
\ \� \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'i • 
. ι::. 

\-ομι?:,ω ότι οι αρχrς πάνω (Πtς οποιΈς στηριί,ετω η 

Ευρώπη σήμερα, ει ναι εκεlνες που δ[c)u.ξε η κλασι 

κή Ελλ(Ί()α 

Η Ελλάc)α του 5°1' π. Χ. αιώνα ήταν fνα θαύ.ιω. 

Jaι-qιιeline ιle Ronιilly 
της Γαλλικτίς Λκαδημι'ας (Συνέντευξη στην 

,,Καθημεριvrj» 16 7 - IΨJ5) 

ΕΤΟΣ ..i..ioν ΤΕΥΧΟΣ 215 

ΙΑ'\ΙΟΥ ΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1\!ΑΡΤΙΟΣ 1999 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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Ιωάννη Πολέμιι: Υ;τομονη και ελ;τιbα. Ποιημα. 

«Αν bε σα;τει το στάρι bε <rυτρωνει». 

Επίκτητου: rγzεQιbιο. 

Ιωαννη Πολεμη: Που ει ναι του Πλουτοιι το ;ταλάτι: Ποίημα 

Αντωνιου Αδριανόπουλου: flνιιιματιχές ιιποΟηκες 

Η σοιrια των ΔΕQβισων- 11 <)υνcψη τη; αγcιπηc:. Ι Ιοιημα. 

Ηράκλειτος: Ο [1αΟυστοzαστος ιr ιλοσοq-ος. 

Ιωάννιι Βασιλη: Lτοιzεια cινΟvω;τισμοιι κιιι ωωτεQLκης γνωοιως. 

2.:oq-ές q-υάοεις cαο τα οrη1vικά έ;τη. 

Διδώς Καλλέργη: Τα οvq-ικα μυστήρια. 

Λόγοι σοq- οι 

Παν. Δ. Αναγνωστου: Ομιi.ιcι οτη Θ 1" ι..υτυ την χο;τη της ;τιηις 

Κώστα Γρηγοριάδη: Ο Ηλιος και αgμονίυ . 

ΊΌ Οείο Φως Μιγαλες ψυzις που αξιu1Οηκαν να το γνωvιοοιιν 

Χαράλ. Μπάρακί.η. Η φυzή Ίο σωμα οιηυνο της ψυzιiς. 

/νi')ια ;'..1ιcι ιωvυ μι ;τνι1,μυτιχη ;ωψι.ι')οοη 

Ιωάν. Κολλιόπουλου: Οι φίΟυψJι τη; 2.:ιωπης χω το πνιιΊμα της Lιγης 

Ο Μ;τετοf1ιν Ι Ι ιτων αυτο[)ιογvωr εί τυ.ι 

Tc Οέμα της υυτοzειvίcις· Οι υ;τοψυς του 'Ομραμ ΛΊβανχ<iJιι,

του Σ:τύρου :\αγου, του Πλατωνα, %αι α;το τη οοιr ιυ της \νcι.τοι.ψ:;. 
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Από τη σοφία της αρχαίας Κίνας 
Ο Φάν Τσέου ρώτησε τον Κυμφοιiκιο τι 11ταν ακριβιύς η αρετή 

της ανθρωπότητας. Ο Φιλόσοφο; εί.,,:r: «αγαπάτε τους ανθρώπους. 
Ο ανώτερος άνθρωπος θεωρεί όλους τους ανθρώπους που κατοι
κούν ανάμεσα στις τέσσαρες θάλασσες σαν αδελφούς». 

Στο ι1ψος αυτό τη; ανθρωπιστική; εμ.,,νειίσεω;. ο κομφουκιανι
σμός συναντά. Uf όλο το πλϊιτος χαι το βάθος. την ηΟική διδασκαλία 
του Χριστιανισμού: 

Η θεωρία τοι 1 δασκάλου μα;. λέγει ο Τσένγκ Τσέοι 1
• έγκειται 

αποκλειστικά στο να έχει κανείς ευθύτητα στην καρδιά και να
αγαπά τον πλησίον σαν τον ίδιο τον εαυτό του. Ο κανόνας της ζωή;
είναι η αμοιβαιότητα: το να συμπεριφερόμαστε απέναντι των
άλλων, όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται εκείνοι απέναντί μας,

να η διδασκαλία του ανθρώπου.
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Από τις ιδέες του φιλόσοφου Μενγκ Τσέου: 

Η καλοσύνη, η διzαιοσύvη, η ευγένεια των τρόπων, η σύνεση δεν 
μας έρχονται από έξω, σαν ένα λυωμένο μέταλλο που χύνουνε σε 
μια μήτρα. Η φύση τα έχει εναποθέσει μέσα μας, αλλά οι περισσό
τεροι άνθρωποι δεν το προσέχουν. 

* 

Αγαπώ τη ζω11, αγαπώ επίσης τη διzαιοσύνη. Αν δεν μπορώ να 
φυλάξω ταυτοχρόνως zαι τα δύο, θα θυσιάσω τη ζω11 μου και θα 
zρατήσω τη δικαιοσύνη. 

* 

Η αρετή του ανθρωπισμού είναι εκείνο που διαχρίνει τον 
άνθρωπο από όλα τα άλλα όντα. Όταν την παρατηρούμε κατά 
τρόπο συγχεzριμένο. είναι η αρετή του zαθήχοντος. 

* 

Μεγάλος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν έχει χάσει την αθωό
τητα και την ειλικρίνεια της παιδικής του ηλικίας. 

(Από το βιβλι'ο του αειμνηυτου U.%r1.όημr1.ϊκnι1 Γεώρyιnυ Βλάχου 
«/ Ι πολιτικιί σκέψη στηιι Λρχαι'υ Κι'vυ, Αθήνα 1979) 

Υπομονή και ελπίδα 

Ί -Ιρθε προχθές η Υπομον1j Υ.ω βϊι.σταyε απ' το χέρι 
μιο Υ.όρη yλυΥ.οθώρητη σαν της αυγής τ' αστiρι 
Υ.αι στρέφοντάς την προς εμέ μο15πε μόλις την ει'r)α: 
-Σου συνιστώ την Υ.όρη μου.
-Πώς τη λένε;
-Ελπι'δα.

/ωr1.1ινη Ι /ο}.(μη {Ίί; πυλιrί βιολι; πλεκτά τραγούr">ια, 47) 

••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••• 
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«Αν δε σαπεί to στάρι δε φυτρώνει» 

Η σοφή αυτή λαϊκή παροιμία, έχει βαΟύ περιεχόμενο. Λέγει 6τι 
αν δεν σαπίσει το στe.ιρι δε φυτρύ'Jνει· δηλαδή ιιν δεν θu.νu.τώσει ο 
e.ινθρωπος τα πά(:}η του και τις κακίες του, δεν ανιιγεννciται πνευμ<L
τικά, δεν μεταμορφu>νεται ψυχικά. 

Ότu.ν ο άνΟρωπος <ιλλάξει ολοκληρωτικϊι, όταν ι:γκαταλήψει τον 
πu.λιό του εαυτό, δηλ<Lδή τον εγωισμό την αλαζονείu., την <Lυτοπρο
βολή, την αδικία και κ<iθε κακία, θα μεταμορφωUεί η ψυχή του σε 
ψωτrινή ύπαρξη και Uα μεταβεί, μετr'ι το Οάνατο του σιiψωος, στους 
Οείους κόσμους της γαλήνης και της χαράς. 

Αν δεν συμβεί <Lυτό τότε, μετά το Οάνατο του σuψατος, η ψυχή 
του Οα επανέλθει και πάλι οτη γη, σε νέα ενσe.ιρκωση, με τις δοκιμ<L
σίες και τον πόνο κάΟε ανθuuJπινου βίου. 

Στην είσοδο ενός μοναστηριο11 του Αγίου Όρους είναι γραμμένη 
η επιγραφ11: «Αν πεθάνεις πριν πε06νεις, i'>ε θιι πεθάνεις όταν 
πεθάνεις». 

Ο Θείος Ιησούς που μιλούσε με παραβολές έδωσε το ίδιο μήνυ
μα: «Αλήθεια, αλ11θεια σας λέγω, εάν ο σπόρος του σιταριού δεν 
πέσει εις την γην και πεθάνει, μένει αυτός μόνος εάν όμως πεθάνει, 
φέρει πολύν καρπόν» (Ιωιiννη, 12, 24 - 25) 

(Αμιίv cψιίv λι'γw υμ{v, uiv /11/ ο %ιίχκυς του ο{τοι• πι,Jυίv ΙΊς τηv yηv αποΟrΊ

vη, ωπι5ς μι5vος ,ιιfvιΊ · ιΊίv ιJι· ιυrοΟϊιvη, :τυλι,v κιιρ.,ιίv φέριΊ».)

Μετά από κάποια καλ�j πράξη. ij μετά από κάποια πνευματική χαρά 
που ενδεχομένως θα νοιώσετε. προσέχετε να μην σας πειράξει 
λογισμός υπερηφάνειας. Διότι όχι μόνο θα χάσετε αυτό που κερδί
σαπ, αλλά ο πόλεμος που θα ακολουθήση θα είναι μεγαλύτερος. Ο 
εχθρός ( ο δαίμονας) φθονεί και αν δεν μπορεί να εμποδίσει το 
καλό έργο, προσπαθεί να το αμαυρώσει με λογισμούς υπερηφάνει
ας. Αν δεν διώξετε τους λογισμούς αυτούς. ο Θεός θα επιτρέψει 
πτιδση δια να συνέλθετε. 

«Γfρυvrας IEρcvvuμoς, υ ησι,χcιστιίς της Αι'γιvιις». Π. Μ.,r5τσης. σ. 198 



Η ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔ/O 

Ανθολόγηση του περίφημου έργου 

ΚΕΦ. Α.
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Α..,-ϊ όσα υπάρχουν mη ζιιηj. άλλα μεν είναι ιπην εξουσία μα; χαι 
άλλα όχι. Στην εξουσί(ι μα; είναι η γνώμη μας. οι επιθυμίες μας, η 
ψυχιz1j μα; διάθεση. μ· ένα λόγο όσα εξuρτιiJντυι από διχές μας 
ενέργειες. Δεν είνω στην εξουσία μα;. το σιίψcι. η :rrεριουσί((, οι 
γνώμες των άλλων, τα uξιιι)μωα. μ· ένα λόγο όσα δεν είνω. δικές 
μα; ενέργειες. Μόλι; λοιπόν σου γεννηθεί χά:ποιcι θλιβερ1j !'\1τι1 :πω
ση. να εξετάζει.; αν πρόzειται γι· αυτ(ι που εξοι•οιίιζουμε, ή για 
7tράγματα που δεν είναι στη διzή μας εξουσία· κι αν πρόκειται γι' 
αυτά που δεν είναι στη δική μας εξουσία, να έχεις πριίχειρη τη 
σκέψη: «Αυτό δε με αφορά». 

ΚΕΦ. Β
. 

Ν' αποφεύγει; όσα βρίσzονται στην εξουσίυ μας. rίναι όμως 
ενάντω προ; τη φιjση. 

ΚΕΦ.Γ 

Γω zάΟε πρϊι'(μu που σου προξενεί ευzυρίστηοη. ποι1 �'χει; αν(ι
γzη ·ή που υγυπ(iς. μην 7t<.ιρυί.είπεις νυ εξετϊιζΕΙς τι είνω αυτ6. ιιρzί
ζοντας από τα μιzροπρ6.γμυτα. Λν υ-rιιπά; μω zιΊτρcι. Uγr: «αγαπι,'J 
μια zύτρcι». zu.ι έτσι. υν πέσει zιι.ι σπϊισει. δr.ν Ου. τυρ((;,:Οείς. Λί.λι'ι 
zu.ι αν λατρεύει; το πωδί σου zυι τη γυνυίzυ οοι•. ί.έγε: «υγυπι/J 
έναν άνθρω;το». zαι έτσι. αν ;τεΟ(ί.νοι•ν. δcν Ου τιφυzΟιψ:. 

ΚΕΦΖ. 
Καθci); αzριβιiJς σ · {να ταξίδι. 6τυ.ν τn ;τί.οίn προοπu.ρμοοΟr. ί ο' 

ένα ί.ψ(.iνι. zαι β·rείς έξω γιυ να πρnμηθr.υΟεί; νr:ρ6 zω πΕριπωιiJ
vτας βρίσεις στο δρ6μο ένu. βολβό ή ένα zοχυί.ι1.zι. ποr.πει nμως νc1.· 
χει; στο νου σου το zαράr\ι zαι \1(1 προσέχεις πάντυ. μήπως σε 
φωνάξει· ο πί.οίαρzο;. 6τυ.ν δε σε φωνάξει. νcι τ· cι.φήσεις 6λυ. 
αυτά( ... ) Έτσι zω στη ζωή. υν σου δοθεί υvτί βοί.βοιi zυι zοχυί.ι.οιi 
μια γυνu.ιzούί.υ ή ένυ πωδί. τίποτr. δεν Εμποδίζει νυ τυ. φροντίζεις. 



ϊ)τcιν όμως ο καπετάνιος οι: φωνάξει στο r.ίψάf\ι, τρέξι' ο' ω,τιS κω 
εγκατέλειψε όλα αι:ίν(ι, χωρίς νίι κοιτcιξΕLς πίσω οου. 

ΚΕΦ.11' 

Μη γυvεύεις να γίνονται τα πvάγματα όπως τα θέλεις εσύ, 
αλλά να bέχεσαι ιίσα γίνονται, όπως γίνονται, και Οα είοαι ευτυ
χ1iς. 

ΚΕΦ. ΙΑ' 

Να μην πεις ποτέ γω οποιοδήποτε πράγμ(ι ότι το «ι'χασω,, ίιλ)Λ 
ότι το «απέοωσu». /lέUcινε το πυιδί σου; ΑπΕδι5θη. ΙlέUανε η γυναί
κα σου; Απεδ60η. Σου κλrψcινε την περιουσία σου; Μυ και (ωηj 
απεδΩθη. Όσο οοι, δίbεται νcι το έχεις, φρ6ντιζέ το, ως κάτι ξrνο, 
όπως οι περαστικοί το ξενοδοχείο. 

ΚCΦ. ΙΔ' 

Αν Οέλεις τα πωδιϊι σω 1 κ<ιι η γι 1ν(1ίκί1 οου κιιι οι φίλοι σου ν(ι 
ζουν αιωνίως, Οα είσαι rνας ιιν6ητυς, γιατί τότε Οα Οέλι:ις να εξου
σιάζεις πράγματα, που δεν είνω δικcι σου, κω ν(ι Οεωρείς δικά σου 
ξένα πρcιγμu.ω ( ... ) Όποιος λυι..ι-τόν Οέλει ν(ι ι:ίνω ι:λF,ύ()ερος. δεν 
πρέπει να ζητcιει κάτι, που βρίσκετω στην εξουσία άλλου προσύJ
που, γιατί, bιαφορετικ(ι, 0(ι περv(ι σαν δούλος τη ζωή του. 

ΚΕΦΙΖ' 

Να θυμcισαι πως είσαι ηθοποιός u' ένα δράμα. όπως το Οέλει ο 
δημιουργός του· αν είναι σύντομο σι: σύντομο, αν είναι μεγάλο σε 
μεγάλο. 

Αν θέλεις να παριστcινεις το φτωχό, να δέχεσαι το ρόλο με αλη
θοφιiνι'ια και συνέπεω· το ίδιο κι αν θέλει να παριστάνεις τον ανrι
πηρο. τον άρχοντα και τον απλό πολίτη. γιατί η bικιά σου αρμοδιό
τητα είναι να παίξεις καλά το πρόσωπο που σου buθηκε· η εκλογή 
όμως του προσώπου δεν αV11κει σε σένα. 

ΚΕΦ. ΚΓ 

Αν κάποτε στρέψης την προσοχιi σου σε εξωτεριr:ά πράγματα, 
για να δείξεις 6τι θέλεις v· αρέσει; σε κάποιον, έχασες τις αρχές 
σου. Πάντα λοιπόν να ξέρεις. ότι είναι αρκετό το να είσαι φιλόσο
φος. Αν όμως θέλεις όχι μόνο να είσαι. αλλά και να φαίνεσαι φιλό
σοφος. πρέπει να φαίνεσαι φιλόσοφος στον εαυτό σου r:αι αυτό 
αρκεί. 
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ΚΕΦ. κe·

Πέθανε το παιδί 11 η γυναίκα ενός άλλου; Δεν υπάρχει κανείς, 
που να μην πει: «Αυτό είναι ανθρώπινο». Όταν όμως αυτό που 
πέθανε είναι παιδί δικό του. γριjγορα θα τον ακούσεις να λέει. «Αχ 
τι έπαθα ο δυστυχισμένος»! Έπρεπε όμως να θυμάται τι κάνει όταν 
ακούει αυτά για τους συνανθρώπους του. 

ΚΕΦ. ΛΑ 
Μάθε ότι για την ευλάβεια προς τους θεούς το κυριώτερο είναι 

τούτο: να έχεις ορθές αντιλήψεις γι· αυτούς, ότι υπάρχουν και 
κυβερνούν τα πάντα καλά και δίκαια, και ότι δικό σου καθήκον 
είναι να υπακούεις στα θελήματά τους, να πείθεσαι σ' αυτούς, να 
παραδέχεσαι όσα γίνονται στον κόσμο και να υποτάζεσαι σ' αυτά 
με προθυμία, με την πεποίθηση, ότι όλα αυτά γίνονται με την πιο 
τέλεια ιδέα και πρόθεση, που υπάρχει. Και έτσι ούτε θα κατηγορή
σεις τους θεούς, ούτε θα παραπονfθείς εναντίον τους, όη παραμε
λούν εσένα. 

ΚΕΦ. ΝΒ' 

Το πρώτο και αναγκαιότατο κεφάλαιο στη φιλοσοφία είναι να 
εφαρμόζεις τα παραγγέλματα. 

ΚΕΦ.Νl'' 

Σε r.ό.θε περίσταση έχει πρόχειρα τα λόγια: 
Οδήγησέ με, Δία, και συ ω πεπρωμένο. στον τόπο, που μου έχετε 

ορίσει. Θ' ακολουΟήσω αδίστακτα. 
Όποιος καλοθέλητα υποτάσεται στην ανάγκη, είναι σοφός και 

γνωρίζει τα θεία. 

Κάτι τι αν ε{σω, φ{λε μου, ποτέ μη σταματήσεις: 
u.π' το ένα φως προς το ά)λο φως, 
πρέπει να οδε13εις πάντα. 

ΛΝGω,ω· .'>ΊιΕ\ΙU.S' ( /624 · 1677) 

(«Δε%ατρε(ς ωuίνες Γερμανι%ής ποι'ησης", «Δωόuίνψ, σι:λ. Η2) 



Πού είναι του Πλούτου το παλάτι; 

-Πές μου, πούνε του Πλούτου το παλάτι;
Χρόνια να πάω να τόβρω επιΟυμu'�.
-Πάρε το χέρσο το1ίτο μονοπάτι
κ' έχε το νου σου δίJιλα στv γκρεμό.

Και θα το βρης του Πλούτου το παλάτι· 
μα η θύρα του είναι τόσο χαμηλή, 
που για να τη διαβής, φτωχέ διαβάτη, 
πρέπει να σκ-ύψης χαμηλά πολύ. 
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lω<iνvη /Ιολέμη («Σπο.υμένα μάρμαρο» έχc). 5η, οελ. 11 !) 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ 

Του uε[μvηστου Διόάυχuλου Αντ. Αc)ριιινόπουλου 
(Διατηρούμε τη γλιύυσC1 του συγγρC1φfα) 

Ο Αντιvνιος Αδριανόποuλος t.'χει συγγράψει ένu uξιόλογο βιβλ{ο 
με τ{τλο «τι ε{νω ο τεχτοvωμός». Στο τέλος τοv βιβλ{ου αυτοι3 πι::ριέ
χεται μϊα μελϊτη με τ{τλο «υποθrjκω τινές εκ της βιοτικής», όπου 
περιέχονται πνευματικiς γνώσεις κω υποθrίκες για έvu. ορθό τρόπο 
ζω1ίς. Από τη μελέτη αυτή ανθολογ,jσu.με τα κατωτέρω αποσπύ.σμα.
τα. 

Η άσκησις της αρεηiς δεν σημαίνει 6.σΥ.ησιν ει; την σ%ληραγω
γίαν. την ακτημοσύνην. την νηστείαν. την αθλιότητα. Αρκεί ει; τον 
επιθυμούντα να ισχυροποι11ση την ψυχήν του, ωστε να υποφέρη και 
σκληραγωγίαν και πτωχείαν. αν δεν δύναται να την UJ,οφύγη. χωρίς 
να παραβ1\ τας ηθικάς αρχάς %αι χωρίς να χάση τον ατίμητον πλού
τον της ηθικ11ς και της ατομιχιjς του ελευθερίας. 

Δια να φυλαχθ1j από τοί>το. δεν χρεωστεί να είναι πένης ως ο 
Σωκράτης. 1j να κατοικιj εις οικίαν yυμνήν επίπλων ω; ο Επίκτητος 
αρκεί να προετοιμάζεται. αν η τί>χη του βάλη ει; ομοίας περιστά
σεις του Σωκράτους και του Επικτήτου, να προκρίνη την μFγαλο
πρεπ11 πενίαν. παρά να αμαυρώση το ηθικόν του. ιί>στε να πωλήση 
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την συνείδησίν του. την τιμ�jν του. την ανεξαρτησίαν της γνώμης του 
z.λ.π .. δια να ελευθερωθ�j CLιό την :-τενίαν. Η αρεη\ συγχωρεί εις τον
άνθρωπον όλα; τα; αβλαβείς ηδονάς. εάν δύναται να τας απολαιΊ
ση. χωρί; να βλάψη τινά zω χωρίς να τας πληρώση με την χρυσ1\ν
ελευθερίαν τοι•.

* 

Ο άνθρωπο; δεν δύναται να ζ1jση τελείαν ζω1\ν. αν μη γεύηται 
όλων των αγαθciΊν. τα οποία η φύσι; παρέχει εις το πνεύμα. ίνα τέρ
πηται εν τη zαθόλου αυτού εξελίξει. Εάν ηχολουθούμεν εν παντί 
τα; υπαγορεύσει; τη; φύσεως. θα είμεθα ευδαίμονες. 

Η απάθεια των Στωϊχών. η πλήρης αδιαφορία προς την χαράν 
zω προ; την λύπην είναι χαι θεωρητιzώς αβάσιμος χαι πρακτικώς 
ανεφάρμοστο;. Η εzμηδένισ ις της χαράς στερεί την ζωήν τοι1 

zυριωτέρου θελγ1\τροι• τη;. Ευδαιμονία του πνεύματος δεν δύναται 
να νοηθ1\ άνευ zαρcί;. Η λιΊπη είναι δοzιμασία. εις την οποίαν μας 
υποβάλλει ο νόμος τη; φύσεω; δια τας απέναντι αυτού παραβιά
σει;, ίνα μας εzπαιδεύση. 

Η έλλειψις χαρά; εις την ζωήν μας δεν πρέπει να μας απογοη
τεύη, ουδέ πρέπει να εξαρτu'Jμεν την γαλ1\νην του πνεύματός μας εξ 
αυτ�jς, αλλά μόνον να μας διδάσzη τον τρόπον. διά του οποίου 
δυνάμεθα ν· αποχτήσωμεν τα μέσα τη; διαρχούς χαρ(iς. 

* 

Εάν ο άνθρω:-τος εμελέτα του; νόμους της φύσεως zω προενόει 
ιi)στε η βιολογία του χαι οι zοινωνιχοί του νόμοι να μην απομακριJ
νωνται από την φύσιν του. θα ήτο ευδαίμων. Όλα τα ανθρ<ίJπινα 
δεινά πηγάζουν από την τρομεράν παρανόησιν της μη εξαρτήσεως 
του ανθρu'Jπου από τον φυσιzόν νόμον, ένεzα της οποίας εδημιούρ
γησεν συνθήzας zοινωνιzάς. αντιzειμένας εντελc/Jς zαι από την 
φύσιν zαι προς την ί.ογιzήν υπόστιισιν του υνΘρu'Jπου. 

* 

Η ελάττωσις της ψυχιχής ενεργείας είναι π6Θος, είναι νόσος του 
πνεύματος zω δύναται να παρασύρει προς τον ψυχιzόν θc.iνατον. Η 
υπερτάτη δυστυχία δι· εν ον είναι v· απελπισθή από τον εαυτόν του, 
να χάση την προς εαυτό πεποίθησιν. 

Εάν στρέψεις τους οφθαλμούς της διυ.νοίυ.ς σου προς το εσωπ
ριzό σου zαι είσαι ειλιzρινή;, έυο βέβαιο;, ότι θα φρίξης προ του 
θεάματα;. Θα ιδής τότε, ότι είσαι τόσον μιχρός χαι τόσον καzός, 
τόσον εγωιστής, ιiωτε υπϊιρχει Υ.ίνbυνος νυ. σε χυ.τυ.λάβη η (J.Πελπι
σία. Αzριβu'Jς όμως τοιiτο πρέπει να αποφιiγης. Χαίρου τουνυντίον 
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χrφάν μFγ6λην, bιότι ιιχριβιί)ς αν!'Υ.rίλυψες την νόοον, ωτό την οποί
αν π(ωχεις. Αφ' o,i rυωξ έΥ.αμες την bιίίγνωuιν τοι• χωωιΊ. πiΥ.ολο; 
είνω η Οεραπείίι.· α{_)Υ.Ι'ί νrι. τρέφης προς σι'r11•τ6ν οε(\ωηι6ν Υ.ίι.1 
αυτοπFποίUησιν. Θα ήτο ολέΟρων δω or,, ιιν !'Χ τη; t'�π(ιοΓω; τοι• 
r,σωτrρικού σου υπι:χ6μιζ!'ς την ΓντιΊπωσιν. ότι Υ.αλuΊ; rχΓι;. 

* 

Αν ευρίοκεσω προ bυσκολίιι; vrt Υ.υτυνικήοη; Εν Ελί1ττωμί1 οου, 
εν πάUυς σου μην απελπίζt'ΟίΗ. 1-1 επιμον11 οου, ίtν rπαΟι,ριίις ί'μμr
νης εν τη οδιίJ της ι1uετ11ς, Οrι. το κcωι.νιχ1jοη μίι,ιν ημrψι.ν. Λ()Υ.t·ί, <Sτι 
απαρνFίοαι την χαχίαν, {οτω κω ιιν δrν έχης bιiναμιν νίι. την ι·%{_)ι
ζώσεις r,vrr,λι,)ς ιιπι5 την 1 ιυχ11ν οου. 11 μετc,ιμ6ρφωοι; τοι• ανΟρίί)Jτου 
εις φωτr,ινήν ύπι,ιρξιν δεν ι-ίνω εύχολον πρ6γμυ. rίισπ να το επιτίiχη 
τις δια μιας. 

* 

Συχνά Οιι. σε J-ωταλίψ(\άνει Πt'Ll)ω.ψό;. Τι Fίνω πcιψωμ6;: 
Είναι η <1ν(rnτυξις σφοbuά; επιΟ1ιμί<tς προ; ιι.π6λιιυuιν πρϊι.γματος 
τινός ωτηγορευμένου δια τον rν<ι. 1j τον <1λλον λόγον. Είνω η ι-π1Οι1-

μία υπό μορφ11ν ιοχυροτι\Ηιν. Είνω ω %αΥ.αί έξεις %ω η πvο:; ω•τrί; 
εκ συνηUείας ακcηαμcίχητος ίJJΟηοις. 11 εμφάνισις του πειριωμοιi 
υπό μορφ11ν οιανδ�jποπ μη σε τρομάζη. Αν τρrφης Πl)ο; ΟΕαυτ6ν 
οεβαομόν και ω•τοπεποίυηοιν, Οα bύνασαι να τον %ίΗ<ι.νικιjση; 
αναπτύοσων την Uέλησίν σοι•. Πολλάχις Ou ευρεΟ11ς rι; την rιvίίγχηv 
να υποχωρ�jοη; προ ωιτοιΊ. μη {χων δύvίψιν v· αντιοτ�iς ι5σον Π(__)C
πει. Και τούτο μη σε φοβίζη. Σημαίνι:ι απλιίJς, ι5τι η θι'ληυις σου 
ακόμη δεν ηοκψ)η αρχούvτως, δεν κατέστη ακόμη αuκετά ισχυρά 

ώmε να κατανικά κάθι: πάθος Υ.αι Υ.άUε πειρcωμόν. 
* 

1-1 αταραξία. η γαλ1jνη τοι• πνεύματος Υ.αι τη; συνειδ1jυεως. η
συναίσθησις της εκπληρώσεως του %αθήΥ.οντος. η rλλειψις εξuρηj
σεως από της θελ11σεως Υ.αι τη; γνu'ηιη; των άλλων. η bωρY.ij; φαι
δρότης. η ανάμνησις τη; υψηλ1j; πνrι ι ματιχ11; μα; χuταγωγ1jς. η 
αποφυγιj οργ1jς και ερεθισμού Υ.ατά των άλλων. η έλλειψις ανυπο
μονησίας διά την απόκτησιν οιοι•δήποτε πράγματος. η γαληνιαία. 
�jρεμος προσπάθεια προς αυτοβελτίωσιν είναι μέσα προς αδιάΥ.ο
πον διατήρησιν της ψυχικ11; υγείας Υ.ί(L τη; ιοορροπίu; του πνεύμα
τος.

