά να μην ικανοποιείται ποτέ με το σημερινό 
βαθμό εξέλιξ1jς του και να θέλει πάντοτε να προοδεύει. 

( Γιο. ,ιιιο. κωvuυργιο. ζwιί. Χ ρvυυ[ κι1νόνrς). 

Η τελική Κρίση 

Η Ανάσταση και η Τελιz11 Κρίση είναι θέματα απολύτως ανεξή
γητα και ακατανόητα. Δεν μ;τορεί να υπάρξει Τελιzή Κρίση όπως 
τη φαντάζονται. με όλους τους ανθρώπους που θα βγουν από τους 
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τάφους για να κριθούν· όχι, όλοι κρινόμαστε ασταμάτητα: κάθε 
δοκιμασία, κάθε πόνος, κάθε βάσανο, είναι ήδη η απόδειξη ότι 
έγινε μια κρίση και πληρώνουμε. Όταν δε θα έχετε πια τίποτα να 
πληρώσετε, δε θα υποφέρετε πλέον. 

(/ -/γέννηση στα διάφορα επ(πεδα) 

Οι γονείς και τα παιδιά τους 

Οι περισσότεροι γονείς νομίζουν πως είναι οι δημιουργοί των 
παιδιών τους και νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να τα κάνουν ό,τι 
9έλουν. Όχι, οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι έχτισαν απλώς το σπίτι 
του παιδιου (το σώμα του). Δεν δημιούργησαν όμως την ψυχή που 
έρχεται από πολύ μακριά. Το παιδί στέλνεται στους γονείς του σαν 
να πηγαίνει σε ένα ξένο μέρος για να συνεχίσει τις σπουδές του. 

Η οικογένεια στην οποία πηγαίνει είναι γι' αυτό ένα οικοτρο
φείο όπου μένει, τρέφεται, μαθαίνει και μορφώνεται. Το παιδί είναι 
μια ψυχή που ήρθε από μακριά και οι γονείς δεν είναι παρά οι παι
δαγωγοί. Αυτοί οι παιδαγωγοί αναλαμβάνουν να θρέψουν και να 
μορφώσουν το παιδί τους, μέχρις ότου ο Ουράνιος Πατέρας του, το 
ζητήσει( ... ) 

Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι τα παιδιά τους έρχονται από το 
Θεό και πρέπει να τα μεταχειρίζονται καλά ώστε αργότερα αυτά να 
πουν στον Πατέρα τους με τι αγάπη οι παιδαγωγοί τους συμπερι
φέρθηκαν απέναντί τους. Και τί ανταμοιβή που θα πάρουν αυτοί οι 
γονείς έπειτα από τον Κύριο! 

(Άπι.ιντι.ι, τόμος XX/V) 

Για να διώξετε τις κακοποιές οντότητες 

Χάρη στη νηστεία, μπορούμε να διό)χνουμε όλες τις κακοποιές 
οντότητες που καταφεύγουν μέσα μας. Ί--Ιδη, την πράηη ημέρα της 
νηστείας, αυτές οι οντότητες θα παραπονεθούν και θα πουν:«Αυτό 
το αφεντικό γίνεται πολύ κακό, δεν μας δίνει πια τίποτα», και θα 
φύγουν να αναζητήσουν zάποιον άλλον που θα τους τρέφει. 
Βέβαια, υπάρχουν οντότητες πιο ανθεκτικές, που δεν μας εγκατα
λείπουν παρά τη δεύτερη ή την τρίτη ημέρα, ή μάλιστα, και πιο 
αQγά ... Όμως, κάθε μέρα, καινούργιες οντότητες μας εγκαταλεί
πουν χαι αισθανόμαστε περισσότερο ήρεμοι, ελαφρείς και διαυγείς. 

Όταν οι μαθητές του Ιησού τον ρόηησαν πό)ς να διό)χνουν τα 
δαιμόνια, τους απάντησε: με την προσευχή και με τη νηστεία. 
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Δεν υπάρχουν άλλο. μέuu. 
Αν δεν νηστεύουμε ποτέ, όλες οι καηiηερες οντότητες μέσο. μuς 

θα δυναμώνουν κω θα γίνοντω τόσο δυνατές, που Οα κατuφέροιιν 
να μας εξοντιί>σουν. 

(Ά.πuντu, τιiμος Xlll) 

Η κατάχρηση της σεξουαλικότητας 

Θέλετε να μάθετε τι tJu. συμβεί αν κάνετε κατάχρηση τη; οεξου
αλικότητας; Ιluρατηρείστε το μι'θυσμένο που είναι άσχημος κω ηλί
θιος: θα γίνετε uκριβώς σαν κι αυτόν. «Μα όχι, Οα πι-:ίτε, γνωρίζω 
ανΟριί>πους που uλλάζουν κϊιΟε τόσο φιλrνάbες, χι όμως bιuf1άζουν, 
σπουδάζουν, κάνουν σπουδαίες εργασίες». 

Ναι, ξέρω, αυηi η αγάπη ταιριάζει στις διανοητικές 11 ,ωλλιτε
χνικές ικανότητες της πέ�υττης φυλής: όταν όμως πρόκειται να αγγί
ξουν τις ουράνιες περιοχές, νιι κάνουν μω πνευματική εργυυία, Οα 
αντιληφθούν ότι δεν έχουν πια η1 υλικά ούτε κω τα απαραίτητu 
στοιχεία, και δεν έχουν μάλιστα και κυμιά επιΟυμίcι vu <1νυιμωΟοι1ν. 
Μιλάμε εδώ γι' αυτούς που θέλουν να γίνουν κάτι εξuψετικό. χcί.τι 
νοήμον, φωτεινό, ωραίο, εκφραστικό, ιοχι,Qό κάτι το μοναbιχό. 

Είναι σαν τις μέλωσες που έχουν παραχορτάοει με μέλι: γίνο
νται πολύ βαριές και δεν μ.ι-τορcύν πια να πετcί.ξουv. Το ίδιο <η,μβαί
νει και με τους ερωτευμένοι•ς όταν χάνουν κατcί.χρηοη στις cινταλ
λαγές τους: μπορσύν να συvεχίζοι•ν χάθε είbοι1ς εργαοίες, δεν μπο
ρούν όμως πια να πετάξουν· οι ουράνιες πε(._Ηοχέ; τοί•ς είναι <lπcιyο
ρευμένες. 

(Απ!lvω, τι5_ιιος XX/V) 

Η αληθινή ταπεινοφροσύνη 

Το να είναι κανείς ταπεινός είναι να κοιτάζει προς τα επάνω. 
προς εκείνους που μας έχουν ξεπεράσει. Γιuτί κοιτάζοντας προς 
αυτά τα ανιίηερα όντα, ενστιχτωδώς συγκρινόμαστε με αυτά. βλέ
πουμε τον εαυτόν μας τόσο μικρό. ώστε η τα.ι-τεινοφροσύνη έρχεται . 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τα.ι-τεινοί πρέ:τει να αρκούνται στο να 
κοιτάζουν τα όντα που του; ξεπερνούν χω να μένουν έτσι, χωρίς να 
προχωρούν. Αντίθετα. η αληθινή ταπεινοφροσύνη είναι ω:ριβιί>ς 
αυτή που πρέπει να μας οδηγεί προ; την τελειότητα. Γιατί τη στιγμή 
που συγκεντρωνόμαστε σ· αυτού; που μας ξεπερνούν προχωρούμε. 
Λοιπόν, θέλοντας να γίνουμε τέλειοι όπως ο Κύριο;. γινόμαστε 



158 

αληθινά τα.,-τεινοί. 
Ενώ, αν κοιτάζετε αυτούς που είναι κάτω από σας, βλέπετε τον 

εαυτό σας πολύ μεγάλο, πολύ προχωρημένο, πολύ έξυπνο. Αν 
συγχρίνεστε με τα μυρμ1iγΥ.ια, βέβαια. είστε ένας ελέφαντας. 
Λοιπόν, η αλαζονεία έρχεται να σας κυριεύσει και δεν προχωρείτε 
πλέον. Να γιατί η αλαζονία εμποδίζει τους ανθρώπους από το να 
εξελίσσονται. Και όχι μόνο τους εμ.,-τοδίζει να εξελίσσονται αλλά 
τους κάνει να γυρίσουν πίσω: όσο περνά ο καιρός, τόσο γίνονται 
σαν αυτά τα μυρμήγκια απέναντι στα οποία ένιωθαν τόσο ανώτεροι. 
Αυτό είναι ένας νόμος. Είναι δε το νόημα των λόγων των Ψαλμών: 
«Χαμηλώνει του αλαζόνες και ανυψώνει τους ταπεινούς». Αυτό δεν 
σημαίνει πως ο Κύριος θέλει να τιμωρήσει τους μεν και να ανταμεί
ψει τους δε, όχι, είναι μόνο ένας νόμος εγκαταστημένος από την 
χοσμιΥ.ή Νοημοσύνη. Άρα, αν έχετε σαν ιδανικό να γίνετε σαν το 
Θεό, θα α.,-τοΥ.τ11σετε την αληθιν1i τα.,-τεινοφροσύνη. 

Η αληθινή ταπεινοφροσύνη δεν είναι να μένει κανείς μικρός, 
άθλιος, αχάθαρτος, φτωχός, αδύναμος, παραμερισμένος, και να 
φωrτ:άζεται ότι ο Θεός ευχαριστιέται με όλα αυτά. Η ταπεινοφροσύ
νη, η αληθιν1i, είναι να γίνει Υ.ανείς σαν το Θεό πάνσοφος, πωrτ:οδύ
ναμος, όλος αγάπη, αγνότητr,., γενναιοδωρία και λαμπρότητα. 

(Άπωιτα, τι5μος XX/V) 

ΕΠΤΑΦΩΤΟΣ ΜΜΠΑΣ 

Του αείμνησrοv σuγγραι{W. κω φιλόσοψJV Πλιiτωνα Δρακούλη ( 1858 - 1932)

1. Το πρωί χαιρέτισε την ημέραν ως νέαν ()όσιν φωτός, ζυπjς κυ.ι
u.γά.πης.

2. Την εσπϊραν εvγνωμόνησε δια τις ευκαιρίες που σου r)όθηκu.ν
διαρκούσης της ημϊρας, όπως υπηρετήσεις τις βουλές του φωτός. 

3. Διαρκούσης της ημέρας ενθυμο15 την παντοπαρουσ{u. της
Θεότητας, διηνεκοJς ποθο15σης να σε περιπτ15ξη ως φιλόστοργος 
Μ1jτηρ. 

4. Προ παντός διαβήματος, ϊστω κο.ι του απλουστά.του, επικu.λο15
την αντι?.ηψ{ν Της. 

5. Κα.λλιέργει ένδον στοχασμούς αγνότητας και αγάπης διότι 015τω
και μόνον δύνασω ν' ακτινοβολής ατμοσφαίραν κάλλους και γλυκ15-
τητος, άίλως θα ακτινοβοί.ής ατμοσφu.ϊραν αποτροπιασμrη5. 
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6. Αναλογ(ζου πάντοτε r5τι ο Θε(ος Νr5μος είνω r;.11ώτεuος τοΙJ
ανθρωπίνου Νr5μου. Κω επομένως απιφνοι3 παν ο.νθuυΊπινοv συμφέ
ρον αντιστρευr5μενοv πuος τις βουλές κω τu. σχέ()ια της (-:Jεότητος. 

7. Γνώριζε r5τι δια των riνωθι αξιωμάτων κυ.θίστυ.υω ενήλικος κω
αποβο.(vεις η ενσάρκωσις του υυνr>ωυμοι3 εκείνου της Σοφίας και 
της Αγάπης, ο οποίος σε ανω>εικν13ει λυ.μπrJr>υ. του Αγο.θο1J. 

(ΔιατηρψΗψι· τη γλrΔuο(1. του uι1y-;ψll/'f11.) 

Ποιος θα μας διδάξει την σοφία; 
Του ω:ίμvηστυu παγκfίομιοu /Jιμfεδροu της θι:οοιιφικ,ίς Ηταιρείας Ν. Σl'l l'AM 

Ο u.ειίινηστος Ινδός φιλόσοφος Ν. Σρι /J(1μ, υε μ(u επι'οκεψtj του 
στην Αθήνα, μι'λησε στην αίθουσο ()ωλέξεων της Θωσ. Ετωψίrις. 

Δημοσιε13οιJμε ο.ποσπιi.σμu.τυ. της ομιλίu.ς του εκε(νης. 

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το έργον της Θευσοφικ11ς 
Εταιρίας. Οι τρεις σκοποί της* είναι γνωστοί κυλ(ι σ' όλους σας. 

Μονάχα ο πρώτος περιέχεί κάτι, που μπορεί να ΟεωρηΟή <J<n' 
δοξασία, σαν πίστη. Ο δεύτερος κι' ο τρίτυς είναι ενδεικτικοί μονϊι
χα μιας επιθυμητ1jς γραμμής δράσεως. ΊΞτσι, αληθινά. ο μόνος οκο
πός, που συνδέει όλους μας είναι η παγκόσμια αδελφότητα των 
ανθρώπων χωρίς καμμιά από τις αναφερόμενε; διακρίσεις. 
Αντιλαμβανόμεθα, όμως, ότι ο σκοπός αυτός είναι ενδεικτικός για 
την ύπαρξη ωρισμένης σοφίας, που η ιδέα της παγκόσμιας αδελφό
τητος αποτελεί μέρος της. Την παγκόσμια αδελφότητα θα πρέπει να 
την ιδούμε σαν τη θεμελιι6δη αλ1jθεια και ξαινώντας από αυη1ν να 
ερευν11σουμε, να ανακαλύψουμε την θεία σοφία. 

Αλλά, θα ερωτηθεί: Πώς θα βρούμε τη σοφία: Ποιός θα μας 
διδάξη; 

Μου φαίνεται. πως αν ζήσουμε τον ορθό τρόπο ζωής, αυτή η 
σοφία θα έλθη σε μας μόνη. φυσικά. εύκολα. Δεν θα χρειασθή καν 
να κάμουμε προσπάθεια και ν· αντιληφθούμε. να πιστεύουμε κάτι 
που θα είναι μια διαπίστωση από τα έξω. 

Κάθε στοά της Θεοσοφικής Εταιρείας είναι κι· ένα κέντρον της 
θείας σοφίας. Είναι κέντρον για την έκφραση του πνεύματος της 
σοφίας αυτής. Και, επομένως. για την διάδοση αυτού του πνεύμα-
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τος. Αλλ' αυτό το πνεύμα δεν είναι αφ' εαυτού παρόν. Είναι πολύ· 
πιθανόν να διαβάζουμε και να διδασκώμεθα πολλά πράγματα και 
να συζητούμε μέσα στη στοά, όμως ν' αποτυγχάνουμε στην εκπλή
ρωση του σκοπού της Θεοσοφικής Εταιρείας. Κι όμως είναι δυνα
τόν να αισθανθούμε μέσα μας τη φύση της σοφίας αυτ11ς κι έτσι να 
κατανοήσουμε τη φύση όλων των πραγμάτων, ιδιαίτερα της ζωής 
και όλων των φαινομένων της ν' αντιληφθούμε τα πράγματα όπως 
είναι, όχι όπως τα φανταζόμαστε( ... ) 

Ο ανθρώπινος νους ε ίναι  ελεύθερος. Δεν μπορεί να κινηθή 
χωρίς ελευθερία. Αλλά κατά την άσκηση της ελευθερίας του μπορεί 
να πάρη κακή κατεύθυνση· να περιπλεχθή σε φαντασίες να πιστεύη 
σε απίθανα πράγματα· να ζητάη τα απραγματοποίητα· να τρομάζη 
από πράγματα που δεν συμβαίνουν ποτέ. Μ' άλλα λόγια, μπορεί να 
δημιουργήση μεγάλη δυστυχία για τον εαυτό του. Επομένως, είναι 
καλό να μπορή να βλέπη τα πράγματα στην αληθινή τους όψη. Και η 
ομορφιά της Θεοσοφίας συνίσταται στο ότι συνδυάζει το μεταφυσι
κόν μετά του πρακτικού· συνδυάζει το υποκειμενικό, αυτό που ο 
καθένας έχει την εμ.ιιειρία του, με τα γεγονότα της αντικειμενικής 
πραγματικότητος. Έτσι, δίνει σ' αυτά τα γεγονότα ένα νόημα και 
μας επιτρέπει ν' αντιληφθο1iμε την αληθινή σημασία των διαφόρων 
φαινομένων. 