Η διαρχ1jς φαιδρότης. η εύθυμος ζωιj :τροδίδουν φυσι%1jν υγείαν, 
εν συνδιασμό προς την ηθικήν ισορροπίαν. 

* 

Σκέπτου πάντοτε κατά τοιούτον τρόπον. ώστε αν ένας αιφνιδίως 
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σε ερωηiση, τι σκέπτεσαι: να του το εί.ι-της. Διότι δεν αρκεί να μη 
προβαίνωμεν εις πράξεις. διά τας οποίας να εντρεπώμεθα, αλλά και 
να μην απασχολούν και τον νουν μας σκέψεις επαίσχυντοι. 

Έσο ειλικρινής προς σεαυτόν. Μη ζήτει να δικαιολογείς ενδομύ
χως τας κακάς σου πράξεις διά δικολαβικών επιχειρημάτων, διότι 
απατάς τότε σεαυτόν. Όταν ελλεί.ι-τη από τον άνθρωπον η ευθύτης 
και η προς εαυτόν ειλικρίνεια, η ψυχική σου υπόστασις ομοιάζει με 
κίβδηλον νόμισμα εστερημένον πάσης εσωτερικής αξίας. 

* 

Εν τέλει ο σοφός δεν ζητεί μόνον να χρησιμοποιή τον βίον 
καλώς, αλλά και δεν διστάζει, αν χρεία καλέση, να εγκαταλείψη 
επίσης καλώς Υ..αι αξιοπρεπώς τον βίον. Επιζητών να είναι πάντοτε 
συνεπής προς εαυτόν και προς τας αρχάς του εις πάσαν περίστασιν 
του βίου, δεν φοβείται zαι να αποθάνη ακόμη, ίνα μείνη συνεπής 
προς εαυτόν zαι πιστός εις το καθήκον. 

Η σοφία των Δερβισών 

Η δύναμη της αγάπης 

Σαν το σκορπιό, που με καzό φαρμάκι το κεντρί του, 
όταν τον ζοΊνει zίνδυνος, το μπήγει στο κορμί του, 
κι ο φθονερός τα μέσα του μονάχος φαρμακό)Υει, 
ενόJ θαρρεί πως άλλονε στο πάθος του δαγzόJνει ... 
Μα ξεπερνά Υ..αι το σzορπιό, γιατί τον λειόJνει ο φθόνος 
zι υν δεν υπάρχουν αφορμές zαι αν είναι ακόμη μόνος! 
Άγριο δένδρο ο φθονερός, πιzρό Υ..υρπό μας δίνει. 
Όμως μ· cηάπη, αν μ.πολιαστή, γλυκόχυμο θα γίνει ... 

Από το βιβλι'ο: « Το %ομπολόϊ του Δ ερβι'ση», Σω%ράτη Προκοπι'ου, 

Λθrjνu. 1957 
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ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

Ο βαθυστόχαστος φιλόσοφος 

Εκε[νο που διu.κρ[νει το φιλόσοφο Ηράκλειτο (540 - 475 π.Χ.) 
μετu.ξι3 των οτοχu.οτών της πu.γκόομιu.ς φιλοσοφ{ο.ς ε[ναι η φιλολογι
κή μορφή της διu.τ11πωυης των ()οξο.υιών του. ΑνυλειχfJηκε (J.(}ι(ποτ{
χvης εις την δι' u.φοριομών έκφρu.ση βu.θυτάτων νοημύ.των. Οι ο.φο
ριομο{ του 1-/ράκλειτου !)εν χύ.νουν ποτέ την επικu.ιρότητά τους. 
Ε[ναι r5πως οι χρηομο{ της Σ[βυλλας. Θεωρε[τω ένο.ς u.πό τους πιο 
βαθυυτόχο.οτους φιλόσοφους της r.1.ρχαιότητυ.ς κu.ι μυ.ζ{ με το 
Δημόκριτο πρόδρομος των φυσικών επιστημών κω της ο.τομικής 
εποχής μας. 

Από το έργα του «/ Ιερ{ φ11οεως» διεσώθηκu.ν μικρά u.πουπάομα
το. τα οπο{ο. (J.νθολογήσu.με. 

* * *

Η πνευματική μόρφωση είναι ένας δεύτι:ρος ήλιος για αείνους 
που την αποκτούν. 

(Απ:<iσπ. 134, I)ίcls) 
(Την πηιδείαν έτειων 1jλιον είναι τοις π:επ:αιοευμένοις). 

Σοφία είναι να λέγει κανείς την αλήθεια Υ.αι να ενεργεί σύμφω
να με τη φύση, αφού προηγουμένως την κατανοήσει. 

( Α νUολ. Στο�ι�ίου, Γ, ί14) 
(Σοφίη αληUέα λέγειν και ποιέειν κατά φύοιν ιπαίοντας). 

Τους ανθριύπους, όταν πεθάνουν, τους περιμένουν πράγματα 
που ούτε ελπίζουν ούτε φαντάζονται. 

ΚΛΗΜΗΣ, Στρωματείς IV, 146 
(ΑνtJριύπους μένει αποΟανόντιις άσσα ουχ έλπονται ουδέ οοχέουσιν). 

Ο χαρακηίρας του ανθρ<όπου δημιουργεί τη μοίρα του. 
(ΑνΟ. Στοf\. J)Δ, 23) 

(ΉUος ανθρώπου δαίμων). 

Το ίδιο πράγμα είναι ο ζωντανός κι ο πεθαμένος, ο ξύπνιο; και 
ο κοιμισμένος, ο νέος χι ο γέρος γιατί τα πρώτα αφού αλλάξουν 
κατάσταση γίνονται τα δεύτερα χι αυτά πάλι όταν αλλάξουν κατά-
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στασταση γίνονται τα πρώτα. 
(Απόσπ. 88 Diels) 

(Τ αι.'τό τ" ένι ζων zαι τεUνηzώ; zαι (το) εγρηγορός Υ.αι zαUεύδον και νέον 
zαι γηραιόν· τάδε γαρ μετcυτεσόντα εzείνα έστι. κακείνα πάλιν μεταπεσόντα 
ταί•τα). 

Δεν είναι το χαλύτερο για τους ανθρώπους να εκπληρώνονται 
όσα επιθυμούν. 

(ΑνUολ. Στοβ. Γ, 83) 
(ΑνUρώποι; γίνεσUαι οzόσα Uέλουσιν ουΥ. άμεινον). 

Ο πνευματιχός άρχοντας στον οποίο αν11χει το μαντείο των 
Δελφών, ούτε αναχοινώνει (αυτά που γνωρίζει), ούτε τα αποκρύ
πτει, αλλά τα χάμει γνωστά εμμέσως (με διφορούμενο τρόπο). 

(Απ6σπ. 93, Dicls) 
(Ο άναξ, ου το μαντείόν εuτι το εν Δελφοίς, ούτε λέγι:ι, ούτε κρύπτ�::ι, αλλ6. 

<τημαίνει). 

Για το Θεό όλα είναι ωραία, καλά και δίκαια· οι άνθρωποι όμως, 
άλλα μεν τα έχουν εκτιμήσει σαν δίκαια, αλλά δε σαν άδικα. 

(Απ6οπ. 102, Dicls) 
(Τω μεν Θι:ύJ zαλά πάντα Υ.αι ιιγαUά Υ.αι δίκαια, άνUρωποι δε α μεν άδικα 

υπειλήφcωιν. α δι: δίzωα). 

Ο πιο σοφός άνθρωπος. όταν συγχριθεί με το Θεό, θα αποδει
χθεί πίθηχος χαι στη σοφία zαι στην ωραιότητα και σ' όλα τ' άλλα. 

(Απ6οπ. 83, Dicls 
(ΑνUρύJπων ο οοφυJτ<ηος Π(Η>ς Οc6ν πίΟηzος φανι:ίτω zω σοφία Υ.ω κάλλι:ι 

και τοις άλλοις πάσιν). 
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Ί'rιιι rυ(ιο1ψποιι Ιωriνvη Πο.σιλή 

ΛνΟρωπισ μ ι) ς είναι το σύνολο των ηΟικύ>ν και πνευμ ατικ(Jίν 
νόμων που συνιστούν την αξία που ονομάζουμε άνΟvωπος. Λξίι1 δr 
rίνω κύ.Οr τι ποι1 f{οηΟά οτην ι1π6χτψη1 των uyαOCJJ\' εχείνων τιι 
οποί<1 οι1ντrλοι1ν ιπη δημωι,ργίυ οι1νΟηχίί1ν, χυψί.; ;ωι ι:ι•δωμονί<ι; 
τοι, συν6λου. Ο rιν0 (_)ω;τιο μ6; ευφυλμ!'ν<ι νομίιπω πω; rίν((l 
ΟεσμιSς μπαχοιοτιrινιχ6;. 2:τοιχείιι υνΟrωπιομοί� f-Ιrίοχοιψε οτην 
προϊοτοί_)ιχιj ,,ποχιj τη; Ι:λ).ίίδο;. 6:;τυι• λιΊτοι•ργοιΊοιιν Ηι Μι•οηjί_Jιίι 
( ... ) 

Kcncι τι; πιί.νδημι'ς (ι·οιηι'ς) πλετι'; των Μι•υτηρίων rππυγχrινr
το rκεχειρία μπιιξιΊ των 1° μ:;τοι.έμων. πριίγμιι πω• ι':;τΓχι·ίρψΗιν χω 
τα χριοτιανιχrι r1αrSιηω χrrιτη πλπ 1τι1ίιι, ω.ι.(ί. brv το χατrιφΟω
υαν. 

Ακόμη, η φιλοξενί<1 Υ.ίιι η γεννωοφροσι,νη είνω cατίνε; φωτ6; 
που έρχονται ν<ι σπrωοι1ν το πυχνό οχοτrιδι τη; ωτανΟρωπιιί.; χω 
της αγνωσίας της r:-τοχιj; εχrίνη;. 

Στα σωζόμεν(ι τοι• Ροδίοι• Κλεο�οιΊλοι,. ενό; ωτό τοι•; επτrι 
σοφούς τη; cιρχιιίίις Ελλ(ιδο;. διεοu)Οη η ιινΟρω;τιcπιχιj ω•τή !ΊLJΟ
ιπαγιj αι,τολεξrί: «Ο συ μισείς ετέρω μη ποι11ς», ποι• χαΟορίζει 
ποια έπρrπε να είναι η οι,μπεριφορcι τοι1 ενός προ; τον ω .. λον 
άνθρωπο. 

Ο cινθρωπος οφείλει να είναι π(ιντοτr cιγαΟό;. γλι•χιΊ; στις 
t·κφράσεις τοι•, ιjρεμο; την ψι1χ1j. φιλαλ1jΟη;. πρrιος. ει,συνι:ίδητος 
και να αγαπά τον όμοιό του. Αι,τός λοιπόν ο rί.νΟρωπος μπορεί νc1 
ονομάζεται πράγματι cινθρωπο;. γιατί με τα :;τροτερ1jματcι ω•τcι τιμύ. 
την ανθρώ::τινη μορφ11. 

Η αλ1jθFια σε πλευταία rινrιλι•ση δFν είναι παρcι μέσον εχφρά
σεως με το οποίον ο cινθρωJΤος όταν τη yνωρίση q:θάνει τον σχοπό 
που του έχει καθορίσει η νομοτέλεια. 

Η αρεηj είναι για τον cινΟρω:-το τροφ1j ψυχιχιj χαι :-τνει,μ ατιχή. 
Η μελέτη της φί�σεως. τα :-τορίσματα τη; :-ταρcιτηρ1jσεως. ο :-τλω•

τισμός των γνcόσεων. είναι μόνον εφόδια προόδοι• :;τοι1 θα μας βοη
θ1jσουν να πλησιάσουμε την αλήθεια. 

Η ειλιχρίνια χατά την πνευματιr:ιj σι•νεργασία με του; άλλου: 
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ανθρώπους zαι η άδολη αγάπη προς τα πρόσωπα με τα οποία συν
δέεται ο άνθρωπος, είναι εχέγγυα ανακτήσεως ψυχικού μεγαλείου. 

Η ψύχραιμη εκτίμηση και το ακριβές ζύγισμα των διαφόρων 
περιστάσεων zαι περιπετειών της ζωής, φανερώνουν νουνεχή 
άνθρωπο, γεμάτον υπομον11, από την οποία πρέπει να προσδοκά 
ψυχιχή ελευθερία και αυτοπεποίθηση. 

Η αναγνώρηση των δικαιωμάτων που έχει κάθε άνθρωπος, η 
αναγνώριση και η απόδοση της ελευθερίας στους δικαιουμένους, 
τον ανυψώνουν στο χορύφωμα της ανθρώπινης τελειότητας. 

Ο πόθος, η προσπάθεια, η εργασία που καταβάλλεται για την 
αναγέννηση χαι την ευτυχία του ανθρωπίνου γένους, πλέχουν τον 
στέφανο της τιμής χαι της δόξας με το οποίο στεφανώνονται όσοι 
αγάπησαν τον άνθρωπο. 

Ο πόθος να αποχη1σουν όλοι οι άνθρωποι όσα δικαιώματα 
έχουν από τη φύση. χcιραzτηρίζει τον βαθμό της αγαθότητας και 
ωριμότητας της ψυχής. 

Η ημερότης των αισθημϊιτων προδίδει Υ.αρδιά που δονείται από 
αγνότητα ψυχής, η οποία πάλι τρέφεται και μεγαλύνεται με το 
νέzταρ της αγάπης, βασικό στοιχείο μιας άγιας ζωής. 

Η ένωση δια της αγάπης των ψυχιzών αείνων εγώ που συνι
στούν τους zρίzου; μιας πνευματιzής αλύσσου εκφράζουν την 
αρμονία η οποία διαχέεται στο Σύίλ-Jι:αν ολόκληρο χαι την οποίαν οι 
άνθρωποι, με τα ατελ11 μέσα διατυπύ·Jσεως που διαθέτουν, την ονο
μάζουν θείο χόσμο. 

Η αναγεννώμενη ψυχή. μεταμορφωθείσα σε αυτοσυνείδηση, 
αποβαίνει μοχλός με τον οποίο ξεθεμελιuJνονται οι θρόνοι της 
αρνήσεως zαι στη θέση τους στήνονται βωμοί λατρείας πάνω στους 
οποίους zαίονται τα ευuJδη θυμιάματα της αρμονίας χαι της αγνότη
τα;, μόνη; ευπρόσδεzτης προσφοράς από τις θείες δυνάμεις της 
φύσεως. 

Ποια η αφετηρίυ. τη; ψυχή;; 1-1 ατέλι::ια είναι η αρχή της. 
Πί.ανάται αρχιzά χωρίς να γνωρίζη τίποτε. Αλλ' η ψυχ11 που ανέρ
χεται τις βαθμίδες της Γνύ·ΗJι::ως αρχίζει να χατανοή όσα γίνονται 
γύρω τη; %ω συνδέετω αδιάρρηzτα με τους νόμου;, με τους οποί
ου::: η αρμονίυ. του σιiμπαντος ε%ψράζει την τελι::ιότητα του πνεύμα
τος. 

Ποιο; ο σχοπός της ανθρύJΠινη; ψυχής; Η ανάβασή της σε ορί
ζοντες όπου θα διαzρίνη zαθu.ρά τι; τελετουργίες των νόμων που 
μόνον με τη γνuJΟη του; θα r:χπορΟήση τη Ούρα τη; τελειότητας. 

Η φύση διυ.ρzuJς μετu.βύ.ί.λετυι zu.ι η υνu.γέννησή της αρχίζει να 
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προσδιορίζη τους συνδυασμούς των μέσων της μετουσιc!ιοι:ως του 
υλικού σε πνευματικό στοιχείο. 

Αυτό που εικονίζει πλήρως την ανθρc!Jπινη νεότητα είνω το 
Ρόδον. Προσδιορίζει συμβολικά τη γνc!Jση της φυσικής αγνότητας 
και της αρετής. Εφ' όσον 0ιι υπάρχη νεότης και έρως, Ωα συνεχίζε
ται η αιωνιότης και η αποθέωση του ανθρc!Jπου. 

Αλλά μπροοτά στον κατακλυσμό των �αθών, το ρόδον είναι 
έκφραση ατελής, σάλπισμα για τους Υ.ωψούς, ηχu) για τους ιιναισθή
τους. 

Η ανθρώπινη μορφ11 περικλείει μr.σα τη; όλα τα στοιχεία που Οα 
βοηθούσαν τη μεταμόρφωσή της σε θεία υπόσταση, αλλά προ του 
πύργου της Βαβέλ το πυν ουγχέεεται και πυρ<ινυείται, το παν 
εκλαμβάνεται ως μηδέν, το παν χρησιμοποιείται για ηδονή Υ.αι αΥ.ο
λασία. 

Η αγνότης ι:ίνω Uηρίο· το κάλλος γ6.γγρωνα· η τrλι:ιότης, 
μισανθρωπία· η αγνότης του αισΟήμυτος κcn<i(Ht' το φως, σκότος 
και το σκότος φως η δουλεία ελι:υΟερία και η ελπ,θεl)ία, τύραννος 
η αγνότης κόλαση και η κόλαση σοφία και cιν0LJωπισμός το χάος 
των παθών επιστήμη και σοφία, η δε σοφία κω επιστήμη αξία φρε
νοκομείου. Η καλοσύνη και η σεμνότης, βλακεία· η αναισχυντία και 
το θράσος ι:υφιιία και δυναμισμός. 

ΊΌ ρόδον μέσα σ' αυηjν την ηνθρωπότητα είναι χαμέρπειu, 
αγυρτεία, εμπαιγμός και αίσχος. ΊΌ ρόδον με το οποίον το οιiμ.,,:αν 
συμβολίζει την τελειότητα είναι, η εσχάτη περιφρόνηση, είναι η ατί
μωση της ανθρώπινη; μορφ1jς. είναι ό.τι συμβολίζει την αγριότητα 
των ανθρωπ�ων παθών. 

Αλλά και άλλο σπουδαίο σύμβολο. το μυροβόλο μήλο. που εικο
vίζι:ι την ανάσταση του όντος της γη;. μόνο στην καρδιά του γνc!>
στου της φύσεως και του πνεύματός της αντηχεί σαν σάλπισμα εξε
γέρσεως και απαλλαγ11; από τις ποταπότητες και τι; συνθψ�ες τη; 
δούλης εποχής μα;. ποι• μπορούμε να την χαρακτηρίσο1 1με σαν 
εποχή άγνοιας, τυφλότητας, κακίας και αναισθησίας. 

Η ψυχ11 του ανθρώπου περιβάλλλει όλον τον οργανισμό. Του 
δίνι:ι ζωή. Έδρα της έχει την καρδιά η οποία είναι το πιό ευαίσθητο 
όργανο του σώμα.το;. Όταν η ψυχή έχει σαν κέντρο την χαρbιά, η 
διάνοια λειτουργεί ελείιΟερα και εκδηλώνει δΊ-•νάμει; ανάλογr ι. με 
την ωριμότητά τη;, την εκπαίδευσ1j τη;. τη θέλησ1j τη;. Η ψυχ1j. σαν 
οντότητα ξεχωριστή. μεταχειρίζεται τη διάνοια και επωφελείται 
από τις γνcόσει; της rj παθαίνεται από τι; ατέλειές της. Οπόταν. για 
να καταστ11 ελεύθερη και να την χαθι 1:τοτάξη στι; διΥ.έ; τη; ψΊ-•χιχέ; 
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σι.έψει;. :τοι1 είναι α:τόρροια σειρ6; ενσαφ:ώσεων. πρέπει να ανα
:ττύξη τη γνώση zαι τη θέλησ�j τοι1 ; ιόστε να δεσ:πόζη ;ωι να κυριαρ
χ11 :τάνω στη διάνοια. 

Η ψυχ11. λόγω των :πολλα.ι--τλυJν ενσαρκώσεων. απέzτησε :πολύτιμη 
ε�L-τειρία· αι 1ηi είναι μεγαλvτερη εzείνης ποι 1 υπάρχει. στη διάνοια η 
οποία αριθμεί ζω�j μόνον ολίγων χρόνων. Η εμπειρία αυηj διδάσκει 
:τοιό είναι το ωφέλιμο. :τοιο είναι το αληθινό και ποιο το ψεύτικο. 
:τοιο το zαί.ό και :τοιό το zακό. 

Αι1τ1j είναι η κcιθαρ11 γνώση. :τοι' οδηγεί στην τέχνη της μυστα
γω·rία;. η οποία :τω.ι μrταφέρει το κέντρο της ψυχ11; α.ι-τό την καρ
διά στην διάνοια. ωτότε και μόνο μπορούμε να την χαραχτηρίσουμr 
σαν φωτειν11. ικαν1j vu. -ινωρίση όλη τη ζω1j της ψυχ1j; zω να ρυθμί
ση την μέλλουσα :τοψίι1 τη; αρμονικά με τις σχέψεις και την δύνα
μη :του λέγεται Υ:τέρτατο Διαγνωστικό. 

Αλ1iθεια είναι η "(VU>ση όλων των οι•σιυJν κω των νόμων των 
οι1σιυJν τη; φvσεω;. :του συνθέτοι 1ν τις μορφές και τι; συνΕΙ.δ1jσπς 
του u.πείρου. 

κu.τ· άλί.οι 1 ; Μvστu.;. η rιλ1jΟεια είναι εγώ, το οποίον αντιπροσω
:τειjουν οι μεγάλε; τοι• σύμπαντος συνειδ1jσει; που την κατέχουν 
ί.όγω της απείρου των γνυJσεω;. Οι ίδιοι Μύστες την προσωποποι
οvν σαν θεά γιατί υυηj ενέχΕι τu. στοιχεία τη; κιν1jσεως χω της bρ(i
σεω;. α.,-τό τι; ωτοίε; zω παράγεται. 

Κu.τ(ι του; αρzαίου; , Ελληνα;. η λέξη θεός έχει τη ρίζrι της ωιό 
το ρήμu θέω (τρέzω ·ι.ω zινούμω.). Όταν δε ο Ιησούς !'λεγε πως 
rγu> είμαι η u.ι.1jΟειu. εννοούσε πω:: ψuν Οεός μι' απέραντη γνώση 
και όzι :τω; δεν έδωσε τον οριομ6 της C!ί.ήΟειuς. λ<5γω αδυνίιμίας, 
όπω; το ερμηνεύουν μιcι;_Ηzοί επι<π1jμονΕς. 

Νόμος καλείται εzείνο το δρr,Jν στοιχείο. που δεν μετυβ6.λλετω 
υπό ύ.ί.ί.η uνu'ηερη δύναμη. 

Όλοι λοιπόν οι νόμοι τη; φιΊσεω; είναι αποτέλεσμα της δρυ'JΟη; 
μορφής :του σι•γr.ειτυι rι.πό ουσίες. 

1-1 συνείδηση zω το :τνεί1 μα είναι απόρuοια των πuωτίστων
ουσιυ'Jν τη; ψC,σεω;, ι::zδηί.u'Jνει δι: ιδιότητc; zυ.ι νόμου;, διότι αποπ
ί.εί μορφιzόv είνω. Οι ιδιότητες τοι1 πνΕύματο; είναι το συνcιι.σΟη
μu.τιzό. το γνωστιzό zαι το βουί.ητιzό. Ν6μος του δε η πuραγωγικό
της. η αιωνιότης ;ι.αι η τεί.ειοποίηση του. Κω. τούτο περικλείει μέσα 
τοJ τους νόμους της zιν1jσεω;, της ζωή; ;ι.υι της ενέργι:ως. 

(Λ;τrj το βι{Ίλι'ο τηι; ,,'fί, υημι ιu,τrif_!ιrJ ι·νr5ς Μ1ίυτοu, ΛΟιίν(J. /()5(), οιλ. 56 - (ι/J 
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Τ<ι. ομηuικϊι. (πη Ιλιϊιλu κω (λ>ιJυυειυ. ει'1ιω πλοιiυιο μετuλλι'ι'ο 
κuι ο.νf·ξϊι.vτλητη πηγιί rι.πr5 κu.f)ι· ι'ι'r'>ος πrψοιμιοκι'ς φuu.υεις κrιι 
γ1ιωμικu.. 2-'υχνu. τrι. φ(u1ιοu1, κυ.ι ωίμι:ψι. οτο vσ1 1 μrι.ς πεuιuτrι.τικri 
της ζωής, γιοτ[ ψuλu.yοιΨ ;τιίvτυ. τη ζω1ιτrivιυ. τους, f'ι'Π yιυ. την ομορ
φιϊι. τοι!ς ι'ι'π: yω τ' υΟr11ηι.το. 1101jμ<ι.το ποι• κλι'{�.•οιΨ. /Ιrι.ψιΟι'τοι',ΙΙε 
ιι'>ώ Λιri<('Ο(}οιις υοφοιjς υτιχοuς ωτr5 uιπu. . 

...... 

Ύπνο κω Θυνάτω bιδυμ{ιοσιν. 
( Ι λι(ι; Ι Ι, 6 72) 

(Ο ιiπνο; κω ο Ο<ίνιιτος ι0ίνω bίδι1 μυ αbέλφω) 
* 

Τλητόν γ<φ Μυίuω Οι 1μ6ν Οέοιιν ανΟu<;ιποιοιν. 
(Ιλιά;Ω.4) 

(Οι Moίur; έδωοαν σωι•; <ινΟρ<()ποι•;:: ψι1z1i ωτομονπικ11) 
"' 

... ένΟα δ' ιΊrειτα 
πείοετω. {ωσα οι Λίοu κατrι Κλιίιθε; π r1<ψείω 
γεινομ{νω νψ;αvω λίνω. ι5π μιν τέχε μψηρ. 

(Οδί1σ. 11. 1 % - 191)) 
( ... rκεί Οαι•ρrι Ηι ιπερv(ι τοι• παΟ1jματα. όσα τυ1 1 έγρuψr η r}αrιά 
του μοίρα ωτι5 τότε ;το1 1 η μάνα το1• τον rφcρε στον χόσμο) 

* 

Μοίρ' oλoij. την ου τι; cιλει1εται ο; κε γένητω (Οδί�ο. Ω. 29) 
(Αnό τη μοίρα του κανένας δεν ξεφειiγει) 

* 

Στρεπταί μεν τε φρένες: εσΟλιίJν 
(Ιλιά; Ο. 203) 

(Κω η γνιίJμη των φρονίμων μπορεί νιι μεΗιβληθεί) 
* 

Γαστέρ0t; ένεκα λι•γρ1j;. 
ουλομένη;. η πολλά κακ· ανΟριvποισι δίδωσιν. 

(Οδί-σ. Ρ. 373 - 374) 
(Η φοβερ1j κοιλιά. η ;ωταστρε:ττιχή. πολλά κακά προξενεί στοι•; 
ανΟριίJπου;) 

* 

Οικωφελίη. η τε τρέφει αγλαά τέκνα 



(Η νοιzοzυροσύνη ανατρέφει θαυμάσια παιδιά) 
* 

Θαρσαλέως γαρ αν11ρ εν πάσιν αμείνων 
έργοισι ν τελέθει. 

IS 

(οδ, - 7Τ) υσ . .::.. --.) 

(Οδύσ. Η. 51 - 5:ί) 
(Ο θαρρετός άνθρωπος σε zάθε πράξη πιο χαλά προκόβει) 

* 

Αιδώς δ' ουz αγαθ11 κεχρημένω ανδρί παρείναι 
(Οδύσ. Ρ, 347) 

(Δεν είναι zαλό να ντρέπεται ο άνθρωπος εzείνος που έχει ανά
ψη) 

* 

Οποιόν χ· έπησθα έπος. τοιόν z· ε:πακούσας 
(Ιλιάς Υ. 250) 

(Ό. τι λόγο θέλεις να πεις. τέτοιον χαι 0· αχούσεις) 

Ουδέ τι σε zρη 
αλλοτρίων φθονέειν 

(Οδύσ. Σ, 17) 
(Δεν πρέπει να ζηλεύει κανένας τα ξένα πράγματα) 

ΑΥτί χασιγνήτου ξείνος 0' ιχέτης τε τέτυχται. 
(Οδύσ. Θ, 546) 

(Ο ξένος κι ο ικέτης είναι σαν αδελφός στον άνθρωπο) 

Ω πόποι, οίον δη νυ θεούς βροτοί αιτιόωνται. 
εξ ημέων γαρ φασι zu.z· έμμενυι· οι δε zαι αυτοί 
σφήσιν ατcωθαλίησιν υπέρ μόρον άλγε' έχουσι. 

(Οδυσ. 32 - 34) 
(Λόγια του Δία): 
Τι κρίμα, να τα βάζουν οι άνθρωποι με τους θεούς. Γιατί ισχυρί

ζονται ότι από εμάς τους βρίσκουν οι δυστυχίες τους, ενώ αυτοί οι 
ίδιοι με τις αδικίες τους περνούν δυστυχίες, χωρίς να τους φταίει 
τι μοίρα τους. 

* 

Χαλεπή δε ί:JεοιJ έπι μήνις 
(/ /.L(J.ς Ε, 178) 

(Βαρει6 είναι η οργή του Θεού. σαν πέψτει) 



(Η τιμuψι'υ. (πληuωμιj) των κο.κυΊι1 πur1.ξ1.-u1ν) 
.. 

Ου μεν υχέτλω r'ργα Οεοί μcί.Υ.<ψες φιλέοuυιν, 
αλλ6. δίκην τίουοι κυι αίοιμ<ι r'ργ' <ιν(:)ριί)πων 
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(Οδύο. Ξ, ΙΒ - 84) 
(Οι μακrψιοι Οrοί δι0ν υγ<ιπούν τις άδικες ποάξrις, αλλά τιμοι1ν 
τη δικαιοσύνη Υ.αι τυ δίΥ.υω r'ργίl των rινΟρύ'>πων) 

Εν(:)' η τοι Μίνω<ι ίδον, Διός ίlγλαόν υιόν 
χρύ<πον οκ1jπτρον έχοντα, Οεμιστειίοντ<ι νέ-Υ.υσιv ... 

(Οδυο. Λ, 5f)8 - 569) 
(Είδα λοιπόν εκεί τον Μίνωα, τοι1 ία λίlμπρό γιο, που κρατού 
σε σκήπτρο χρυσό χαι εδίχαζε τους νεκροι1ς) 
(Διιίyηυη τοι ι 0()ι,υυι'ι1, ι1π' ιίτι ΙΊΊ�ι- χrπι.ί το τιιξ(ι)ι του rJTOJ! J1δη) 

ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ 

Της αείμνηστης Διι)ιί>ς Καλλέ(_)γη 

Ιδρυτής των Ορφικών Μι 1mηρίων φέρεται ο Ορφεύ�, αρχαιότα
τος έλληνας ποιηηiς, μουσικός, φιλόσοφος και 1iρως. 

Γεννημένος από την Μούσα Καλλιόπη και τον βασιλέα της 
Θράκης Οίαγρο ή από την Μούσα Καλλιόπη Υ.αι τον Απόλλωνα, 
όπως συνήθιζαν στην αρχαιότητα να μυθεύουν από θεούς την κατα
γωγ1i των ηρώων και των μεγάλων μυσταγωγιίJν τους. θεωρήθηκε 
και ως ιδρυηjς πολλών θρησκευτικών, φιλοσοφιχών δογμάτων και 
τελετών. 

Πατρίδα τοu κατά τον θρύλο φέρεται να ήταν η αμέσως προς τα 
βόρεια του Ολύμπου μέχρι των Πιερίωv. περιοχή της σημερινής 
νότιας Μακεδονίας, που στην αρχαιότητα λεγόταν Θράκη. Μεταξύ 
του Δίου και του Ολύμ.;ι:ου στα νότια της σημεριν1jς Κατερίνης έδει
χναν τον τάφο τοu ως τα τελευταία χρόνια της αρχαιότητος( ... ) 

Για τον Ορφέα λέγονται διάφορα και ότι αφού περιηγήθηχε τα 
γνωστά τότε μέρη όπου λειτουργούσαν Μυστήρια όπως και στην 
Αίγυπτο. παρέλαβε από αυτά ηθικές ;ωι θρησχευτικές γνώσεις. 
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μυηθείς zαι αυτά τα μυσηjρια των αρχαίων Αιγυπτίων ιερέων. Τα 
ίδια περί.,-του που λέγονται zαι για τον φιλόσοφο και μυσταγωγό 
Πυθαγόρα( ... ) 

Ο Ορφεύς επ1jρε μέρος στην Αργοναυτικ1j Εκστρατεία και με 
την αρμονία της λύρα; του αποzοίμησε τον φοβερό Δράκοντα τον 
φύλαzα του χρυσόμαλλου Δέρατος. 

Η Ορφιz1j παράδοση άρχισε πάλι την ακμ1j της κατά την εβδόμη 
zαι έzτη προ Χριστοι:� εzατονταετηρίδα με του; «Ορφικούς». θρη
σzευτιz1j μυστηριαz1j οργάνωση, αυστηρ1j zαι πειθαρχημένη. ωσάν 
δηλαδ1j μοvαχιzό τάγμα αλλά έγγαμο. 

Ο ασzητισμός της Ορφιz1jς οργανώσεως ψαν της φύσεως του 
Ελληvιzού ασzητισμού. που υπ1jρχε από τα πανάρχαια ακόμη χρό
νια, προ πάντων στους Σελλούς, zοvτά στο μαντείο της Δωδι6νης. 
χαθώ; μνημονεύει ο Όμηρος. Ήταν δε σχετικ<Ί λίγο ανάλογος μι' 
τον πολύ μετuγενέστερο χριστιαvιzό. 

Τα Ορφιzά Μυσηjρια τα τελούσαν επισήμως στας Λθ1jνας. Προ 
της μυ1jσεως επιβαλλόταν ο zαθαρισμός του σώματος συμβολιzός 
zατά ένα μέρος του εξuγvισμο1i της ψυι.1iς zαι αzολουθούσαν εξιλα
στήριες θυσίες. εξαγνισμοί zω χρησμοί. Τελο11 σαν έπειτα τις 
Ορφιzές λιτανείες :ωι τις εορτές. αί.λά zυρίως προεξείχαν οι Ορη
σzευτιzές zαι φιλοσοφιzές διδcωzαλίες και οι εσωτερικές τελε
τουργίες τους( ... ) 

Οι μυούμεvοι στα Ορφιzά Μυσηjρω διδάσzοντ<�ν τα Ορφικ<t 
ποιήματα zαι στις μωjσεις κατά r1αθμούς. την ιδιαίτερη Ορφική 
παράδοση zαι την τεί.ετουργιz1j. 

Τα ποι1jματu 1jταv zατ· αρχάς τu περισσότερα χαραγμένu επϊινω 
σε πλάzες. απαράλλuzτα όπως zι" ο Μωϋσής Είι.ε γρϊιψει τις εντο
λές στο όρος Σινά επάνω στις :-τλάzες. 

Στη μαzρυvή uρι.ωότητα zάθε γραμμένο επάνω σε λίθινη πλ6zα 
εθεωρείτο ως πολύ ιερό. , Ετσι zαι τu Ορφιzά ιερϊι ρητϊι., εντολές, 
θρησzευτιzές παραδόσεις zυι αρι.ές ήσαν γραμμένες σε λίθινες 
μυστιzές :-τί.άzες. που οι πιστοί ωρzίζοντυv ν(1 μη υποzαλιiψουν σ!' 
zαvένα το ιερό περιεχόμενό τους. 

Ωστόσο η ποίηση zαι η μουσιz1i θρησzευτιzές στις uρzές, είχαν 
μεγάί.η υποστολή zαι σπουδαιότητu ·ι.ατά την αρχαιότητα, ως επί
σης zαι στους Ορφιzούς, γιατί είχαν συντελέσει στη δι.<1.πωδuγuJγη
ση zαι στη ρύθμιση τοι 1 zαραzτήρυ. χυ.ι των ηθuJν των υ.vθρ(iJπων της 
εποχής εκείνης. 

Στα ιστοριzrt χρόνω μιί.λιστα οι φιλόσοφοι χυι οι ποιητ{ς σενε
τέί.εσαν πολύ στη φιi.οσοφιz1i διύ.πί.αση των μύΟων, αλλύ. ;ωι στη 
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ΟρησκευτιΥ.ή εξ11ψωοη και τη 01,vείδηοη τnυ λιωύ σΕ ουοιωηιΥ.ϊι. κω 
cιληΟινά Ο()ηοκευτικ6 ωοΟήματυ ( ... ) 

Η Ορφική οργcίνωοη στην ακμή Μυστηρίων της είχ�' αναλϊι.r\ει 
την ηΟική πρωτοr\ουλία για τη Οοησκε υτική - φιλnοnφικ1i ι:ρμηνι:ίυ 
κcιι δ ιδcωκιιλία της κnσμογονίης, της πνΕυμuτογονίuς κuι 
Θεογονίας, γενικϊι δε για τιι. nσιι ιιφοuο11οιιν την μ11ιπηοιι;Jδη φύση 
του κnομοι,. Κω αΝn γίνrτω φιινεψS ιιπό τιι πεcnοωΟέντιι κω ιιπο
διΩόμΕνα στον Ορφέιι τρίυ μεγάλα ποιήματυ, τα Λιποναυτικϊι. τους 
Ύμνους κω τα ΛιΟι.κcι, που όπως ήταν �:πnμενο, είχαν τuοποποιηΟή 
και συμπληρωΟή σε ορισμένη οημ�:ία τους Υ.ατ6. τον έκτο π.Χ. 
αιώνu. 

Στcι Αργοναυτικά ο Ορφεί,ς Ωιηγι-ίται. στον ιερατικό ΑΟηναίο 
ποιητή Μουσαίο, τις περιπέτειες των Λργοναυτu'Jν στην εκστρατεία 
τους. 

Σ' αυηi λοιπόν τη μ11Οιχ1i παρϊι.δοοη φανεριδνετω ο τρόπος της 
πvευματικ1jς εχστριηείω:: των μεμυημένωv της χάΟε μυστηριακής 
οργαvι6σεως, γω την ιιπ6κτηση τοι1 ποΟητοιi σ· αυτούς χρυσόμαλ
λου Δέρατος, παρ' όλυ 6οα αντίθετα και αν λέγωνται για την ερμη
νι'ίιt της απ6 τω•ς δωφ6ρου; σ11γγ(Ηtφ�:ίς. 

Γιατί το χρυσόμαλλο Δέρας είναι το πολυτιμώτερο αγαθό, που 
μπορεί να αποκτήσουν οι μεμυημένοι στα Μυσηiρια, αυτό που 
τους εξασφαλίζει μετά τον ανθρώπινο θάνατό τους την ψυχοπνευ
ματικτί τους μακαριότητα. Αυτό που πρέπει να είναι το ίδιο συι1βο
λιχά με εχείvο το περίβλημα. το από τον «Π c,όκλο εις Τίμαι.ον Α.» 

αναφερόμενο. ότι περιβάλλει τη λογική ψυχ1i: «και όχημα αιθέριον 
ανάλογον τω ουρανώ». ΚαΟώς επίσης χαι το αναφερόμενο στα 
«Μυσηiρια» του Ιαμβλίχου:«Α1 1τ1j δηλαδή η ίδια (η φωτός αγωγ1i) 
όποι, το περικυχλώνον την ψυχ1j αι0ερικι5 και λαμπροφόηεινο 
όχημα c ωτίζει με Οείο φως ... »( ... ) 

Οι Ορφικοί, Ύμνοι αφιερωμένοι στους Ολυμπίου; θεούς ,ωι σε 
6.λλες θει5τητες ιιντιπροσωπευτικές φυσιΥ.ύJν Υ.αι πνευματικu'�ν δυνά
μεων. είναι υποθέσεις τελετουργικές. θεωρούμενοι όμω:: ω:: έργο
των Νεοπλατωνικι6ν της Αλεξανδρινιj;Σχολ1jς χω όχι των αρχαίων
Ορφιχι6ν Υμνολόγων. Ωστόσο οι περισσότεροι ωτ' ιιυτούς είναι
φανερό ότι κρύβουν σε πολλά σημεία τοι•ς. τις βαθύτερες μυστηρια
κές έννοιες της παραδόσεως του Μυσταγωγο11 και της σοφίας του.
για τη γνώση τη; μυστιΥ.ής σημασίας του κάθε Θεοί, Υ.αι των φυσι
χc6ν και πνευματιχι6ν δυνάμεων του κόσμου.

Τα δε Λιθικά. τα ο:τοία ο βυζαντινός ποιηηjς Ιωάννης Τ�έτζη; 
αποδίδει στον ίδιο τον Ορφέα. zαι ο Κ. Κουρτίδης στο βιβλίο τοι• 
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«Τα αρχαία Ελληνι%ά Μυσηiρια» έγραψε γι· αυτά: «Τα Λιθικά 
είναι έπος θεουργι%όν. %ρίνεται δε ως άριστον των Ορφι.%ών 
:ποιημάτων». σε πολύ προσε%τιΥ.1i μελέτη τους, μας προσφέρουν ένα 
%αταπληΥ.τιΥ.ό συμ.ιϊέρασμα. Ότι δηλαδ�j αυτά είναι μία ιερ1i υποθή
κη της μυστι%ής παραδόσεως στους βαθμούς μυ1jσεως των 
Μυστηρίων του Ορφέως. Με λίγα λόγια τα Λιθι.%ά είναι. βαθμοί και 
τελετές μυ1jσεων στην Ορψι%1j Θεολογία - Μυσταγωγία( ... ) 

, Ενα από τα ουσιωδέστερα επίσης δόγματα της Ορφικ1iς θεολο
γίας, ήταν η παραδοχή της μεηνσαρκώσεως των ψυχών. Για τη 
μετενσάρκωση πίστευαν δηλαδή, ότι η ψυχή με βαθμιαίες δοκιμα
σίες και καθαρμούς και την απόκτηση πνευματικών δυνάμεων 
μέσα σε διάφορες σωματικές μετακιν11σεις, έφθανε τελικά στην 
οριστική απολύτρωσή της και την πνευματικ1i τελειότητά της. 

Το Ορψι%ό αυτό δόγμα 1jταν %αt ΠυΟαγόρειο. όπως άλλωοπ 
γινόταν Υ.αι με τις άλλες θρησηυτιΥ.ές Υ.αt φιλοσοφιχές θεωρίες χαι 
:παραδόσεις τους. 

«Ότι πuλu.ιός ο λόγος. Ορφι%ός τε yuρ %u.ι Πυθuyόρειος, ο πuλιν 
άγων τας ψvχ6.ς εις το οώμu %UΙ πάλιν από τοv υώμuτος uνύyων %υ.ι 
τούτο %1J%λω πολλ6.%ις». 

Σε όλα τα αρχαία ΕλληνιΥ.ά Μυστήρια. αν %ω. υπ1jρξε όπως 
είναι φανερό, επαφή %αι αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όμως ι:ίχαν 
χαι διαφορές στη λειτουργι%ή χαι τελετουργιΥ.ή δQάση τους ως Ορη
σκευτι%ές χαι μυστηριακές οργανώσεις. χαθιϊJς %αι mη τοπι.χ1j εξά
πλωσ1j τους. 

Τα Ελευσίνια Μυσηjρια λειτούργησαν περισσότψο οτην ηπει
ρωτική Ελλάδα Υ.αι r.υρίως στην Αττικ1j χω. Π cλοπόννηοο. Τυ 
Καβείρια στα βόρεια νησιϊι. του Αιγαίου κω οτη 13οι.ωτίυ. Τα δΕ 
Ορφιχά στη Θρά%η, στη Θεσσαλία. στην Αττιχ1j και οτην χ(ίτω 
Ιταί.ία, ό:;τω; Y.UL τα ΠυΟαγόρεια. 

Στον έχτο :π. Χ. αιc!Jνα. περίοδο μεγάλων χοινωνιχιι'Jν, πολιτι%υ'Jν 
Υ.αι ιδεολογι%cι'Ν %ινημάτων. η ΕλληνιΥ.1j φιλοσοφία χαι οι μυστηρια
χές οργανώσεις, σφράγισαν για πϊι.ντu. με τη σιι,Qu.γίδu. της <ι.νωτε
ρότητος τον %όσμο του ορΟολογιστιχού πνει1μu.τος των Ελϊ.1jνων. 

Από τις οργu.νcι'ΗJεις αυτές άλί.ες 1jτcι.ν %α0u.ρύ Ορησ;,,.ιυτιχι:ς 
όπως η Διονυσοί.ατρείu., χαι ύλλες ηθιχοΟρηοr.ευτιχές 6πως ψαν ο 
Ορφισμός χαι ο Πυθιι.-(οριομός. Με διδασχu.ί.ίυ. όμως χαι εοωτ�:ρι -
χή λειτουργία χαι οι δύο. γιυ τη ψυzωτνευμu.τιr.1j οωτηρί(J. των 
ανθρυ·Jπων βασιχu. 6μοια, αλλϊι. με μυΟιχή :;τεuισο6τερο η πρ<ι'ηη %ω 
φιλοσοφιχή η δεύτερη ερμηνεία του χόομου χαι των όντων του. 

Ο Ορφισμός επομένως που αντιπροσωπειiει ΠΕQωο6τερο τον 



μυΟικό τρόπυ της κu<ηιοειψηνείι..ις, υπ6 τον λογικό κω μω.ιοτυ 
φιλοσοφικό - ιωΟημυτικό τι_.Η5πο του f J υUυγορισμού, Ου πuf.πει νυ 
υπήρξε κu.τcί. κ(ιποιο στίί.διο πυλω6τερο; στην ίtψι·τηuίυ τοι,, ίιν Υ.ω 
σύγχρονος επίοημα οτη λι'ιτοι,l_)γίιι. του μι' τον δει•π(_)ο. 

Στι; πλπr; των Οl_)ψlΚ(ι,)V, ω.ι.(ι. ·,ωι γι·νικ(ί. οτις πι.ι-τr; των 
Μυστηρίων η (ιγριιπνη 1ψοοοχ11 γιυ νίι. μη ειοι'(_)zωντω υμιΊητοι 1j 
βέf\ηλοι ήτυν πολύ ιιιιοτηρ�j. ιiπω; μιι.; πλη(_)οψοψί ο Οοφικ6; οτί
χος: 

«Φθϊyξομω οις fΗμις fϊΠι'- Οι;ρ(�ς ()' ι-·πι't)ι-ϊJθε 
/1ι-βιjλοις πϊω,11 ο,ιιοιίιι.
Συνι'f\ωνε οηλυο1j (J.Π(ψ(ί.λλυκΤίι. 6πω; ()TUV ϊιuzιζι· lj /.!'110\'(_)γί(ι. 

των πιοτυ'Jν ιπον Χριοτιιι.vιομ6, ποιι οι κιι.ηιχοι1μεvοι οτυ πρωτοzuι
οτιιι.vικ<ί χρ6νω οωτιί.οοοντcι.v νίι. ίιπι'λΟοι•ν μ6λι; cί.uχιζε ίιι•τ1j, 
αλλ(ι. κω όπως γίνπω 01jμε(_)ίt οτην <ψzij της λιϊτοιψγίυ; μι' τι; 
φράσεις: 

,,Οσοι οι κιι.τηχοιΊμενοι απέλΟετε, μη τις τω\' κιι.τηχοι,μένων. 
όσοι πιοτοί», ί'VUJ ο λειτουργι,Jν ιερέας σι1νιοτ(ι να προοέtουν (ιγς_Η1-
πνυ τις Οιiuες: «Τιι; Οι\>υ;, Ηι.ς ΟιJ!__)(ι.; !'V σοφίυ πu6σχωμεν» 1 

Αλλοιωμένυ κω φΟαρμέν<ι. τu ιι.ρχαίίι. Μι•οηjuιιι. ίιπό την (ιδικη 
κω πρόωρη παρακμ11 της [λλϊιδος, ωαριύΟη<Ηι.ν πΕρισοότruον cι.π6 
τους ΧριοτιανοιΊς: κω το Οέσπισμu. τοι• Θεοδοσίου. αλλά Κίι.ι πολι, 
πριν είχ<ιν ρι•πανΟ1j απ6 τι; χωμωδίε; του Αριστοφάνη. 

Ο Πuόκλος αντιΟέτως ιωχολ1jΟψ:ι' νcι ερμηνειΊση κιι.ι ι•ποοτηρί
ξη την αρχαία Ορηοκείιι. .  κυΟώς κι· ιίλλοι bιδcίοκαλοι Υ.ιιι φιλόσοφοι 
της Αλt·ξανδuιν1jς Σχυλ1j;. 

Τ:γραψαν, δημυσίι,ι•σαν ;,:αι οχολίασιι.ν την ιερ1j συμf)ολικ1j 
σημuσία των [λληνικών Μυ<πηρίων. αμυνόμ!'νοι ;,:cιτ<ί τοι• κcι.Οημr
ρινώς αι•ξανόμενοι1 Χριοτιανισμοϊ1

• Στην πάλη όμως ω•ηi τοι• 
Νεοπλατωνιυμοίι με τον Χ(_)ιστιcινισμό στην Αί.t·:Ξιίνδψω. οφείλου
με την αποχάλι1ψη πολλιύν μι•ιηηριcικιίJν λεπτομι'ρrιιι'Jν. 

Με τrι όσα εκθέσιι.μι' σ· ω1ηj τη μελέτη '(LCJ. την :τνευματι;,:1j και 
κοομοερμηνει1τιχ1j πρυι-'λευοη των αρχιιίων Μυστηρίων. :τροσπαθή
σαμε να μεταφέρουμε τη βιιΟύτερη συμβολικ1j σημασία ;,:αι την επί
δρασ1j τοι1ς στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρcατ1jρα ;-:ω του 
πνευματιχοί� πολιτισμοι• των αρχαίων Υ.Οινωνιών. Είναι ω.λωστε 
φανερ1j και η επίδραση :του άσ;,:ησαν τα αρχαία Μυσηjρια στην 
εσωτερικ1j δομιj του Χριστιανισμοίι. τη; νέα; θρησκείας ποι• 1jλΟε 
να cηιτιχαταστ1jση την αρχαία ελληνικ1j σε μια εποχ1j παρακμιjς τη;. 
εξ αιτία; τοι• διει1θαρμένοι• ιερατείου τη; zαι από τον έ;,:λυτο και 
αλαζονικό ρωμαϊχό ψΙrεριαλισμό. Γιατί το ανθρώπινο πνείιμα δεν 
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έπαυσε :τοτέ να ερευνά το μυσηiριο του χόσμου ;ωι των ό,'Των του. 
αναζητώντας τη λύτρωση zαι την τελειοποίησή του. 

(Λ:τιί το βιβ}.(ο της« Ία ιιρχαι'α fΙΙ !CΠιjρια.», ΛΟιfνα. 1976)

ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

ΓνόJρισα την αγάπη. 
σ· έζησα πια. ζωή. 

Κωιπιίς //11}.ιψ6.ς (!!t"ζοιΊ)(!ΙίfΙ ΙΙΙ, ΛΟιί1111 1929, ιπλ. /(ι!) 
* 

« ... όσα υπέφερεν ως τώρα 11ταν σωστό να τα υποφέρη! κ' εκείνα 
τα δr.ινά που θα τον περιμένουν, πάλι θα του πρέπουν! Τα πάντα 
είναι γραμμένα» 

Ζrιχu(!frις /Ιιι;τuντω11(011 (Διηyψιrπι1, «Ι:Ίπ(rυ,, σr:λ. -14) 
* 

α δημιουργείς ( ... )Αzόμα zαι όταν σ· έχει χυzι.όJσει ο Θάνατος 
αzόμα χαι όταν έχει αχουμ.1--τ11σι'ι το χέρι στον cι'ψο σου· να δημιουρ
γείς. 

Σωτηρία άί.λη δεν 1'Π(iρχει. Το μόνο βέβαιο, το μόνο σωστό. το 
μόνο λυτρωτιzό είναι η δημιουργί(ι. 

Κωνm11ντ(νο; Τυriτυιι; ( Λ ιrιιριιψο( %1 ιι 1)111λοyιιιμο( 4η ΙJΙΊ(_Ηi, ιπλ. 17) 
* 

1-1 προσευχή του διzαίου έzει μrγάλη δύναμη εις τα αποτελέσμα
τά της. 

/11%1,ί/Jιιυ, ΙΌ /(ι 

(;το}.11 ιαχ11rι Λlησις ι)ι%ωΊιυ ι 1ιι·ρyιι1ιfΙΓΙ'ΙJ) 
* 

Μας αναστατu'Jνει το γεγονός του Ουνάτου· ληομονο1iμε 6μως 6τι 
είναι τόσο φυσιολογιzό. όσο μιυ γέννηση. 

Άy;ι-J.ος ΊΈ,ρζι1.%ης («2:τιιχιωfΙο(,,, Ν. /;ΊπιΊι, ΝΛ, Χριυτιι11y11Ψα /IJHO) 
* 

Αξίωσέ με. ω Π οιηηi Διδ6οzrι.λε, ν<1 z<ί.νω τη ζωή μου ι:νιι πρ(ι_γ
μα αληθινό zι ιιπί.ό. όμοιο με μω ,ωί.ιιμrνιu. φλογέρυ. που νυ την 
γεμίζεις Συ με την υρμονίυ τη; μουοι·r.11; Ζ:ου. 

!'ομ;τι11τr__ιι11)(1.Ο ΊΊιΊ%ιίr__ι (Λ ΙJ(!t%11. οφιι·r__ιοίμοτο 7,) 
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Ό,τι έχεις μέσα σου αγυΟϊι, δεινc1., μιαν αμυρτίι�, 
κϊιποιο σιιρc:ίκι της ψυχ1iς, κ(ί.ποω ι.ψ(__)(ι'ιοτω της οc:i.vιως, 
ξομολογ11σου τιι. Στο φως! ... 

Κωυτιίς 1/υ.λο.μιi.ς ( 1/ωμοι; /J' ι·Υ.ι>., ΊίJ Λ 111'/iιωμιι ιπο /Jψi.χι,, 5./) 
* 

Αυτός δε (ο Σωκρ6της) έμεινε 6vΟιος μrχvι ποιJ ι:χ6l_)υς1' η υυγή 
και ανέτειλε ο ήλιος. , Επειπ.ι, ιιφού προοευχήΟηχι στον �iλιο <.ιπο
μc.ικρύνΟηκε. 

Ι /ιΙΛ ΊΩΝΛ (Χιψ:rιίοιο, 220 () 

Και τι ιmορεί νιι. οτ<ι.Οεί ψηλ6τερ' απ6 τη οχέψη υυηi του μ1·γ(1.
λου f,'Ι<1ιtl)ert: «Σc.ιν ω.πός να ζεις κω να οτοχ(ιζεοω 011ν ημίΟεος». 

Κωοτιίς / Ιυ.λιφιi.ς ( Ι Ιι·ζο( ι>ψS,ιιοι, οι-λ. /()(JJ 
* 

Ilu>ς Ου Υ.ατορΟώοω να μην είμω «του χ6ομου τούτου»· vu τον 
βλέπω συ μια ξένη ιστορία· κι 6μως ν<ι. ψl_)υντίζω με ζ�iλο τον χ6ομο 
τούτο, εκτελώντας το χρέος μου: 

Κωνσrαvr[νος ΊίJιίτυος (Λιιοι_μο,ιιοι' Υ.ω ι)l(ιλογιυ,ιιοι", ./η οιϊ(_)ΙJ., υι-λ. 17) 
* 

Από τις φιλονικίι0 ; με τους άλλος χ(ινοιψι' ρητοριχ11· ι.ιπ6 τι; 
φιλονικίες με τον ι:cωτ6 μυς ποίηση. 

Η διαίσθηση των Ποιητών: 
Ηψvχ1j. ταξιδεύτρα μεσ' uτ' Άπειρο. 
σταλαμίδα 11ερού μήπως μοιάζει. 

}Ί:/ιΊ\" («Ν. /:ΊπιΊu,, 1970, ////, ο. 1519) 

που ανεβαίνει στα νέφη απ' τα πέλαγα. 

κι απ' τα νέφη στους κάμπους σταλάζει: 
Γεώργωι· Δρυσ(νη («Γ. ΔρυυιΊ1ης», Λθή11u 1960, σελ. 71 ). 



Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 

1-1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔJ)ΟΥ
ΠΑΝΑΓ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Αγα:-τητοί μας αδελφές zαι αδελφοί. 
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Στη σημεριν11 μας γιορτ11, εύχομαι προς όλους σας ΥΓΕΙΑ. 
ΑΓ ΑΠΗ ΚΑΙ ΦΩΣ zω όzι μόνον σε μαc αλλά και σε όλους τους 
ανθριi"Jπους της γης να βασιλεύει η ΑΓΑΠΗ zαι η ΣΟΦΙΑ. 

Η Οεία ΣΟΦΙΑ να είναι οδηγός εις τας πράξεις μας και το ανέ
σπερον ΦΩΣ να φωτίζει τις διάνοιές μας για να είναι ανάλογα 
φωτεινές zαι αι πράξει; μας. η σιηυτεριφορά μας zαι η ΑΡΜΟΝΙΑ 
στη ζω11 μας να δημιουργεί ανάλογη πνευματικ11 δεκτικότητα με 
ανάλογα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα αισθάνομαι την υποχρέωση να 
ι,πογραμμίσω ότι: για του; θεόσοφους έχει μεγάλη σημασία το ήθος 
zcιι ο ενάρετος zαι ηUιzός βίος. ΘΕΟΣΟΦΊΑ χωρίς εξαγνισμό. 
zωρίς 11θος. δεν υπάρzει. Θεόσοφοι με zακίες "διδάσκοντες" αποπ
ί.ούν άσκοπη zαι βί.αβερ11 Π(ιραφωνία και ευτελισμό της ΣΟΦJΑΣ 
των θείων όντων. 

Προ()αλλόμΕνες θεοσοφιzές zω φιλοσοφιzές θεωρίες και διδα
σzαλίες αzόμη και εντυπωσιακές. χωρίς ή()ος, χωρίς πραγματική 
εσωτεριzή ΑΓΑΠΗ. ΕΛΕΥΘΕΙ)ΙΑ zω ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΙ 1. γίνοντω 
παραπί.ανητιzές. συσzοτίζουν το μυαλό zαι ρυπαίνουν την ψυχή. 

Ο Αδεί.φός μας ΣΠ. ΝΑΓΟΣ μιiοτης του ωι;>να μυς έγρωpΕ σχι:
τιzιi"Jς: «Ο έχων εν τη ψυχ11 του αγϊιπην φωτίζετω. Όπου υπάρχει 
U'(ιί.πη ιυτ6 εzεί εzπορεύετω zαι το φως. Όπου δl((ψημίζπω ως 
vπάρχον φως zαι δεν εξωτεριzεύετυι από εzεί ΑΓΑΠ Η προς την 
υνθρωπότητυ. :-τρος την πρ6οδον υυτής. Εzεί δεν 1JΠ(J.QΧΕΙ πρrί.γμυτι 
φω:::. ι1.ί.ίΛ εστία ;ωρα:τί.ιινr,Jσα τον υνΟρι;Jπινον νουν. 