Υπάρχει ομορφιά στη Φύση. Αλλά και υπάρχουν πολλοί άνθρω
ποι, που δεν την βλέπουν. Η ομορφιά αυτή πρέπει ν' αφυπνισθή στο 
νου των ανθρώπων. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αληθινή σημασία της 
ζωής και όλα τα φαινόμενά της γίνονται αντιληπτά όταν ο νους του 
ανθρώπου είναι καθαρός και όχι συννεφιασμένος. Ο νους πρέπει 
να καθαριστή από τις λανθασμένες ιδέες, από τις σφαλερές προ
σκολλήσεις. Μόνον ένας τέτοιος νους μπορεί ν' αντιληφθή την αλη
θινή σημασία των πραγμάτων. 

Εκείνο που έχει σημασία είναι ν' αντιληφθούμε προς ποία 
κατεύθυνση πρέπει να προοδεύσουμε. Για τον συνηθισμένον 
άνθρωπο, ο θάνατος είναι κάτι το τρομερό, που μας τα παίρνει όλα. 
Κι' όμως, από την άποψη της ζωής - κι' όχι της μορφής - ο θάνατος 
είναι μέσον ανανε<Δσεως. Η αληθινή του σημασία έγκειται στο ότι 
είναι θάνατος του περασμένου και γέννηση μιας νέας αρχής. Πόσοι 
άνΑρωποι στον κόσμο το νοιώθουμε αυτό; 

Ας υποθέσουμε ότι μ.ιιορούμε να το αντιληφθούμε. Αν γινόταν 
αυτό, η στάση μας απέναντι στα παγκόσμια φαινόμενα θ' άλλαζε 
τελείως. Όσοι νοιcΔθουν, την αληθινή σημασία του θανάτου, είναι 
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ελεύθεροι από το φόβο, αλλά οι πολλοί τον τρέμουν υπερβολικά. 
Φυσικά, ο θάνατος σημαίνει χωρισμό ωr' αυτούς που μας αγα

πούν. Γι' αυτό, παρ' όλο που μιλούμε για ενότητα ζωής, μέχρις ότου 
αυτή η ενότητα μuς γίνη πραγματικότητu, παραμένει μια έννοια 
αφηρημένη και πραγματικότητu είναι ο χωριομός. 

Αλλά για το φωτισμένο πνεύμα, που δεν πλάUει φαντυσιοπλη
ξίες, η ενότης είναι η πρuγμuτικότητα στον κόσμο κω είνuι φuντα
στικό δεινό ο χωρισμός. Άλλως τε, στη χ(J)ρυ των σωμ6των, τ<ι 
Ο(Jψατα είναι όλη την (J)ρα χωρισμένα. Μέσα μας, όμως, χωριομένοι 
είμuστε ή ενωμένοι; Από τη σκοπιά του νου μιις, είμυοτε χωρισμέ
νοι. Αλλ' από τη σκοπιά της ζωής μας, ίοως να μην είμαστε χωρισμέ
νοι. Τον χωρισμό τον δημιουργεί ο νους μυς, διότι όλοι μας χτίζουμε 
τείχη γύρω μας, συναθροίζοντας μέοα στα τείχη ο ·,ωUένuς τιι κηi
ματrι του, όχι μόνον αποκτήματα φυσικά, αλλά ·,ωι ιδέες, προσ1ωλ
λ11σεις κλπ. Και είναι πολ11 επόμενο, όσο το πνεύμα μας Uα είνω 
κτητικό, ο χωρισμός Uu παραμένη η πρυγμωικότητιι. Μόνον αν 
μπορούσαμε να ελευΟερωUοι,με από την κτητικότητα, ίσως νυ αλλ{ι
ζαμε στάση απένcιντι στους ανθρώπους. Θα έπρεπε ν' <ιντιληφΟού
με, ότι η ζωή είναι κάτι διαφορετικό από τη μορφ1i και ότι ο σκοπό; 
της ζω1iς μπορεί να είνω διαφορετικός από την άποψη τη; μορφή;. 

Κοσμοπολιτισμός δεν ΟΤΗΙJΧίνει να ταξιδεύη κανείς σε πολλές 
χώρες και να μαζεύη ενθύμια, ούτε να μίιΟuίνη άλλε; γλώσσες. 
Αυτά πιθανόν νu είναι καλά, πιθανόν όχι. Κοσμοπολιτισμός είναι 
κάτι επί πλέον. Να γίνεται πολίτης του βασιλείου της Ζωής. α 
βλέπετε τα άλλα ανθρώπινα όντα σαν ανθρώπινα όντα. Όχι σαν 
Αμερικανούς, Ινδονησίους ή Γερμανούς. Πρέπει να προσπαθήσου
με να τους δούμε όλους σαν uνθρώπινα όντα, στις μορφές που τους 
αν11κουν και να δούμε ύστερα τι; δυνατότητες που rχουν, στη φύση 
τους. Το εξωτερικό των ανθρώπων είναι η σφρuγίδα του παρελθό
ντος. Ο καθένας έχει χυθεί σε ειδικό καλούπι. ΣκέπτεσΟε με ειδικό 
τρόπο επειδιi γεννηθ1iκατε Έλληνες και εγώ σκέπτομαι αλλω'Jς 
επειδ11 γενν1iθηκα Ινδός. επίσης διότι εσείς είσθε Χριστιανοί και 
εγcδ. ας πούμε, αν11κω στην Ινδουϊστικ1j θρησκεία. Αν είχαμε γεννη
θεί σε άλλη χcδρα, ίσως να είμεθα Μουσουλμάνοι και θα εσκεπτό
μαστε σαν Μουσουλμάνοι. Ποια είναι όμως η σωστή άποψη: Η 
ανθρώπινη ψυχti δεν είναι φυλή. Δεν είναι Ρωσσικrj, Κινεζικrj. 
Αμερικανικ1i 11 ό.τι άλλο. Αν μJιορούσαμε να το νοιώσουμε αυτό -
αν η σκέψη μα; δεν εδεσπόζετο από τον εθνισμό μας - τότε θα βλέ
παμε το κάθε τι αντικειμενικά και όχι με τα γυαλιά τη; θρησκεία; ή 
της ενότητος. 
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Υπάρχει. βέβαια. ομορφιά πραγματικ11 στην κάθε θρησκεία. 
Αλλά οι άνθρωποι δεν συνηθίζουν να παίρνουν μονάχα το καλό. 
υποχρεώνονται να την πάρουν όλη. Αν όμως υποθέσουμε, πως είμα
στε σε θέση να διαχρίνουμε μεταξύ του αληθούς και του μη αλη
θούς, αν μ.,--τορούσαμε να εχλέγουμε για τον εαυτό μας και να είμα
στε ελεύθεροι στην χρίση μας, χωρίς να τρομάζουμε, αν υποθέσου
με ότι ανεπτύσσαμε αυτόν τον τρόπο του σκέπτεσθαι. τότε η 
Αλήθεια, σ· όλη της την ομορφιά, μας αν11κει. Η ομορφιά του 
χόσμου αν11χει σε όλους. Χρειάζεται όμως να την αισθανθούμε. 
γιατί ο καθένας μας ζη μέσα σ· ένα χέλυφος, που είναι γέννημα δια
ψSρων επιδράσεων. Αν καταφέρναμε να βγούμε ωτ' αυτό το κέλυ
φος και να προσεγγίσουμε κάθε άνθρωπο σαν ανθρώπινο ον. να 
ιδούμε κάθε βιβλίο χαι κάθε ιδέα χατά την αληθιν11 του αξία, θα 
βλέπαμε τι αίσθημα ελευθερίας θα νοιώθαμε. Τότε. σας αν11χουν 
όλα τα πλούτη του κόσμου! 

Μιλούμε συχνά για την αδελφότητα. Αλλά η αδελφότητα δεν 
είναι σχέσις επιφανειαχή, ούτε περι.ωρισμένη. Σημαίνει συγγένεια 
κατά βάθος. Ο χ. Κρισναμούρτι συχνά λέγει, ότι είναι χανείς τέλει
ος όταν σχετίζεται χωρίς ην αίσθησι ότι επιδιώκει. τις σχέσεις. 
Μπορούμε να προθέσουμε, ότι το να σχετίζεται zανείς τέλεια συνί
σταται στο να είναι τέλειος. 

Ποιός είναι λοιπόν ο σχοπός της ζω11ς; Θα μπορούσαμε να το 
θέσουμε έτσι; Να έχη κανείς τέλειες σχέσεις με τον χαθένα. Να έχη 
την πιο ορθή την πιο όμορφη στάση απέναντι στον zαθένα. Να έχη 
στάση χατανοήσεως, όχι επιφανειαχής, αλλά βαθειάς κατανοήσεως. 

Από μια τέτοιcι κc.ιτανόηση - από χαρδιά σε καρδιά - γεννιέται η 
αληθινή συνεργασία. Τότε χάνει κανείς ό,τι βοηθάει τον άλλον. Και 
δεν σκέπτεται καν «εγίJJ βοηθάω», αλλά βοηθάει φυσιzά, ίtυΟόρμη
τα, καθώς θα βοηθούσε κανείς τη μητέρα του. ΔημιουρΊείται. μια 
φύσις αδελφιχή. 

Όταν αυτό το πνεύμα ρυθμίζη τις σχέσεις μας στη ζωή, τότε η 
ζωή γίνεται πηγή βαθειάς ευτυχίας. Γιατί f1αθειά zατανόηση, ευαι
σθησία χαι δραστηριότης πηγάζουν από τη συναίσθηση της συγγε
νείας. 

Κάθε στοά μέσα στη Θεοσοφική Εταιρεία πρέπει να έχη απόλυ
τη οιzουμενιχότητα. Να διέπεται από απόλυτη ελευΟερία. Δεν πρέ
πει να υπάρχη το αίσθημα «αυτό οφείλω να πιστεύω και το άλλο 
όχι». Υπάρχουνε τόσες Θαυμάσιες αλήθειες να μάθουμε, αλλά χρει
άζεται να είμαστε ελε1iθεροι. Ο χαταναγzασμός δεν φέρνει χατα-
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νόηση. 
Πρέπει να υπάρχη ατμόσφαιρα πνευματικότητος. Κω πνευματι

κότης, στη σωστή έννοια, δεν σημαίνει προσαρμογ1i σε ειδικ6 
δ6γμα, αλλά εσωτερική κατάσταση. Τότε Οα μπορέσετε να κατακτή
σετε την Χάριτα, κατά την Χριστιανική ορολογία. 

Η Θεοσοφία δεν σημαίνει αυτή ή εκείνη την πίστη, δεν είναι 
πίστη. Είναι τρόπος ζωής. Ί--1 μάλλον Οα έπρεπε να είναι τρόπος 
ζωής με ηθική βασισμένη στην αδελφότητα, τρόπος ζωής που ν' 
αποβλέπη στους ύψιστους σκοπούς, που είναι πραγματοποιήσιμοι 
για τον καθένα. 

Θαυμάζουμε τα μεγrιλα έργα, κι όμως δυνατότητες υπάρχουν 
για τον καθέναν. Η πρωτοτυπία δεν ανήκει μονrιχ(ι στον κόσμο των 
ευγενών πνευμάτων. 1-1 δυνατότης να είμαστε εσωτsρικrι ελεύθεροι 
υπάρχει στον καθένα. 11 δυνατότης της υπέρτατης ευτυχίας υπάρχει 
σε κάθε αν0ρ(Δπινο ον. Γιατί λοιπόν να μη πάρουμε το σωστό δρόμο 
για να την φθάσουμε; 

Ο δρόμος δεν είναι η αφαίρεση από τον αληΟινό σκοπό της 
ζωής, αλλά η προσπάθεια νcι ζούμε αβλαβ(/Jς και ωρ(ιία. Να είμαστε 

απλοί, όχι πολύπλοκοι. Να προσεγγίζουμε τον καθέναν ίσια και όχι 
πλάγια. 

Μπορεί να υπάρξει κατάστασις πνεύματος, όπου καθένας να 
βλέπη την αλήθεια, τη στιγμ1i που παρουσιάζετω. Και αυτό είναι 
πολύ πιο σημαντικό, παρά να πιcπεύη σε μια 11 δυο αλ1iΟειες. Μια ή 
δυο αλ1iθειες δεν αρκούν. Πρέπει να έχω αυτή τη φύση, που θα με 
πλησιάση σε όλη την αλήθεια. Μ' άλλα λόγια, πρέπει να έχω μια 
φύση με αληθινή κατανόηση. 

Δεν ξέρω τί σημαίνει αδελφότης. Δεν ξέρω πως συνετελέσΟη το 
κάθε τι στη φύση. Έχω απλώς αγάπη. Υπόθεσε πως έχεις μεγάλη 
αγάπη, ανιδιοτελή αγάπη, προς ένα πρόσωπο. Όταν είσαι κοντά 
του, βρίσκεσαι σε κατάσταση αρμονίας. Η επαφή είναι πλούτος. 
Έχεις καλ1j θέληση. Αισθάνεσαι ύψιστα. 

Auni είναι η αγάπη που δίνει συγγενικ1j σχέση. Αλλά εμείς 
χωριζόμαστε από τα τείχη που μας εμποδίζουν ν' απολαύσουμε 
αυηj τη σχέση με κάθε ανθρώπινο ον. 

Ο αδελφός Ζιναραγιαvτάσα συν1jθιζε να λέγη, αναφέροντας την 
επιστολιi ενός Μύστου, ότι στην αδελφότητα δεν χωρεί συμβιβα
σμός. 

Το κύμα της πνευματικ1jς προόδου θα έπρεπε να οδηγ1j σε διαρ
κ1j πνευματικότητα. Μπορεί να ζήτε διανοητικά, να σκέπτεσθε δια
φορετικά - κι αυτό είναι έξυπνο - αλλά δεν πρέπει να συγχέετε τη 
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διανόηση με το πνεύμα. Πνευματικότης είναι όχι η ανάπτυξη, αλλά 
η απαλλαγή από κάθε ιδιοτέλεια και εγωϊστικό σκοπό. Ώστε η 
πνευματική πρόοδος μπορεί να στηριχθή μόνον σε ελεύθερες διά
νοιες, ελεύθερες από κάθε είδος ιδιοτέλειας - αυτή η διάνοια είναι 
αληθινά ελεύθερη. Μπορεί να υπάρξη μια πολύ έξυπνη διάνοια, 
ικανή να λύνη τα δυσκολώτερα μαθηματικά προβλήματα, αλλά ανί
κανη ν' αντιληφθή την ομορφιά του Σαίξπηρ ή του Αισχύλου, για 
την οποία χρειάζεται διάνοια άλλου είδους. Χρειάζεται μυαλό αλη
θινό, διεισδυτικό. 

Και σήμερα όλος ο κόσμος χρειάζεται μια αλλοιώτικη προσαρ
μογή. Πρέπει να γίνη αλλαγή, για να οδηγηθή ο κόσμος σε νέο πολι
τισμό. Νέον, όχι διότι θα υπάρχουνε νέα είδη μηχανών ή δυνάμεων, 
αλλά νέον στην εσωτερική φύση του ανθρώπου και στην ατμόσφαι
ρα γύρω από κάθε ανθρώπινο ον. 

Η διάνοια εδημιούργησε την διάσταση μεταξύ πνεύμαως και 
ύλης. Είπα πριν, ότι δεν υπάρχει αληθινός χωρισμός. Όπου υπάρχει 
ύλη, υπάρχει και πνεύμα. Δεν υπάρχει εκδήλωση πνεύματος χωρίς 
ύλη. Τα χωρίζουμε μόνον για καλύτερη κατανόηση. Και λέμε, ότι 
ύλη είναι ό,τι παρατηρούμε και πνεύμα ό,τι αντιλαμβανόμεθα εσω
τερικά. Ύλη, δηλαδή, είναι κάτι το αντικειμενικό και πνεύμα κάτι 
το υποκειμενικό. 

Η διάνοια του ανθρώπου είναι ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη. 
Όσο στρέφουμε προς τα ένδον, αποκτούμε εμπειρία του τι υπάρχει 
βαθύτερα. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε οποιονδήποτε 
δρόμο, αλλά για να δημιουργήσουμε νέα κατάσταση, νέον πολιτι
σμό όχι απλώς μηχανικόν, πρέπει να συγχωνεύσουμε το πνεύμα με 
την πράξη. Και δεν υπάρχει πνευματικότης, που να μην είναι πρα
κτική. 

Ο πνευματικός άνθρωπος είναι και τα δύο: και γαλήνιος και 
δημιουργικός. 