Το αίσθημα της διαιρέσω; zω διuzρίσιως μπυξιi των αδελφc;Jν 
zω ο :-τεριορισμός της r:zδηί.ι/Jσεως του zαΟήzοντος zω της αγι1.πης 
u.υT<;Jv. είνω εzδηί.uJσεις 6χι μυστc;Jν της ΣΟΦΙΛΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ
ΟΝΤΩΝ. υ.ί.λιί. υ.νΟριi"J;των των οποίων αι ψυχυί zω διrί.νοιω πλέουν
σc: βυθύ σz6το; zω τα έι.ηα των είνω σzοτεινά· συσκοτίζουν τη διcί.
νοιυ zω δωτc1.ρc1.σοrπ1ν την U[ψονίυ των ουνανΟριi"Jπων των, παρt
!λ,Jιοδίζοντϊι; τους να προι.1:;ονται, μετυμορφοιJμενοι από τι1.ς διδυ
σzαλίας τη; ΘΕΙΑΣ ΣΟΦΙΛΣ».

Ez μέρου; των υδεί.φuJν - μελuJν του Δ.Σ. σας πυρυzαλuJ να 
δεzί:Jείτε την αbεί.φιzή μυ.; ΑΓΑΠΗ. 
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Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 

ΤοιJ κ. Ιuηγ(!(_)ΙΙiι)η 

11 οη�υ'uινή μcι.; ομιλίcι. υφορϊι. τον Ί Ιλιο. ΛοφυλcίJ; ι'ίνω το Οrμυ 
τι:ράοτω; οημcωίίf.ς %CLL 1·μf�Π.1·ω; %ω γιrι. να ι-ίμω 1·ιλι%ι�ινψ;. 
ωοΟύ.νομω πολι1 cι.δύναμο; νrι. cωχοληΟc/J μΕ αυτό. ω.λι'ι. Οrι. %ίίμω 
μω προοπί'ι.Οrιrι. ι1πό την ΠψJϊ1:τόΟrοη ότι Οα τιίχω τη; δι;,:1j; ου::: 
Χ(J.Τ(ι.ΥΟ11σf' (ιJς. 

Τι ι:ίνω λοι:π6ν ο , Ι Ιλιο;: 'Ολοι γνωσΓζοιψι' 6τι Γίνω rνα :τι•ι�ιι
χτωμένο οι•ucίνιο σιίηω το οποίο ψιηίζιΊ. Οι'ι_ηωίνυ i'.ω '(!'νι;,:ι'ι. δίνι'ι 
ζω1i οτον πλuν1jτη μcι.;. Δίχως τον Ί Ιλιο ι·ίνω γνωcπcS ότι η ζωή iιι·ν 
υπάρχει στον πλcι.ν1jτη μα;. (ι.ρcJ. ι·ίνω ω•ηi τωΊτη η ζω1j Ίιcι όλcι. τίf. 
είδη ποι• ωτ(ιρχοι•ν ι::-τί της '(η;. Ιlολλέ; ΟρηοΥ.ι'ίε; τον rχοι 1ν ocJ.ν 
έμβλημά τοι•; ακόμη χιι.ι πολλ(ι. οωμ<ηείίf. %ω O(_)'(ίtνr;Jorι;. θ<ι. Π(_)Γ
πει όμως ν<ι. ερωηjοοι•με xcn6 πόοον cι.υτr; οι Ορηο%ι'ίε; ή τα ΟίJJ/ι<ι.
τrία <αολοι•Οοίiν το πcι.ράδειγμc'ι. του. Δι6τι όπω; είπcψι' πιο ;-τcίνω, 
ο Ί Ιλιο; φωτίζει Υ.ω δίνει ζω1j. A(?CL'(F όλr; οι ΟρηοΥ.Ι'ίΙ'ς %Cι.ι οι 
ορyανιδσrι; :του τον έχουν σrι.ν ι'μβλημίf.. φωτίζοι•ν %ίι.Ηί τον ίδιο 
τρόπο ω•τοιΊς ποι• του; cαολουΟοιΊν 1\ ίf.ντίΟπα ίf.ντί φω; τοι•; :-τvο
σφέροι•ν σκοτάδι: 

Ο 1jλιο; ι'ίνω η ουρc'ινιcι. οντcSτη; με την μrγcι.λυτέρcι. hι%cι.ιοοίiνη 
χαι <η•yχατάβαση. φωτίζrι Υ.αι χuρίζει ζωή σε <)ι;,:cι.ίοι•; Υ.ίι.ι αδί;,:01 1 ;. 

δίδοντας ένcι. παράδειγμα rιμrροληψίrι.; Υ.ω ελΕl'Οεuίu; γιιι. τι; πψί
ξει; των ανθρώπων οι οποίοι %άθr άλλο παρci δί;ωιοι %ω σωστοί 
είναι χατrί πλειο νότητu. Ο 1jλιο; ι'ίνω cι.υτό; που πuοοφέρει την 
uρμονίcι.. η rλλειψη τη; ο:τοία; Οιι. 11ταν zcηcωτροφι%1j γιcι. την 
ανθρωπότητα. Τα πcίνΗι. λΗτσυρyοϊ•ν με μαΟημωι z1j cι.zοίβειυ οτη 
φύση. επειδ1\ αχριβώ; υπάρχει η σι1νεχ1j; προσφορά 101 1 1 iλιοι 1 • 

Φαντασπίτε προ; στιyμ1\ν την έλλrιψ1i του. Αμέσως Οα rπέί.Οει 
σκοτάδι ,ωι η ζω�\ στον αέρα. στη γη %cι.ι τη Οcίλcωσα Οα νε;,:ρωθεί. 

Παρ· όλα αι•τcί. λίγοι δίνοι•ν την πρέ:τοι•σα αγάπη %CJ.L σημασία 
στον tjλιο. πολλές φορές μάλιστα δι•σανασχετοίiν ενcι.ντίον τοl'. 
άσχετα εc'ι.ν οι ίδιοι είναι L':ταίτιοι για την %CJ.Y.1l ε:τίδραση τοι• ηλίου 
σ· αυτού;. 

Πόσο Οα άλλαζf η ζω11 των ανθρ<δπων επί τη; γη;. ει'ι.ν rαολοι•
θοιΊσαν το παράδειγμα του Ηλίοι•. Η χαρά %αι η ευn•χίcι. θα :τλημμί1-
ριζε τι; καρδιές των ανθρώ:των %((L όλα θα 1jσαν φωτεινά %CJ.L ζωηρcί 
δίχως στενοχιδριε;. αρρcδστιε; %rιt :τολέμου;. Τί:τοτε δεν θα μ:το
ροί-σε να διαταρcι.ξει την ισονομία %CH ό:τω::: ο Ήλιο; rτσι 0υ λει-
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τουργούσαν όλα, με διzαιοσύ�·η zω καλ1i tiέλ1,ση εχ μέρους όλων 
'(Lα το zαλό της ολότητα::. 

Οι αρχηγοί των zρατόη1
• των πνευματικών ιδρυμάτων και οργα

νώσεων θα πρέπει να αzολοι,•θούν το παράδειγμα του Ηλίου, ο 
οποίος προσφέρει τα πάντα δίχως αντάλλαγμα. 

Εzείνο που είναι βέβαιο. είναι ότι οι μύστες και οι πραγματιχοί 
διδάσzαλοι αzολουθούν πράγματι το παράδειγμα του Ηλίου οι 
οποίοι αγωνίζονται zαι προσφέρουν φως στις σχοτεινές διάνοιες 
δί;,:ως αντάλλαγμα. 

Η ζω11 τους είναι μια συνεχrjς προσφορά, είτε του λόγου είτε με 
γραπτά zείμενα είτε δια tων πράξεων. 

Φυσιzά, αυτό που μετρά περισσότερο, είναι οι πράξεις, διότι στα 
λόγια είμαστε όλοι αzαταμά;,:ητοι. η δυσκολία είναι τα έργα και ο 
ηθιzός τρόπος ζωής. Υπάρχουν φυσικά οι ανθρό>πινες αδυναμίες 
που διzαιολοΊούν ορισμένες παρασπονδίες από τον σωστό δρόμο. 
Εzεί λοι,-τύν είναι που μετρά η προσφυρά των μυστών και διδασχά
λων, οι οποίοι ολόr.ληρη ζω�j αγωνίζονται να προσφέρουν στους 
συvανθρό>που; των φως zαι αλήθειες, ό>στε όλοι οι άνθρωποι να 
επωφεληθούν από τις γνό>σεις των μυστών κ,αι αποκτ11σουν την ζωο
'(όνο πνευματι-�11 δύναμη. ύ'>στε zαι οι ίδιοι να γίνουν καλι,τεροι, 
αλλά να προσπαθήσουν να μεταδυJοουν στις νεόηερες γενιές αυτά 
που έμαθιιν cdι-ιj τοι; π<,,_\αιόcιρο,1ς. 

Σαν παράδειγμα της σπουδαιότητος του ηλίου είναι ο σπόρος, ο 
οποίος πέφτει στη γη zω μετ6 από ένα χρονιzό διαστημα μετατρέ
πετιιι σε ολόz):r,ρο φυτό μ:: λοι 1λοι1<)ιυ :�αι zαρπού,;:: προς 6φελος της 
ανΟρωπότητος. 

Δίχως τον ήλιο. υ σπόQος bεν Θα μποροι,οε vu αναπτυχθεί και 
να μετατραπεί σε ωφΟ.ιμο προϊόν, αλλά ούτε η Θω.αοσα Ο<ι είχε τη 
ζωντάνια με εzατομμιiρω ζωϊκές υπάρξεις. Είνω γνωστcS ότι οι 
πνευματιzές δυνάμFLς αντλοιiντυι απ6 το Δένδρο της ζω1iς, αλλcΊ. 
υπό τον ήλιο αντλούμε τις δυvcΊ.μεις του φυσιzού επιπέδου. 

Καλό είναι να μάθουμε τον τρόπο εργασίας σι,μφωνυ με το φως 
του ήλιου zάτω ωτ6 ορισμένες ουνθ1izες, <J)(Jτε νu. παίρνουμε τυ 
θερu.πευτιzά στοιχεία που πει>ιέzει. Τα φιizω της 06λασους κω 
ορισμένα βότανu.. θει:_ΗJ.ΠΕ ,iουν δι6τι ;ιεριέ;,:ουν δι,ναμη από τον 
Ί--!λιο. Η zαί.ύτερ1� ό>ρrι νu.: •,ντί.οιiμε δύναμη zυι c.ωή ωr6 τον Ί-Ιλιο 
είναι να τον ;ι,οιτάζουμί' γιc!. ;.ίγο πριν ωφιβr;>ς ανατείλει τελείως. 

Οι cΊ.νΟρω:;ιοι Π!l�πε, να : έzcJ vιu.ι ι. φω; ωυ Ί Ιί.ιου, να το <1.πορ
ροφούν, να το επεξεργ6ζο\·�αι μέου ·ωυς zω νι/. το μεταλαμπαδει,
ουν στους ύ.ί.ί.01.;ς. 



11 αρμονία του πλανητικού μα; uυοτήματο; οψt:ίλπω χυτcί. 
μεγr.ίλο ποσοστό στον , Ι Ιλω. }:την παγκόομιc.( αρμονία C1νήκουν η 
εισπνοή και η εκπνοή των C1νUρώπων χυι όχι μόνον, τυ πάvτυ 
εισπνέουν και εκJtνέοuν, cί.οχετυ εύν δεν μπορούμε νu τα δούμε. 

Δίχως ειοπνο1j κω εκπνοή δr.v υπ(ψχF.ι ζω1j. Τcι ζu'Η1, τrι φυτr'ι, 
C1κόμη κω οι πέτρε; έχουν το δικό του; ουUμό υνC1πνοής χω φυσιχrί. 
τα ουράνια σu'ηωτC1.ΊΌ ούμπαν κιιUu')ς χω ο πλι1ν1jτης μυς υνωτν{
ουν, ο πλανήτης μιις συστrλλπω χω bι.ωηέλλετω. 

Κ(lτά την εισπνωj κω εκπνοιj ι.υτορούμι: νC1 r.ιοχωuιjοουμε μέσα 
στην (lρμονία της φύοι:ως και του ούμπαντο; χω ν<t γνωuίσουμι 
αλήθrιες που ποτέ μα; bεν ψίινταστή;ωμε, υρχι'ί ψΙHJLY.<t να υοχη
Uούμε κυταλλιjλως. 

Κω ο Χριοτός πα(]ομοι6ζετω μr. τον Ί Ιλω Υ.<11 ειbιχά με τον 
πνευματικό Ί Ιλω, ο οποίο; {δωσε χω bίδt:ι πνεuματιχιj ζωή. Ο 
Χριστός και ο Ί Ιλιο; ακολουθούν παράλληλη διαδρ<ψ1j. Ο Ηλιuχ6; 
Θεός παριστάνετω με το κεφ<ί.λι. στο Βορρά, Ht πόδιιι (JTO Ν6το χω 
τcι χέρια ανοιγμέν(l και τεντωμένrι προ; την Ανατολή χω τη Δύοη. 

Η Π(lρcίσΗωη (lυτή δείχνει τον (ινΟρωπο του οί1 μ.,ι:<1ντος Υ..ω της 
Ορφικής Θεολογί(lς. Στην Κελτικιj Ορηοκι·ί<t η μι:γαλιΊτrρη νιiχτυ 
του χρόνου εορΗίζετω με ψC1ντααμ<ιγιψικέ; φωτιές γιcι την γrννηυη 
του πωδιοί, Βωιl του Uεού I Ιλίου. 

Ακ6μη και σ1jμερα ιιντΊχρύζουμε την νύκτC1 των Χριστουγέννων 
το ίδιο φων6μεvο, που δεν είνω τίποτr cί.λλο απ6 επανύληψη τη; 
αρχαίας λατρείας η οποία συγχωνεύΟηχε μι:: τη ζω1j του ΧριστοιΊ , ο 
οποίος προσέφερε τον Ι Ιλωχ6 Λ6γο στην ΑνΟρωπότητιι. 

Από μυί:Jολοvικ1jς απ6ψεως, μω από τις πρωτuρχιχές 0ε6τητr; 
του Ελληνικοti ΠανΟέου είνω ο Ί-Ιλιος. Ο Ί-Ιλιο; ετω 1τίσΟη με τον 
Απ6λλωνα και τον Φοίβο. Γενεολογικώ; είνω υιός του ΊΊτcί.νος 
Υπερίωνος, ο οποίο; εβάδιζεν πάνω στη Γη. 

Όταν ο Ζευς έγινε κοσμοκράτωρ, κατετρ6πωσε τους Τιτάνε;. 
έδειξε όμως μεγάλη ειιμένεια προ; τον Ί-Ιλιο και το1 1 έδωσε το 
αξίωμα να φωτίζει τον Κ6υμο, του ώρισε δε ;ωτοικία τον Ουραν6 
και οίκο μεγαλοπρεπ1j, ο οποίο; απετελείτο απ6 χρι•οό και πολυτί
μου; λίθους. 

Όταν έλθη η ώρα του Ί-Jλιοι• να βγη από το σπίτι του γω να 
φωτίση τον χόσμο. την φροντίδα λαμβciνουν οι ώρες για να ετοιμά
σοι ιν το άρμα τυt• για την οι•ρciνια διαδρο�υj. 

Η αρχαιότερη παρομοίωσις για τον Ί-Ιλιο είναι ο ω:οίμητο; 
οφθαλμός. που επιβλέ:πι τα. :τcί.ντα ε:τί της Γη;. εικόνα που συνα
γτούμε σε όλους τους Αρχαίου; λαοι;ς. Δια τους Έλληνες είναι ο 
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οφθαλμό; του Ουρανοί- 1j του αιθέρος. Είναι ο επόπτη; των πάντων 
ο οποίο; παρατηρεί τα; πράξεις των θεών χαι των ανθρώπων. 

Ο Πλάτων στο περί Πολιτείας του έργο. αναφέρει ότι ο Ί-Ιλιος 
όχι μόνον χαθιστά τα αντιχείμενα δια της οράσεως ορατά αλλά 
παρέχει ει; αυτά χαι την γέννησιν. Υ.αι την αύξησιν χαι των τροφών. 
Ο Ιάμβλιχος χαλεί τον Ί-Ιλιο ειχόνα της Θείας νοήσεως 1j Σοφία. 

Αστρολογιχώς χαι αλχημιΥ.ύJς. αναφέρεται ότι μόνος του ο 

χί•χλος του Ηλίου άνευ Υ.έντρου σ υμβολίζει δια τους σοφούς πρώτη 

ύλη των Σοφών. ειχόνα η οποία δια τον αμύητον είναι το Μηδέν, 

ενώ δια τους φιλοσόφους είναι το Παν. 
Δεν θα ήθελα να επαταθώ περισσότερο για τον Ί-Ιλιο διότι 

μ..ι--τορούμε να μιλάμε επί ώρες, το μόνον που έχω να πω. είναι ότι, 

ένα χαθημερινό ευχαριστώ προς τον Ζωοδότη Ήλιο είναι το ελάχι

στο που μπορούμε να χάνουμε. για ό.τι μας προσφέρει επί σειρά 

αιιδνων. 
(Ο;ιιλι'α rπη σrori «ΛΛΚΥΩΝ») 

Το Θείο Φως 

'Υψιστα πνευματικά επιτεύγματα 

Ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινcι. (1872 - 1891) ει'νυ.ι μ(cι. μεγάλη 
μορφή της /Jωσι%ής Ε%%λησι'ο.ς. Χuρu%τηρ(στηκε «ο μέγυ.ς φωυτήρ 
της J>ωσ(cι.ς». Ο Λ{ων Το}.στr5ϊ που τον ειχε επισ%εφθε( τρεις φορές 
ε(χε γράψει μετcι.ξι.5 των άλλων: «Ο πu.τήρ Αμβρόσιος ε(ναι ένας 
πρu.γμu.τι%ός άγιος (. .. ) Ότu.ν συνομιλε(ς μ' έναν τέτοιο άνθρωπο, 
συνωσθάνεσω πόσο %οντά σου βρ(σκετω ο Θεός». Το 1900 εξεδόθη 
στη Μr5σχu. το βιβλ(ο «Βιογρcι.φ(ο. του εν Θεο15 κοιμηθ{ντος στriρετς 
της Όπτινu ιερομόνcι.χον Αμβροσι'ου». Σήμερα (Αθήνu 1994) %υκλο
φορε( νέu {%όοση βuσισμένη στην πρυΊτη, με τι'τλο «'Οσιος Αμβρr5σως 
της Όπτι�,ο.». 

Από το βιβλ(ο cι.υτό αντιγράφουμε μ(u. συγ%λον!(ΠΙ%ή μuρτυρ(ο.. 

Ο «/λισr5ς» 

«Κάποιcι φορcί. πυ.ρή'πεi.ε σε δύο συζύγους ότι την 6.λλη ημέρα 
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πρωϊ - πρωϊ τους Πl'l)ψένFι οτο Υ.ελί το11. Επv6Υ.ιΊτο vrι. <JΙ'ζητηΟι-ί 
κϊι.ποιο ουf1αρό Οέμυ· γι' ωηό του; rΟΗξι' την ιbωίτι:vη ω1τ1j 
ε1Jνοω. ΊΞτσι κω {γινε. 'Oτr1v εκιίνοι μπψων οτο Υ.ι·λί το11, 1j·ων 
κι.ιΟιομένος στο i<.l)Εβϊιτι 101• φοvι;1vτας ι'νυ λι'Uί'.6 ζωοτιΥ.ό - ιοωτι
ρικό ράσο - κω κρι.ιτu>ντα; ιπr1 χέQω τυ1 1 το ;ι,ιηυωοχοίνι. 

Λλλά, Θεέ μου! τι ωπι_>Υ.6υμιο Οέιφι1 πυ11 υντίΥ.τΙ•<Η1ν τι1 μϊιτιυ. 
τους! Τι ουρανόμορφη ιιλλοίωοη που πήι_>ε το Πl)ι50tJJΠo του :π. 
Αμβ(_)οuίου ! Μ εταμορφu>Οηχε, φωτίστηκε μι το φω; τη; Χcίι>ιτο; 
και uτολίστηκr μι' Υ.ιiποω ανέχφρcωτη ωuωύτητα 1 Κω 6λ<1 τυ υντι
κείμινα του κελιο1Ί πuρουοιι.ίστηκ<.ιν όμιφψ<1, zrφιτωμι:να, γcί.αοτ<ϊ 
λες κω πuνηγιiριζαν. 

Φαντάζεται κανείς τι ωοΟ<iνΟηκαν οι ί)ιiο επισΥ.έπτι:ς ( ... )
Μι5λις 011ν1iλΟαν από την Πl)ώιη χατc.ίπληξη, σιι,;;rηλά, οΥ.υψΊ<.ί 

και ευλαβικά προχώρησαν ν<.ι πι.ίρουν την ευλογία. 
Ο στάρετς χωρίς να δωκόψει τη σιωπ1j του, τοι•; ευλόγησε σταυ

ροειδώς. Εκείνοι σ�jκωσαν τα μάτια τους γω νυ ι.ιντι;ψ1Jυουν πάλι 
το εξαίσιο Οέt,ιμι1 και νιι το εντυπώσουν οτην ψυχ.11 του;. Ο c.ίγι.ο; 
Γέροντας με το ένδοξο πuόσωπο φαινόταν βυΟισμέvος σε ιερά 
κατάνυξη. Πού να τολμήσουν να ταράξουν την ουράνια αυτή Υ.ατά
σταση ! Συγκλονισμένοι προχci>ρησαν προς την πόρτα κω βγή;ι.αv 
από το κελί του χωρίς να πουν λέξη. 

Παρόμοιο θέαμα ευτύχησε να αντικρύσει χαι n. Βενέδιχτος. 
ΊΙταν η ώρα που εσψιαινε το τέλος της Π(_)ωϊνής Ακολουθία;. Ο 
μοναχός αυτός, όπως χαι τις άλλες φορές, πλησίασε να πάρει ευλο
γία. Αυτή τη φορά όμως αιφνιδιάστηκε. Το πρόσωπο του π. 
Αμβροσίου ήταν πλημμυρισμένο από θείο φως.!» 

Η μαρτυρία από τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. 

Ύστερα από έξι ημέρες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο. τον 
Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανεβάζει σ· έvι.ι ψηλό βουνό ιδιω
τέρως. Και μεταμορφώθηκε μ.ι-τροστά 101;; ;-:αι έλαμψε το πρόσωπό 
του όπως υ ήλιος, τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. 

/νlcιτl-Ju.ι'uu, 17, ! - 3 
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Η ΨΥΧΗ 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Γοι• Χαρά} .. Μπάρα%λη 

Κάθε ζωντανό - %ινσύμενο πλάσμα. ατός του υλικού οργανι
σμού του, έzει μέσα του χαι ένα ουσιαστιχότερο στοιχείο που λέγε
ται ψυχ11- Ο οργανισμό; υπόχειται σε φθορά και έχουμε το φαινό
μενο του θανάτου, ενώ η ψυχ1i με το θάνατο δεν μεταβάλλεται, αλλά 
αποχωρίζεται απλώς από το σώμα zαι συνεχίζει. να ζει. Αυτός είναι 
χαι ο υρισμός του θανάτου κατά τον Πλάτωνα: «Ο Οάνατος, λέει, δεν 
είναι τίποτε άλλο, παρά χωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός από το 
ά}.}.ο, δη}.αδιί της ψvχ1ίς από το σώμα 1

». Και εξηγεί περισσότερο: 
«Όταν επέρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο, το μεν θνητό μέρος αυτού, 
καΟώς φαίνεται, πεθαίνει, το δε αθάνατο, η ψυχή, απομακρύνεται σώα 
και άφθαρτη2

».

Η λέξη ψυz1i προέρχεται από το ρ11μα ψύχω. που θα πει φυσcίJ. 
πνέω. Σημαίνει. ι.οι.,ι:όν. την πνο11. συνεzδοχιzά δε τη ζω11. 1-1 ιμυχ1i 
zατά τον Πλάτωνα έχει διz1i της %ίνηση χαι ζω11 την οποία μεταδίδει 
zαι στο σuηω. Το σώμα δηλαδή είναι το χινούμενο. ενcίJ το κινο1Jν 
είναι η ψυzή. Στο έργο του «Φαίδων». ο Πλύτων, παρουσιάζει τον 
εξής διάλογο ανϊιμεσα στον Σω%ράτη με τον μαθηηi του Κέβη: 

«- Απάντησε (είπε ο Σωκράτης), τι αίναι εκείνο, που όταν υπάρξει 
μέσα στο σώμα, θα είναι ζωντανό; 

-Αυτό είναι η ψvχ,f.
-Η ψvχιί, λοιπόν, οποιοδιfποτε σώμα καταλάβει, πriντοτε έρχεται

προς αυτό και του δίνει τη ζωιf; 
- Βεβαίως έρχεται και τοv δίνει τη ζω,f 1»
Και σε 6ί.ί.α του έρ'(α ο Πλάτων (1ναφέρετω στην ψυχή. Στους 

«Ορους» λέει «Ψvχιί είναι υ.vτό που κινείται από μrivo τοv· είναι η 
αιτία της κίνησης των ζωντανών πλασμriτων4». Στον «Φαίδρο» r.πα
νέρzεται: «Κάθε ψvχή είναι αθάνατη· γιατί το αφ' εαυτού κινούμενο 
είναι αθάνατο5». Στην «/ Ιοί.ιτεία» διυπρυ:r1ωτπ•ετc.LΙ. το Θέμα περί 
ιμυzής %αι r.uτr1ί.11Ίει: «Αφού, λοιπόν, η 1.jJvχ1ί δεν κυ.ταrιτρέφεται από 
κανένα κακό, ούτε δικό της, ούτε ξένο, είναι φανερri πως αυτό ανα
γκαστικά, είναι ένα ον αω5νιοr,». 

Ο νεοπί.ίηωνι%ό; cμί.6οοφο; Πψ5%ί.ο::. ε% των η:ί.ευ-ωίων υντι.
:;τροοί/>πων τη; Αρzαίυ; Εί.ί.ψ•ι:,,.ή; Φιί.οσοφίυ;. ο· ένυ. 101-' έr·ro 
ί.έει: «Κάθε ψυχή έχει από μόνη της ζωή7» r.υι ία6μu. «κriΟε ψυχή οε
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χάνεται κω δε φ0είρεrω11
,,. 

Όλες οι απόψει ς  οιιγκλίνουν οτην αποδοχ1i 6τι η ψ1 1zή rίνω 
άφΟαρτη, αΟάνυτη κω έχει απ6 μ6νη της κίνηση zω ζω�i, την ωrοίιι 
μετω)ίδει σrο ού'ψcι κω ότι μετ(ι το 06.νατο του ο<;ψιιτος σι,vεχίζrι 
να ζεί. Ο 0(.tν<ιτnς, δηλαδ1j, ι:ίνω του σύ'ηωτος μόνο. 

11 σοφία του λιιοιί με δι6.ψο(_)t'ς ηΟικές αφρ(ωΗς μ<ι.(_)ΊU()Ι'ί την 
πεποίθησή της στην ιίπιιρξη της ψυχής. 'Οπως: «Άμιι χιί.σrις την 
ψυχή σου, τι ιιξίιι έzo1 1v τ· ω.ι.ιι:». «ϊι.μιι χύ<πι; την ψιιχ1Ί υου. έzιι
σες τον κ6ομο 6λο» Υ.. ϊι. 

'Οτι !'Κτι5ς (,(Π() το ου'ηω. UΠ(ί.ρχει ί{((l η ψι1z11, υνιιφι'οοντω πλεί
στα περισωτικιί., 11 όνειρα που επιιληΟεύτηχαν, κω τα οποία όσοι 
δεν μπορούν νιι τοι,ς διι)Οουν την πραγματιχή τοι•ς ι:ρμηνι-ίιι. τυ 
τοποθετοιΊν mη οφυίριι του λrγ6μενοι1 «ι•πrρφυοικοιi,,. 

Μεταφέρουμε ένα τέτοιο περισωτικό απιS το [\ιrΙλίο του I Ιιινιιγ1j 
Λεκατσά «/-1 ψυχή'1» 

«Γνιvrι,ιιη ι-/1ηυ 1/ ιιπιψ/11 τωι• ι)ιιιι Αu;;α.ίι)ων (Ο{μ11. 11μ{τrητων ι5μοι'ω11 

ιιποριών) που τηι1 πιψοΜνει ο Κικι'ρω11
• Ί!ρθυ.ν ιπυ. Μι'γυ.ψ1 κω μειΊηι

Ι!f:, ιπ φιλικό τοιι οπι'τι ο έ1η1ς τοι•c κω οε ξt νώ11ιι ο ιΊ)ί.ος. Γη νιίχτu ο 
ι)π;προς ποροιιοιάιπηκt· τοιι 01Ηrruξιι)ιώτη το11, J!fl τοιι μηι11Juι-:ι, πως ο 
ξενοδόχος του τοιμι.ίζετω νι1 τον οκοτώuει κω 1η1 τrι'ξtϊ να τι511ι· βοηUιj
uει. Ξυπνιί τu.ραγμfνος υ.υτι5ς, ,1111, νι0Ίθο11τι1ς πως ιjτω1 ι5νειρο, ηουχιΊ.ζι ι 
κιιι ξανuκοιμϊι.τω. Ωcπι5σο. ο οιJντοcrός του. του :rι1uοl!ο11Ί.ζπω ιίιnι·rι1.
από λ(γο ξανά, yιu νι1. του πει πως ο ξε1101)15χος το11 uκι5τωοε κι' έκρ11ψ1' 
το ΚΟΙ!ψά{!Ι το1 1 ut· μων ι.iμαξu με κο:rριιΊ., yιιι νι1. το βyιΊ.λtΊ α:rι5 τιι11 
πολιτε(α κc1.ι να το πετιiξtΊ · κυ.ι τον π11ρακολοι1σε νι1. βψ:θ,-( ιπη�1 πιίλη 
τοι ι κιiιπροι• το Π(>ωϊ' κω ιηι :rιιίιπι τηΙJ ιίμιιξιι. :Ι!ι ι•ιι ;τιιιι�ιΊιτιι' κω ο 
φονιιίς τοΙJ. 