Αν λοmόν η Εταιρεία μας πρόκειται να παίξη ένα ζωτικό ρόλο 
και να μην μείνη σαν τις τόσες άλλες οργανώσεις στον κόσμο, αν 
πρόκειται να καταστή όργανον για την ανθρώπινη πρόοδο, όργανον 
στα χέρια πνευματικών δυνάμεων, τα μέλη της πρέπει ν' αντανα
κλούν αυτό το νέο πνεύμα. Όχι το επίκαιρο «πνε13μα της εποχής» 
αλλά το πιο όμορφο πνεύμα, που φέρνει διαφορετική προσέγγιση 
σε όλους και σε όλα. 

Μόνον έτσι η Εταιρεία θ' αποβή αληθινά χρήσιμη. Ν' ασχολήσθε 
με βιβλία, αυτό δεν θα φέρη καμμία διαφορά. 
- Πρέπει να έχετε ένα τρόπο ζωής.
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- Να φέρετε ελευθερία σε όλους.
- Να είσθε εναντίον όλων των προλήψεων.
- Να ζήτε αληθινά κοσμοπολιτικά.

Αν η Εταιρεία μπορή να δράση έτσι, τότε θα ξεχωρίση. Όχι
κατά την τετριμμένη έννοια, αλλά κατά την σωστή. 

Για μια τέτοια αλλαγή, χρέος έχει να εργασθή κάθε μέλος. Δεν 
είναι ζήτημα μόνον ολίγων ηγετών. Έχομε πολλούς τέτοιους αρχη
γούς στον κόσμο. Ι::ύκολο είναι να οδηγή κανείς πλήθη. Δεν είναι 
παρά να δη τι θέλει το πλήθος και να το πη δυνατά. Έτσι υπάρχουν 
αρχηγοί πολλών πολιτικών κομμάτων, όπου τα μέλη ακολουθούν 
τον αρχηγό και ο αρχηγός ακολουθεί τα μέλη. Δεν είναι χρήσιμοι 
τέτοιοι ηγέτες στη Θεοσοφική Εταιρεία. Τα μέλη δεν υπάί)χουν για 
να είναι πλάκα γραμμοφώνου, που να επαναλαμβάvη όσα λέγει ο 
«μεγάλος αρχηγός». 

Τότε θα ήταν Εταιρεία παπαγάλων. Κάθε μέλος έχει ωρισμένη 
αξία. Έχει ωρισμένη σημασία. Μπορεί να γίνη δύναμις προόδου. 
Μόνον έτσι εκπληρώνει τον σκοπό του. Δεν πρέπει να πιστεύει σε 
έναν αριθμό προσώπων και όταν κτυπούν μια νότα, να την επανα
λαμβάνη. Δεν λέγω, ότι μια αλήθεια δεν μπορεί να εκφρασθή από 
έναν άλλον. Αν είναι, πράγματι, αλήθεια, αν το αισθάνεται κανείς 
πραγματικά ότι είναι, τότε θα το εκφράση με τον δικό του τρόπο, θα 
θέση την δική του σφραγίδα. 

• 

*Οι σκοπο{ της Θ. Ε. ε{ναι: 1) Ο σχηματισμός πυρήνας παγκο
σμ{ου αδελφότητος στην ανθρωπότητα χωρ{ς διάκριση φυλ1jς, 
π{στεως φ13λου, τάξεως ή χρώματος. 2) Η ενθάρρυνσις της 
συγκριτικής μελέτης των θρησκειών, της φιλοσοφ{ας κα.ι της επι
στήμης. 3)Η μελέτη των ανερμηνεύτων νόμων της φύσεως και των 
λανθανουσών στον άνθρωπο δυνάμεων. 
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Ανησυχίες για το μέλλον 

Του Κ. Γρηγοριάδη 

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συνεχώς ανήσυχοι για το μέλ
λον και σκέπτονται τις αρρώστιες που μπορούν να τους συμβούν ή 
κάποιο ατύχημα στους ίδιους ή τους οικείους των. 

Μέρα και νύχτα, ακόμη και όταν διασκεδάζουν, έχουν ανησ υχία 
τι πρόκειται να τους συμβεί στο μέλλον κι έτσι δηλητηριάζουν τη 
ζωή τους και δεν είναι ποτέ ήρεμοι και γαλήνιοι, ακόμη και όταν 
παιρνούν καλλίτερα από άλλους συνανθρώπους των. Κανείς μας δε 
γνωρίζει τι θα συμβεί στο μέλλον, διότι το μέλλον είναι αβέβαιο και 
βρίσκεται μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας μας και κατά μεγάλο 
ποσοστό εξαρτάται από τις πράξεις μας του παρελθόντος. Με λίγα 
λόγια το παρόν προδιαγράφει το μέλλον ανάλογα με τις πράξεις 
μας, εκτός από περιπτώσεις που είναι έξω από τις δικές μας δρα
στηριότητες. 

Κατά γενικό κανόνα, το παρελθόν φέρνει το παρόν και το παρόν 
θα φέρει το μέλλον, δηλαδή όπως σπείρουμε θα θερίσουμε. Άρα το 
να ανησυχούμε για το μέλλον είναι σαν να μη γνωρίζουμε τι κάναμε 
στο παρελθόν ή κατά τη διάρκεια του παρόντος. Πάρα πολλοί ζουν 
συνέχεια σκεπτόμενοι το μέλλον. Αλλά ποιό μέλλον; Όταν δεν 
έχουν διακρίνει τις λεπτομέρειες του παρελθόντος και δεν μπορούν 
να παρακολουθήσουν τίς ενέργειες του παρόντος. Καλό είναι να 
σκεπτόμεθα το παρελθόν, αλλά με την έννοια, να θυμόμαστε τα 
σφάλματά μας και να προσπαθήσουμε να τα διορθci'Jσουμε για το 
παρόν. Σκεπτόμενοι μόνον το παρελθόν, δίχως προσπάθεια ανευρέ
σεως σφαλμάτων, είναι χάσιμο χρόνου, δίχως να μπορούμε να διδα
χθούμε απολύτως τίποτε, για να εξασφαλίσουμε αποδοτικότερο 
παρόν χαι το οποίο κατά μεγάλο ποσοστό είναι ο καθρέπτης του 
μέλλοντος. 
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ΊϊJΥ ΚΩ2.ΤΙ Ι 1 !ΑΛΑΜΑ 

Πάντα Οα κυκλοφορούν ιδέες κω γνίύμες κω πάντίι Ο' ιινηοι•
χούν όσους ζούνε μ' εκείνες ή όσους τις πιοπύουν. Κιη(ι τον κιι.ιρ6 
και την περίπτωση 6ιαφορετικές. Μι(ι γνώμη ουχνϊι την ωωύμι ιπις 
μέρες μας κω τη βλέπουμε τι1Jρα συχνά να γράφετω <'Ε λογής 6ημο
σιεύματα και από συγγραφείς και από 6ημοσιογράφους αξιοσημει
ώτους: 1-1 ποίησις δεν ανθίζει στην εποχή μrις. Βρίσzετω σε ξεπε
σμό. Ο ποιηηiς που αξίζει τ· όνομα ◊εν ακοί1γετω zα0ί1Jς πρί1ηα· 
γιατί και όταν φαv11 δεν προσέχεται κα0ί1Jς άλλοπ. Ο z6ομος είνω 
δοσμένος αλλού. 11 θετικ11 επιστήμη με την προzοπή r.αι την εφαρ
μογή της θριαμβεύει. Τίt έργα της επιστήμης, πλουοιίJηερα z' επι
βλητικώτερα απ6 τα κινήματα της φαvτcωίας. 1-1 ψυχιατQικ11 και η 
γυμναστικ11 παραμερίζουν τους Θεόκριτους zαι τους I Ιίνδαρους. 
Εποποιϊες γίνοντω περισσότi!ρο με τους Χίτλερ παρϊι με τους 
Αχιλλείς. Οι έρωτες μεθούνε τους αργόσχολους των zινημuηηρ6-
φων. Ο ποιητ11ς είναι κάτι πολι, περuσμένο ή που 6εν ξεzωρίζετω ή 
που δεν υπάρχει. 

Τέτοια ακούσματα μ.ι-τορεί να κρύβοι•ν zC:ί..-τοιαν αλψ)Fω. μα '(Lίt 
κείνους ποι• ευχαριστούνται με την επιφάνειcι και δεν έχουν όρεξη 
να σκάψουν ή να προσέξουν σε κάτι. 

Πάντα η ποίησις έχει τοι•ς πιστοιίς της zαι τους λατρευτές. 
ΚαθιίJς η μουσικ11. καθώς η ζωγραφική, καθώς η θρησκεία. χαθώ; η 
φιλοσοφία, καθώς τα γράμματα. Αλλά οι πιστοί της είναι πολλcΔν 
ειδών και πολλc6ν ψυχών. Ανάγκη, γενικώτατα. να τους διuιρέσουμε 
σε δυο κατηγορίες: Είναι οι γν1jσιοι πιστοί. οι γραμμένοι. οι γεννη
μένοι σαν τους ποιητcις κι· αυτοί. Δεν τους αλλάζουν οι zαιροί. 
καθώς δεν αλλάζουν τα φυσικά φαινόμενα· αλλ· όσο zαι αν είναι 
φαινόμενα. φροντίζουν. έχουν zανόνα το μη φαίνεσθαι. zαθώς το 
εννοούν οι άνθρωποι της αλλαγψ:. της ξιπασμάρας. του σνομπι
σμού. εκείνοι που με τα πάθη τους αzόμη δεν αρμονίζονται χαι δεν 
ενεργούν. αν δεν θορυβούν. αν δεν εξωτερικεύονται. αν δεν χάνουν 
συλλαλητ11ρια και με τα ιερώτερά τους. 
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Ο Νοβάλης, ο θαυμαστός μεταφυσικός Γερμανός, ο ποιητής του 
παλαιού καιρού, είπε κάποτε: «Ο εξωτερικός κόσμος είναι ένας 
κόσμος εσωτερικός ανυψωμένος ίσα με το μυστήριο». Τέτοια απί
στευτα μυστική συγχώνευση και συνδιαλλαγή δύο πραγμάτων, δύο 
ιδεών απόλυτα αντίθετων και ασυμφιλίωτων ο πιστός του θορύβου 
και της επιφανείας ποτέ δεν θα την καταλάβη, ποτέ δεν του περνά 
cυτό το νου. Είναι πάντα αδιάφορος για όσα δεν έχει, τίποτε δεν τον 
ενδιαφέρουν προσωπικά και δεν έχει τίποτε να κερδίση. Βέβαια, 
έχει αδυναμίες, συμπάθειες και σέβεται κι' αναγνωρίζει στην ανά
γκη τ' αvτιχείμενα. Έτοιμος να τους στρέψη την πλάτη, στην πρώτη 
περίσταση, στην πρώτη αφορμή. Ο πιστός της κατηγορίας αυτής 
ενδιαφέρεται για τον Όμηρο, λ.χ., ενόσω του τον εδίδαξαν στο σχο
λείο. Και μπορεί, αν είναι οπωσδήποτε μορφωμένος ή αν του αρέ
σει να συγκαταλέγεται στους ονομαζομένους διανοουμένους, κάτι 
ν' άχουσε, κάτι να χώνεψε για τη δραματική και την ανεξάvτλητην 
ιστορία που λέγεται «Όμηρος»· μα να είσαστε βέβαιοι πως τον 
ενδιαφέρει περισσότερο και θα συλλογίζεται περισσότερες φορές 
την οδόν Ομήρου. Ο πιστός της χατηγορίας αυτής ανήκει στους 
περισσότερους, είναι πλήθος. Αντίθετα με τον γνήσιο, τον αληθινό 
πιστό, που είναι ο πιο λίγος, ο πιο σπάνιος. Μα η αγάπη του προς 
την ποίηση παρ' όλη της τη φωτεινή γνωριμιά και την ερωτικήν ορμή 
στέκεται σαν αμετάβλητη μέσα του, σχεδόν έξω από τους τόπους κ' 
έξω από τους χρόνους χαι καταντά να έχη τη σιωπή και την αδυνα
μία να παρασταθή και να εξηγηθή στον καθένα, σα να ήταν τα ελευ
σίνια μυστήρια. 

Οι ορθόδοξοι, ας τους ειπούμε, οπαδοί και του ιδανικού που 
είναι η ποίησις, είναι αυτοί. Πάντα λιγοστοί και πάντα με τη θρη
σχεία τους ιερή χαι απαραβίαστη. Είναι καιροί που φαίνονται 
περισσότεροι, χωρίς να είναι, γιατί τα πράγματα αναγκάζουν να 
φαίνωvται χαι άλλοι παραπανιστοί σαν εκείνους. Είναι καιροί που 
φαίνονται πως δεν υπάρχουν, γιατί ζούνε μακρυά από την κοσμική 
επαφή και την επίδειξη. Γιατί οι άλλοι μιλούν, θορυβούν και τους 
πνίγουν. Ακόμη και ποιηταί να είναι και καλλιτέχνες και δημοσιο
λόγοι και δημοσιογράφοι. 

Οι φίλοι χαι οι θαυμαστές της ποιήσεως πάντα υπάρχουν, γιατί η 
ποίησις πάντα ζη στα έργα της και στα δημιουργήματά της σε όποι
αν ιστορική στιγμή και σε όποια περίοδο· έξω από τον τόπο και από 
τον χρόνο. Δεν έχει τίποτε χοινό με το συρμό, με τη μόδα, με μια 
ωρισμένη κατεύθυνση, με μια δοσμένη φυσιογνωμία, όσο κι' αν φαί
νεται πως αλλάζει, πως κυμαίνεται, πως ακολουθεί κάποιες ρεκλά-
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μες, σαν εκείνες που λένε πως λευκαίνουν τα δόντια ή εξαφανίζουν 
τις ρυτίδες, των εφημερίδων. Όσοι μπορούσαν:: να την σκάψετε σαν 
τους τάφους των αρχαιολόγων, ή σαν τα παλήμψιστα να την καΟαρί
ζετε, θα την ευρίσκατε ίδια. 

Ταπεινός με την θρησκευτική μου τη συγκίνηση βάλθηκα να χαι-
ρετίσω κάποτε την αγία Τετράδα της Ποιητικής: 

Όμηρε, Δάντη, Σωξπήρε, Γκu.{τι! 
Βουνό, τετράκορφο το στεφύ.νι, 
Δόξu. κ' η σκιά του κ' η όψη του φτάνει. 
Στη ζωή, στο Οάνατο μη με κλαίτε! 

Όλη η ολιγολογία αυτή και ο συμβολισμός που φτάνουν για το 
στίχο, δεν ικανοποιούν τον πεζό λόγο. Οι απόλυτα κορυφαίοι του 
ποιητικού οίστρου, και θέμελα και αετuJματα, που υπάρχουν πάντ' 
ασάλευτοι στη ζωή και στη γοητεία, στο παρελθόν, στο παρόν και 
στο μέλλον, υποθέτω, είναι εξ: Ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Δάντης, ο 
Σαιξπήρος, ο Γκαίτε και ο Βίκτωρ Ουγκώ. Δεν έπαψαν να συγκι
νούν, να γυρεύωνται και να επηρεάζουν, να έχουν παιδιά και <tπο
γόνους μέσα την ποιητική τέχνη, όπου και όσο αν φαίνεται πως 
μεταμορφώθηκε ακμαία κάθε φορά που του; σιμώνει, ξεπεσμένη 
σα φαίνεται πως μακραίνει c.ιπQ κείνου; η ποίησις. 

Γιατί στον Όμηρο ξαναζούν όλος ο ήλιος μας με όλο το γαλάζιο 
τ' ουρανού μας, το οικειακό και το απλό που είναι μαζί και αχώρι
στα το υψηλό και το αθάνατο. Ο Βιργίλιος, που ενώ βηματίζει και 
συντροφεύει σαν υποταχτικός τον Έλληνα προϊστάμενό του, είναι 
άλλη του η περπατησιά, πρωτότυπη, καμωμένη περισσότερο να 
χορεύη ελεύθερα μ· εμάς. Ο Δάντης είν' ένας από χείνου; και 
καθώς ο ίδιος τους ονομάζει. πρίγκηπε; είναι του τραγουδιού. που 
απάνου απ' όλα τ· άλλα πετάει σαν αϊτός. Ο Σαιξπήρος είναι ο 
μοναδικός που �υτροστά του παραμερίζουν. αρχαίοι και νεώτεροι, 
της σκηνrjς οι προφψες. Ο Γκαίτε, έπρεπε να περάσουν εκατό χρό
νια από το θάνατό του, για να δειχτή, και όχι αχόμα τελειωτιχά, η 
απέραντη μεγαλωσύνη του. Ο Βίκτωρ Ουγκώ, όσο κι' αν μας είναι 
σχεδόν σύγχρονος και δύσκολος να τιμηθή σαν τους άλλους, απ' όλη 
της πατρίδας του τη μεγάλη ποίηση των περασμένων χαι των τωρι
νών, είναι ο ασύγκριτα πλούσιος, ο υπέροχος χαι ο υπέρτερος. Το 
διαλαλούν οι λατρευτές του. κι είν· η αλήθεια αυτή. 

Μέσα στους Εξ η Μούσα ακτινοβολεί, αιώνια, μ· όσα ονόματα 
και μ· όλα σχολικά μαγερέματα κι αν της δοθούν. Όχι γιατί δεν 
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είναι χι· άλλοι ποιηταί που στέκουν στις κορυφές, μα γιατί δε μπο
ρούν να χαρακτηρισθούν καθώς πρέπει αν δεν τοποθετηθούν για να 
βρουν την πηγή τους, στον ίσκιο ενός α.ι-τό τους Εξ αυτούς. Και καλά 
- καλά. ποίηση δεν ορίζεται και δεν υπάρχει έξω από τα προσωπα
που την αποτελούν και τη δημιουργούν. Όλα τ' άλλα είναι λεπτομέ
ρειες και τα κεφάλαια μιας πολυσέλιδης συγκριτικής ιστορίας που
τα καθέχαστά της πρέπει χωριστά να μας απασχολ11σουν αργότερα.
Ποιηταί ξεπέφτουν, λησμονούνται. εξαφανίζονται, αλλά η ποίηση
για όλους χαι σε όλους τους zαιρούς πάντα ζη.

(Το λαϊΥ.ό πανεπιστήμιο της «Βραδυνής», /ΊεριοδιΥ.ιί επιστημ. (Υ.δοση, Φεβρ. -

Απρίλ. 1933). 

ΜΙΑ ΣΙΙΑΝ!Α ΛΓΙΛ ΜΟΡΦΗ 

Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ 

Αμυδρή παρουσίαση 

Α. Αναφορές από το �ιβλίο του Γεώργιου Κρουσταλάκη, 
καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
«Ο Γερων Πορφύριος» 

Ο πατήρ Πορφύριος ( 1906 - 1991) αποτελεί μία από τις σημαντι
·-:ώτερες πνευματιzές παρουσίες του αιώνα μας. Μορφές σαν κι
·.χυτόν παρουσιάζονται στο χώρο της Θεολογίας, της Εκχλησίας,
αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία σπανίως.

Την προσωπιχότητά του, όπως θα δούμε συνέχεια, κοσμούν 
πολλά χαρίσματα. Παρόμοιες περιπτώσεις χαρισματικών ανθρώ
πων σπανίζουν μέσα στην μακραίωνα ιστορία των Αγίων της 
Εκκλησίας. Ο σεπτός Γέρων ήταν μία αγία προσωπικότητα που 
έζησε χαι συνεχίζει να είναι παρών στην περιοχή του θαύματος. 

Όπως παρατηρεί ο Γέρων Παϊσιος (1924 - 1994 ), μία άλλη οσια
κή φυσιογνωμία των ημερών μας, στο περισπούδαστο βιβλίο του 
«Αγιορείται Πατέρες και αγιορείτικα», «οι Πατέρες εκείνης της 
εποχής είχαν πολλή πίστη και απλότητα zαι οι περισσότεροι ήταν με 
λίγα μεν γράμματα, αλλά επειδή είχαν ταπείνωση και αγωνιστικό 
πνεύμα, δέχονταν συνέχεια το θείο φωτισμό( ... ) 

Ο σεβάσμιος Πατέρας είχε το χάρισμα της μοναδικής στον 
χόσμο αγάπης, ένα χάρισμα που είχαν και οι πιο γνωστοί πατέρες 
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στην  Ορθόδοξη ησυχαστική κω τη φιλοκυλική πα\!ϊι.δοση. Οι
Πατέρες αυτοί διuκρίνοvων γιu την απέραντη αγάπη τους προς το 
Θεό και τον συνάνθρωπο, μια αγάπη χ(ι)ρίς όρους και όρια, η οποία
ουνδιάζεται πάντοτε με την άκρα ταπείν(ι)ση ( ... ) 

Το θέμα της σωοη1ς αγωγής και ανc,ιτροφ11ς των πωδιu)ν στην 
οικογένεια αποτελούοε το επίκεντρο της συμf\ουλευτικής του 
Γέροντος Πορφυρίου. ϊ)ωv τον ρωτούσαν οι γονείς: 

- «Τι να κάνουμε, Γέροντα, με το πωδί μυς; Είναι γιομάτο <ινcι
σφάλεια και φοfΗF.ς». 

Εκείνος απιιvτούσε: 
- «Εσείς φέψ:τε εξ ολοκλ11ρου την ευΟί,νη γι' ωη6. Εκ κοιλίc.ι.;

μητρός τού δημιούργησε, με τις κακές μπrιξ1ί σας οχέσεις, όλα ω1τr1-
τα ψυχικά τραύματα και τα ψυχολογικά προf)λήματα, 'ΊΟU Ucι κουβα
λά στη ζωή του. » Επίσης έλεγε: 

- «Ούτε μια φορά δεν πρέπει να σας δουν τu πωδιά οας να τσα
κιίJνεσθε ή vcι υψιίJνετε τον τόνο της φωνής οuς, ο ένας στον 
άλλο ... ». Κω κατέληγε: - «Η αγιότητα των γονέων ού'>ζει τcι παιδιά 
τους. Ένας τρόπος υπάρχει, για να μην έχουμε προβλήματα με τα 
πωδιά μας: η αγιότητα!»( ... ) 

Ο σεβάσμιος Γέρων δεν ήταν όμως μόνο διδάσΥ.αλος του 
Ευαγγελίου, παιδuγωγός των νέων ανθρι()ΠCι)ν χω φωτισμένος από 
τη Χάρη του Θεού σύμβουλος της οικογένεια;. Ί !ταν επιπλέον χιιι 
μία ευαίσθητη. λεπτ11 και ποιητικ11 φύση. Αγαποί1σε τcι ποuλιcι, αγυ.
πούσε τα άνθη. τον συγκινούσε η φύση. Του άρεσε να ξuπν6 τr1 
πρωϊνά και να βλέπη τον �Ίλιο να αναδύεται μέσcι uπό το 1ιέλα
γος( ... ) 

- «Αγαπήστε τη φύση. Ξυπνήστε το πρ(ι)ϊ», προέτρεπε πνευμu
τικά του παιδιά. «να δ11τε το βασιλιά ήλιο να βγαίνη ολοπόρφυρος
από το πέλαγος». Του; παρακινούσε επίσης να Λάθωνται μ..,-ιροστ6 
στη θάλασσα και να στοχάζωνται, να προσεύχοντω. να αφουγκρά
ζωvται τις μυστικές φωνές της φύσης. να ηρεμούν να κάνουν εκδρο
μές. να ανεβαίνουν στα βουνά. να θαυμάζουν τον έναστρο ουρανό. 
να χαίρονται τους αγροί,ς. τα λουλούδια, τα δέντρα. την άνοιξη, το 
χειμc6να, το χιόνι. 

Αυτ1j η ευαισθησία πίστευε πως συντελεί στην :-τνευματιzή zαι 
.ι,υχικιj ωρίμανση του ανθρc6που. πως δρομολογεί μία βαθύτατη zοι
;ωνία με το Θεό ... 

Β. Αναφορές από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιαννιτσιώτη, 
«Κοντά στο Γέροντα Πορφύριο>>. 
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Διδαχές του: 

«Με την αγιότητα αλλάζει ο άνθρωπος, όσο αμαρτωλός κι αν 
είναι, φεύγουν τα ψυχικά τραύματα. Σήμερα οι γιατροί τα λένε 
ψυχασθένειες, ενώ στην πραγματικότητα είναι δαιμονική επίδραση 
και οφείλεται στις αμαρτίες». 

* 

«Ένας άνθρωπος μπορεί να σωθή, όταν μετανοή και τον κατη
γορεί, όχι ο άλλος άνθρωπος απ' έξω, αλλά η συνείδησή του από 
μέσα». 

* 

«Το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπη στις ψυχές μας, αλλά σέβεται την 
ελευθερία μας, δεν θέλει να την παραβίαση. Περιμένει να του ανοί
ξουμε μόνοι μας την πόρτα χαι τότε θα μπη στην ψυχή μας και θα 
την μεταμορφώση». 

* 

«Αν κάποια μέρα», άρχισε να μου λέει ο Γέροντας, «περπατάς 
ήσυχος στο δρόμο σου χαι ιδής τον αδελφό σου να προπορεύεται κι 
αυτός ήσυχα, αλλά σε μια στιγμή αντικρίσεις έναν κακό άνθρωπο, 
να πετάγεται ξαφνικά α..ι-τό υ.ια πάροδο και με ένα μαχαίρι να ορμά 
κατεπάνω στον αδελφό σου, να τον κτυπά, να του τραβά τα μαλλιά, 
να τον πληγώνη και να τον ρίχνη κάτω ματωμένο, εσυ, μπροστά σ' 
αυτό το θέαμα, θα οργισθ�iς εναντίον του αδελφού σου ή θα τον 
λυπηθής; ( ... ) 

«Ε, λοιπόν» συνέχισε ο Γέροντας, «κάθε άνθρωπος, που σε προ
σβάλλει, που σε βλάπτει, που σε συκοφαντεί, που σε αδικεί με οποι
οδήποτε τρόπο, είναι ένας αδελφός σου, που έπεσε στα χέρια του 
κακοποιού διαβόλου. Εσύ όταν αντικρίσης τον αδελφό σου να σε 
αδική, τι πρέπει να κάνης; Πρέπει να τον λυπηθής πολύ, να τον 
συμπονέσης και να παρακαλέσης θερμά και σιωπηλά το Θεό, να 
στηρίξη εσένα, στη δύσκολη αυτή ώρα της δοκιμασίας σου και να 
ελεήση και τον αδελφό σου, που έπεσε θύμα του ληστή διαβόλου κι 
ο Θεός θα βοηθήση κι' εσένα και τον αδελφό σου. Διότι, αν δεν το 
κάνεις αυτό, αν αντιθέτως, οργισθής εναντίον του αδελφού σου, 
αντιτάσσοντας στην επίθεσή του αντεπίθεσή σου, tόtε ο διάβολος, 
που βρίσκεται στο σβέρκο του αδελφού σου, πηδάει και στο δικό 
σου σβέρκο και σας χορεύει και τους δύο». 
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·Ένα όραμα του Διονύσιου Σολωμού

Ο Γεώργιος Μαρτινέλης, Κερκυραίος πυιητής, λόγιος κω 
πατριώτης, αγωνιστής υπέρ της «Ενύ'Jσεως» της Επτανήοου μF την 
Ελλάδα, έγραφε προς εφημερίδα που ασχολείτο με ψυχικc:ί. φων6-
μεvα: 

«Θ' αναφέρω ένα περιστατικό με ήρωFς επίοημίt 1ψόσωπίt. 
Τούτο συvέΒηκε πριν πολλά χQόνια (η επιστολή χρονολογείτο από 
τον Αύγουστο του 1�91) εις την Κέρκυραν, ει; το οπίτι του 
Μαντζάρου, του μεγάλου μουσουργο11 μας κω το (αυυοα πολλές 
φορές και από τον ίδιο και από την οικογένειά του, uJυτε �moρu> να 
εγγυηθώ για την ιυτορικότητά του. 

Μια εποχή ο Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, επήγωνε οτυυ 
Μαντζάρου το σπίτι κάθε r1ράδυ κι έμενε αεί έως τα μεοαvυχτα. 
Μια βραδιά, καθώς κατέβαινε τη σκάλα για να φ11γει κι η σιόρα 
Μαριάννα (η κυρία Μαντζάρου) εκρατούσι-: οτο πανωοκάλι τη 
λάμπα για να του φέξει, μονομιάς ο ΣολωμιSς β6ζει τι; φωνές, 
πέφτει ανάσκελα δύο - τρία σκαλιά, κάθεται στο τελευταίο σαν 
ιυτοσβωλομένος και κτυπώντας σε λίγο δυνατά με την παλάμη του 
το μέτωπό του, φωνάζει Ιταλικά: 

-Ωϊμέ! Πέθανε ο Βούλτσος! •
Όλοι τρέξανε. σ11κωσαν τον παραπατημέvο. τον ανέβασαν

επάνω, τον συνέφεραν. Κι όταν εκείνος συνήλθι• για τα καλά, αφη
γήθηκε ότι είχε ιδεί με τα μάτια του, τη στιγμ11 της }ψίσεuJς του. τον 
συγγεv11 του Βούλτσο (ένα των μελών μεγ6λ11ς οικογενείας της 
ν11σου) να πεθαίνει, την ώραν εκείνην, υτηv ΖάκυνΟο. 

Όλοι  πίστεψαν ότι επρόκειτο για μια νευρικ11 κρίση του 
Σολωμού. Την άλλη ημέρα, όταν έφθασε στην Κέφ:υρα το ατμό
πλοιο της γραμμής από τη Ζάκυνθο. μαθεύτηκε ότι την προηγούμε
νη νι'iχτα, ακριβώς κατά την ώρα που το είχε οραματισ Ο ή  ο 
Σολωμός, ο Βούλτσος απέθανε». 

(L'φημrριΊ)ι1 «LΊ;τιΊ.ι» 25 - 7- /9R/J
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Η ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΙ>ΩΠΟΥ 

ΛΑΤΡΕΥΣΑΤΕ ΤΗ ΖΩΗ 

Τον ω:!μνηστον Διδάσκαλου Αντώνιου Αδριανόπονλον 

Την αρμονία του ανθρώπου προς τον φυσικό νόμο ωνόμαζον οι 
Αρχαίοι Έλληνες Αρετή, διότι αυτή του δημιουργεί την αρίστην 
zατάστασιν την οποία δύναται να έχη. Το πράττειν ό,τι απαιτεί η 
φύσις του ανθρώπου, αποτελεί συμφωνία προς την έκφρασιν της 
δημιουργού αρχής, συνδέεται δε τούτο εκ φύσεως με ευφροσύνη 
zαι ηδονή. Τα ένστικτα, αι φυσικαί ορμαί και επιθυμίαι, εάν είναι 
κατά φύσιν, εξυπηρετούν τας σωματικάς και ψυχικάς ανάγκας του 
ανθρώπου και τον φέρουν εις την εξέλιξιν. Δηλαδ11 η φύσις έχει 
κάμει ευχάριστο ό,τι είναι χρήσιμο για την ύπαρξιν. 

Η κατάπνιξις αυτών των φυσικών εκδηλώσεων στερεί τον 
άvθρωπον από zάθε χαρά της ζωής και zαταστρέφει την δημιουργι
zή αυτού ικανότητα. Συνεπώς σταματά κάθε πρόοδο χαι δημιουυρ
γεί την εξαθλίωσιν της ζω11ς του. 

Η επιθυμία της ζω11ς είναι νόμος φυσικός, συναφής προς το 

ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. Και ο εν ημίν Λόγος, χαθώς και ο 
Νόμος της Φύσεως, υπαγορεύουν την επιθυμία αυτή, διότι, δια την 
zατάστασιν εις την οποία ευρίσχεται τώρα η ψυχή μας, η εδώ ζωή 
είναι αναγκαία, διότι μόνο ζώντες επί της γης αποκτu)μεν γνώσεις 
και εξελισσόμεθα. 

Βεβαίως, ο τελικός σχοπός της εδu) ζωής είναι η λύτρωσις. Αλλά 
δια να επιτευχθή τούτο πρέπει η ψυχή μας να εκδηλώση πρuηα 
όλες τις ικανότητες που επιτρέπει η εδώ ζωή και έως επέλθη τούτο, 
είναι αναγκαία η ενσάρκωσις χαι η επιθυμία της ζω11ς. Όταν δε 
εξαντλ11ση όσες ιχανότητες προσφέρει η ζωή επί της ζωής εις το 
πνεύμα, τότε λυτρούται αυτό εχ των δεσμών της ύλης και η ψυχή 
πετά προς άλλους κόσμους, όπου υπάρχει ευτυχία zαι όπου άρχεται 
άλλη αφετηρία δι' ανωτέρα τροχιά εξελίξεως. 