Αναuτατω,ιιιΊ1ος ιυτι5 το 11{0 του όνειρο {;(.uμι· εκει'11οc ι5πωc τον 
ορ,ιιιί11εψt· ο φ(λος τοιι κω, ,ιι{οc1. στην ι.ίμαξ{J. :του πιjyt νu βyε,; βρέθηκε 
το κοιιφιiρι τοι 1 αχοτω,11{1•01110

». 

Η ψυχ1i είναι προωρισμένη σε συνεχή Fξέλιξη Υ.αι η εξέλιξη 
αυτή πραγματοποιrίται. εδώ στη γη. μέυω των οργανιομι6ν. ΚάΟε 
οργανισμό; της οντολογιΥ.1j; χλίμαί{α; επιτρέπει στην ψι1χ1j ορισμέ
νη εκδ1)λωση δυνάμεων. Πέραν αι1το11 ιιπωτείται άλλο; τελειότr
ρο;. για να φθάσει στον άνθρωπο. mov οποίο αδηλώνει πνευματι
κέ; ικανότητες. 

Ο σκοπός του σι6ματος είναι να δίνει στην ψυχ�j το μέσον, ιι)σrε 
να έρχεται σε επικοινωνία. μέσω των αισθητηρίων. με τον zόσμο 
που την περιβάλλει. να δέχεται τι; ποιχίλε; ι::πιδράσει; του χαι vc.ι 
εκδηλι6νει τι; σκέψεις: τη;. τον λόγο. τα συναισθ1jματc'ι της. Είναι 
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δηλαδ1i το σώμα το μέσον ενέργειας και εξέλιξης της ψυχής. Μέσω 
του σώματος απω:τάται η γνώση ;-:αι δέχεται η ψυχ1i τις υπερκό
σμιες θείες επιδράσεις και ιδιαίτερα του Ήλιου. 

Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με σαφ11νεια διευκρίνισε τη σκοπι
μότητα του σώματος. Ο Πλούταρχος δίνει τον ακριβ1i ρόλο του: «Το
σώμα είναι όργανο της ψvχ,ίς11». Ο ρήτορας Ισοκράτης διευκρινίζει: 
«Η φύση μάς δημιούργησε με σώμα και ψυχή. Της μεν ψυχής έργο 
είναι να σκέπτεται και να αποφασι'ζει, του δε σώματος να εκτελε[ τις 
αποφάσεις της ψvχής12». Ο Αριστοτέλης συμπληρώνει: «Η τέχνη
χρησιμοποιει' τα όργανα και η ψυχή το σώμα13» και ακόμα «η αι'σθη
ση σvμβαι'νει στην ψvχ,ί δια μέσου του σώματος14». 

Γίνεται φανερό ότι. εφ· όσον το σώμα έχει ένα τόσο σπουδαίο 
ρόλο. πρέπει ο άνθρωπος να το περιβάλλει με ιδιαίτερη φροντίδα. 
ώστε να λειτουργεί φυσιολογικά για να μπορεί να υπηρετεί την 
ψυχή κατά τον zαλύτερο τρόπο. rι· αυτό πρέπει να ζει βίο αγνό και 
φυσι;-:ό για να χαίρει σταθερής υγείας. 

Υπήρξαν ατυχώς φιλόσοφοι. που κ11ρυξαν ότι το σώμα είναι ο 
δεσμu'ηης της ψυχής zαι για την απολύτρωσ1i της υιοθετήθηκΕ 
σύστημα με το οποίο επιζητείτο ο βασανισμός του με παντοίους τρό
πους. αχό μα χαι με τη mέρηση και απαγόρευση των φυσιολογικών 
λειτουργιu'Jν. όπως είναι ο έρωτας. Μόνο σχοτεινές διάνοιες μπο
ρούν να φθάσουν σε τέτοιες αντιφυσικές συλλήψεις. που αντιστρα
τεύονται τους φυσικούς νόμους χαι εμποδίζουν την ψυχή να εκδη
λu'Jσει τις δυνάμεις που βρίσ;-:ονται μέσα της και να απολαύσει τα 
αγνά της ζωής θέλγητρα που δίνουν τις επίγειες χαρές, δηλαb1i τα 
ψτερά της ψυχής. 

Ο Άγιος Φραγr.ίσχος της Ασίζης, που βασ6.νιοε πολιi το σu'Jμα 
του, στο τέλος τη; ζω1iς του. μεταξύ ζuηiς και Οαν6.του, υχούστηκι 
να λέει:«Αδέρφι γαϊδουράκι μου, σαραβαλιασμένο μου κορμι', σε
τυράννησα πολύ, σvχώρεαέ με15». 

Σε ;-:είμενα πατέρων της αχλησίας υπ(1-ρχουν μ(.ιρτυρίες. που δεν 
υιοθετείται η άποψη βασανισμοιi του σu'ψατος γιυ τη σωτηc>ία της 
ψυχής. Στο «Γεροντικό» ή χc1.τι1- πυ.λυιότ ι:ρη ονομασία 
«Α,-τοφθέγμu.τα πu.τέρων» περιέχετu.ι μίυ. υνυ.φορ6, πυυ έρχrcται σε 
αντίθετη Ο,έση με το δρόμο που ακολούθησε κω αχολουΟεί ένα πλή
θος ανθρu'Jπων χαι δίνει στο σημυντιzό υυτό Οιiμα την ορΟή του 
τοποθέτηση. Λέγει ένα; πατέρα; της ΕΥ.ί-'.ι.ησίας: «Εμείς όε όιόαχηf
καμε να σκοτώνουμε το αώμα, αJ)Δ να ακοτu5νοvμε τα πri0η1 fι»_ Και ο 
Ιωάννης ο Σιναϊτης στο ονομαστό f)φλίο τυυ «Κλίμαξ», αναφιiρει: 
«Για την απόκτηση της τέλειας αγriπης και πλούαιων χαρισμάτων 



( ... ) πολλοί βασα vίζοΙJ v και καταπονούν άδικα το σώμα τους. 
Εληομόνηοαν οι ταλαίπωροι ότι riχι οι κόποι, αλλri κυρίως η ταπείνω
ση είναι η μητέρα όλων αvτώv17». 

Η φιλοσοφία του Κομφούκιου τω1τίζπω μr, των ιιρχυίων 
Γ:λλήνων για την αξία κω οκοπιμότητ<1 τοι1 οι_;ηωτος. 2.:ι' οχετιΥ.ti 
μελέτη γω την αρχυί<1 Κίν<ι κω τον μεγάλο φιλόσοφο υπάρχει η 
αξιόλογη ανωρορϊι: «Το οώμα πλιiοτηκt: για να υπηρr:τrίοει την 
ψvχrίιιι,,._ 

/. «Ο θ6.11<1Τος τυγχιί11ιΊ ωι,, ως εμοι' ι)οκι:ι', ουι)έv ιίλλο ,j ι)υο(ι, Π[_)(1γ
μιiτοιv ι)ιϊιλυσις, της ψυχής κω τοιι ιτuJμιΗος 11π' αλλ,jλοιι,» (f Ίψγι'ω:;, 
524 Η). 

2. «J::πιι5ΙJτιχ; ϊψι1 Οιινιiτοι• ι·πι' τον ιil'θ{.!ωπο11, το μι-·ν θ11ητι51,, ως ι'οι
κι·ν, αιJτο15 11ποθνtjοκι-Ί, το ι)' ι1θ<iν11τον, uω11 κι11 ru>l(ίφOouoi,, οι'χι·τι11 
απιόν» (Φαι'ι)ω,;, 106 Ε). 

3. <ν'lποκρι'νου <>η, η ι)' ος , ω ω1 τι ι:yγέvητω οujμrπι, ζω11 ι-Ίπω;

-Ωι αν ψυχtj, έφη ..
-11 ψυχtj ιiu11 ι5,τι 111, ιωτιj κιιτ ιiοχη, 111-·ι' tjκιΊ ι·π' ι·κι·ι'νο φf'[_)(JΙHJ11

ζωrjv; -Ηκει, μέντοι, έφη» (Φ11(1)ω11, /05 c; - /)). 
4. «Ψυχή το ωιτ6 κινοιίν· ιιιτ(<ι κι�ηjrπως ζωτικψ:; ζυJων» (411.Ε)
5. «Ψυχtj πιiοα αθύ.vοτος. Το γαρ 111 1τοκfvητο11 υ.θιiνιιτι)]J».
6 « Οι ικοιίν οπόπ ,ιιη1)' ιιrr' ι-·νr5ς 11π<5λλιιτω κωωιί, μtjπ οικ,·ι'ου ;υjτε

αλλοτρι'οιJ, δtjλο11 ότι ιιν6.γκη rιιπι5 αι-ι' ον 1·1,ι11» ((ι! lA) 
7. «Ι/ιiσα ψιιχtj αιιτι5ζωος ειπι'11» (Ε. Η. J)odι/.1-, f >ιΊκlιι.1·, Τlιι' ι:Ιι:ιηι:111.1·

ο/ Tlιι:ologie, Ο.ψηc/ ]()63, 11:τοο:τ. 189) 
8. «Πύ.συ. ψιιχtj ανιvλεθρος έιπι κrιι ιiφθαρτος» (Ο. π., ιαι5υπ. 187).
9. t.:κι). «Εκδοτικι511 l1•στιτο11τον ΛθηΙ'οΊ11», Λθtίνα 1957. σελ. 55
10. c:ic-. ιle J)/vίιι. /, 27,
11. «ΨΙ)χtjς γυ.ρ όρyωηψ το σώ,11 11» (/ -/f)ικι1. /()3/:,)
12. «Την φι5σιv η,ιιώ11 εκ π τοι 1 σώματος αυγκι-/σθω κω της ψυχψ; ..

rης μεν γαρ fργui, ε/1,αι βοιιλειίrωυθω ... το1 1 δt· υuΊ,ιιrιτος Ι'Πη{.!ΠψΗιt 
τοιc: υπό τηc: ψυχtjc: yνωσθε(σιι·». (Περ( Λι,τιι)ι5υεωc:, /80). 

13. «Τηv ,ιιει, τfχvηι, χριjσθω τοις rψγιί�,οιc. TΙJI' 1)ε ψ1•χιj11 τω σώματι».
(Περι'Ψυχtjς. 507 /7, 29- 31) 

14. «Η δ' α(σθησις ότι <)ιά σuΊ,ιιιιτος yι'yl'ι:τω τη ψ1•χ1jς» (Μι%ρr1

Φυσικά, 436 h. 6) 
15. Ν Κιιζαντζύ.κη. «Ο φrωχοιίληc τοι• ΘεοιJ». {Jη έκδ .. Αθιjνα 1973,

σελ. 367. 
16. « ... λέγει πυτcύ ο Αββά:; Ποι,ωjν ημιι'ς οι•κ υ)ιδιiχθημπ, σωμυ.το-
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;αόνοι, αJλά ;ταθο%τόνοι» ( ρπγ ·; 
17. «Δι' απάθειαν αχροτάτην %αt πλο15τον χαρισμάτων(. .. ) πολλο( τα

ε(lντών σώμ(lτ(l εικ,j %(1τατριβουσι1,. λαθόντες οι τάλα�1ες ως ου πό1,οι, 

α)J.ά μάίλον τα;τε(νωσις των τοιοvτων μιjτηρ χαθέστι7%εν». ( ΚΑ, 25) 

18. «Κομφοv;{Ιος ιj τέχνη του κοινω1η,ωιί βιΌυ». μεταφρ. από τα γαλ

λικά 1. Αθαν(lσtάδου, Αθtjνα 1852. σελ. σελ. 87. 

ΙΝΔΙΑ, ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ 
ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΠΑΡ ΑΔΟΣΗ 

Του ΠrψομχrΊ.οο Γιογχανriι1το 

Από το βιβλίο του «Η Αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι» 

Ο ισορροπιστιχός νόμος του Κάρμα (Αιτιατού), όπως εκτίθεται. 
στις γραφές των Ινδr.J)ν_ είναι δράση χαι αντίδραση, αιτία χr.ιι. συνέ
πεια, σπορά χαι συγχομιδή. Κατά το διάστημα της φυσιολογιχ1iς του 
υπάρξεως. χάθε άνθρωπος. με τις σκέψεις χω τα έργα του. δημι
ουργεί τη Μοίρα του. αυτό δηλαδή που αργότερα Οα ονομrω0ή 
«πεπρωμένο»( ... ) 

Όταν εννοήσει χανείς ότι το Κάρμα (Αιτιατόν) είναι ένας νόμος 
δικαιοσύνης, τον οποίον επροzάλεσαν οι αδικίες της ζωής. θα 
αισθανθεί ότι μειούται η δυσφορία χαι η διαμαρτυρία της δι.ανοίιις 
του ενυντίον του Θεού χαι των ανθρόJπων. 

σ 343 

Μέσα στην χαθημεριν1j r.ίνηοη χω ζω1i, ο γιόγκι που είνω 
πιστός στις υποχρεώσεις του χω εr.τελεί με ευσυνειδησία τα χαΟ1i
χοντά του. χωρίς υστεροβουλία, ιδιοτέi.ειu., 11 προοωπιχό όφελος, 
αχολουθεί τον ορθό δρόμο προς το Πνευματιχ6 Φως. 

ο. 413 

Μόλις πέρασα τον ασχηηjν ιιυτόν, μι: έzπληξη έπεσαν τα μϊιτω 
μου επάνω στον Βιιβαζί. Ί !ταν γονατισμένος ιμπρός οε έναν ανα
χωρητή ... 

- Αγαπημένr, Γχουρού, ι:ί.ι,α. χω έτρεξα r.ovτrί. του τι χ6νετε εδόJ;
- Πλένω τιι πόδιιι του μονυ.χού, χαι έπειτα Οα πύ.ω νι1. zαΟαρίσω

τα πιύ.τα Ίωι τα ·ι.αζ6νιυ. μου απήντησε χαι συγzρ6νως μου χαμογ{-



]7 
λασε μ' ένα χαμόγελο πωδιΥ.ό. 

Κατάλαβ(L ότι μου συνιστούσε να μην επι;φίνω Υ.(1νr'νυν, αλλ6. 
να βλέπω σε κά0r (ινΟρωπο, ανι/ηερο 1j κατu·ηερο, την ειχόνα τοι, 
Θεού. Και ο μέγας γκουρυιi επuόοΟΕοr: 

- Όταν υπηρετι,·> 6ξεστους μοναχοι>ς, bιδetσΥ.ομω κ' rγίJ> την
μεγίοτην αρετή που ευχαριστεί τον Ύψιστο - την ταπεινοσύνη. 

σ -1/Η 

Η ινδική 13ίβλος περιέχrι ()αυμαστές πuρωνέοεις που σι,νιοτούν 
ως καθήκον την δρά.ση κω την ενέργεια υπέρ του συνόλου. 11 
σκέψη και οι εντατικές rκδηλίJ)σεις ι:ίνω επίσης μορφές δρ6σεως 
και ενεργείας με σκοπό την βοήΟεια του πληοίοι,. 11 αδρ(ινεω Uι:ω
ρείται πως είναι εναντίον των νόμων της Φι1σεως. 

υ. 75 

Οι καλοί τρόποι, χωρίς ειλικρίνεια, ι:ίναι ου μω ωραία γυναίΥ.α 
πεθαμένη. 11 ειλικρίνια πάλι χωρίς ευπρέπεω Υ.ω Υ.αλοιίς τuόπου;, 
μοιάζει με χειροιφγικιS μαχαίρι, αποτελεσματικό, αλλά δυσάρεστο. 
Η ευθύτης με αβροσι1νη είναι Οωιμασηi και κ<φποφόρος. 

ο. /70 

Ί -Ιταν εκπληκτικό να f�λέπει κανείς ένα bιbάσκαλο, που είχε 
τόση δύναμη θελ11σεως και τέτοιο επιf1άλλον, να είναι συγχρόνως, 
μέσα του, τόσο γαλ�jνιος και πράος. Ί-Ιταν ακριβίJJς η προσωποποίη
ση του «Ανθρώπου του Θεσύ», όπως περιγράφεται στα ιερά βιβλία: 
«Απαλότερος από άνΟος όταν επρόκειτο για καλοσύνη· ισχυρότε
ρος από κεραυνό όταν επρόκειτο περί πεποιΟήοεων και αρχciJν». 

ο. !Η9 

Κάθε κακό στους ανθρώπους προέρχεται από κάποια παραβία
ση των κοσμικών νόμων. Οι γραφές τονίζουν πως οι άνθρωποι οφεί
λουν να συμμορφιίJνονται προς τους νόμους της φύσεως( ... ) Ο 
άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται κατά τον εξής τρόπο: «Κύριε. 
πιστει1ω σε 1ένα και γνωρίζω ότι μπορείς να με βοηθήσεις θα 
χάνω όμως κι εγώ ό,τι μου είναι δυνατόν για να επανορθώσω ό,τι 
κακό έχω κάνει». 

σ.227 

Του Αδάμ ή του ανδρός το κύριο χαρακτηριστικό ήτο η λογική 
κρίση, ενώ στην Εύα προεξ1jρχε το αίσθημα ( ... ) Λογική κρίση και 
αίσθημα. συνδιασμένα, είναι μία σύμπραξη που φέρνει υπιψτάτη, 
ουρανία χαρά, εφ' όσον βεβαίως η διάνοια δεν εξαπατάται και δεν 
παρασύρεται από την επίδραση που μ.ι--τορεί να ασκήσει μία ζωώδης 
τάση. 

(σελ 235) 
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Tu ι'όιο όέχπαι %αt u Κuζuvτζά%ης: 
Ποιος Ει'ναι u τέλειuς άνθρω.ϊος: Λυτιίς ;τuυ σμι'γει αρμuνικά την καρδιά κω 

τu νου. (Ο φτωχοtJJ.ης τuυ Θεοιί). 

Το ιδεώδες που αzολουθούv οι πλείστοι των σβάμι είναι η εξυ
πηρέτηση της ανθρωπότητας με πνει1μα αλτρουϊστιχό, χωρίς εγωι
σμό :ι.αι ;ι:ωρίς ιδιοτέλεια. η zατάργηση παντό; δεσμού και πάσης 
φιλοδοξίας zαι η διάθεση της δράσεως και της ενεργείας του σβάμι, 
προς πάσα zατεύθυνση, μόνο δι· έργα ανθρωπιστικά zαι μορφωτικά 
εις τας Ινδίας χαι ενδεχομένως εις ξένας χώρας. Ένας σβάμι οφεί
λει να αγνοεί κάθε προχατάληψη 11 πρόληψη κοινωνική, σχετικώς 
με τάξεις. φυλές. θρησχεύματα, φύλον χρώμα 11 άλλες διακρίσεις, 
χαι να αχολουθεί τα παραγγέλματα της ανθρώπινης αδελφοσύνης. 

σ. 24,v 

Οι ινδιχές Άγιες Γραφές τονίζουν ότι αυτοί που ΕΥ. συνηθείαc: 
λένε την αλήθεια, ανα.,-ττύσσουν μια δύναμη η οποία πραγματοποιεί 
τα όσα λέγουν. Τα λόγια που προέρχονται από την καρδιά τους 
πραγματοποιούνται. 

6 310 

Ο μέγας διδάσzαλος έλεγε στους μα0ητ6ς του: «Μη λησμονείτε 
ότι εις ουδένα ανήκετε και ότι ουδείς σας αν11κει. Σκεφθήτε <>τι 
μία ημέρα θα εγκαταλείψετε αιφνιδίύ)ς τα πάντα του κόσμου 
αυτού. 

σ. 424 
Για τον Ιησού Χριστό ο Γχ6ντι έγραψr: « Είμαι βέβαιος ότι εάν 

εζούσε τ(Δρα, εδώ, μεταξι] των ανθρώπων, θα ευλογούσε τις ζωές 
πολλών, οι οποίες ίσω; να μην έχουν καν αχούσει το όνομά Του. 
ΑχριβιΔς όπως είναι γραμμένο: « Ου πας ο λέγων μοι Κιiριε, Κύριε. 
εισεi.εύσεται εις την βασιλείαν των Ουραν(;Jν, αί.λ. ο ποι(i>ν το θέλη
μα του Πατρός μου του εν Ουρυνοίς (Μωθu.ι'οιJ ζ, 21) 

(J. 565 
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ΊrJι) ΙΩ. ΞΕΝ ΚΟΛΛf()//ΟΥΛΟΥ 

Ο μεγάλος μιις Κιιζιιvτζcί.κης (κω 6σο ο χu<5νος πψν(ι, 1600 νοι
u')Uουμε πιι5Π(.Ηt το μέγι·Οο; της προσφοράς του) στο f\ιι0υστ6χωηο 
έργο του, που κλείνΗ οε λίγι•; '((.Ηψμές <5λο το φιλοσοφικό στοz(ι
σμό του, στην «Λσκητιχψ,, μας μιλcί.ει γω τον (tνu'nrρo βuUμό τηc 
άσκησης που λέγετω Σιγή ( ... ) 

Όχι γιατί το πε(:)ιεχ6μενο είvω η ακρότατη ϊtφρωπη ωτελπωία. 
1\ η <ιΚQότατη άφρcωτη χαρά κω ελπίδιι. Μψι• γιατί r,ίνω η ωφ<5-
τιιτη γνιύση, που δι:ν καταδέχεται να μιλ11σι-:ι, 11 η ίικρ6τuτη ϊιγνοιυ, 
που δεν ιmοψί. 

Με λίγες λέξεις, εκφράζει το ιινέκφρω.rτο f\αΟιΊ νόημα της οιγ1\ς. 
«Σιγ1\ Uα ππ: ΚίιΟένας, αφοι• τr.Μψει τη Uητείιι του or, 6λους τοι•; 
άΟλους, φUc'ινει πω στην ιινώτατη κορφrj της προοπάUεια; - πrρι1 
από κ6Uι:: 60λο, δr,ν αγωνίζετιιι. δε φων,ίζι::ι- ωριμ άζει ολίίχει�ος 
σιωπηλά. ακατάλυτ,1, ωυ')νια με το Σύμπuντο - ». 

Ιδιαίτερcι οι μυστικοί ένοιωσαν f)αUειcί. μrσu τους το πνι:ύμί1 της 
οιγ1iς, το ίδιο το πνι•ιΊμα της παντοδί•ν<ιμης ανέκφρuστης Οε6τητος. 

«CλUr ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ειμί κuUϊιπι:ρ οράς. 
ΕλUέ ο χωρίοα; Χίιι πουiοcις μι· μόνον rπί τη::: γη::: ... » γρϊίφcι ο 

Συμειύν, ο νιΌς Οεολόγυς, κω ωσ06νπαι <5τι ο Θεός είνω ολομόνυ
χος, και ότι η μοναξι(ι του ι:ίνω 6μοω με την μοναξιά ενός υνΟρύ,J
που που είν' έρημο;. 

«Ιlνειiμcι Uι·οιΊ ι•πεφέι2ετο επcίνω του ι•διιτο;». υλομι5ναχο κω 
έρημο πριν απι5 την δημιουογίu. mo χϊιο;. 

«Φρην ιερ1j και αθι'σφαmο; ι'πλετο μoιivov», είναι ο συγκλονι
στικός στίχος του Εμπεδοκλ1\. 

Από την στιγμ1jν ι5μω; που έπλασε τον κόσμον. «τον οι•ρανό και 
την γην», δεν είναι πιο μονίιχο; ο Μέγα; Πλάστη; του Σύμπαντο;. 
είναι μαζί του. οι ψυχι'; αυτιύv ποι• τcιξιδεί-ουν σε φωτεινότερου; 
κόσμους, είναι οι άγγελοι. είναι οι αόρατοι κόσμοι των ψυχύ'1ν. όλη 
η άϋλη ι•πόσταση του Σύμπcιντο;. 

Η ευαισθησία όμως τη; ψυχ1jς των μυσω-:ών και των ποιητών τον 
θέλει μονάχο. 

Ο μεγάλος ποιητ1jς Ρίλκε εκφράζει συμπεπυκνωμένη όλη c.ιυηi 
την ευαισθησία σ· ένα έξοχο ποίημά του: 
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«Γείτονα Θεέ μου. αν μες τη νύχτα την ατέλειωτη σ' ενοχλώ χαμ

μιά φορά με τους σzληρούς μου χτύπους, το κάνω γιατί σπάνια την 

ανάσα σου ωωύγοντας. είχα τρομάξη. και ξέρω: είσαι ολομόναχος 

στην zάμαρα! 
Κι αν κάτι χρειάζεσαι. ;ωνείς δεν είναι να τρέξη να σου φέρη 

νερό. 
Εγώ αφου'yzράζομαι αδιάκοπα. 
Δώσε μου ένα μιzρό σημάδι μόνο. 
Είμαι τόσο κο,rτά σου ... 
Ένας φτενός μεσότοιχος μονάχα ανάμεσά μας βρίσκεται κατά 

τύχη. Και θάφτανε ένα κάλεσμα απ' το δικό σου ή το δικό μου 
στόμα. για να πέσει ο μεσότοιχος χωρίς κρότο χαι χωρίς ταραχψ, 

( ... ) 
Ο Ιωάννης, με μια συμβολική παραστατικ11 εικόνα μας προτρ{,

πει ν' ανοίξωμε την πόρτα της ψυχ11ς μας για μια μυστιχ11 επικοινω
νία με τον Θεό. Στην «Αποκάλυψη» εμφανίζεται ο Θεός έξω από 
την «πόρτα» του καθενός μας: 

«Ιδού έστηzα επί την θύραν και κρούω, εάν τις αχούση της 
φωνής μου zαι ανοίξη την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δει
πνήσω μετ' αυτού χαι αυτός μετ' εμού». 

Για να ακούσωμε όμως τον χτύπο του Θεού στης ψυχ11ς μας την 
πόρτα, πρέπει να παύσουν οι θόρυβοι χαι η οχλοβοή, να μείνουμε 
στη γόνιμη Σιωπή μιας ci)ρας αληθινού στοχασμού, ή σ' ένα βαθύ 
διαλογισμό. 

Τότε θα αισθανθούμε την μυστική επιχοινωνία, που εκφράζει 
χαι ο Ιωάννης της Κλίμαχος με μια βαθυστόχαστη φράσι: 

«Ο σιωπής φίλος προσεγγίζει Θεόν ( ... ) 

Ο Κώστας Λεονταρίτης. σε μια ενδιαφέρουσα φιλοσοφική και 
μυσταγωγιχή έρευνα για το Χριστό, με τον τίτλον: « Ο ύπατος 
Ιεροφάντης» γράφει ( σελ. 255). 

«Τον Ορφέα τον εφόνευσαν αι μαινάδες, τον Διόνυσον οι 
Τιτάνες, χω εις όλα τα Μυστήρια, εις την μύησιν του βαθμού τούτου 
λαμβάνουν μέρος οι «αχρείοι εταίροι» οι οποίοι φονεύουν τον 
Διδάσχαλον. Αυτόν τον ρόλον εξετέλεσαν οι αρχιερείς και οι 
Φαρισαίοι οι οποίοι επίεζu.ν τον Χριστόν να φανερci>ση την ταυτό
τητά του. Ο Ιησούς όμως ετήρει την «σιγήν» του «Μύστου» και 
μόνον όταν τον εχάλεσε ενόρzως ο αρχιερεύς «εξορχίζω σε κατά 
Θεού του ζιΔντος ίνα ημίν είπης ει συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού; 
» Λέγει αυτci) ο Ιησούς «Συ είπας» (Ματθ. χς' 64).

Όταν δηλαδή ο Θεάνθρωπος εzλήθη από τον αρχηγόν του ιερα-
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πίου να f)εrωι6ση ή νυ υρνηΟή την ιδιότητά του δr,ν ήταν δuvυτόν 
να σιωπά και απήντψπ σιιν μr,μυημένος. «Εσύ το εφανέρωσες»! 

Είναι γενικ1i αρχή στους μυημένους στα ιιuοτυγωγιr.ά τιίγμυτυ 
ποτ{, να μην δίδο11v Υ.υτι�ψηιΥ.ή απϊιvτησι, u.λλ(ι vu απαντο1,ν πr1.vτο
τε μ' ένυ τρόπο συνθηματικό. 

Ο Χριοτός σ' όλους προηγουμένως υυvιστσι,σr-: «υιωπψ,. «ϊ)π 
δr-: ήλΟεν ο Ιησούς εις ω μέρη της Καωιιρr-:ίας της ΦιλίJΤπου, ηρι/ηι� 
τους μαΟητάς αυτού λέγων: Τίνι1 μr, λryουυιv οι ιίνΟρωποι ότι Ι'ίμω 
εγώ ο Υιός του ανΟρ</>που; 

Οι δε είπον, άλλοι μfν Ιω6vνηv τον 13απτισηiv, ω.λοι δε I Ιλίιιv 
και άλλοι Ιερεμίαν 11 ένα των προφητών. 

Λέγει προς αυτούς, αλλύ. σεις τίνι� με λέγπr ότι ι:Cμω; Κω ωω
κριΟείς ο Σίμων Πέτρος ε�ε. Συ είσαι ο Χ(_)ιm6ς, ο Υι6ς του Θεο11 
του ζώντος. Και rιποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν: 

Μακάριος ι'ίσαι Σίμων, υιέ του Ιωνά, διότι οά(_)ξ χω αίμυ br'v 
σοι απεκάλυψε τούτο αλλά ο Παηiρ μου ο fV τοις ουρuνοίς (ΜυτΟ. 
ις' 13 - 17) ( ... ) 

Και παρήγγειλεν ω1ιπη >ιί>ς εις αυτο{1ς vιι μη λrγουσι πς μηbι,vί 
περί αυτού (Λουκ. κ' 30). 

Η σιγή και η εχεμύθεια φανερ<!}νουν τον αληθινό Μύστη Υ.ω 
αποτελούν την βάσι και την πηγή κάθε εσωτερικής διδασκαλίας. 

Άλλωστε η λέξις «μύστης» εκ του μύω (μυ-n1uωs - ιί.φωνος) που 
σημαίνει κλf.ίνω το στόμα 1j τα μάτια. έχει τις ρίζες της στ' αρχαία 
μυστ1jρια. 

Μύστης εσ1jμαιvε 1j τον μυημένο στην r,σωτερική διδασχαλία, 
που ήταν υποχρεωμένος να τηρή σιγή και απόλυτη εχεμύθεια ή 
εκείνον που δεν είχε ακόμη αvοίξη τα μάτια για να δη όσα εγίvοντο 
στα Μυστήρια. 

Ο Σουϊδας λέγει «μυσηiρια» εκλ1iθησαv παρά τους ω:ούοντας 
μύειν το στόμα και μηδενί ταύτα εξηγείσθαι». Ο δε Ησύχιος από 
τους Νεοπλατωνικούς έδωσε μια πιο ευρύτερη σημασία στη λέξι. 
που γι' αυτόν εσήμαιvf. εκείνον που είχε ξεκόψει zάθε επαφή με 
τον κόσμο των αισθήσεων για να δεχθή τον θείο Φωτισμό. 

«Μύσται, λέγει ο Ησύχιος. εκ του μύω, μύοντες γάρ τας αισθή
σεις και έξω των σαρκικών φροντίδων γενόμενοι ούτω τας θείας 
αναλάμψεις εδέχοvτο»( ... ) 

Ο Καλκόττ γράφει «ότι εάν στρέψουμε τα μάτια μας προς την 
αρχαιότητα, θα βρούμε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τόσο πολύ ενδιαφέ
ροντα για την σιγ1j και την μυστικότητα στα μυστήριά τους u)στε 
μπροστά από την είσοδο των Μυστηρίων είχαν τοποθπήσει τον 
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Θεόν Αρποzράτην». 
Ο Α.ι--τουλψος. που είχε μυηθ1j στης Ίσιδος τα Μυστ1jρια, λέγει 

ότι με zανέvα τρόπο, ποτέ δεν θα αποκαλύψη σε αμύητο, όσα του 
ε μπιστεύτη ;,:αν. 

Όταν ερύ)τησαν τον Αριστοτέλη τι θεωρεί πιο δύσκολο να τηρ1j
ση ένας άνθρωπος απ1jντησε: την εχεμύθεια και την σιγ1j. «Μονάχα 
η σιγή είναι μεγάλη. όλα τ· άλλα είναι αδυναμία» μας λέγει ένας 
Γάλλος ποιηηjς. 

Ο δε Μωρίς Μαίτερλιγ;,: στο ,,Θησαυρό των ταπεινών» γράφει 
επιγραμματιχά: «Οι ψυχές ζυγίζονται στη σιγ1j όπως το χρυσάφι και 
το ασnμι ζυγίζονται στο χαθάριο νερό, χαι τα λόγια που προφέρου
με δεν έχουν νόημα παρά χcί.ρι στη σιωπή που έχουν λουσθψ>. 

Την σιωπή αυτή που η έχφρασίς της είναι πιο εύγλωττη απ· τα 
ί.όγια. την συναντάμε στους δραματιzούς ν· αποκτά μια τραγική 
έντασι. 

Ο αθάνατος Αισχύλος, στον «Προμηθέα Δεσμ(fπη», έδωσε στη 
σιωπ1j την δυνατότητα να αφράση το βαθύ πόνο, το αβάσταχτο 
μαρτύριο της περ1jφανης ψυχ1jς ενός ημιθέου. 

Στους χλευασμούς του Κράτους ;,:αι της βίας, στ· άγρια χτυπήμα
τά τους απαντά ο Προμηθέας μ· απόλυτη σιγή, με υπεράνθρωπη 
zαρτερία, με σφιγμένα τα δόντια, με zλειστό το στόμα. Μόνο όταν 
οι βασανιστές του φύγουν %αι χαθούν χαι μείνει μονάχος απέναντι 
στη φύσι χω στον εαυτό του, θα ανοίξη το στόμα του. Και τότε τα 
λόγια τοι 1 Οα μας φανrρύ'Jσουν τον υνέκφρυ.στο πόνο του που τον 
έπνιγε στην υπομονή χω στη σιωπή. 

«Ω άγιε αιθέρα, zι ω γοργές φτερωτές αύρες, πηγές των ποτα
μών ;,:ω των θu.λασοίων ;ωμάτων. χαμογέλ<ωμα αρίθμητο κι· ολω
νόJν μuννu.. ω Γη 1 ;,:αι <.τι 1

• που όλu. τυ πάγω βλέπεις, Ί-Ιλι ,ε- δήτε μ· 
ε'(ίJJ, Θεός από τους Θεούς τι πuσχω». 

Η σιωπή που προη·tήΟψ.ε από το ξέσπασμc1, δίνει οτο δραμυτι
χό του μονόλογο μια υψηι.11 τρυγιχή έντασι. 

Μόνο με την σιωπ1j εzφράζουν οι δρυ.μυ.τιχοί τον βαΟύ π6νο, τυν 
βυθύ έρωτα. Στον «Οιδίποδα τύρuννο» η lο:,,.άστη. όταν της uποzα
ί.ύπτεται η ψQL%ηj αλήΟειu., ότι ο άνδρυς χω το παιδί της είναι ένυ 
χω το αυτό πρόσωπο, δcχετω την υπο;,:c_ί_λυψη με σφιγμένυ. χείλη. 
Κω δεν τ· υνοίγει πιυ. γιυτί τα σφραγίζει με το Οάνατο. 

Απuγzοvίςετu.ι. 
Η σιωπ1j της γίνεται u.ι(fJνιυ.. Ο Οάνυ.τος αφράζει την πιο υριοτι

χή επιστροφή μυς στην ULύ,Jνω Σιωπή. 
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Γι' αυτό πάντα u άνΟρωπος σωπαίνει στις κοuυφαίΕς οτιγμέ; 
του: αντίκρυ mον Οcίvωο κω οτον μεγϊιλο π6νο, οτυν βαΟύ έuωτα 
και mην αληθινή προσευχή. 

1-1 σιωπή είναι η πιο μεγάλη αλήθεια. Γι' αυτό μας είνω τ<5οο
δύσκολο να την εκφρϊιοουμε την οιωπή, νιι ανιχνειίουυμF κω νυ 
αποκαλύψουμε το πνπiμα της σιγ11; με τον λόγο. 

Ο αείμνηστος κιιΟηγητής της Θωλογίυς κω ουνεργϊιτης του 
Ιλισ01i Νικ. Λυύf{αρις « μίλησε» με ιδιαίτερη εκφρωηικότητα '(LU τη 
σιωπή. 

Τον έΟρεψε το πνεύμυ ηι; σιγ1\ς κω απ6 τα β(ιUη του είνιιι του. 
του εσωτερικοιi του κ<5ομου, ακυύγοντω οι ψίΟιφοι της ωωπιiς. Λς 
τους αφουγκραιπσιίμε: 

«Μόνον μέσα εις την ι:ρημίίιν, γράφει ο Λούβίφις, μέου εις την 
σιγήν, την οποίαν δFν διατcιράττουν ω κρίωγιιί του Πίιρο<)ι%οιi και 
του επουσιί.6δους, είνω. δυνrιτόν ο rι.νΟρωπος ν' ωωύη την μοι•σικήν 
του αιωνίου όπως οι ψαρ<'ίδες του δραματικοιi Χιί.ουπτμυν, cαούουν 
τας μυmικάς φων6.:::, που ω'>υνcιτοιiν πλι'ον νίι. ληομον11σοι•ν, μέσ<ι 
εις την σιγ11ν του Ωκείινοιί. 

Η επιmροφή εις τον κ6ομον εκείνον τη; ευωπριΥ.6τητος οοηγεί 
εις την ι:πανεύρεσ ιν της ουσίας �ως, εις την Υ.αθαγίαοην της ζω11ς 
και την ύψωσιν cιυηiς υπεράνω του :;.οινοιi και του f)εβ1\λου». 

Για τον λόγο ωιτ6 οι μυοιiμενοι οτ· αρχαία μυοτψ_Jια πι-:ρνούσαν 
από την δοκιμ ασία της οιγ1\ς, της γ6νιμης πνευματι:;.11; σιγή;. 
Μάθαιναν να οωπαίνουν και v· αυτοσυγκεντροί•ντιιι. που 11τυν 
πραγματικά μία έξοχη πνευματικιi πειΟαρχείcι. 

Ο καθηγητής Γεώργιος Σακελλαρίου ( πο1 1 ταξίδευσε γω φωτι
νότερους κόσμους) στην περί « ll υθαγόρα» μελέτη του ( σελ. 86) 
γράφει: 

«Οι επιλεγόμενοι. νεόφυτοι, cαουσμcιτι:;.οί ( εξωτερι:;.οί) :;.ω οι 
Πυθαγόριοι ( εσωτερικοί) εγίνοντο δατοί το :τριΔτον ω; μα0ητευι5-
μενοι, συνηθίζοντε; ίνα υπακούωσι μετ· αγάπη; οιωπcίΝτε;». 

Σ' αυτούς που έπαιρναν τον βαθμό του μcιΟητοι\ ο Πι•θαγ6ρcι; 
προσέττατε σιωπ11ν πενταεηi και έτσι τοι•; εδοΔμαζε στην εγ;.,:ρu
τε ιαν της γλώσση; ποl' την Οεωρούσε μαζί με την εχεμύθεια 
«χαλεπωτέρα των άλλων εγχρατευμάτων». 

Για να μπορέσουν δε να επιτύχουν mην δύσ:;.ολη αυη1 πειΟαρzία 
της σιωπ11ς . του; βοηθούσε ιδιαίτερα η ;.,:αθημεριν11 παρατήρηση 
ενός αγάλματος που έδειχνε μία γυναίχα με πέπλο να φέρνη το 
δάκτυλ6 της πάνω α;-τό το m6μα :;.αι ;-του εσυμβόλιζε τη μοvσα τη; 
σιωπ1\ς (κάτι ανάλογο με τον 0ε6ν Αρπο:;.ράτη των Αιγι•;-ττίων). 
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Με την σιωπ11 λοιπόν ασκούσαν τη βούλησί τους, την αυτοκυ
ριαρχία και τον αυτοέλεγχο που τόσο τα παραμελούμε στην καθη
μερινή μας ζωή. Συγκρατούσανε την οργή και τα νεύρα τους και 
cιι-τέφευγαν τις προστριβές. Σ11μερα δεν χρειάζεται κανείς να είναι 
Πυθαγόρειος 11 να ανψ�ει σε φιλοσοφικά τάγματα, για να κατανοή
ση το γόνιμο πνεύμα της σιγ11ς. 

Μονάχος «ενώπιος ενωπίω». μεσα σε στιγμές σιωπ11ς και διαλο
γισμού μπορεί να «ωριμάζει» πνευματικά και ψυχικά. Μέσα στην 
βαθειά, cιι-τόλυτη αυτοσυγκέντρωσι μπορεί να ευρίσκη την ίδια την 
ουσία και το νόημα της υπάρξεώς του. 

Τότε ο λόγος του, θα διασπάση «της σιωπ11ς το τείχος» σαν 
βέλος που το εξακοντίζει και το σπάει η υπερέντασις της αγρυπνίας, 
της ψυχικής εγρηγόρσεως και του πύρινου στοχασμού. «Λέγε σιγής 
κρείττονα ή σιγήν έχε» έλεγαν οι αρχαίοι. Ο λόγος αξίζει όταν 
είναι μονάχα ο ώριμος καρπός, όχι της ανθρώπινης σιωπής μα της 
άλλης, της άχρονης της cιι-τεριόριστης, της σιωπής, του απείρου και 
της αιωνιότητας( ... ) 

Πρέπει όμως να μεθητεύσουμε στον κόσμο της ανέκφραστης 
πνευματικής σιωπής, να βυθιστούμε στα σκοτεινά άδυτα της ψυχής 
μας, για να συλλάβουμε την αρχή και το νόημα της ζωής. Μέσα στο 
πνεύμα της σιγής θα βρούμε κατι cιι-τό το πνεύμα του κόσμου, κάτι 
από το ίδιο το πνεύμα της θεότητας. 

Τότε θα ακο13σουμε την φωνή των μεγάλων μυστών και ποιός 
ξέρει ίσως και αυτή την ίδια τη ... φωνή του Θεού. 

«Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της 
φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δει
πνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». 

Ιδού γαρ η Βασιλεία του Θεού εντός υμu)ν εστίν». 

Όσον περισσότερον ένας άνθρωπος είναι υπέροχος, τόσον περισ
σότερον βρίσκεται υπό την επίδρασιν των δαιμόνων και πρέπει
πάντοτε να προσέχη να μην πάρη κακό δρόμο η θελησή του. 

ΓΚΑΠΕ (Σvνομιλ[αι 'Εκκερμαν με τον Γκα(τε, 

μr:τrJφρ. Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1913, σελ. / 17) 
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Ο Μπετόβεν 11 ετών αυτοβιογραφεί ται 

«Από το τέτιφτο έτος τη; ηλιχίυς μοι 1 , η μουοιχή ιjτυν η χ11uιόπ
ρη από τις νΕ<ινικι'ς ω1χολίι'ς μοι1• Εξοικι:ιuJΟηχυ τ6οο πv6<ιι(_)<t μι' 
τη γλι,κι/t μοιiοα, η οποία hονοιi<π <nην ψι,zή μοι, τι:: <tϊνr:: rψμο
νίες της, ποι 1 σι1ντομυ την <tγϊιπψΗι χω νομίζω 6τι χrι.ι rγιι·J τη; ι'γι νυ 
<ιγωτητός. Κω ν<ι ποι1 τrίφα ι'φΟαο<ι οτο �·νn(χιηο ι'το; τη; ηλιχί<ι; 
μου. Λπό τ6τr. or <ιJ(Η'; έμπνπ 1 οη;, η μοιΊο<ι 01.1:,:ν(ι ιιοι, ψιΟι\>ιtr 
«προοπrίΗψπ νυ <mοτι 1π<ίΗπι; γοαπτά τις <φμονίr; ποιι ι'χι·ι; οτην 
ψυχή σου». 

Έντεκυ χρονιίJν, σχπττ6μοι1ν: ;τιίJ; νrt ;r6vω το ιiιι ο; rνό; οι•νΟι'
τη; Και τι Οrι Ο.ι-γαν οι rίνΟοωποι τη; τέχνη;: ΛιοΟυνόμοιιν ο:,:rhόν 
φοβισμένος. ϊ)μως ιjηιν γl)<ψμι'νο ιιπ<i τη μοίv<ι μοι 1• ι•πrίχοι,ου zω 
ιiγραψα». 

(Λ.-τιi το βιβλι'ο «ι\Ι;ιπιί/Jι·ν,ιιfιι,ι tι.-τιi τη,, tl)J.η/ογψψι'ιι τοι•,,. Λμψ_ι. 
Λμrι!_!ιιιrτιΊ)η, «,\Ίφ'λψ, . uι-λ. 22). 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΥfΟΧΕΙΡΙΑΣ 

Τοι• ϊJμψ1αμ Λί/3ω1χυΊιr 

ΥποΟιiστε ότι οι άνΟρω;τοι σιηαεριφι'vοντcιι πολιΊ <ίοχημrι rιπι'
ναντί σα;: σε όλη σα; τη ζωιj, ό,τι χω να χάνετε. παρ<ί την ει�γένει6 
σας, την πραότητά σcι;. την χαλοσύνη σrι;. οι <ιδιχίε; πι'φτο1,ν 
βροχ1\ επάνω οας ... Τότε. υτο τέλο;. βρίσzεπ πω; ω 1τό rίναι τόσn 
απάνθρωπο ώστε Οέλπε σχεδόν να cιcrωρέσπr τη ζωιj οα; χω 
μάλιστα επανωπ<ιτείτε cα6μα κω �Ύαντίον τοι 1 Οι1ρανσίi. 

Υπάρχει όμω; ένα σημrίο ακιiμη ποι 1 δεν έχετε zαταλc'ιβει zαλ(ί. 
γι'αυτό ο Ουρανός εξακολοι 1 f-Jεί να σα; δίνει αι•τέ; τι; δοzιμασίε;. 
τις ίδιες. Υποθέmε πω; σε μιcιν c'ιλλη ενσϊιρχωση φcινήχατε σΛη
ρός απέναντι σε οριομένα όντα. Γι(ι να σα; αποδείξουν πόσο του; 
κάνατε να υποφέρουν. τιδρα. αυτά τα ίδιcι όντα. σα; zάνοι•ν το ίδιο 
πράγμα χαι δεν καταλαβαίνετε ότι φταίτε εσεί;. 

Αν δεν ήταν έτσι. όλος ο κόσμο; θα έπρεπε να σα; α-rαπά. να 
σας βοηθά. να σας σέβεται. αυτό είναι νόμος. Λοι,,όν. αν zαι οι αδι
κίες απέναντί σας. σα; φαίνονται τόσο χτυπητέ;. οφεΟ.ετε να βγά
λετε από το μυαλό σας αι•ηj την ιδέα τη; αδι%ία;. Γιατί. cπην πραγ-
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ματιzότητα, αυτή η αδικία. που είναι οραη1 και πραγματική, είναι 
μια αόρατη δικαιοσύνη. Για τον έναν 11 τον άλλο λόγο σας αξίζει 
αυτό που σας συμβαίνει: 11 πληρώνετε ένα χρέος 11 οφείλετε να 
μάθετε μιαν αλ11θεια που δεν γνωρίζετε ή οφείλετε να δυναμιόσετε 
για να γίνετε μιά ιδιοφυϊα, ένας γίγαντας, ένας κολοσσός. 

Αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να εξελιχθούν είναι το ότι 
σzέφτονται πως οι δυσzολίες ή οι δυστυχίες που τους συμβαίνουν 
είναι το αποτέλεσμα μιας αδικίας: το πεπρωμένο τους είναι άδικο, 
αχόμη zαι ο Κύριος είναι άδικος. Θα άξιζαν καλύτερα. Και πώς 
μπορούν να ξέρουν αν άξιζαν zαλιiτερα: Δεν γνωρίζουν τον εαυτό 
τους, δεν γνωρίζουν ούτε το παρελθόν τους. ούτε το παρόν τους (χαι 
πολύ πtρισσότερο το μέλλον τους'). ΠcΔς λοιπόν μπορούν να εκφρά
σουν γνο'ψη; 

Αzόμη χαι αν σε μιά δίzη οι διzαστές χαταδιzάσουν έναν αθώο 
- πόσες φορές στην ιστορία δεν έγναν διzαστικά σφάλματα! - πίσω
από αυτή την αδιχία, στην πραγματικότητα, υπάρχει. μια δικαιοσύ
νη. Αυτό μπορεί να συμβεί χαι με τους αγίους, τους Μύστες, τους
μεγάλους Δασχάλους: τους χρέμασαν. τους έχαψαν. τους σταύρω
σαν.Φαινομενιzά αυτό ήταν άδιχο, αλλά στην πραγματιχότητα όχι.
Αυτές οι δοχίμασίες τους στάλθηzαν 11 γιά να πληρο'ωουν ένα
χρέος, ή για να τους δώσουν να καταλάβουν ορισμένες αλ1jθει.ες
που δεν θα είχαν καταλάβει χωρίς αυτές, 11 ακόμα για ν(.ι γίνουν
δυνατοί, ισχυροί, αzαταvίχητοι.

Μερι.zοί νομίζουν ότι θα γλιτο'�σουν από τις δυσχολίες αυτοκτο
νώντας. Στην πραγματιχότητα είναι ακόμη χειρότερα μετά, γιατί 
δεν έχει χανείς το διzαίωμα να λιποταχτήσει πριν από το τέλος, δια
φορετικά πρέπει μετά να πληρώσει δυο φορές, τρεις φορές πιο 
ακριβά, γιατί επάνω δεν υπάρχει θέση γι' αυτόν που θέλει να φύγει 
χαι δεν τον δέχονται: πρέπει να υποφέρει τόσο όσο του έμενε να 
ζ1jσει αχόμη στη γη. 

Η συμπεριφορά αυτού που αυτοzτοvεί είναι πάρα πολύ ιιξιοκιι
τάzριτη. Πρuη· απ· όί.ιι είναι αμαUής, γιατί δεν γνωρίζει το ί.όγο 
των δσι.ιμασιών που πρέπει να υποστεί ( ... ) Είναι αδιiνuτος, γιατί 
δεν αντέzει στις δυσzολίt;. Λοι.ι-τόv, να: η άγνοιυ zu.ι η ιιδυνfψ.ία. 
Και ο άορατος zόσμο; είνυι δυσαρεστημένο; γιυτί εγχυτϊλειψε τη 
θέση του. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν πως ήρθυν στη γη γω να 
ζουν στις ηδονές, στην ευτυzία, στον πλούτο χαι στις ι:πιτυχίες. Ε 
όχι, ήρθαν στη Ίη ΊLα να πληρώσουν τα χρέη τους, να μriθουν και 
να δυναμιi>σουν. rΊ· αυτό ο Ουρανό; δεν εzτιμύ. υ.υτόν που uποφυ-
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σίζει να αυτοκτονψπι, γωτί f\(ιζπ τυν ι:uυτι5 το11 ;ι(:ινω u.π6 τοι1ς 
Κυρίους όλων των πεπuωμϊνων κω οι πόνοι που Ου ι,ποtπΕί μπ(i 
είναι απερίγραπτοι. Νυ, σας εξηγCJ> τις αλήUειες της ΗΗ;Jτr:ρικ11ς rπι
οτήμης. 

(Λπιιvηι, τιJμιις χχιv. ΙJι-λ. .?7 - 19) 

ΑπόΗπασμα ομιλίας του πυθαγόρειου φιλόσοφου και 
Μύστου Σπύρου άγου 

Ηε φιλοσοφικό εργαστήριο στις 9 - 11 - 1911 

«Οι εγκαταλΕίποντες την ανΟρωπίνην ζω11ν εχουοίω; bω ν<t 
αποφύγουν μικράς δοκιμcισίς αυηjς, ε<Ί.ν ι-γνc/>οιζυν τι ο.κοιf\ώς τους 
αναμένει, θα προτιμοιiσαν να π<ιοcφ1° ίvοι1ν rις την <ινΟρωπίνην 
ζωήν με εκατοvταπλασία; δοκιμ<ωίας ι'Υ.ι'ίνης η οποί<ι τοι,ς rκαμι
να την βαρυνΟ01iν». 

(IΊF(!( της οη,ιιιιι11Ίις τι,111 ,ιινη,ιιου,;1,οJΙΙ). 

Οι απόψεις του Ιlλάτωνα 

Εκείνος που αυτοκτονεί, κόβει αυΟ<tίρπα (με τη βία). το hu6μo 
που του έχει χαράξει η Μοίρα. 

Ι Νι,ιιοι, 873() 
*** 

Για όσους ι:ίναι καλύτερα να πεθάνουν, rίνυι ασέβεια προ; το 
Θείον και ευεργετούν οι ίδιοι του; Εcωτnύς του;. αλλcΊ. υντίθετ<t 
πρέπει να περιμ{νοι•ν άλλον rυεργt'τη. Δεν πρέπει v· (ιφαιροί•με 
μόνοι τη ζω1j μας, προτού μας στείλει ο Θεός το μ11νυμ(ι του μΕ τη 
μορφή μιας ανάγκης. 

(Φιι(ι)r,11•, (ι2, Α - ('j. 

Η σοφ[α της Αvατολιίς 

Ει'vαι δειλι'α. ω «ρι'ψιωπι». υω1 <)εv υε υ:τρώχ11ει τρέλu.. 
να πας στηιι ά).λη τη ζιωί, :τρι11 σου q:w1 1<iξouι1 «t'λu.». 
Κόβεις το δρόμο της ζωψ:, χωρ{ς vu. πρnχωρήυεις, 
Μα θάρθεις πι'σω, γω ποΙJηί, ι 1α τόιη:.· ξu.ν(lρχι'υεις. 

«7ίJ χο,ιι,τολrj(τιιι· .J,ρβϊυη», �ω;,.:ρ(iτη //ριι;,.:u,τ/uι·, ΛfJιjvι.ι /9-13. 

(Ι'ι'ψασ:τις: ΕχιΊΊ,ος .τιιι· ;,.:ιιτιί rηιι ιύριι τη::. _ιιιίχη::. ι-y;,.:ιιτιιλι-ϊ.πι τ11 ο,τλιι ;,.:ιιι 

τρ{.τπιιι ιΊς φυyιj). 
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Άνθρωποι και ζώα 
Του μεγύJ.υι• οvθρω:τιστιί, ωτρυι5 χu.ι φιλοσι5φυυ ΜΜΕJ>ΤΣΒΑΪΊΣΕJJ 

Η φιλοσοφία της Δύσεως παρουσιάζει ένα κενό τραγικό σε μια 
εκδ1Ίλωσι ζω11ς. που αφ11νει τον άνθρωπο εκτεθειμένο και τον εμφα
νίζει θεωρητιχά ακάλυπτο στην ενεργό στάση. που θα έπρεπε να 
είχε απέναντι στην άλλη κατηγορία «κατοίκων» του πλανήτου μας -
στα ζώα. Γωτί η φιλοσοφία μας, εντελώς αρνητικ11 στον τομέα αυτό. 
θεωρεί την πρακτικ1i έκφραση συμπαθείας απέναντι στα ζώα ως 
συναισθηματισμό άσχετο με την ηθική ή αποδίδει στην συμπάθεια 
αυτ1i δευτερεύουσα σημασία. Και η απογοήτευση από το γεγονός 
γίνεται ακόμη πιο έντονη με την διuπίστωση ότι στην κινεζική και 
στην ινδικ11 σκέιjιη η ευθύνη του ανθρώπου προς τα πλάσματα της 
Φύσεως παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό.τι στον τρόπο σκέψεως 
της Δύσεως. 

Ο Κινέζικος φιλόσοφος Μένγκ Τσε (37() π.Χ.), οπαδός της σχο
λ1iς του Κομφούκιου. έγραψε με βαθειά αγάπη για τα ζάJα. Ο Λι.έν 
Τσε. της σχολ1iς του Λάο Τσε (6ος αιών π.Χ.). εξέφρασε την πεποί
θησ11 του ότι η καρδιά και ο νους των ζόιων δεν διαφέρουν. όσο 
πιστεύεται, από τις ανάλογες ιδιότητες του ανθρώπου. 

Η συμ,-τάθεια προς τα ζu)α αποτελεί επίσης βασιχό χεφάλαιο στο 
«Βιβλίο της Αμοιβής και του Κολασμού» - χινεζιχής συλλογής 112 
ηθιχόJν αξιωμάτων, χρονολογουμένης από την πανάρχαια δυνα
στεία των Σούνγχ (1227 π. Χ.). Ανάμεσα στις ηθιχές αυτές αρχές -
πολλές αποτελούν αχόμη κανόνες ζωής και στην σημερινή Κίνα -
εκφράζεται η σχέψη ότι ο «Ουρανός» (Θεός) είναι αυτός που δίνει 
ζωή c;' όλα τα πλάσματα. 

, Ετσι. για να υπάρzει αρμονία έναντι του «Ουρανού». ο άνΟρω
πος οφείλει να φέρετω με :ι.αλοσύνη ;τρος τιι ζόια. Βιισική ες· ίί.λλου 
αρχ1i των ΤαοϊστόJν μοναzό)ν ιινάγει σε κιι()ψων την κιιλοοιiνη 
προς :ι.άθε ζωντανό πλϊωμα και φθάνει ως το σημείο νυ απαγορειiει 
το χύσιμο βραστού νερού στο χό)μα, γιu. να μη χασύν έντομυ ή 
κακοπάθουν σκουλ11κω. 

Για την ινδική, πάλι. σχέψη, η αρχή της ενότητος κ(J.()ε υ;τcί.ρξεως 
- ανθρu);ιινης. ζωϊκής και φυτικής - α;τοτελεί γηονός. 11 f)ραχμυ.νι
κή πίστη πρεσβεύει ότι κάΟε ψυz1i προέρχεται από την Γlί1γχόσμιο
Ψυχή (Βράχμα) και σ' αυτήν επιστρέφει. Και τις σχέσεις του
ανθρu)που προς τα ζu)ίJ. ορίζουν οι βυσικές εντολ{ς «ου φονειiσεις»
και «ου βλcί.ψεις».
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Ύστερα από το σύντομο αυτό βλέμα στις φιλοσυφικοUρηuκι::υτι
κές πεποιθήσεις των αρχαίων σινοϊνδικrύν πολιτισμr;Jν. πiλογος 
ανακύπτει η απορία γιατί η αγάπη προς τα ζιiJα δεν περιι'λήφΟη οτις 
εντολές της Χριστιανικής Θρησκείας - ιδιαίτcρα, ιιφού ο ιουδrϊίκnς 
Νόμος περιείχε σχετικές οδηγίες μερίμνης γω τα ζu'ω. 