Δια να δu)ση χανείς εις την ζωή του συνειδητώς ορθή κατεύθυν
σι,ν, πρέπει να γνωρίζη την ζωή του συνόλου της φύσεως, την ζωή 
αυτή που διατηρεί εις την ύπαρξιν όλα τα όντα και στολίζει τον 
zόσμο ολόκληρο με ομορφιά, με αρμονία, με φως χαι λαμπρότητα. 
Πρέπει να αισθανθή χανείς τη ζωή αυτή χαι να την ζήση χαι όχι την 
δυστυχισμένη ζωή, την ποταπή, που διάγομεν. Αυτή η ζωή της φύσε-
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ως είvω κuι η δική μας ζιωi, κω μrυιι εις τι1 πλιιίοιC:ι της πρέ;τπι ν(ι

κινήτω ο άvΟρωπος. ΚινούμεΟυ όμως εμείς έτσι; 'Οzι! Εμι'ίς πηγαί
νουμε αντίθετα προς τας διuτc..ί.ξεις της. ΕντειJΟΕν η ιηiγr.ρουοι;, η 
ψυχική σύγχυσις, η δοκψ(ωία, ο πόνος, η λιίπη, ο <ΠΕVίιγμ6ς κω ιιι 
παράλογοι κοομοΟεωρ�ιι. 

CυρέΟημεν εις την ζωήν αυτή. Να εξιιφανωΟι/ψι:ν δcv δι1νάμε
Οα, Οιότι ούτε με την ιιυτοκτονίι.ι 0(t εξαφανιοΟιJJμrν. ΕίμεΟα λoLJι:<5v 
υποχρεωμένοι αναγκαίως κω (tν(ιποδράστως να ζψ;ωμι'ν, εφ· 6oov 
ενεφυνίοΟημεν ιις την ύπιιρξιν ως ψυχικαί οντι5τητες. 11 λογιr.11 
ι.ιπωτεί νcι ζ11σωμεν την ζω11, να την χαρούμε, να την υγαπ11οωμι', νιι 
την λίηρι:ιJοωμε, να απολαί•οωμε τα αγαΟά της, δι6τι η λογική ωτω
τεί την προσαρμογή μας προς την ανάγκη κω την ωτ6λαυοιν τη; 
ζωής, προς την οποίαν μιι; ωΟεί η ίδω η φί1οι; δια τυ,ν εν<πίr.τωv. 

Να απολαιJσωμι::ν 6μως τυς ηοοvά; ΕΥ.είνα;, που δΕν έzouv ω; 
αποτέλεσμα λύπες κω πόνους, αλλά μα; φι\JΟυν προ; τον προοηή 
σταΟμό της τωριv11ς ζω1jς μας, vu απuλαύσυηιεν τιι <ιγu0(J. ι·r.είνί1 της 
ζωιiς, τα οποία είναι πριιγματικc..ί. κω φέροιJν r.αρπόv. 

11 μεγάλη παρανόησις της ζω11; έγr.ειτω ωψι�uJ; ι:ι; τ<ηΊτσ, 6τι 
οι άνΟρωποι συγχέουν την έννοων του αγαΟοίi κω επιhι<Δr.οuν 
πράγματα, τα οποία εΥ. παρεξηγήσεως φαίvοντω μεν υγαΟc:ί, ω.λc:ί 
δι'ν είναι πραγματικώς τοιαύτα. Και αυτά είναι η επίοειξις, ο πλοιΊ
τος, η δόξα, ω τιμαί, η τρuφ1i, το όργιον, Υ.λπ. τα οποί(ι οιιδέν προ
σΟέτοuν εις την ψuχ1jv και έρχεται ο Οάνατο; με το bρέπ(ινύν τοι· 
και τα <ιφαιρεί. Ενώ πραγματικά αγαθά είναι η σωματικ1j και πνευ
ματικ1j υγεία, αι πραγματιχαί γνώσεις, η σοφία, τα ευγεηj αισθ1j
ματα. 

Αλλά με την επιδίωξιν των φαινομενικu)ν αγυΟuJν, ούτε την 
χαράν τη; ζω1j; μποροί•ν να ω.οΟανΟοίiν οι άνΟρω:ωι ί'.ω ;-:αταλ11-
γουv ακόμη και εις διε<πραμμένας αντιλ1jψει;, αι οποίω ωθούν το 
πνεύμα εις την προσ1μωσιv εις τα ι ιλικά αγαΟά. τιι οποία. δεν ωριj
νοuν την ψυχήν ελευθέρα να αποσπασθ1i από την γην r.ω να φθάση 
εις την λύτρωσιν. 

Αλλά εις τούτο δεν πταίει η ζω11. αλλ' η αμάθεια ;-:αι ω. διεστραμ
μέναι αντιλ1jψεις των ανθρώπων. 1-1 ζωή είναι ειιργετιr.1j δια την 
ψuχιj και εξυπηρετεί την άνοδό της ει; ανώτερα επί.ιεδα ι 1πάρξεω;. 
Εάν δεν uπ1jρχε η ομορφιά τη; αηujς τη; ζω1j;. τη; νεότητος των 
ζιύωv, το άρωμα των ανθέων. δεν θα εγίνετο η αναπαραγωγή r.αι 
έτσι δεν θα 1jτο δυναηj η δια11jρησι; της ζω1jς. 

Η ζω1i είναι αξιοθαύμαστος r.αι πάγκαλο; εzδήλωσις της φύσε
ως και δι · αι•τό αξιοπρόσο:τος. Και το να ζη r.ανείς α:τλώς είναι 
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ωραίον και γλυκό. Είναι ωραίο να ζη κανείς και να βλέπη το φως 
του ηλίου και την ομορφιά της γύρω φύσεως. Δι' αυτό αποφεύγομεν 
όσω μπορούμε τον θάνατο. Είναι ωραίο και γλυκύ πράγμα να 
αισθάνεται κανείς, ότι υπάρχει και ζει, να έχη την αίσθησιν της 
ζωής, η οποία είναι αίσθησις κατ' ευθείαν της συνειδήσεως, χωρίς 
την παρεμβολή των αισθήσεων και του σώματος. 

Προς την ζωή λοιπόν δεν μας τραβά μόνο το ένστικτο της αυτο
συντηρήσεως, αλλά και η ομορφιά της. Αλλά και το ένστικτο είναι 
αρμονικό προς την ομορφιά και την χρησιμότητα της ζωής, διότι όλα 
εις την φύσιν είναι σχετικά και αρμονικά προς άλληλα. 

Αι ελεύθεραι εκδηλώσεις της ζωής εδώ, χωρίς εμπόδια και 
φραγμούς, η αγνότης του σώματος και η υγεία, η καθαρότης της 
διανοίας, η αγνότης και η ευγένεια των αισθημάτων, η τελειοποίη
σις των αισθήσεων, μας φέρουν εις μία ανωτέρα εκδήλωσιν της 
ζωής. Βλέπει κανείς τότε και αισθάνεται την εντατική πληρότητα 
και εξαιρετικώς εξειλιγμένην ποιότητα της ζωής, η οποία τον φέρει 
προς την τελειότητα και την ευτυχία. Τότε, αβίαστα και χωρίς τεχνη
τά μέσα, ασκήσεις και μαγικάς επικλήσεις και επωδάς, εκδηλούνται 
και αι λανθάνουσαι δυνάμεις της ψυχής, που τον φέρουν προς την 
λύτρωσιν. 

Η προς την ζωήν διάθεσις είναι βίωμα Διονυσιακόν και συνίστα
ται εις την βαθεία πίστιν προς την χρησιμότητα και ωραιότητα της 
ζωής και την πλήρη κατάφασιν αυτής. Γνωρίζομεν δε, ότι ο 
Διόνυσος είναι ο λυτρωτής της Περσεφόνης, της ψυχής της γης. 
Αυτός την λυτρώνει από τα δεσμά του Άδου και την φέρει προς τον 
ουρανό και την αθανασία, δια της χαράς εκείνης, η οποία δεν προ
έρχεται από την μέθη των αισθήσεων, αλλ' από μίαν ενθουσιώδη 
εκτόνωσιν της ψυχής προς ανώτ,ερα πνευματικά επίπεδα. 

Όταν ζήση κανείς την πληρότητα της ζωής, τότε ο κόσμος ολό
κληρος εμφανίζεται εις τα μάτια του ολόφωτος, αρμονικός και 
ωραίος. Η λύπη και ο πόνος δεν είναι συμφυά προς την ανθρωπίνη
ζωή, αλλά αποτέλεσμα της αμαθείας και της κακίας. Αντί λοιπόν
να αποφεύγωμεν την ζωή, πρέπει να την βελτιώσωμεν και με την 
διαρκή βελτίωσιν fλ-JιΟρεί να καταστή παραδεισιακή και επί της Γης, 
οπότε δεν θα μπορή πλέον κανείς να δίδη το παράγγελμα 
«φονεύσατε την επιθυμία της ζωής». Είναι μωρό να θέτη ο άνθρω
πος δεσμά εις τον εαυτό του ο ίδιος με τις σκέψεις, τις αντιλήψεις 
και τις πεποιθήσεις του. 

Η ζωή παρέχει απείρους απολαύσεις αι οποίαι την καθιστούν 
ευχάριστη, και αξία να την ζη κανείς. Διατί λοιπόν να στερούμεθα 
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των απολαύσεων αυτών, εφ' όσον αυταί γεμίζουν την ψυzήν μΕ 
χαρά, εάν είναι αγναί και ουδένα βλώιτουν; 

Αι εσωτερικαί ροπαί και επιΟυμίω είναι η φων11 της εντός ημών 
δημιουργικής αρχής της ζωής. Διατί να καταπνίξωμεν αυτήν την 
φωνή, η οποία μας οδηγεί προς τον τελικό σκοπό της ζωής μας; 
Αυτός επιτυγχάνεται, όταν η σκέψις εναρμονίζπω με ιην φωνή 
αυτή και όχι όταν παρακούη εις τας επιταγάς της. Με την ισορρόπη
σιν δε και την εναρμόνισιν της σκέψεως προς την εσωτερική ο(ψή 
και τις επιθυμίες, φΟάνομε εις την εξάγνισιν και των δ(Jο, οπότε 
συντελείται η διαρκής τελειοποίησις του όντος και η δι(ι(_.η�11ς ανιί
ψωσίς του. Οι μη παρακολουθούντες τις υπαγορεύσεις της εσωτερι
κ11ς αυτής φωνής, δηλ. την φωνή της ιδίας αυτών ψυχής, κατ· ανcιγΥ.η 
καΟίστανται δυστυχείς και μένουν στάσιμοι στην πρόο6ο. 

Η εξέλιξις και τελειοποίησις της ψυχικής ατομικότητας κάΟF 
ψυχ1iς είναι απαίτησις της φύσεως, η οποία ωθεί το πνευματιΥ.όν ον 
δια των ενστίκτων και των ορμών προς ανύψωσιν και επιδίωξιν του 
καλυτέρου. Αλλ' η αμάΟεια, η διαστροφή των αντιλήψεu)ν μας και υ 
λα(1ύρινθος, εις τον οποίον έχει εμπλακή ο άνΟρωπος, τον έzαμιιν 
να διαστρέψη τας φυσικάς αυτάς παρορμήσεις και να επιζητή άλλα 
όντα αντ' άλλων. 

Αν αγαπήσωμεν την ζωή, θα.μας αγαπήση και αυτή και Οα μ(ις 
περιβάλλη τ6τε η ομορφιά της, η χαρά της, η ποίησίς της, η ευδαιμο
νία. Η ευθυμία, η άδολη χαρά, η απόλαυσις της �ωής φαιδρύνει τη 
ζω11 και ανυψεί τον άνθρωπον εις την σφαίραν των μακάρων. 11 
χαρά και η τελεία αίσθησις της ζυηiς εξαγνίζει την ψυχ1i Υ.αι την 
αvυψ(όνει εις τους αιθέρας. Η διαρκής χαρά και η αισιοδοξία απο
τελούν τα καλύτερα μέσα της σωματικής, διανοητικής Υ.ω ψυχιΥ.ής 
υγείας και αποτελούν ένα πραγματικό αγαθό, ένα πραγματιzό 
πλούτο, ο οποίος δ·(Jναται ν' αποκτηθή από όλους. Το να συνθλίβω
μεν την ζωή, να την ποδοπατώμεν. να την καταντούμε ένα άχρηστο 
κουρέλι, να την θάπτομεν και να την εξουθενώνωμεν, αποτελεί 
έγκλημα και κατά του εαυτού μας και κατά της θείας ουσίας, εξ' ής 
ωτοτελούμεθα. ΊΌ προς ημάς αυτούς και προς την Υ.αθ' όλου φύσιν 
καθ11κον μας απαιτεί. αντί τούτου, να εντείνωμεν την ζω1i μας, να 
την πολλαπλασιάζωμε, να την καθιστώμεν χαρω:;ηi zαι να την αvιι
ψώνωμε εις φωτεινούς αιθέρας. ΆΕντονη δε ζωή είναι η πλ1iρης 
κινητοποίησης των οργανικών και πνευματιΥ.ών μας δυνάμεων. 
Ούτω η ζω11. εντός του φυσικού ορίου της. γίνεται πλουσιωτέρα. 
ωτοδίδει περισσότερα, ως εάν έζησε κανείς περισσότερο χρόνο. 
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Τις αντιλήψεις αυτές δεν είχον μόνον οι αρχαίοι Έλληνες, οι 
οποίοι έζησαν την χαρά της ζωής, αλλά τις βλέπομεν και εις άλλα 
συστήματα, των οποίων βάσις είναι η ανεξιθρησκεία, η παγίωσις 
του ανθρωπισμού και όλα όσα υπαγορεύει η ορθή αντίληψις των 
πραγμάτων. 

Εις ένα μικρό βιβλίο του Σωκράτη Προκοπίου «Το κομπολόϊ 
του Δερβίση», το οποίον έγραψε μετά μακράς περιηγήσεις εις την 
Ανατολήν και εις το οποίον έχει περιβάλει πολλές ιδέες και γνωμι
κά των Δερβισών, περιλαμβάνει και τα εξής: 

Αφού το σώμα ε{ναι Ναός, που κατοικε( ο Θεός, 
δεν ημπορε{ να νοηθή κλει.σμένος, δ(χως φως. .. 
Μη βασαν(ζ,εσαι λοιπόν και θες ν' απονεκρώσης 
τα μέσα, που τρυγάς χαρές, γιατ{ θα το πληρώσης ... 
Τον Πάνσοφο, που σούδωκε τις πέντε τις αισθήσεις, 
να διορθώσης δεν μπορε{ς και κύτταξε να ζ1jσης ... 
Μύρα, τραγούδια, οι ομορφιές, η γλύκα και το χάδι, 
αν λε{παμε, θα γ{νονταν ο κόσμος μας ρημάδι. 
Στο κτήνος μόνο πρόσεχε να βάλης χαλινάρι, 
μη σε κνλήση τ' άθλιc στη λάσπη καβαλλάρη ... 
και τράβηξε το δρόμο σου, που χάραξεν η Φύσις, 
το μερδικό σου απ' τον Θεού το μέλι να τρνγήσης. 
Με τις αισθήσεις τη ζωή τον κόσμον αφού χορτάσης, 
τότε στην έκτη - της ψυχής - γλυκά να ξαποστάσεις. . .

Βλέπομεν λοιπόν, ότι και οι Δερβίσαι, οι οποίοι είναι οι  μεμυη
μένοι της Μωαμεθανικής θρησκείας, πιστεύουν ότι με την απόλαυ
σιν των φυσικοJν αγαθών της ζωής αναπτύσσεται και η έκτη αίσθη
σις. 

Οι Γιόγκι επίσης, οι οποίοι δεν είναι σαν τους φακίρες, την 
κατωτέραν θρησκευτικήν τάξιν των Ινδιών, απολαμβάνουν των 
αγαθών της ζωής και πιστεύουν, ότι, εάν ο άνθρωπος δεν στερήται 
των αγαθών της ζωής, αλλά ζει συμφώνως προς τας διατάξεις της 
φύσεως, εξελίσσεται. 

Ώστε και οι Έλληνες και οι μεμυημένοι των ανατολικών λαο)ν, 
οι οποίοι ζουν αναμεταξύ των εν πλήρει αρμονία και δεν γνωρίζουν 
ΊΟ'✓ θρησχευτιχόν φανατισμόν, συμφωνούν όλοι, εις το ότι η ιδέα 
του να σκοτώνη κανείς την ζωήν δεν είναι υγιής, αλλά μάλλον εις το 
αντίθετον συμπέρασμα καταλήγουν: «Λατρεύσατε τη ζωή». 



179 

/Υμνος της ζωής 

Του Κωστή Παλαμά 

Ζωή! δεν είναι τίποτε γλυκύτερο στον κόσμο 
απ' την πεντάμορφη ζωή την ηλιοφωτισμένη ! 
Ζωή, κι αν έρχεσαι γοργά κι από χαρές γεμάτη 
κι αν έρχεσαι με βάσανα και μ' έγνοιες και μ' αρρu')στειες, 
ζωή του γέρου και του νιου, της φτώχειας και του πλούτου, 
με της δουλειάς τον ίδρωτα, με της αργίας τη γλύκα, 
με την ειρήνην ήμερη, με τους αγρίους πολέμους 
και μ' όλες τις καλοκαιριές και μ' όλους τους χειμώνες, 
Ζωή, κι όπως κι αν δείχνεσαι, Ζωή κι ό,τι κι αν είσαι, 
αν είσαι πράγμα ή όνειρο, καλή κακή κι αν είσαι 
χαρά σ' εσέ, δόξα σ' εσέ κι αγάπες και τραγούδια! 

(Γα μάτια της ψυχής μυν) 

ΠΡΟΣΕΥΧΙj ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 

Του ΟΡΦΕΑ ( 1300 π.Χ.) 

Ήλιε Μακάριε, Χρυσέ Τιτάνα της αυγής, 
που παντού γύρω τον Κόσμο βλέπεις, ακονσέ με! 
ω τ' ονρανο11 Αιθέριο Φως παν μονάχος γεwιέσαι, 
η κούραση δε σε κρατά, yλνκειά θωριά των ζωvτανών, 
δεξιά σον φέρνεις τη σαπφε(ρινη Αυγή, 
αριστερά τη Νύχτα, ω εσι3 τη φέρνεις 1 

ω Άρχοvτα των εποχών, με τέσσερα πόδια χορε11εις 
γοργός Λεβέvτης, και το φύσημα εις τους ανέμους δι'νεις! 
Πανάλαμπρε. Αχτιδοδότη, Ζωοδότη, Οδηγέ. 
ολόρθος στο άρμα σου, χαρο11μενος κι' όλος φωτιά 
των Κόσμων όλες τις στροφές και τις Μνες δfνεις 
Οδηγητή των ευσεβών σε ό,τι καλό, και των κακών 
ανήλεε Τιμωρέ! Με τη χρυσή σου λύρα 
αρμονικό τον συγκρατε(ς το δρόμο αυτού τον κόσμου! 
Των καλιύν έργων Σημειωτή, Κύρη των εποχών. 
του Κόσμον Κυβερνήτη, Εσύ τον Μνεις την πνοή τον! 
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Κυκλικέ δρόμε από φωτιά, φως, ω όλο φως τριγύρω 
γυρνάς και πας και φέρνεις, παντού φως σπέρνεις, 
ω Στρατηλάτη τη Φωτιάς, τον αυλού μυστικέ παιχτη! 
ζωή και καρπούς φέρνεις, αιώνια ζωή, Αθάνατε Παιάνα! 
Πανάμωμε τον Χρόνον γεννητή, Προστάτη και Πατέρα, 
γλυκέ γαληνεντή, όλοι εσέ θωρούν - μάτι τον κόσμον -
μες στον αιώνιο δρόμο σου χάνεσαι και γυρίζεις 
και στη φυγή σου όλος αχτίδες λαμπερές και φως όλος! 
Ω Δέσποτα πιστέ τον Κόσμον ψηλά στα τρισονράνια 
πάνω απ' όλα, Βοηθέ σε όλα όσα υπάρχουν, 
μάτι τον δι'κιον, Φως της ζωής, ω Ζωή, ω καβαλλάρη! 
με λιγερό μαστίγιο δρομάς και πάντοτε σπρώχνεις 
πάντα μπροστά το άρμα σου, με τέσσερες τροχούς 
τον κύκλο και τις τέσσερες εποχές να μας δίνης, 
ω την ποθητή επιστροφή, ω Αθάνατε Οδηγέ άκον τα λόγια τούτα: 
ευτυχισμένη με το καλό τη ζωή να φανερώνης 
σε όλους μας που είμαστε δικοί σου μύστες ... 

(Ηλίου Θυμίαμα) Μετάφραση: ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΛ ΥΔΕΥΚΗ 

Η ΠΡΟΣΟΧΉ 

Κοιτάξτε εκείνους τους λόφους δείτε το φως που πέφτει πάνω 
τους, δείτε αυτά τα δέντρα, αφουγκραστείτε τη βοϊδάμαξα που 
περνάει· δείτε τα κίτρινα φύλλα, τη στεγνή κοίτη του ποταμού, κι 
εκείνο το κοράκι που κάθεται πάνω στο κλαδί. Κοιτάξτε τα όλα 
αυτά. 

Αν κοιτάξετε από ένα κέντρο, από το Εγώ, με τις προκαταλήψεις 
του, το φόβο του, με τις αρέσκειες και απαρέσκειές του, τότε δεν 
βλέπετε την απεραντοσύνη αυτής της γης. 

Τότε τα μάτια σας είναι καταχνιασμένα, τότε γίνεστε μυωπικός 
και η όρασή σας στρεβλ<Δνεται. 

Μπορείτε να τον κοιτάξετε όλο αυτό, την ομορφιά της κοιλάδας, 
τον ουρανό, χωρίς ένα κέντρο; 

Τότε αυτό είναι προσοχή. Τότε ακούγετε με προσοχή και χωρίς 
το κέντρο, την κατάκριση, την προσβολή, το θυμό, την προκατάληψη 
των άλλων. Επειδή δεν υπάρχει κέντρο σ' αυτή την προσοχή, δεν 
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υπάρχει η δυνατότητα να πληγωΟείτε. Ενά1 όταν υπcιρχει ένα κέvrρο 
τότε αναπόφευκτα ακολουΟεί το πλήγωμα. Τότε η ζωή γίνεται μια 
κραυγή φόβου. 

ΚΙΊΣΝΑΜΟΥΙ'Π (2..'τυχααμοι' 1/ΑΝΩ 2."/111/.Ω/ /, ΙJ, 2..'tλ. 313) 

Μία ξεχωριστή πράξη ανΟρωπισμού 

Πρόσφερε το ένα του νεφρό 
σε συνάδελφό του 

Ως τον Μάϊο του 1992, ο Κ(tθηγητής των Κοινων�κu1ν C.πιί.πημών 
από το Πανεπιστήμιο Colιιn1bi,1 - του παραρτήματος του αμερικανι
κού Πανεπιστημίου ιη Verne στην Αθήνα κ. Δημήτρης 
Καρμοκόλιας ήταν ένας ιδιαίτερα δραστήριος και ζωτικός άνθρω
πος. Αvrιμετώπιζε ένα πρόβλημα υπέρτασης αλλά δεν φαvrαζόταν 
ποτέ ότι ο κίνδυνος για τη ζωή του ήταν τόσο κοvrά. Του το αποκά
λυψε ο νεφρολόγος του, λέγοντάς του ότι πάσχει από 
«σπειραματονεφρίτιδα» και η πλήρης αχρήστευση των νεφρών του 
ήταν θέμα χρόνου, όποτε θα /πρεπε να μπει στη διαδικασία των 
αιμοκαθάρσεων. Πραγματικά, ύστερα από τέσσερα χρόνια γεμάτα 
«αγωνία, φόβο, κατάθλιψη και συνεχή διαπραγμάτευση με το Θεό», 
όπως τονίζει ο ίδιος, άρχισε τις αιμοκαθάρσεις. 

Από τη στιγμή που αρχίζει η διαδικασία της ωμοκάΟαρσης η 
ζωή γίνεται «μαρτύριο». Ο ασθεν11ς δεν ιυτορεί να ταξιδέψει, αφού 
πρέπει τρεις φορές την εβδομάδα να κάνει αιμοκάΟαρση, ί1λλάζει 
πλήρως η διατροφή του. πρέπει να αποφεύγει όλα τα υγρά, κατά το 
δυνατόν, η ενέργειά του φθάνει στο ναδίρ. Και στη διάρκεια της 
αιμ οκάθαρσης έχει τρομερά χαμηλή υπόταση. «Λειτουργούσα, 
αλλά η καρδιά μου το ήξερε» λέει ο κ. Δημήτρη; Κrιρμοκόλια;. 
προσθέτοvrας ότι ο χαρακτηρισμός «ζωvrανός νεκρός» δίνει την πιο 
σωστ11 εικόνα για τον άνθρωπο που είναι υποχρεωμένος να κάνει 
αιμοκαθάρσεις. 

Τι ελπίζει ο άνθρωπος αυτός: «Ελπίζει σε μια πετυχημένη μετα
μόσχευση νεφρού και ώσπου να έλθει, κινητοποιεί κάθε ικμάδα 
δύναμης που έχει για να λειτουργήσει. Για να το πετύχει έχει ανά
γκη ωτοστ11ριξης από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο» τονίζει ο καθη
γητ11ς κ. Καρμοκόλιας. Ο ίδιος βρήκε την υποστήρηξη στο πρόσωπο 
της γυναίκας του Λιλ11ς και έτσι άντεξε επί τέσσερα χρόνια την 
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υγεία του να καταρρέει και άλλους 18 μήνες τη διαδικασία της 
αιμοκάθαρσης, χωρίς πραγματική προοπτική, τουλάχιστον στην 
Ελλάδα. Την ελπίδα του την έδωσε το νοσοκομείο του 
Πανεπιστημίου του Γέιλ, όπου γράφτηκε στη λίστα αναμονής με την 
πιθανότητα να βρεθεί «πτωματικός» νεφρός - δηλαδή από μετά 
θάνατον δότη - μέσα σε τρία χρόνια. Τη σωτηρία όμως του τη προ
σέφερε ο ακαδημαϊκός πρύτανης του πανεπιστημίου La Verne στην 
Αθήνα κ. Jeff Nonemaker! 

«Δημήτρη, έχω δύο νεφρούς, ο ένας είναι δικός σου» δήλωσε 
έτσι απλά, στις 20 Φεβρουαρίου 1997, ο κ. Jeff Nonen1aker στον κ. 
Δημήτρη Καρμοκόλια, στο γραφείο του. Ο άλλος τα έχασε. Δεν 
μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο πρύτανης μιλούσε σοβαρά( ... ) 

Τα λόγια του κ. Nonemaker δεν ήταν κούφια. Όχι μόνον εννο
ούσε αυτό που έλεγε αλλά ήταν και άριστα ενημερωμένος. Το πρό
βλημα του κ. Καρμοκόλια τον βασάνιζε από καιρό. Όταν ο ακαδη
μαϊκός κόσμος του La Verne κήδεψε ένα συνάδελφο καθηγητή, ο 
πρύτανης αναριωτόταν αν ο κ. Καρμοκόλιας θα ήταν ο επόμενος. 
Προσπαθούσε να διώξει τη σκέψη από το μυαλό του αλλά του ήταν 
αδύνατο. Ώσπου μια Κυριακή, τον Νοέμβριο του 1996, στην εκκλη
σία, άκουσε τον πάστορα νc: διηγείται μια ιστορία, για δύο συνταξι
ούχους που πήγαν για ψάρεμα κάπου στην Καλιφόρνια και στην 
κουβέντα ο ένας αποκάλυψε στον άλλον ότι οι νεφροί του δεν λει
τουργούν πλέον και κάνει αιμοκάθαρση, περιμένοντας να βρεθεί ο 
κατάλληλος δότης. Και ο άλλος απάντησε ύστερα από λίγο: «Έχω 
δύο από αυτούς. Θέλεις τον έναν;» ( ... ) 

Ο διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Λαϊκού 
Νοσοκομείου, νεφρολόγος κ. Χαρ. Σταθάκης, αντέδρασε φανερά 
έκπληκτος, σύμφωνα με την αφήγηση του λήπτη, όταν άκουσε ότι 
υπήρχε πρόθυμος δότης, μη συγγενής, έτοιμος να δωρήσει τον ένα 
νεφρό του σε φίλο. Ζήτησε να τον γνωρίσει, συναντήθηκε με τον κ. 
Nonemaker και τον υπέβαλε σε εξαντλητική και σκληρή ανάκριση. 
Το ίδιο έκανε και ο διευθυντής του Μεταμοσχευτικού Τμήματος του 
Λαϊκού νεφροχειρουργός κ. Αλ. Κωστάκης. Πολύ σωστά, γιατί 
είχαν τους λόγους τους για την ανάκριση αλλά και τα ερωτήματά 
τους για την ορθότητα της συγκεκριμένης εγχειριτικής 
«δοσοληψίας». Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να εμφανίζεται 
δωρητής οργάνου εν ζωή, που να μην έχει καμία συγγένεια με τον 
λήπτη. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να πεισθούν ότι ο δότης γν<Δριζε 
τι έκανε, ότι δεν το έκανε εμπορευόμενος τα μέλη του, ότι είχε σκε
φθεί όλες τις πιθανές συνέπειες, ότι ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει 
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όλα τα ενδεχόμενα και ότι ήταν αποφασισμένος. 
Δεν πρέπει να λησμονείται επίσης ότι οι γιατροί δίνουν όρκο 

στον Ιπποκράτη και δεν τους είναι καθόλου εύκολο να καθιστούν 
«ανάπηρο» έναν υγιή για να σωθεί ένας ασθενής( ... ) 

Οι απαντήσεις που έδωσε ο κ. Jeff Nonem,ιker έπεισαν τους για
τρούς. Τα είχε σκεφθεί όλα, η μεθόδευση και οι cιντιδράσεις του 
ήταν απολύτως λογικές και βεβαίως δεν συζητείται η πλευρr't του 
αλτρουισμού. Ί -Ιταν όμως αλτρουισμός, γνώση και λογική μαζί. 
Όπως λέει ο κ. Δημήτρης Καρμοκnλιας, ο κ. Nonemaker «έψαξε 
και βρήκε τις πληροφορίες, είδε ότι δεν θα πάθαινε απολύτως τίπο
τε, εκτός βέβαια από πολλές χαμένες ι6ρες στις εξετr'tσεις κω την 
ταλαιπωρία μιας εγχείρησης βέβαια ( ... ) Επήρε μιαν απόπφuση την 
οποία αταλάντευτα κράτησε επί εννέα μήνες, γιατί τόσο πήρε από 
τη στιγμή που το είπε cί>0που να γίνει η εγχείρηση. Εννέα μήνες 
παρέμεινε αταλάντευτος. Ακόμη και τη στιγμή που πήγε να τον 
πάρει το φορείο για να τον μεταφέρει στο χειρουργείο χuμογελσιί
σε ο άνθρωπος. 

Στις 24 Νοεμβρίου 1997, η «πρωτοφανής στα χρονικά», όπως τη 
χαρακη1ρισε γιατρός, προσφορά του κ. Jeff Nonen1aker, έφθασε 
στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Ο ίδιος και ο Υ.. Δημήτρης 
Καρμοκόλιας εισήχθησαν στο Λαϊκό Νοσοκαμείο για τη μεταμ6-
σχευση. Η εγχείρηση έγινε τηV'επόμενη, 25 Νοεμβρίου, από τον χει
ρουργό κ. Αλ. Κωστάκη και ως σήμερα όλα δείχνουν ότι στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία. Ο κ. Jeff Nonen1aker συνεχίζει χανονιχά τη 
ζωή του. Ο κ. Δημψρης Καρμοκόλιας ξαναγεννήθηχε r:αι αισθάνε
ται για τον δότη του «τεράστια ευγνωμοσύνη, ατέλειωτη»( ... ) 

Σε εξαιρετική φυσικ11 κατάσταση, ο κ. Jeff Nonemaker έδωσε 
συνέντευξη στο γραφείο του στο Πανεπιστήμιο. 

(Ανθολογ11σαμε μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις). 
- Η εν ζωή δωρεά ενός νεφρού είναι μια απόφαση ζωής, ειδικά

όταν ο λtjπτης δεν είναι εξ αίματος συγγενής. Τί εσωτερικές διερ
γασίες έγιναν για να φθάσετε σε αυτήν; 

«Γνωρίζω τον Δημ11τρη από τότε που ήρθα στην Ελλάδα το 1983. 
Τον γνωρίζω ως φίλο και συνάδελφο εδώ στο Λαβέρν. Και είχα επί
σης την ευκαιρία να περάσω κάποιο διάστημα μαζί του και με τη 
γυναίκα του. ένα καλοκαίρι στο νησί της Τήλου. Δεν έχω δει ποτέ 
κανέναν να χαίρεται τη ζωή όπως ο Δημψρης το r:αλωωίρι εr:εί. 
Αυτή η εικόνα έμεινε μέσα μου όλα τα χρόνια. Και όταν αρρώστη
σε, μία από τις πρώτες σκέψεις που έκανα 11ταν ότι αυτός ο άνθρω
πος δεν θα μJτορούσε να ξανακάνει διακοπές στην Ttiλo, κάτι που 
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ήταν τόσο σημαντικό γι' αυτόν. Η σκέψη τριβέλιζε το μυαλό μου. 
Μετά, τυχαία έμαθα για δύο ανθρώπους που συναντήθηκαν στην 
Καλιφόρνια, ο ένας απεκάλυψε στον άλλον ότι κάνει αιμοκαθάρ
σεις και εκείνος προσφέρθηκε αμέσως να του δώσει τον ένα νεφρό 
του». 