Η μόνη εξήγηση Οα πριόπει ίοως, να υναζητηUεί στο γεγονnς ότι 
οι πρώτοι Χριστιανοί ζούοαν με την rιναμονή της συνπλείας του 
Κόσμου, την οποίαν πίσπυαν ως επερχομιόνην ραγδαίως. 'Εβλrπαν 
έτσι να πλησιάζη η ημέρα, που όλα τα πλϊωμιιτα της Γης, rίνΗuωποι 
και ζώα, Οα ωωλλάσσuvων ιιπό τις οbιiνες κω το rΊγzος της ζύηiς ... 

Επειδή όμως το τιόλος του φ ιιοικοιΊ Κόομου, μr τυυς πόνους Υ.rιι 
τις αθλιότητιός του, επιστεύετο ότι βρίσκεται τόσο Υ.οντ(ι, ελάχιστη 
σκέψη ω:ρι ερώUηχε γω την προστιωίυ των ζιi)ων, το ίδιο όπως σχε
δόν κανένα μέτρο δΕν ελψpΟη για την Υ.ι.ιτ(ιργηοη της δουλΕίας. 
Μόνο με την δικαιολογία αυτή yίνπω χατrινοητ6 πω; το μrγcίλο 
χριστιανιχ6 μ11νυμα της Αγϊιπης bεν ανrιφέρετω Ειδικr:ί. χαι στα ζιi1α 
μ' όλο που θα πρέπει να περιληφθοιiν κι' υυτc'ι στην γενική ιδέα. 

Ο σημερινός άνUοωπος. παρά το γεγονός ότι η φιλοσοφιχή του 
σκέψη δεν τον οδηγεί προς την κιηειiΟυνοη της αyϊιπης για τα ζιiΗι, 
έχει φθάσει σε σημrίο εξελίξεως. που η προοοχ11 του στρέφεται 
προς τις σχέοεις και την rυΟιiνη του cιπέναντι οε Υ.cίΟε ζωντανό πλrΊ
σμα και τοποθετεί το αίτημcι της αycιπης ποος τα ζιiJα οτην ίδια βυΟ
μίδα με την αγάπη προς τα ανθρώπινα πλάσματrι. 

Κάθε άνδρας και κc'ιθε yυναίκrι. που οκέπτοντω απλύ κ αι 
φυσιολογικά, έχουν χρέος πλέον νrι εκφρύοουν με τρόπο ενεργό 
την αγάπη τους αυτή όχι μόνο για λογαριασμό του ανθρωπίνου 
Γένους, αλλά και για λογαριασμό χάΟε ζώση; υπάρξεως. Εμείς, που 
δεν αναμένουμε τον λυτρωμό τοι• Κόσμου από τιι δεινά του σr 
σύντομο χρονικό διάστημα, είμεθα υποχρεωμένοι. από την εντολή 
της Αγάπης, που περιέχεται στο νου και την %αρδιά μας και διr%η
ρύχθη από τον ΙησοιΊ. ν· αφήσωμε ελεύl➔ερο το χαλινάρι στη φυσι%ή 
μας συμ..1-τάθεια προ; τα ζώα. Κω σαν άνl➔ρωποι. που αυτοαπο%α
λούμεθα πολιτισμένοι. έχομε ηθιχό χρέος να βοηθούμε τοι•; τετρά
ποδα; «συνοδοιπόρσl'; της ζω11ς» και να τους απαλλάσσουμε, όσο 
ιιπορούμε, από τον πόνο Υ.αι τον φόβο. 

Η αρχ1i της αγάπης για κάθε πλάσμα. αυηi είναι η δύσκολη προ
σπάθεια που αντιμετωπίζει σήμερα η εποχ1j μας. 
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ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ 

ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΊΌΚΑ 

Παρουσιάζουμε αποσπύ.σματα από ένα δοκιίιιο του αε(μνηστοv 
λογοτέχνη που δημοσιε1]τη%ε στο περιοδι%ό «Νέα Εστι'α», (59, 1956, 
σελ. 497 - 501 ).

Ο Γιώργος Θεοτο%άς ( 1906 - 1966), υπήρξε ένας πu.ιδαyωyός κο.ι
μια από τις τιμιότερες μορφές των ελληνι%ών yρομμάτων, νηφάλιας 
%ω ταυτόχρονα θαρραλέας. 

Ο «Ιλισ6ς» 

Αγαπημένο μου παιδί, 
Ξαφνικά αντρώθηκες, στο σώμα, αν όχι ακόμα στο χαρακτήρα. 

Ψήλωσες, μέστωσες, η φυσιογνωμία σου στερεώθηκε κι είσαι γεμά
τος από μια δύναμη κcηνούρια, που δεν ξέρεις τί να την κάμης. Οι 
κινήσεις σου έχουνε χάρη και λυγεράδα, αλλά και μια σιγουριά που 
τους έλειπε πριν από λίγο καιρό, όταν ήσουν ακόμα ένας ντροπα
λός, αδέξιος μαθητής που δεν κατάφερνε να βολέψη τα χέρια και τα 
πόδια του. Τ() πρόσωπό σου, έφεξε και σοβάρεψε· η ματιά σου πήρε 
κάποιο βάθος. Σου συμβαίνει κάτι απίστευτο, που μοιάζει με 
θαύμα, σαν εκείνα τα μεγεμένα πρωϊνά, στις ακρογιαλιές του 
Αιγαίου, όπου νομίζει κανείς πως ο κόσμος, άδολος και ολόδροσος, 
ξαναρχίζει: κοντεύεις να γίνεις είκοσι χρονύ). 

Παρατήρησες, άραγε, κι εσύ, ότι η σχέση μας άλλαξε, ανεπαί
σθητα, τον τελευταίο χαιρό; Θυμάσαι τους μεγάλους χειμωνιάτικους 
περιπάτους μας στον Υμηττό, στην Πεντέλη· τις καλοκαιρινές περι
πλανήσεις μας στα νησιά· τις πολύωρες συντροφικές μας κουβέντες, 
τα ατέλειωτα ερωτήματά σου, που μου ξανάρχονται τώρα στο νου, 
αvωωτωμένα με μια γεύση α.,-τό θυμάρι, από αρμύρα, α.,-τό τρελούς 
ανέμους. Ήθελες, αμέσως, να μάθης το ;ι.άθε τι, χυρίως από μένα. 
Μονάχα οι δικές μου πληροφορίες ήταν έγχυρες, μονάχα οι δικές 
μου απόψεις σε απασχολούσαν τόσο πολύ. Διψούσες για τα λόγια 
μου, για την πείρα μου, για την υποθετιχή σοφία μου. Με ρωτούσες 
ολοένα για θέματα της ιστορίας ή της πολιτιχής, γιu. ιδεολογίες, για 
βιβλία χαι για τέχνη, για γνωστούς ανθρu>πους, για πρ6γματα που 
είδα πριν γεννηθής, για το μυστήριο της ζύηiς. Λαχταρούσες να οου 
πω τι είναι πνεύμα χαι τι είναι ύλη, τι ι:ίναι η γυναίχυ χαι τι ο έρω-
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τας, αν υπάρχη η Αλήθεια και ποιος ο λόγος που f)ρίσκεται ο 
άνθρωπος στη Γη ( ... ) 

Σε λίγο καιρό, το μι::γάλο πρόβλημά σου Οα rίναι τοι1το: πι.Δς θα 
τα καταφέρης να σταΟής γερά στα πόhια σου, να νιιί1σης πως δεν 
έχι::ις πια την ανάγκη κανενός, πως είσω κύριος των τυz(;Jν σου. Θα 
πρέπη να διαμορφιίJΟης μια ζωή που θα ι::ίνω 6λη δικ11 σου και 6χι 
εξάρτημα της δικrjς μου· νυ μη οου zρειάζετω να ΟΕ στηρίζω· να 
αισθανθής 6τι είσαι rσύ μr τα σωστά σου, χειραφπημf.νος, rtΜαμε
ευτος εσύ, τα έργα σου κι η ζι.JJ1i σου - και <πη μαγική λέξη «ζωή» σ' 
αφήνω να διίχ1ης όποιο περιεχόμενο είσαι ικανός να δημιουργήσης 
( ... ) 

Σου προΤΕίνω μια οτάση μ{σα στον χόομο, που f ➔α ήταν ίσως 
δυνατό να την ονομάση κανείς ηΟική της γνησι6τητας. Ί-:zεις ανά.
γκη, στη ζωή σου, από μιαν αξία ανιίηερη από τις άλλες, μων αξία -
γνώμονα, μιαν αξία - πυξίδα, στην οποία να ανυφέρrτυι χάθι:: σου 
εκδήλωση, απόφαση, κρίση, πράξη. Η αξία αυτή, η πιο ωραία σου

λέξη, σου προτείνω να είναι η γνησιότητα. 
Να είσαι γνήσιος, αληθινός, ακέραιος, ίσιος, σε ό,τι αισθάνεσαι, 

λες και πράττεις, οτον έρωτα, οτη φιλία, στην κοινωνική σου 

δράοη - απένατι σε φίλους κι εχθρούς και πρώτα πρώτα, απέναντι 

στον εαυτό σου. Να βαθμολογής τους ανθρώπους ανάλογα με την 
ειλικρινιά τους. Να περιφρονής ό,τι είναι υποκρισία, κρυψίνοια, 
διπροσωπία, πανουργία - να τα μισήσης όλα αυτά και να τα απορ
ρίψης, μια και καλ1j. Να μην παίζης με τη ζωή, τα αισΟήμυτα, την 
πίστη ενός άλλου ανθρώπου· να μην καταδέχεσαι να απαηjσης. Να 
νιώθης πως. απατώντας, κλέβοντας στο παιχνίδι της ζωής, θίγεις 
κυρίως εσένα, ρίχνεις την προσωπιχότητά σου και δεν είσαι πω 
ικανός να εκτιμήσψ:: τον εαυτό σου. Να σέβεσαι τον άλλον, να προ
σπαθής να τον καταλάβης να τον βοηθάς, αν αυτό περνά από το

χέρι σου. 

Συχνά. η ζωή μας έχει ν' αντιμετωπίση δύσκολα διλήμματα που, 
μονάχα με πολλ1jν αμοιβαία κατανόηση και βοήθεια, μπορούμε να 
τα λύσουμε και να τα ξεπεράσουμε. Να μην απαρνιέσαι τα διχαιώ
ματά σου στη ζωή, μα να μην ξεχνάς και τα δικαιώματα του άλλου 
που βρέθηκε �ιπλεγμένος μαζί σου. Θα δης, με τον χαιρό, ότι πάντα 
έχουν χι οι δικές του πράξεις κάποια ψυχολογική δικαίωση. Κι 
ακόμα, θα σου έλεγα να μη διστάζης ποτέ να παραδέχεσαι, εχ των 
προτέρων, ότι κάθε άνθρωπος που σου τυχαίνει στο δρόμο σου 
είναι τίμιος και ειλικριν1jς σαν κι εσένα, εκτός μονάχα αν σου 
δοθούν συγκεκριμένες αποδείξεις για το αντίθετο. Να εμπιστεύε-
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σαι, να είσαι γενναιόδωρος στα αισθήματά σου, να μη λυπάσαι να

χαρίζης το περίσσεμα της καρδιά σου σ' όποιον το χρειάζεται. Αν 
σε γελάσουν, αν σε απογοητέψουν, φύγε και προσπάθησε να μην το 
συλλογίζεσαι πια. Γύρισε το φύλλο, ξανάρχισε από την αρχή. Ποτέ 

μην απελπίζεσαι. Ο κόσμος είναι μεγάλος, η ζω11 αστείρευτη κι ο 
άνθρωπος, κατά βάθος, καλός. Κάποιος, κά.J-του αλλού, σε προσμέ
νει για να σε πιστέψη σαν θεό. 

Άλλοτε, τα αγόρια και τα κορίτσια ντρεπόντανε για το σώμα 
τους. Το ένιωθαν σαν κάτι που δεν είναι καθαρό, που αποτελεί το 
κατώτερο, το υλικό και χυδαίο τμ11μα της ανθρώπινης ύπαρξης, που 
καλύτερα να το αγνοή κανείς, όσο το δυνατό περισσότερο, και να 
μην το θυμίζη και στους άλλους - κι ακόμα, σαν κάτι που δεν τους 
ανήκε εντελώς, που δεν είχαν το δικαίωμα να το μεταχειριστούν 
χωρίς την έγκριση τους περιβάλλοντός τους. Τώρα το σώμα ελευθε
ρώθηκε και δεν τους τρομάζει πια. Απλώθηκε ξεσκέπαστο στο φως 
του ήλιου· δεν κρύβει τα μυστικά του και δεν πανικοβάλλεται για 
τους πόθους του και τις ανάγκες του. Η ιδιαίτερη ζωή του φαίνεται 
σαν κάτι απλό και ομαλό, που έχει τα ίδια δικαιώματα με όποιαν 
άλλη ακδήλωση του βίου. 

Τούτο είναι μια υγιής άποψη, υπό τον όρο, νομίζω, να μη βλέπη 
η νιότη το κορμί της σαν ένα πράμα φτηνό, χωρίς αξία, καλό για 
κάθε στραπάτσο και για όλες τις συναλλαγές. Να συναισθανθή πως 
το σώμα είναι ωραίο πλάσμα, με τη δική του αυτονομία, με την 
περηφάνεια του και την ποίησή του. Τώρα που το πλάσμα αυτό δεν 
παραδέχεται πια φραγμούς εξωτερικούς, που δεν υποτάσσεται σε 
τυραννικούς καταναγκασμούς του περιβάλλοντος, πρέπει να βρη 
ένα ρυθμό ζωής, τον οποίο να του επιβάλλη η ίδια η συνείδηση της 
αξίας του και της ομορφιάς του, ο σεβασμός του ανθρώπου προς 
τον άνθρωπο χαι προς τον εαυτό του, η ανϊι.γχη της γνησιότητας και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χι εδύ') όπως παντού. 

Τα ίδια θα σου έλεγα και για την εργασία σου. Να είσαι ειλικρι
νής και ίσιος σε κάθε δουλειά που θα αναλάβης να την τιμάς πρόηα 
πρώτα εσύ ο ίδιος να πασχίζης να την zάνης σωστά και όσο μπο
ρείς καλύτερα, με φροντίδα zαι με μεράzι. Προπαντός, νu. μην προ
φασιστής ποτέ, με τu. έργα σου, πως είσαι αλλιιίηιχος - δυνατότερος, 
σοφώτερος, ανώτερος, πιο σημαντικός ή πιο αξιαγάπητος - u.πό 
αυτό που ξέρεις μέσu. σου ότι είσαι στ' αλήθεια. Να είσαι αυτό που 
είσαι· τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αυτό που είσαι -
αυτό που είνu.ι zάθε ακέραιος άνθρωπος χάτω από τον ήλιο - δεν 
είναι αξιοzαταφρόνητο, αν εzδηλωθή με αγάπη κu.ι ευσυνειδησία. 
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Είναι αρκετό για να γεμίση μια ζωή, να της δύ'>οη έν(.ι νόημι.ι, έναν 
περιορισμό. Ενώ, με τα τεχνάσματα, δε θα κατι,1.φέl_)ης οπουδυία 
πράματα και ό,τι καλό κι αληθινό έχεις μέσα σου, Οα τυ χ(.ιλάσης. 11 
δουλειά συυ θα ηχήση ψε11τικα κι εκr.ίνοι που ξέρουν Οα το κίιτ<.ιλ6-
βουν αμέσως. Μπο(_)εί, Εξωτερικά, να επιτύχης. 

Δεν είναι δα λίγοι αυτοί που σταδιοδρομούν, τριγύρω μας. μι- τις 
κατεργαριές, κω κερδίζουν, όχι μόνο χρήμαω, μι.ι και τίτλου; περι
σπούδαστους, αξιώματα λαμπερά, τιμ ητικές δωκρίσεις, προβαδί
σματα και όλων των ειδών τις ψευτοδόξες. Δr. οου είνω αδύνατο, 
αν ριχτής με τα μοιjτρα, να τc.ι κι.ι.ταφέρης κι.ιλύτψα <.ιπό πολλο11ς. 
Μα δεν θα έχης πείσει εκείνους που Οα 11Οελες περιοσότερο να 
κερδίσης. Ούτε, βέβαια, τον εαυτό σου· και τοι3το είνω το χειρότε
ρο. 

Καλύτερα να σου λείπουν τέτοιες επιτυχίι::ς, πωδί μου. Άκουσέ 
με· ένας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά την bουλειά του και 

πωτεύει σ' αυτήν είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος 

από έναν κούφο πρύτανη ή έναν κακό πρωπυπουργ<>. 
Παρασύρθηκα όμως από τα λόγια μου και μου φι.ιίνετu.ι πως 

ξανάρχισα να συμβουλεύω. Φοβούμαι πάλι καμι6ν αντίδρασή μου. 
Σου τό ' πα και πριν· δr, ζητu) να σου επιβάλω έτοιμες απόψεις γιu 
τον κόσμο, αλλά μονάχα να σε f)οηΟ1\οω να ξεκινήσι-ις. Ύστερα, 
τράβα το δρόμο σου και σβ11σε με, σιγά - οιγιi. από τους λογισμο1Jς 
σου, καθώς το θέλει η ζωή. 

Μετενσάρκωση: 
Ότι παλαιός, ο λόγος, Ορφικός τε γιιρ και 
Πυθαγόρειος, ο πάλιv άγωv τας ψuχάς εις 
το σcvμα και πάλιv από του σώματος αvάγωv 
χω τούτο χι1χλω πολλάκις. 

0ψ{Ι%(}V (ιι;τοσ;τ. 29ί 
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Μια συμφορά του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου έξι χρόνια πριν πεθάνει 

Η εγκαρτέρηση ενός πνευματικού ανθρώπου 

Αντιγράφουμε μι(l επιυτολ1j του μεγάλου λογογράφου Γρηγόριου 
Ξενόπουλου ((1867 - 1951) προς το περιοδ1%ό «Νέα Εστfα», όπου 
εξιστορε( τη μεγάλη δω�ιμασ(α που υπέστη, όταν κciψ<ε το ιστορικό 
σπι'τι του στην οc)ό Ευριπ(c)ου με όλα τα χειρόγραφό. του κu.ι τα 
βιβλι'α τον. 

Αγα.,-ιηηi μου« 1έα Εστία». 

Οι αναγνώστες σου θα έμαθαν πως είμαι χι' εγώ εν· α.,-ιό τ' ανα
ρίθμητu θύμuτα της δαεμβριαν11ς τραγωδίας. Αναγχάστηχα να
εγzαταλείψω το σπίτι της οδού Ευριπίδου, όπου χατοιχούσα σαρά
ντα τόσα χρόνια. zαι να zαταφύγω, μόνο μ· ό.τι φορούσα εκείνη τη 
στιγμή, στην zατοιzία μιας χαλής μας φίλης και πατρωJτισσας, της δ. 
Ασπασίας Σουμάχη - οδός Σουλίου 2. μεταξύ Σόλωνος και 
Ζαλόγγου - όπου φιλοξενούμαι και περιθάλπουμαι ως σήμερα. Από 
τους διχούς μου. μόνο η αδελφ11 μου Χαρίχλεια Δ. Ξενοπούλου μπό
ρεσε να μ· αzολουθήση. Οι 6λλοι σzορπίσθηzαν εδι/J ;ι_ι αεί. 

Λίγες ημέρες αφού το εγι.αταλείψαμε - 11ταν η 16 του Δαέμβρη 
- το σπίτι της οδού Ευριπίδου λεηλατήΟηχε χαι Υ.(iηχε. Απ' όσα διχά
μου είχε μέσα. δεν μπόρεσα να διασu'>σω ούτε ένα χuυρέλι, ούτι: ένα
χαρτάχι. Φυσιχci. μαζί με όσα bεν μπόρεσαν να χουβαλψJουν ή δεν
-,,:αταδέχτηzαν να πάρουν οι άρπαγες, έγιναν σηί.χτη χω τα βιβλία.
χαι τα χειρόγραφα. Αλί.cί. δεν θα μιλήσω παρϊι μόνο γι<ι Εzι:ίνυ που
σχετίζονται με σένα.

Μου είχες παραγγείλει. αγαπηηi μου «Νέα Εστία», εν· (ι.ρ(Jρο 
περί Κάλβου για το τειizο; που θ' αφιέρωνες στον Ζ.αχυνUινό αυτ<5ν 
ποιητή. 'Εzαμα τη σχετι-1.11 μελέτη - Υ.<J.ι πόσα περίι::ργcι πρ(ι.γμυτα, 
άγνωστα ή ξεχασμένα, βρήzα! - zι είχα αρχίσει νυ το γρc:ί.φω, όων 
πέθανε ο πολύzλαυοτος Τέλλος Άγρας. Μου ζήτηοι:ς τόπ έν' (ιρΟρο 
zαι γι· αυτόν. που έπρεπε μάλιστα να προηγηΟή. ί\φηου λοιπόν στη 
μέση τον Κϊιλβο - θυ. τον τελείωνcι. zατόπι - zω zαταπιcί.οτηχα μι:: 
τον ΤΟ.λο Άγρα. Τα θλι[)ερ<i. τα τραγιzά «·rε·rονότιι» με c1.νc:ί.γχασυν 
να διαχόψω χάθε εργασία. Τα δυο ϊιρΟρα. μισοτελειωμι:να, περίμε-



ναν <.πο συρτάρι μου ,ωλιiτερες μέρες - zuι προ πάv((ιιΥ zιι.ί.ι·,πvι·: 
νύχτις, με ηλεzτριzό φως, ηουzίυ, γαλήνη. όοεξη χι r-μπνευοη, ως 
ΠOl J κϊι.ηκuν κι' <ωτrί, μ(ιζί μι' όλι1. Γω τον κω.f)ο hι·ν Πl01f11(J) ν<ι 
γρ<'Ίψω πια ποτι'· γω τον Τ�'λλο Ί\γί_)fι, ίοω:, f(ί__)'(όπψι.. / l(ιvτω:. τυ 
πύχη που Ο' uφι.rριΔοης ο' ω 1 το1iς, δι•ν Οιίχο11ν zι· cί.QU(_)u rιιzιί. ιιοι•. 

Λίγο πρωτιiτι'(_)U, zιη6πι ιωzl_)ι(ις μι·λι'τη;. 1-- ίχu πί.ι'ιι;ιοιϊ rνf1 
μεγάλο άρUρο, επίοη; γιιι οι'νυ, μ�- τον τίτλο: «Λπό τη ζω1j μω, - ο 
φίλος μου Μιφίνο; LιγοιΊρος». Λιη6. '/(_)(ψμι'νο μι· zό:ω zι · υγίί.πη. 
κατά κuλή τιίχη, οιί1Οηκι-. ·,ωΟίιJ; κω. το π(_)ι/ηο υντίτι,πο τοι, νrοι, 
μοι1 (-\ιβλίου «ΑΟυνιωίιι zι· ω.λιι 2-1 οιηy1jμιηω,. που μοι, το ι·ίχι· 
mείλει ο εκοότη;, yιυ Υίι το ιhu'J Υ.ω νυ το χαί_)ίιΊ :τριν zι1zi.oφov1joη. 
Κω το μεν βιβλίο μου κ11κλοψοί_)Εί σε λίγο. υλλcί το άί_)Οψ) μο1 1 περί 
ΣιyοιΊρου Οέλπ ιιz6μcι rπι:ξr:(_)yfωί<ι, πιη1 hrν ίΞι'uω :ι6τr Οα μ.πορr.
οω V(J. την κάμω. 

Σιγά - σιγά, ωτ6 δ\Ιο - ηψι τ</φ<ι χρόνω έγvυψι zι · cν<ι Οο,(ίμιο 
με τον τίτλο «Νικ6λ(1; Κιηι_Ηψ1j;, <ι(_)χιεπίοzωτο; /αzύνΟοι1 ». 
Λογ6.ί_Jωζu νιι 0011 το i'>lιJσω νυ το bημοοιπΊοη; οι· 01,vcχιιι;. zω 
κατ6πι να το f\γϊιλω σε f)ιf)λίο. Ί Ιτc1ν οι πωhιzέ; zι' ι•ψηf-\ιzέ: μοι• 
αν(J.μνήσεις ωτό τον ωραίο κω κιιλαίοΟητο ι·κι-ίνο Δι·οπ6τη. ;ω1 1 τον 
Οεωρούσα σαν προσωποποίηση zιιι οι:ψf)ολο 1011 ΖαzυνΟινοιΊ πολι
τισμοιΊ mην ωψ1j του. χcιι πυι 1 λ6.f-\cιινι1 ι'τοι αψορμ1j v· cι.νωτcψιι.
mήσω όλον τον χαμένο ω 1τ6ν πολιτιομό - την ωραίcι. zω zιι.λαίοΟη
τη ΖάκυνΟο yι\Ηυ από το ΙΧΧΟ. Το Είχιι ψ[ι'ιοπ (Ι); τη μέση. zιψμι<'ι 
εκ(J.τοση\ χειρόyρcι.φcι.. Κc'ιηκcι.ν zι cιι ι τά. Δι•ν Οιι τι1 �ιιναγι2rίψω ... 

Και τcι)ρα; Α, bFν ξι\>ω τί.ι,οτcι.1 Μια ποι• έ:τέζησυ.. ί,ητωνr1Ίω '(L<ι. 
τη δύσκολη κω πολυέξοοη uιινη\ρηο1j μο1 1 

- γέρο; fίνΟρω:ω;, �ιφί•; 
χειμώνας - αλλοιιι)τικcι. Οc'ιταν σα ν· αυτοκτονοuσιι, πvιίγμι1 ποι• δι-:ν 
μου επιτρέπετ<ι.ι. Γω τοι1ς φίλοι 1 ; μοι•. το ότι επέζησα ι--ίνω αρzπό. 
Γιά μένα. όχι. Κι· ίοω;. αν 1\μουν μόνο;. cιυτ6 Οα γινόταν. Λλί.<'ι ;τοι· 
να μ· αφήση ο Σιyοί1ρο;. ποι• μ· ciρπcι.ξε cι.;τ' το χέοι zω ιι" έτρεχε. μ· 
{τρεχε. για νcι yλιιτιι)σω. να ζήσω zω νιι φορτώνοl'με τι,ψα τον 
κόσμο ... 

Λ:τιί τu ιίοι•)Δ μοι•, 31 Ιω•οι•ιυ_J(υι• /9../5 

Ι ΓΙ!!: ΞΙ:!\'0//ΟΥιΙ ΟΧ 

τη; Λ%ιιι)η,ιιιΊις ΛΟηvυλ· 

(«,\'. l:'ιιτιΊι". τ,5.ιιυ:; /12:Ί; /1) (ι6 936 - 937) 
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Τον αrfμνηστον ΔΗΜ. Μ. ΙΩΑΝΝΙΔ!-/ 

Είναι κι' αυτό ένα ερώτημα, που εκφράζει μια από τις τόσες 
πολλές ανησυχίες του ανθρώπου, για να γνωρίση τον Κόσμο μέσα 
στον οποίο ζη. Η ερώτησις έχει αποκτήσει τώρα επικαιρότητα με 
την εv;;ατική εξερεύνησι του διαστήματος, που άρχισε έξαφνα πριν 
λίγα χρόνια. 

Μα την αλήθεια όμως και η προβολή ακόμη του ζητήματος αυτού 
δείχνει, πως να το πούμε, γεωχεντρισμό, ανθρωποκεντρισμό ... Ας 
είναι όμως ... Το ερώτημα προβάλλεται από κάθε άνθρωπο που σκέ
πτεται, α,;.;ό την επιστήμη, από τη φιλοσοφία. 

Ας πάρουμε λοιπόν το ζήτημα, όσο ημπορούμε συγκεκριμένα, 
αρχίζοντας από τον πλανήτη μας, που είμεθα παιδιά του και μας 
επιτρέπεται να ξέρουμε γι' αυτόν κάπως περισσότερα απ' ό,τι είναι 
δυνατόν να γνωρίζουμε για μακρινάηερους κόσμους. 

Στον πλανήτη μας, καθώς πολύ χαλά το βλέπουμε, φορέας της 
νοήσεως και της διανοήσεως είναι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη 
μορφή. Είναι ο άνθρωπος μια μορφή αξιόλογη, μα και σεβαστή, που 
στέκει στη κορυφή της οντολογικής κλίμακας της ωργανωμένης 
φύσεως της Γης. Αιώνες γεωλογικούς εργάστηκε με το βραδύ της 
ρυθμό η Φύσις στον πλανήτη μας, για να προκύψη αυτή η λαμπρή 
μορφή, το επιστέγασμα, η «κορωνίς» της δημιουργίας, καθu>ς τη 
λένε. Η μοναδική μορφή που παρουσιάζει την καταλληλότητα να 
διανοήται και να προσπαθή να γνωρίση, με το πολύτιμο αυτό εφό
διο, τον Κόσμο μέσα στον οποίον υπάρχει. 