- Πρόκειται για την ιστορία που ακούσατε στην εκκλησία από
τον ιερέα; 

«Ακριβώς. Άκουσα την ιστορία και η πρώτη μου αντίδραση 
ήταν: «Ωραία ιστορία». Και εδώ προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτι
κός γιατί μόλις κάποιος αναφέρει κάτι περί Θεού, οι άλλοι κοιτούν 
προς την αντίθετη κατεύθυνση». 

- Πιστεύετε στον Θεό;
«Ν�ι, πιστεύω. Αλλά ενώ πολλοί είναι έτοιμοι να πουν ότι όλο

αυτό έγινε για θρησκευτικούς λόγους, δεν έγινε έτσι. Μπορεί η 
κινητήριος δύναμη να ήταν η συνείδησή μου ή η φων11 του Θεού 11 
όπως αλλιώς θέλουν να το ονομάσουν, αλλά δεν ήταν θρησκευτικός 
ο λόγος. Προήλθε από μέσα μου γιατί, ό,τι και αν ήταν, δεν μπορού
σα να απαλλαγώ αι-τό τη σκέψη της κατάστασης του Δημήτρη και 
αι-τό την ιστορία που άκουσα στην εκκλησία. Απασχολούσαν συνε
χώς το μυαλό μου». 

- Ήσασταν πολύ στενοί φίλοι με τον Δημήτρη;
«Συναντιόμασταν κοινωνικά μερικές φορές τον χρόνο αλλλύ. δεν

είχαμε στενή φιλία». 
- Δεν ήσασταν δηλαδή καρδιακοί φίλοι.
«Όχι, όχι, καθόλου. Στην πραγματικότητα υπήρξαν φορές που

είχαμε έντονες αντιθέσεις χαι τριβές για θέματα του πανεπιστημίου. 
Δεν ήταν «πρέπει να το χάνω αυτό για τον καλύτερό μου φίλο» ( ... ) 

- Ποιές ήταν οι σκληρές ερωτήσεις που σας έκαναν οι γιατροί
όταν σας «ανέκριναν»; 

«Ο δρ Σταθάκης ήθελε να μάθει κατ· αρχήν αν ήμουν πλούσιος ή 
φτωχός. Τη θεώρησα αστεία ερώτηση τότε αλλά όταν το ξανασκέ
φθηχα αργότερα χατάλαβα ότι είχε νόημα γιατί υπάρχουν περιπτώ
σεις ανθρώπων που πουλάνε τα όργανά τους για να βρουν χρήματα. 
Νομίζω ότι ήθελε να τελειυJσει αμέσως με αυτό το Οέμα αλλά εγώ 
αιφνιδιάστηκα που το ρώτησε τόσο ανοιχτά. Και μετά έχανε ερω
τήσεις για την οιχογένειά μου και τα παιδιά μου και τι θα γινόταν 
αν χάτι συνέβαινε σε ένα από αυτά ( σ.σ.: έχει δύο, πανεπιστημιαχής 
ηλικίας) και χρειαζόταν κάποιο όργανο. Το ίδιο και για τη γυναίκα 
μου. Του είπα τα ίδια που είπα και σε σας από τις πληροφορίες που 
περιήλθαν σε γνά>ση μου. 'Οτι, δηλαδή, μέσα σε κάποιο χρόνο θα 
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μπορούσαν να βρουν όργανο για μεταμόσχευση στις I ι Ι ΙΛ 11 uv κ(ιτι 
συνέβαινε στα παιδιά μου, η γυνuίκu μου (Ι(ι μπορούσε vu ι'ίνω 
δότριά τους. Την ξέρω ι.ψκετά κuλc� και Ou Το r.κuνε. Μ ι:τϊι την 
συνάντηση με τον δρα ΣταΟάκη, ϊιρχιοα vu γοϊιφω το ημερολ6γι6 
μου. Ί -Ιθελα η γυναίκα μου να το διαβάσει ως ι:κrίνο το οημι'ίο κω 
μετά να της μιλήσω. Ί /Οελu να καταλάβι:ι το κίνητρό μο11. 'Ετσι μω 
μέρα που Είχu κάποια συνάντηση της έδωσ(ι να διαβάοΕL το ημι'ρο
λόγιο .. 12ίπε uργότερα ότι μόλις άρχισε νιι διαβάζΕL το ημιvολ6γιο, 
προτού φΟάσει στο τέλος, 11ξι:οε τι r.πρόχrιτο να γίνrι. «Δrν 11,.JιΟ
ρσύσα ούτε να το τελει(Δσω. Μ' έκανε να κλιιίω» είπε. Λργ6πρr.ι 
ετοίμασε μια κασr.τα μαγνητοφίJ)VΟυ γω μrνu. ΓΙ εριι:ίχΕ τις σΥ.έψΕις 
της όταν δι(ιβαζε το ημερολόγιο κω εξrφραζι' την κω(.ιν6ηοη γιι.ι 
την απόφασ11 μου». 

- Αντιλαμβάνομαι ότι σας ση1ριξε παρά τους φι)βους της.
«Με στήριξε τρομερά». 
- Δεν προσπάθησε να σας πείσει να μην το κάνετε;
«Όχι καΟόλου». 
- ΊΌ συζητήσατε με τα παιfιιά σας;
«Τα παιδιcι μου δεν 11ξερrιν τίποτα ως την ημέψ.ι ιιποφοίτηση; 

της κόρης μοιι από ένα κολέγιο στην Πενσυλβάνι(ι τον πι:vrωμrνο 
Μάιο. Ί-Ιταν και τα διJο παιδιά εκεί κιιι τοι1ς είπrι 6τι 0(ι (κ(ινα μω 
σοβαρή αποκάλυψη. Κοιτάχτ'11καν μετυξύ τοι,ς κιιι c5Ηιν το ι•ίπu 
έβγαλαν ... ανι1στεναγμό ανακοιJφισης. «Αυτό είνω 6λο, μ.Jι(ψπϊι: 

ομίζαμε ότι πεΟαίνεις ή κάτι ... πραγματικά φοβερ6» 1·ίπ<1ν. Κω 
μπά πρόσθεσαν: «Βεβαίως. γιcιτί όχι: Φαίνεται 611 ξέρι•ι; τι 
κάνεις».  Α νακουφί στη καν που επρ6;.,:ε ι το μ6νο για μια 
μεταμόσχευση». 

- Αισθάνεστε ότι είναι υπερήφανοι για σας τώρα:
« αι, και οι δύο μου έστειλαν πολύ ωραία γράμματα λέγοντιι; τι 

αισθάνονταν. Μιλούσαμε και στο τηλέφωνο αλλcι έσπιλαν ;.,:ω ω•1<:i. 
τα πολύ ωραία γράμματα. Και συναντηΟ1jκ(ψε ξανcι ;.,:c.ιι μιλ1jσc.ιμε 
και πάλι από τότε. Είνω ωραίο. Δεν είναι ότι έ;.,:ανα ;,:άτι για το 
οποίο αισθάνθηκαν u;τερ11φανοι. Είμαι χαρούμενο; για την αντί
δρασ11 τους και για το παράδειγμα που δίνεται. ελπίζω. σε αυτοι;;. 
ΊΌ αισθάνθηκαν χαι οι ίδιοι και στην άδεια οδ11γηση; που έχοι.•ν 
στις: ΗΠΑ δηλώνοι•ν δωρητές σώματος. Είναι μια ωραία 
χειρονομία». 

- Θα το ξανακάνατε αν μπορούσατε;
«Ναι. θα το ξανάχανα». 

«ΤΟ ΒΙΙ.\!Λ» 2161998 



ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

- Κύριε, είπε ο Δικαστής,
σου δίνω πίσω τη Δικαιοσύνη σου,
που μου είχες εμπιστευθή
για να κρίνω τους ανθρώπους.

- Κύριε, είπε ο Δάσκαλος,
σου δίνω πίσω τη Διδαχή σου,
που μου την είχες εμπιστευθή,
για να φτιάχνω ελεύθερους ανθρώπους.

- Κύριε, είπε ο Ιερέας,
σου δίνω πίσω τον Λόγο σου,
που μου τον είχες εμπιστευθή
για να ζητώ την ψυχή των ανθρώπων.

- Κύριε, είπε ο Στρατιώτης,
σου δίνω πίσω το ξίφος σου,
που μου το ι,ίχες εμπιση:υθή
για να πολεμώ τους εχθρούς.

- Κύριε, είπαν και οι τέσσαρες,
σνχώρεσέ μας
γιατί όλοι μαζί,
τούτον τον καιρό,
σ' έχουμε προδώσει.
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ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

της Ακαδημίας Αθηνών 
Έτος 1968. Η Ελλάδα είχε δικτατορία. 
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ 

Ο ενάρετος άνθρωπος δεν αισθάνεται εχθρότητα για κανένα 
άνθρωπο. Υπάρχουν όμως ενίοτε άνθρωποι, που τον εχθρεύονται. 
Για την αντιμετώπισή τους ο Δάσκαλος Όμρααμ Αίβu.νχώφ κu.ι ο 
φιλόσοφος Πλάτων Δρακούλης συμβουλεύουν να τους u.ντιμετωπί
ζουμε με αγάπη και φιλία. 

Για να προφυλαχθείτε από τους εχθρού σας, να τους αγαπάτε. 
Αν τους απεχθάνεστε ή τους περιφρονείτε ή τους μισείτε, η αύρα 
σας σκίζεται και από τις σχισμές αυτές αρχίζει μια επικοινωνία με 
ό,τι είναι αρνητικό, βλαβερό μέσα σ' αυτούς, και έτσι δέχεστε τις 
κακίες τους, το μίσος τους, που, όταν μπουν μέσα σας, αρχίζουν να 
σας καταστρέφουν. 

Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς έλεγε: «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών». 
Ο Ιησούς γνώριζε αυτούς τους μεγάλους νόμους, ήξερε πως, όταν 
απεχθανόμαστε κάποιον, το δηλητήριό του μπαίνει στην αύρα μας 
και γινόμαστε τρωτοί. Για να προφυλαχθούμε πρέχει να μπούμε 
μέσα στο απόρθητο φρούριο της αγάπης. Η αγάπη είναι η μεγαλύ
τερη προστασία εναντίον των εχθρών. 

Ο. Αίβ. (Τόμος XXIV, σελ. 35 - 36) 
* 

.

Αν ο Ιησούς είπε ότι πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, 
το είπε για να μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερώνεται από τις αρνητι
κές σκέψεις και τις μνησικακίες που τον διαλύουν. αι, αυτός είναι 
ένας καταπληκτικός νόμος ... Η συγγνώμη ελευθερώνει εκείνον που 
υπέστη το κακό, που αδικήθηκε, που συκοφαντήθηκε, δεν ελευθε
ρώνει όμως εκείνον που διέπραξε το λάθος. Για να ελευθερωθεί ο 
ένοχος, πρέπει να επανορθώσει. 

Ο. Αiβ. (Το βιβλίο της θεϊκής μαγείας, σελ. 51) 
*** 

Δεν αμφιβάλλω ότι εξαποστέλλονται εναντίον σου στοχασμοί 
δυσμενείας. Ο μόνος τρόπος να αμυνθής και ματαιώσης την επιρ
ροήν των είναι να εξαποστείλης στοχασμούς φιλίας. Η στοργή είναι 
στοιχείον ισχυρότερον της εχθρότητας και επομένως ο φίλιος στο
χασμός σου εκτροχιάζει τον προς σε εξαποστελλόμενον δυσμενή 
στοχασμόν και τον παρεκτρέπει της εναντίον σου φοράς του. 

Όσα δίκαια παράπονα και αν έχεις εναντίον οιονδήποτε, μην 
τον κηρύξεις εχθρόν σου. Είναι τούτο λίαν επικίνδυνον. Νοερώς 
κήρυξέ τον φίλον σου. Αν το κηρύξεις εχθρόν σου, θα ελκύσεις 
προς τον εαυτό σου ρεύματα εχθρότητος από παντοίας γωνίας του 
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Σύμπαντος. Αν τον κηρύξεις φίλον σου, το σθένος σου πολλαπλα
σιάζεται. 

Π. Δρακούλης (Στοιχε(α Βιονομ(ας, Ξ) 

Παροιμίες: 

-Αν θες να κάμεις δυο καλά, κάμε καλό τον εχθρού σαν.
- Όπου σαν κάνουν κακό, κάνε καλό.
«Χρη μη το κακόν δια κακού αμύvεσθαι» (Αρχα(α παροιμ(α)
«Εάν πεινά ο εχθρός σαν ψώμιζε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν»

(Παροιμ(α Σολομώντα, ΚΕ� 21) 

ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Τα όσα έχαμες καλά 
στο νου σου μην τα βάνεις 
σκέψου μονάχα πιο πολλά 
μη σ' έπαιρνε να κάνεις. 

Λαϊκή σοφ(α («Ν. ι·στfα», 1937, σι:λ. 339) 
* 

Στον άνθρωπο ο άνθρωπος ιερός. 
Κ. Πu.λαμύ. («Δr:ιλο( κω σκληρο( στ(χοι» αρ. 22) 

* 

Ο μέγας Διδάσχαλος έλεγε στους μαθητάς του: «Μη λησμονείτε 
ότι εις ουδένα ανήχετε χαι ουδείς σας ανήκει. Σκεφθείτε ότι μία 
ημέρα θα εγκαταλείψετε αιφνιδίως τα πάντα του κόσμου αυτού. 

Π. Γίογκανάντα («Η αvτοβιογραφ(α ενός γιόγκι», αελ. 424). 
* 

Τί.ιι:οτα δεν μπορεί να είναι ωραίο, εάν δεν είναι αληθινό και 
σύμφωνο με τους φυσικούς νόμους. 

/. Β. Γκα(τε (Σvνομιλ(αι Έκκερμαν με τον Γκα{τε, σελ. 63). 
* 

Η χαρά είναι το μισό της αγιότητας. 
Παροιμ{ο. Τσέχικη (Σ Σκαρτσή, «Η παροιμ(α.,, σελ. 175) 

* 

Ουδέν απόλλυται διότι το παν μεταμορφούται. Όταν ακούτε τη λέξη 
θάνατος να εννοείτε μεταμόρφωση. 

Σπύρος Νάγος (Ο κάτοικος τον Σύμπαντος). 
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Έδωκε ο Θεός τη λ11πη οτο δέντρο κω ξερuί:Jψε· έδωχr <πην 

πέτρα κι έοκωπ· έδωχε στον άνθρωπο και την υπέμεινf. (ΛωκιίJ 
,<1115πης πϊωης y{yvετ' ωτρός χρόνος». Δ(φιλου (Λv() 2:τοβαι"οι•, Ι'Κ/1, 25) 

ΚάΗε πράγμα που γίνεται, γίνιται i')ίκαια· αν το :;τα{)υκολυυΟή
σεις αυτό με προσοχή, Ηα το νοι<i}σης. Δεν εννοd) μόνο ότι '(ίνιται 
σύμφωνα με τη φύση των πραγμάτων, αλλά και σιΎμφ(1νu με το 
Μκαιο, σαν νu μοίραζε κάποιος στον κα(-)ένα εκείνο που του uξί
ζει. 

Μάι,/χοιι Α ιφηλίοιι (Γιι Ης J:Ίιι•τόv, Λ, ι). 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ 

Σας παρακαλούμε συστ�1σατε τον « Ιλισό» σ ενα 
συνάνθρωπό σας, που έχει πνευματικά ενδιαφέροντα. 

Ίσως δε γνωρίζει ότι υπάρχει ένα τέτοιο περιοδικό. 
Θα τον ωφελήσετε. 

Θα του προσφέρετε έμ.,-ιρακτα την αγάπη σας. Ας ανα
ζητήσει και τα τεύχ η των τελευ ταίων πέν τε ετών. 
Υπάρχουν στα γραφεία της θεοσοφικής Εταιρείας. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Βουκουρεστίου 25, 106 71, Αθήνα 

Τηλ. 36 20 702 - 36 10 96 Ι 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 

Είσοδος Ελευθέρα - Ώρα 8 μ.μ. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

5 Δευτέρα 

6 Τρίτη 

8 Πέμπτη 

9 Παρασχευή 

12 Δευτέρα 

13 Τρίτη 

14 Τετάρτη 

15 Πέμπτη 

16 Παρασκευή 

19 Δευτέρα 

20 Τρίτη 

22 Πέμπτη 

23 Παρασκευή 

29 Πέμ,,τη, 

30 Παρασκευή 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2 Δευτέρα 

3 Τρίτη 

4 Τετάρτη 

5 Πfμ,,τη 

6 Παρασκευή 

9 Δευτέρα 

Κ. ΜΕΝΛΟΣ, Π. Αναγνώστου: Πώς αποκτάται η συνεί

δησις ανωτέρωνκόσμων - Εισαγωγή. 

ΗΛΙΟΣ, Θ. Καφετζόπουλος: Μυστική Δοξασία. 

ΑΠΟΛΛΩΝ, Γ. Σιβρής: ΕσωτερικήJΤ{)ΟΟέ)Ύισιςστο 

πνευματικό ιδεώδες. 

ΑΛΚΥΩΝ, Α. Κωστοβασίλη:Περί Διαλογισμού. 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, Κ. Γρηγοριάδης: Νοημοσύνη και 

Περιβάλλον. 

ΗΛΙΟΣ. Μ. Γρηγορίου: Ο Συμβολισμός του Κα!:ίρέφτη. 

ΜΠΛΑΒΑ ΤΣΚΥ, Μελέτη στο κλειδί της Θεοοοφίας. 

ΑΡΤΕΜΙΣ, Χ. Καμαρωτάκης: Πνευματι.κάοράματα και 

στόχοι της Σ τ. ΑΡΊΈΜ ΙΣ. 

ΑΛΚΥΩΝ, Κ. Ιωαννίδου: Περί Προσευχ1jς. 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, Π. Αναγνώστου: Πώς αποκτάται η συνεί

δησις ανωτέρων κόσμων. Η εσωτερική γαλήνη ή εσωτερι

κή επιστήμη. 

ΗΛΙΟΣ, Θ. Καφετζόπουλος: Μυστική Δοξασία. 

ΑΠΟΛΛΩΝ, Η. Ζάραγχα: Η αρχαία Τραγωδία Ύβρις 

και Κciθαρσις. 

ΑΛΚΥΩΝ, Θ. Κατσιφής: Το «ΕΓΩ» του Κρισναμούρτι. 

ΑΡΤΕΜΙΣ, Η. Κίμος: Η ΚαUαρή - η Αληθινή -Πνευμα

τική Θρησzεία.(μέρος Ίον). 

ΑΛΚΥΩΝ, Κ. Γρηγοριάδης: Ήλιος χαι αρμονία. 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, Α. Κυχηοβασίλη: Νους - Σκέψις. 

ΗΛΙΟΣ, Η. 'Ζ/2..ρυγι.α: Τα μυσrήρια ;ι.σ.ι το μυηταό σύστημα 

στην αρχαία Ελλάδα. 

ΜΠΛΑ/3Α ΤΣΚΥ, Μελέτη στο ;ι).ειδί της Θεοσοφίας. 

ΑΠΟΜΩΝ, Γ. Σιβρής: Η οδό; Π{Χ); την Μύηση (μέρος !ον). 

ΑΛΚΥΩΝ, Α. Κυχποβα.σιλη: ΠαρελΟόν -Παρόν - MOJm. 

Κ.ΜΕΛ/ΛΟΣ, Π. Αναγνu'ιστου: ΠιiJς α.ποχτάται η συνcίδη

σις ανωτ:έρυΝ zόσμ.οΝ - Προπc1.ρω:τ1-ευή - Φωτισμός - Μύηση. 



Τρίτη 
12 Πέμππ1 

13 Πι1ριωκι:υή 

ΙΗ Τιτι'1(..Jnt 
1 () Ιlέμππ1

20 Πιφιωκι:υ1j 
23 Διυτέρα 

24 Τρίπ1 

26 Πέμπτη 

27 Παραοκι:υή 

30 ΔΙ'UτέιΗι 

ΔΕΚΕΜΒι•ιο� 

Ι Τρίnt 
2 Τετάρτη 
3 Ιlέ1υτπ1 

4 Ιlαραοχι:uιj 
7 Δευτέρα 
Η Τρίπ1 
10 Πέ1υτπ1 

11 Παραοκεu1j 
1-4 Δευτέρα

15 Τρίπ1 
16 Τετάρπ1 
17 Πέιυττη 

1 S Παραοκει•1j 

1 <) 1 

ΗΛΙΟΣ, Θ. ΚωρετζΩπουλος: Μυστική Λοξω1ίι1. 
ΑΡΓΕΜΙΣ, Χ.Κι-4uφωτcί.Υ.11ς:11 Ατ(_)(.ιπ6ς του Μ11Οητοιi 
(μέρος lov). 
ΑΛΚΥΩΝ, Ε. Ζιψπούρα: Τ11 τρία οημιίι1 η1ς ωιιλι:υUέ
ρωσις. 
ΜΙΙΛΑΒΑΤΣΚ Υ, Μιλι'τη οτο κλι:ιhί η1ς Θί'Οοοφίιις. 
ΑΠΟΛΛΩΝ, Α. Κωοτοf\ωιίλη: Η αγιί.πη ι1πι:λιυΟΙ'{_Η/ινΗ 
κω λυτρu'ινει. 
ΑΛΚΥΩΝ, 13 . Κ11ρκ11ντζιSς: Περί «Μuοπ1ιιίων». 
Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, Χ. Μπrί.{_)ακλης: Απ6 π1v αγν6τητι1 Π{_)ος 
η1ν φι,ιτιση. 
ΗΛΙΟΣ, Α. Νικολαzάκη: Αuτογνωοίι1 ,.ω Αυτοπιψατή
ρηοη. 
Af>TEM ΙΣ, Κ. Ιωιινvί/)ου: 1-1 Ζω1j zω η Διhωιzυλία του 
Κουμφούκιου. 
ΜΚΥΩΝ. Μιψί.ιι ΜελιοΟ<!{_)(mούλσυ: Το τι:λι-·υτιιίΩ ηιu:(_)()λι>-
γιοτου Κ{_)u1νcηιούι11ι. Ο Μέγας Δ(ωzαλος μιλι'1ι:ι γιιι η1 
ζω1j κω τΩ Οάνιιτο. 
Κ. ΜΙ.:Λ/ΛΟΣ, ll. Αvαγνώοτου: ΙlύJς ιmοκτιί.τω η ουνι:ί
δησις ανωτέρω,· κΩομων - Αποτέλεομα -Ό{_)οι ι:οωπρι
ομού - Διι\ριωη · Ενόραm1. 

1-\ΛΙΟΣ, Θ. Καφι:τζόποuλο;: Μυοτιzιj Δοξωιία. 
ΜΠΛΑΙ3ΑΤΣΚΥ. Μελέnt οτο κλι:ιδί π1ςΘωοοφίιις. 
ΑΠΟΛΛΩΝ, Γ. Σιflρ1jς: Η υοος Π{_>ο; την Μύηση (μέρος 
2ον). 
ΑΛΚ ΥΩΝ, Α. Κυχποf¾ωιλη: Χιχ\νος και Μετcηu\(_)(Γ,ωση. 
Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 13. Καρκαvτζ6ς: Τζιορvτc.ίνο ΜπρΩύνΩ. 
ΗΛΙΟΣ, Ε. Κιrτσιίκη: ΑνΟρύmιvοι τύποι στον Μου[Χί.βγιεφ. 
ΑΡΤΕΜΙΣ. Χ. Καμt!{_)(ιJτάzης: Η Ατριmι\ς του ΜαUητού 
(μέρος 2ον). 
ΑΛΚΥΩ . Ι-1. Ζάραγzα: Γνωοτιzοί. 
Κ. Ι'ν!ΕΛ/ΛΟΣ. Π. Ανιιγνώστου: Πώ; αποzτ(ιτηι η συνεί
δηοι; ανωτέψ,Jν κι\ομων. Κέντρα ωωτεuιομοιi · Όργανα 
Τοάzοα; • Αοτ(_)ικιj όρcιm1. 
ΗΛΙΟΣ. Θ. Καφπζ6ποuλΩς: Μι•σιz1j Δοξαοία. 
ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ. Μελέπt στο zλειδί τη;Θι:οοοφία;. 
ΑΠΟΛΛΩΝ. Κ. Ιωαννίδου: Το έργο των ΑγγελιzιίJν 
δυν(ιμεων. 
ΑΛΚΥΩΝ. Θ. Κατσιφ�jς: Η φύ.οοοφία του Κρι σναμούρτι. 



ι Μεταξύ μας t--1---

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του της Θεοσ. 
Εταιρείας Βουκουρεστίου 
25, α' όροφος Κωδ. Ι 06 71, 
είναι ανοικτά κάθε μέρα 
από 10.30 - 1, εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 
Παρακαλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομική 
επιταγή προς: Περιοδικόν 
" Ι Λ ΙΣ Ο Σ "  
ΒΟΥ ΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25' 
106 71, Αθήνα. 
Επίσης αποστέλλετε με 
τραπεζική επιταγή μόνον 
εις: 
Θεοσοφική Εταιρεία, 
Βουκουρεστίου 25, 106 71 
Αθήνα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος:Παν.Βλαχό:π:ουλος 
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη 
Ιωάννινα: Ελευθ. Τζομάκας 
Κέρκυρα: Κάρολος Α γιούς 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λάρισα: Ισ. Φελλούς 

αύ:π:λιο: Χαρ. Μ:π:άρακλης 
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάκης 
Ρόδος: Αντ. Βεργωτής 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 
Χανιά: Εμμ. οδαράκης 
Κ ύ:π:ρος: 
Αθαν. Πα:π:αδό:π:ουλος 
Λ. Γρ. Αυξεντίου 29 
Μέγαρο Δί:π:α 456 
Τ. Τ. 6021, Λάρνακα 
Τηλ. 046545 1 1 (Οικίας) 

Στοιχειοθεσία Εκτύπωση & ΒιΒλιοδεσία: 
Τ υπο Κίνηση Α. ΑλείΞοπούλου 
Σόλωνος 36, Κολωνάκι ΑΟ�να ι 06 73 
Τηλ.  & Fax: 36 36 969 & 5726 760 



Εσωτερικός Βουδδισμός 
Α. P.Sinnet 

Ο ''Εσωτερικός Βουδδισμός" βασίζεται στις περίφημες επιστολές που 
έφθασαν στα χέρια του συγγραφεα από τους Διδασκαλους της Μεγάλης 
Λευκης Αδελφότητας το 1880. 
Οι Διδάσκαλοι Μ. και Κ.Χ. αποκαλύπτουν με μεθοδικότητα μία διδασκαλία 
που παρομοιάσθηκε ως η πιο πιστή σύνοψη της "Μυστικής Δοξασίας". 
Οι πολλαπλές αναφορες της Ελενα Πετροβνα Μπλαβάτσκυ στον 
'Έσωτερικο Βουδδισμό" και το εξαιρετικό του βάθος κατεστησαν το 
βιβλίο αυτό θεμελιώδες, ήδη από τα πρώτα έτη της υπάρξεως της 
Θεοσοφικης Εταιρείας, στην συνειδηση των μελων της. 
Το βιβλιο θεματολογικά αναφέρεται: Η απομόνωση της ανατολικής γνω 
σης • Οι Αρχάτ και οι ιδιότητές τους • Οι Μαχάτμα ♦ Κατώτεροι Γιόγκι 
• Απόκρυφη εκπαίδευση • Ο μεγάλος σκοπός • Εσωτερική κοσμογονία
• Αναλυση του ανθρωπου • Οι επτά αρχες • Εσωτερικές απόψεις για
την εξέλιξη • Η αλυσίδα των σφαιρών • Η σπειροειδης πρόοδος • Τα
κατώτερα βασίλεια • Η ομοιομορφία της Φύσης • Φυλές και Γύροι • Ο
επταδικός νομος • Αντικειμενικές και υποκειμενικές ζωές • Παλαιότερες
φυλές στη Γη • Κατακλυσμοί • Ατλαντίδα και Λεμουρια • Ο κυκλικός
νόμος • Κάρμα • Η διαιρεση των αρχών κατά τον θάνατο • Η πρόοδος
της ανώτερης δυάδας • Η ύπαρξη στο Ντεβαχάν • Το Αβίτσι • Το αστρι
κό κελυφος • Τα στοιχειακά • Μέντιουμ και κελύφη • Αυτοκτονίες και
ατυχηματα • Επιζωσες τασεις • Η πρόοδος του κυριου Κύματος •
Συσκοτίσεις • Οι γειτονικοι μας πλανήτες • Διαβαθμίσεις της πνευματι
κοτητας • Πρωιμα ανεπτυγμένα Εγω • Το καλο και το κακό • Το απο
φασιστικο σημειο • Πνευματικοτητα και διανοητικότητα • Η έκτη αισθη
ση ♦ Προνοια για όλους • Σπάνιες περιπτωσεις • Ο εσωτερικός
Βουδδας • Μετενσαρκώσεις των μυστών • Οι επτά Βουδδες των μεγα
λων φυλων • Διδασκαλιες της Βεντάντα • Σανκαρακάρια • Η αναμόρ
φωση του αποκρυφου συστήματος στο Θιβετ • Το κατωφλι του Νιρβάνα
• Παρά-νιρβάνα • Βούδδας και Νιρβάνα • Η κατάκτηση του Νιρβάνα
απο τους Μυστες • Η επιδιωξη της αληθειας • Ημέρες και Νύκτες του
Βράχμα • Το ηλιακο σύστημα • Η μεγαλη Πρωτη Αιτια • Η αιωνια κυκλι
κη πορεία • Αντιστοιχίες της Εσωτερικής Δοξασιας με την ορατη Φύση •
Ελευθερη θέληση και προγνωση • Η καταγωγή του κακού • Η προέλευ
ση των παντων • Η εσχατη διαλυση της συνειδητότητας • Ατομικότητα
και προσωπικοτητα • Η Ψυχη και το Πνευμα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Ταχυδρομικη Διευθυνση Τ Θ. 51 134 145 10 Κη ισια 
Τηλέφωνο (01) 85.63.591 Fax (011 62.50.513 



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

r----------------------------------------------------------------, 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

(χωρις εξοδα αποστολης για παραγγελιες συνολικής αξιας άνω των 9.000 δρχ.) 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παπυς) ... .. ..... ........ .................. ................................. 2.100 

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (Αννυ Μπέζαντ) .......................................... 1.600 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α' (Ροζέρ ντε Πέν) ........ 2.300 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β' (Ροζέρ ντε Πέν) ........ 2.700 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Στέργου Χρουση) .... ... ............. .............. 2.500 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μπερτου) . . .... ........... ... .......................... 1.500 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεντμπιτερ) ........................ 2.800 

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (Όσβαλντ Βίρτ) ....................... 3.500 

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ (Οσβαλντ Βίρτ) ................ ·········3·500 

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (Οσβαλντ Βιρτ) ............. .. .4.700 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Α' (Η Βασιλική τέχνη) (Ελ.Λεβί) ...................... ... 1.600 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Β' (Τα Μυστήρια των Ιεροφαντών) (Ελ.Λεβί) .... 2.300 

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ( λιφας Λεβί) . .  ··························· ······················ 1.700 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παπυς) ............. .4.500 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Παπύς) . .... .... ..... . .. . . . .. .. ... .. ........... 1.000 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φρ. Χαρτμαν) .................. ............. ......... ......... . 3.100 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φραντς Χάρτμαν) . ............... 1.900 

ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ Σ.Λιούις) . .. ....... . 

Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ Σ Λιουις) . .

.. .. . . .. . 2.400 

.. ............ ......... 3.100 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Μανυ Τσίλαρ) . .. .. .......... ... ...... 1.700 

ECCE ΗΟΜΟ (Λουί Κλώντ ντε Σαιν Μαρτέν) . .... . .. . . ...... .. .......... . 1.000 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε. Π. Μπλαβάτσκυ) . . . . .. .. ... ...... ... 1 200 

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χένρυ Βαν Ντάικ) . .. 900 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ (Α.Σίννετ) ... . .. .. . .. . . ................... .. 3.000 

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ . ... . ....... ........... 15.000 

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ (Με κουτί συσκευασίας) 2.650 

Κόψτε (η καλυτερα φωτοτυπήστε αυτή τη σελίδα) και ταχυδρομεισrε την 

συμπληρωμενη με τα στοιχεία σας και τα βιβλια που επιθυμείτε. Μπορειτε επι-

σης να την στειλετε με fax ή απλά να μας τηλεφωνήσετε (1 ?3t>J 

Ονοματεπώνυμο .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .............. ................................. . 
Οδός ............ ..... .............. . ......... ......... ................ ..... ..... .. Αρ ................ . 

, Πόλη . . ......... .. .. ................... Τ Κ .............. .. Τηλέφωνο ................... ........... . 
1 

1 

ι 

ι 

1 

1 

1 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά 
: Τηλ.: 01-8563 591, Fax: 01-6250 513 
L----------------------------------------------------------------
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