Τί είναι όμως εκείνο που διανοείται, χρησιμοποιu)ντας για όργα
νό του την ανθρωπίνη μορφή, που έχει τελειότερο εγκέφαλο και 
νευρικό σύστημα λεπτότερο, για ν' αναφέρουμε τα κυρω'ηερα, από 
τις άλλες ζωϊκές μορφές; Η ψυχή λένε οι φιλόσοφοι και την καθορί
ζουν τί είναι, α;ι:ό πού προέρχεται και που πηγαίνει, αντίΟετα με την 
επιστήμη που δεν ανακατεύεται σε τέτοια πράγματα. Είναι και η 
ψυχή, που «εμψυχύ'>vει» τον άνθρωπο, η ανθρώπινη ψυχή, ένα προϊ
όν εξελίξεως, όπως είναι και η υλική του μορφή; Ναι, μας λένε οι 
φιλόσοφοι, γιατί και άλλες ζωϊκές μορφές, οι ατcλέστερες του 
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αν0ρώπου, r:ίνω εμψυχωμένες, αψοιi κινούντω χυι ζουν, αφοι', 
παρουσιάζουν δηλαδ�i το βιολογικό φωνόμrνο ποιι λέμι:: ζωή μαζί 
με κίνηοι, Ζουν αλλά κω κινούνται. Στον άνUρωπο όμως η ψυχή 
μπορεί και να διανοήτω. Γιατί ι::ίναι τελει6τερη μέο(L σε τι:λπότει:JΟ 
οργανισμό. 

Βλέπουμε λοιπόν μι: τη f1οήUι'ια της επιστήμης και της φιλοσο
φίας, όπου η πρώτη f�ϊιζει κάτω τυ 6πλι.ι, 6τι στον πλυνιjτη μ<.ις 
υπάρχει εξέλιξις της ζω1jς κ ω  της ψυχ1iς, που οτην υνΟ(!<ωτίνη 
μορφή δίνει την δυνωότητα της διανοήσεως. Θ(L ι'λΕγε χυνι'ίς, κω 
πολύ σωστά, πως ο σκοπός που έχει η Φιiοις στον πλανήτη 1ωςΊ,ίνω 
ή εμφάνισις και η λειτουργί<.ι δωνοήσF.ως. 

Αυτά όμως τα θαυμάσω μόνον στον πλαν11τη μας γίvοvτω; , Ετοι 
προνομιακά στη μικρή Ι'η, που r:ίνω «κ6κος rιμμου» καΟίJ\:; λέγουν. 
μέσα στο άπειρο Σύμπαν; 

cδώ οι επιστήμονες χωρίζονται. Άλλοι υποστηρίζοι•ν ότι δωv6η
σις μόνον στη Γη ημπορ!'ί να υπάρχη. Κω τοιiτο γιατί μοψρ1i συν 
του ανθρώπου μόνον στον πλανήτη μας ημποροιiοε vu δημιουργηΟή. 
Αυτό δε γιατί μόνον το περιf)άλλον μ<tς η�υτοροί1σ1' νυ προοφέρη τι; 
καταλληλότητες της δημιουργίας της ανθρωπίνη; μορφ1jς. 

Γεωκεντρική, νομίζουμε, η κρίσις. Σαν νυ ήτι.ιν απαρι.ιιτητο σ· 
ολόκληρο το Σύμπαν να rκδηλCJJνιοτο η δωνόηυις μ6νον από μορφ1j 
σαν τη μορφ�i του ανθρώπου και 6χι διαφορετικώτι:ρη. 

Οι άλλοι πάλι, και εδCJJ είναι ο αντίλογος, όσοι βλέπουν το tήτη
μα ευρύτερα. έχουν τη γνώμη πως ο φορέας της δωνωjοεω; <π 
άλλους κόσμους δεν ειναι αναγκαίο να είναι ο ίδιος με τον ιινΟρ</J
πινο. Μπορεί πολύ ωραία και χαλά να είναι hιαφορrτικό; κω bιυ
μορφωμέvος κάτω από τις ουvΟ1jχες του ε-κr.ί περι[)ϊιλλοντο;. 

Για να συνοψίσουμε λοιπόν μποροί,μ ε να ποίψr ότι μορφ1j 
ανθρώπινη μόνον στη Γη 1jταν δυνατό να δημιοιφγηθ1j. ΔΕν είνω 
6μως καθόλου αναγκαίο να περιμ{νουμε όπως κω σ' άλλα πrριβάλ
λοντα. σ· άλλα ουράνιcι σιίψατα, διαφορπιχά το1 1 ιbιzού μα;. δημι
ουργηθ1i μορφ1j σαν τοι• ανθρώπου. Ο φορέrις τη; διαν01jσεω; σε 
άλλα ουράνια σώματα ημnορεί και μάλιστα θα πρέπει καHCJJ; θα 
δούμε, να είναι διαφορετικό;. 

Στην ά.ποψι αυηj συνηγοροί•ν: 
1.- Η παγκοσμιότης την οποία έχει διατυπώσει σε πολλά ζητήμα

τα η επισηjμη, όnως π. χ. η έλξι; των υλικιόν μαζίJ'Jν (η παγκόσμιος 
έλξις), η ταυτότητα στα συστατικά τη; ί�λ.η;. η ταυτότητα δηλαδή στα 
χημικά στοιχεία που αποτελούν τα οι•ράνια σώματα ( mα αυτόφωτα 
τουλάχιστον όπου έχει διαπιστωθή). ο τρόπο; που μεταδίδονται οι 
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διάφορες ω:τινοβολίες. η χαμπυλότης στις κιν11σεις των ουρανίων 
σωμάτων. η σφαιρικότητα των ουρανίων μαζών. για όσες είναι δια
μορφωμένε;. Υ.αι σε τόσα άλλα. 

2. - Το γεγονό; ότι η ι:Ι>ύσι; δεν επαναλαμβάνει τα δημιουργιiμα
τά τη;. Δεν είναι δυνατόν δηλαδ1j να παρουσιάση έστω και δύο μορ
φές. ωργανωμένες 1j μη. τις ίδιες ωτόλι 1τα. Δυο ίδια ουράνια σώμα
τα. δυο ανθρώπους. δι•ο ζώα. δυο δένδρα. δυο φύλλα. δυο κρυστάλ
Λους χ. ο .  κ. 

Η ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ λοιπόν καθολικότητα στην υλικ1j φύσι. 
όπω; είναι στη σι'iστασι της ύλη; και η ταυτότητα των νόμων που την 
κυβερνούν. δεν είναι καθόλου cηοπο και χαθόλου αυθαίρετο να 
γενικευθ1j zαι στους σzοπούς που επιδιώzει 11 Φύσις. της δημιουρ
γία; δηλαδή σε κάθε σώμα ουράνιο μορφ1i; zατάλληλης. φορέα ικα
νού. για να ε;,:δηλωθ1i zαι να λειτουργ1iση διανόησι, από ψυχ1i που 
εξελίχθηκε στο zάθε περιβάλλον. Και τέτοιοι φορείς πρέπει να 
ι•πάρχουν αμέτρητοι στο ϊιπειρο Σύμπαν. όπου τουλάχιστον έχει 
χατορθώσει η εξέλιξις να δι,·Jση zατάλληλε; για τούτο μορφές. 

Ταυτότητα όμω; στις μορφές που διανοούνται δεν ημJιορούμι' 
zαθόλου να περιμένουμε. Τούτο δε γιατί δεν το βλέπουμε πουθενά. 
χαθcδς εί.ι-ταμε. μέσα στη Φύσι. Ακόμη όμως - αυτό δε είνω και το 
σπουδωότερο - r.αι γιατί. zαOuJς λένε, κω από τα παλιά λίγαvε, οι 
φιλόσοφοι. η δε επισηjμη έχει αρχίσει Τ<.ίJρα στα τελευταία να διαπι
στuJνη σε πολλ(ι πράγματα '(tα τον πλαν1jτη μας, ;ι.ύθε ουρ,-1νιο σu'>μα 
δέχεται από το ΣύμJ-τ:αν, χαι ιδιαίτερα από τα χοντιν,ί. του ουρ,ί.νια 
σώματα. ε:ιιδρύσεις. τις διάφορες αχτινοβολίες. που τόση έχουν 
σημασία για τη φύσι του χαι μcιλιστ,ι για την ωργανωμένη του φύοι. 
Ο ύνθρωπος στο σύνολό του, η αvθρuJπινη μορφ1j, αλλ,ί. και η ψυχ1i 
του χω η διανόησι. που ημπορεί να εχδηλώνη. είνω, χιιΗύJς έλι:γαν 
οι αρχαίοι Σοφοί, παιδί της Γης zαι του Ουρανο1i. (Ι 1<5οο πετυχημι:
νη είναι η ειχόvα ... ). Απο τι; ουσίες της Γης εξελιχτι:ι.,ί. έχει προχύ
ψει ο άνΟρωπο;, σαν μία ενιαίυ μονύδα, με την έντονη συμμι:τοχ1i 
του Ουρανού, δηλαδή των πολλu'Jν και διαφόρων zοσμιχύJν επιδρcί.
σεων. που εzείνος μας στέλλει ·ι.ω εμείς τις δεχόμεθα. 

Σε zάθε ί.οιπόν οι•ψί.νιο οιίψα η διανόησι και ο φορfυς της δι:ν 
ημπορεί παρύ να είναι παιδί της ουσίας της, με συμμι.:τοχ1i των επι
δρύ.uεων του λοιπού Κόσμου. Οι διωρορετιzές συνΟ1jzες της ουσίας 
zύθε ουρανίου σύψατος zω οι διαφορετιzές επιδρύσεις που αυτό 
δέχεται. ιδι,ί.ζουσες ωρΊανuψένες μορφές Ου σχηματίοη αναγκαία. 
Στη zορυφή δε τη; Υ.λίμαzος, όπου έχει προχωρήσει τόσον η εξέλι
ξις, πρέπει να είνu.ι η διανοουμένη μορφή, δι,ί.φορη, zατ' u.νύγκην 



bιάφορη, or κrί.01· ουρrί.vιο οόηια. 
2.:ΛΝ σι�μ;ιrρωψυ I.OLΠ()V ημπορι·ί <.ιr\ίωη11. \1(.( r)'(lj, ιι[Ιίωηιι i'.((Ι 

1° λε1,0ερu., μu.κρυ(ί. ιιπci Υ.ί1Ο1-: λογιί; προλ1jψrις, !:LΠ bογμι.ιτιΔ;, ι·ίπ 
επιοτημοvιχrς, (γιωί Π()FΠΗ V(,( το πούμι: με Ού.r_ψο; %(/.L zω(__)ί; \'(Ι.

το κρύf\ουμι: πως rχοι1μ1' κω ι:μι·ίς τι; ;τροi.ιίψι,; μυ:::. ;τοι• ΩΙ"\' Γίνω 
μίίλιοτr.ι οιΊπ ί.ίγι-ς, οι·•rι· μικρr:::), 6τι οκο;τ<i::: τη::: ΦιΊ<πω:::. rί.ομrυ 
τόπου κω χρόνnυ, 1°ίνω η Ωl)lllOl l(_)'(ίU nωνοψπω;. η nημ1οι 1 (_)'(l(Ι 
ουν1:ιbήσrων. Το ί1vτι'Οπο Ου 1\τυν -ι.ι'ιτι το ι·ξωφ(__)ι·νι-ι.<i, -ι.(ί.τι το r.ικι.ι
τr.ινόητο. Διυνόηοι κω οι•νι·ίι')ηοι νυ ;τ(φοι•οιίίί:η <Πο Σ1Ί 1 ιπίιν. οτψ• 
ίί.π1:ιρη Φιiοι, μ6νον ο -ι.vριο; rί.νΟι1ωπος οτο nι-ι.<i μυ; μιiνο τ<iο<ι 
μικρό πλιιν11τη. 

ΚΑΙ τι,1ι1<.ι υς ;τροοΟrοο1 1μ1· ι.ικ<-iμη ι.ίγιι. i.<iγιιι. οrι.ν 1·,rίί.ογο των 
πr'tρα - πuνω: ΚυΟι,Jς κω οτην υρχιj rί:τrφr. η Π(_Η)f\ολ1j τοι• ι:l_)ωτ,j
ματΩς, (ιν νόηοι στο Σιiμπαν rχη rκδηλι,JΟι, μriνον ο ίί.νΟψ,J;το::: 
επ(ινω στη Γη, είνω πολιΊ υνΟ(_)ωποκrvτοικ1j. 

Εκτός λουτ6ν ιιπ6 τtι Ι'ΠΙ;(Η(_))jμιιτrι :rιJι' zι1ηοιιω;τοι1jοrφ1· γιιι νί1 
bώσοι 1 με την c.ιπιί.ντηοι. η <ιπλ1j μ6νον ο-ι.ι'ψι. οκrψι::: 1\μω::: zι,Jι1ί::: 
ιινΟρόητινο 1° γωϊομι1 κω προκrιτr.ιλιjψι·ις. ι-\rι ι·κι ινο :τοι• i.1' 1 11 
Σιi�mαν, ποι1 καΟιr'Jς μίις λrγrι 01jμι'(_)<ι η ι:πιοηjμη τη; υ<προνομίυ;. 
αποτελείται απιi εκατοντάbες <Ίισεκατομμύι_ιια Γαλαξίες κω οι δω.
στάσεις του μετι_ιούνται οε δωεκατομμύι_ι111 έτη ιιωτ6ς. Ιl ι_ιέπι:ι να 
μας κάνη διαοτακτικούς οτο να θέτουμε τέτοια πι_ιοβλήματα. f:ίνω 
κάπlύς γελοίο να ρωτούμε και να αμφι βάλλουμε, αν νόηυι έχει 
μόνον μέσα σ' αυτι) το αφάνταυτο άπειι_ιον ο άνΟι_ιωπος μ6νον ... 

(«/λιυ,ί:;,,_ ι_ιϊ_ιιιιίι•ιι:; /ΙJ(ι3. τι ;'ι_ο:: 12° ! 

Ο «ΙΛΙΣΟΣ » ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΩΩΣ: 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΙΗΣΟΥ, 

ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΣΤ.-\ΣΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
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ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ 

Ο αγιορε(της μοναχός Παtσιος ( 1924 - 1994), έγινε γνωστός στο 
πανε)J.ήνιο για τις διορατικές και προορατικές του δυνάμεις. 

Δεν υπήρχε επισκέπτης στο Άγιο Όρος, που δεν θα περνούσε από το 
κελ( του. Πο)j.ο( επήγυ.ιναν ειδικά στο Άγιο Όρος για να τον γνωρ(σουν. 

Δεν ήταν φήμη. Ήτα11 μ(α ζωνταν1j πραγματικότητα μιας άγιας μορ

φής. 
Σήμερα, 5 χρόνια απο το θάνατό του, έχουν εκδοθει' αρκετά βιβλ[α 

με βιογραφ[ες και διδασκαλι'ες του, εκτός εκε(νων που έγραψε ο ι'διος. 
Από όλα αυτά τα βιβλι'α, ανθολογ1jσαμε τα κατωτέρω αποσπάσματα. 

Ο «Ιλισt5ς» 

Πώς θα φθάσει ο άνθρωπος στην πνευματική αγάπη, που να 
θεωρεί όλον τον χόσμο αδέλφια του; 

* 

Ο άνθρωπος έχει φτιαχθεί από το Θεό ελεύθερος και την ελευ
θερία του δεν μπορεί να του την παραβιάσει ούτε ο καλός Θεός για 
το χαλό, ούτε χαι ο σατανάς για το καχό. Ο άνθρωπος όμως μόνος 
του, με την προαίρεσή του. κλίνει είτε προς το Θεό, είτε προς το 
σατανά· γι· αυτό δεν πρέπει να χατηγορεί τον σατανά, αλλά την 
χακή του προαίρεση. 

* 

Το «όχι» που θα λέτε σε χάποιον να είναι όχι χαι το «ναι)) να 
είναι ναι. Να μην υποχρίνεσθε, αλλά ό,τι σχέπτεσΟε να το λέτε και 
ας πειράξει τον άλλο· μόνο όμως να το λέτε με καλό τρόπο και να 
δίνετε χαι εξηγήσεις. 

* 

Όσο μια ψυχή ταπεινu')Υεται, τόσο πλησιάζει πιο κοντά στο Θεό· 
χι αν τα.ι-τεινωθεί εντελύ;ς, ενu')νεται με το Θεό. 

* 

Δεν υπάρχει θάνατος. Μόνο μετάβαση γίνεται, μετακίνηση 
δηλαδή από τη μια ζωή στην άλλη. 

* 

Οι πατέρες έχαναν περισσότερο u.γu')να για νu. κρύψουν την 
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αρετή τους, παρά για νι1 την αποκτήσουν . 
.. 

Ο Θεός δεν Οέλει νι1 ταλωπωρείτuι το πλάσμα Του. Του δίνο
νται όμως οι πειρασμοί για την τελειοποίησή τοιι. Όταν πλειοποι11-
Οεί ο άνθρωπος, τότε παύουν κω οι πεψ((σμοί. 

* 

Όποιος έχι'ι ταπείνωοη, δι-v κάνει το δάοχί1λυ· μ6νο ακοι1ει. Κι 
όταν του ζητηΟεί η γvι.ίψη του, τότε ταπειv(t την λ{ει. 

* 

Όποιος δικαιολογεί τον l'C1Uτό του 6τί1ν οφciλλι:ι, μι:τιιr1ιΊλλει την 
καρδιά του σε δωμονιχό Κ((τωρύγιο. 

* 

Ο Θεός δrv επιτρέπει μια δοχιμcωία, αν δεν βγcί κάτι καλό( ... ) 
Μόνο αν πρόκειτuι να βγrί χαλό, ι:πιτοf.πιΊ στον δι6.βολο vu μα; 
πειράξει. Τον αφ11vει ο Θεός για νι.:. παλαίψει ο ϊινΟρωπυς. Χυφί; 
πάλι δεν γίνετω χωριό ( ... ) Γι' αυτιS λέει κc:tποιο; <1γιο;: «ΊΞπ<φον 
τους πεψcωμοι1ς κω ουδείς n οωζ6μΕνος». 

* 

Η ησυχίιι είνω μεγ6λη ι ιπόΟεοη. Αχιiμη χω να μην ΠlΗJσrύχι--τω 
κανείς, και μόνο μr την ησιιχίcι προσεύχετω. f:ίνω μυστική προσπ ι
χή. 

* 

Η εμπιστοσι,vη στο Αεό είνω μία συνεχ11; προσι'υχ1j μΕ ΟrτιΥ.rί. 
αποτελέσμιηι1. 11 απελπισία είναι του διαβόλου. 'Οταν νιιί)θουμε 
άγχος και απελπισία τότε είναι επ11ρεια του διαβόλου. 

- Γιατί, Γέροντα, ενώ κ(ινουμε τόσο bύσκολα το Υ.αλ<5. πέφτουμε
τόσο εύκολα στο χαχό: 

- Γιατί γιrι το καλό πρrπει πρώω ο ίδιο; ο άνΟρωπο; \'U r1οηΟ1i
σει, να αγωνισΟεί. ενώ mo καΥ.ό βοηΟάει ο διάβολο;. 

* 

Ο Χριστό; έχει αφαιι>έσει cι:π:<5 τον bιC:ίβολυ το διr.uίωμιι νιι

κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπο; διΥ.ωι.ίψcιτα �ι-τορεί να 
κάνει κακό ( ... ) Ο διάβολο; μ:-ταίνει mov άνθρω;το. όταν υπϊιρ·μι 
λάσπη στην καρδιά τοι 1

• Δεν πλ ησιάζει το καθαρό πλάσμα του 
Θεού. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΨ.J') 

Είσοδος ελευθέρα - Ώρα� μ. μ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

1 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ, 

2 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ. 

13 Τρίτη ΗΛΙΟΣ, 
15 Πέμ.,-ττη ΑΡΤΕΜΙΣ, 

16 Παρασzευή ΑΛΚΥΩΝ, 

19 Δευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 

20 Τρίτη ΗΛΙΟΣ, 
22 Πέμ.,-ττη ΑΠΟΛΛΩΝ, 

23 Παρασκευ11 ΑΛΚΥΩΝ, 

26 Δευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 

27 Τρίτη ΗΛΙΟΣ, 
29 Πέμ.,-ττη ΑΡΤΕΜΙΣ, 

30 Παρασzευή ΑΛΚΥΩΝ, 

Ηλίας Κίμος: Μαρτυρίες των 

Διδασκάλων περί της υπάρξεως του 

Θεού. 

Κρ. Ιωαννίδου: Από τα γραπτά της 
Ελ. Π. Μλαβάτσκυ. 

Θ. Καφετζόπουλος: Μυστικ11 Δοξασία. 

Βασ. Καρκαντζός: Οι πηγές της 

Γνώσεως (Δ. Ιωαννίδη) 

Κων. Γρηγοριάδη: Συνειδητό -

Ασυνείδητο. 
Κρ. Ιωαννίδου: Διδασκαλίες 

Θεοσόφων. 

Μιχ. Γρηγορίου: Περί Θεοσοφίας. 

Γ. Σιβρής: Η οδ<Sς προς την Μύηση 

(μέρος ΣΤ'.) 
Θ. Κατσιφής: Η φιλοσοφία του 

Κρισναμούρτι. 

Π. Αναγνώστου: Αρχαιοελληνική 

Θεοσοφία. 

Θ. Καφετζόπουλος: Μυστική Δοξασία. 

Χριστ. Καμαρωτάκης: Το εσωτερικ<5 

ν<5ημα του θανάτου (μέρος Α') 
Θ. Κατσιφής: Η φιλοσοφία του 

Κρισναμούρτι. 



Μ__Δ_!_Ο� 
3 Δι:uτι\_)(1 Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 
4 Ί'(Jίτη ΙΙΛΙΟΣ, 6 Πέιuιηι ΛΙΙΟΛΛΩΝ, 
7 ll α ι> α ο % ι: υ 1j 
10 Δευτι'{_)(ι 
11 Τuίη1 13 Πέίffiηl 
14 Πιφιωκι-u11 
17 Δcυτι\Ηι 
1s Τuίη1 
2υ llέ�mηJ, 
21 ΠαρωJκcuή 
2➔ Δcuτέρα 
25 Τρίη1 
27 Πέιmη1 
21': Παραοκειι 1j 

TgίnJ 3 ΠέιmηJ 

Κ. ΜΙ:Λ/ΛΟΖ:,
ΙΙΛΙΟΖ:, Αf>ΊΊ:ΜΙΣ,ΑΛΚΥΩΝ,Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ,ΙΙΛΙΟΖ:, 
ΛΙ\Ο ΛΛΩΝ,ΑΛΚΥΩΝ,
Κ. ΜΕΛ/ΛΟ

Ζ:, \ΙΛΙΟΣ, ΑΙ)ΤΕΜΙΣ,
ΑΛΚΥΏΝ, 

ΗΛΙΟΣ,ΑΠΟΛΛΩΝ.➔ Παραυκεu1j ΑΛΚΥΩ ,
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Βωι. Κt1LJ%Uντζιiς: Οι 11 ι10uγ(JlJ Ι ιοι ;,_ω ιJL ιιι_ηΟμοi.ι>γίυ ω 1 ιu·Jν (Δ. Ιωιιννίι)η) Ελ. 7.υμ;τοιJ{_)(ι: Το ;,.ιί.ιψυ. 1 l ι__Η,·ι Ί.ιί. ι__Ηιγ;,.ιι: Ο μιΊΟο; τοι• ο;τηί.ιι.ίοι• ιυrιi την Ι lιJί.ιπίυ τιΗ• 1 Ιλιί.τιυνο;. 
l:0l'TII Λ Ι:ΥΚΟΥ ΛΩΊ'ΟΥ 
1 ]αν. Λνιιγνι,·ωτοι 1: Λι_Η1Lο1·λί.ηνι%1) (-)ι'()()()ψίιι. (-). Κυφπζι\;τοι•ί.ο;: Μι 1οτι%1ί Δι>ς(ωίυ. Kl_). Ιωαννίι)ι>ι•: 11 ζωι i χω το ιΊ)ΊΟ τοι, Λ(ί.ο Τω-. l3(HJ. Κιφ%<Ντζ<iς: Ψι•z1j %((l f lνf·ύμα (Δ. Ιωαννίι')η). Κων. ΙΊ_JΊJΊ0ί_ΗU()1j: () ϊινΟvωπο; ουν (ινεξιίvτητο ον. l l ι_J(ί> Ζϊιψηκ(ι: Τα οτοιzιία των ΙΙvοοιωφατικ(ι>ν οτον Πλ(ιτωνα (μι-'ψκ 13').Ι '. Σιj\ρή;: 11 t·uί του φωτι\ς %ω του0%{)1ΟUς.
Θ. Κατοιφ1jς: Η φιλοοοφία ωυΚuιιιναμούvτι.!Ίαν. Λ\'(('1\'(ι){)ΊΟLΙ : Λuzωοι:ί.ί.ηνικ1101-ιωοφίιι.Θ. Καφπζι\;ωι1λο;: Μι•ιπική Δοξαοία.Χvιοτ. Καμαρωτάχη;: Το cοωηι__Jι%<iνι\ημα τοι, Οιινιί.τοι• (μέvο; 13'). I·ll_)(ιJ Ζι1ι__J(ιγκ(1: Tu Οψpικά οτοιzεία του Πλr'iτωνu. 

Ανtφέrις Μαρίνο;: Κίτοε- Μι'iγω;. Σι•ζ1jτησι; f;τί Οεοοοφι%υύ Οέμιιτοc. Θ. Κωοι 1jς: Η < ιί.οοοφίu τοι• Κρισναμούgτι. 



----11 Μεταξύ μας ι--1 ___ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του της Θεοσ. 
Εταιρείας Βουκουρεστίου 
25, α' όροφος Κωδ. 106 71, 
είναι ανοικτά κό.θε μέρα 
από 10.30 - 1, εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤ Α-ΔΩΡΕΕΣ 
Παρακαλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδQομική 
επιταγή προς: ΠεQιοδικόν 
" Ι Λ Ι Σ Ο Σ " 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25'
106 71, Αθήνα. 
Επίσης αποστέλλε τε με 
τραπεζική επιταγή μόνον 
εις: 
Θεοσοφική Εταιρεία, 
ΒουκουQεστίου 25, Ι 06 71, 
Αθήνα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος :Παν. Βλαχόπουλος 
Βόλος: Γ. Κουχουβίνος 
Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη 
Ιωάννινα: Ελευθ. Τζομάκας 
ΚέρκυQα: Κάρολος Α γιούς 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λάρισα: lσ. Φελλούς 
Ναύπλιο: Χαρ. Μπάρακλης 
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάχης 
J)όδος: Αντ. Βερyωτής 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος
Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης
Κύπρος: 
Αθu.ν. Παπαδόπουλος 
Λ. ΓQ. Αυξεντίου 29 
Μέγαρο Δίπα 456

Τ. Τ. 602 1, Λάρνακα 
Τηλ. 046545 Ι Ι (Οικίας) 

ΣτοιzειοΟεσία ΕκτίJπωση & �ι�λιοδεσίυ.: 

Τ υποΚ ίνηση Α. ΑλιξοποίJλου
Σόλωνος 36, Κολων(1.κι Α()ήνυ 106 7l
τ η λ . & ι: a χ : 3 6 3 6 9 6 9 & 5 7 2 6 7 6 ο



Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

FRANZ HARTMANN 

Ο Παρακελοος uπηρξε I ιια από τις φωτεινότερες διανοιες ο την 
ιστορια του ανθρωπινοu πνεύματος ασφαλώς οε, ο μεγαλuτερος 
Μuστης που ιινέδειξε η Δuση τον Μεσαιωνα. Υπηρξε φιλόσοφος 
θεόσοφος, αλχημιστης, βοτανολόγος, φαρμακοποιός, ομοιοπαθΓ
τικός γιατρος uοrρολόγος, θεουργός και τόσα πολλα αλλα και 
θαuμαστα, ωοτε το 1993, ολα τα Πανεπιστήμια της Εuρωπης και 
ιδιαι ιερα αuτα της Ελβετιας, εορτασαν τα 500 χρονια απο την γεν 
νηοή του 

Σuνοπτικη πcφοuσιαοr ιης ί;ωης του και εξαιρετικα γλαφuρη 

παροuσιαση της διδαοκαλιας του κανει ο Φραντς Χάρτμανν ο 
οποίος με την σειρά του ειχε σποuδασει φuοικη, χημεια και φαρ
μακολογια, οuνεργάστΓκε με την Μπλαβάτσκu ιδρuσε την 
Θεοσοφικη Εταιρια στr'ν Γερμανια το 1896 και εγινε ιδρuτικο 
μελος ορισμενων Τεκτονικων Στοων και Ροδοσταuρικων 
Ταγματων. Υπηρξε σuγγραφεας πολλων Θεοσοφικων και 
Ροδοσταuρικων κειμενων και ελαβε απο τους Διδασκαλοuς της 
Μεγαλης Λεuκης Αδελφοτπας, Μ. και Κ. Χ., τοuλαχιστον 10 επι 
στολες, οι οποιες δημοσιεuτηκαν στο 'Col ect ng Wr tιngs of Η Ρ. 
Blavatsky". 
Θεωρωντας ο Χάρτμανν τον Παρακελσο έναν απο τους μεγαλuτε 
ρους Μuστες εδωσε μεγαλη προσοχη στα γραπτά του. και παρ' 
όλη την δuσκολια της γλωσσας και του uφοuς του rτou προερχό
ταν απο τον Αναγεννησιακο σχολαστικισμο, ο Χαρτμανν κατορθω
σε να το απλοuστεuσει και να παρουσιάσει την οuσια της διδα
σκαλιας του Παρακελσοu μεσα σε εναν τομο, κάνοντας την προ
σιτη και εuκολονοητη για τον μεσο αναγνωστη 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Ϊ 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

r ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ -Η-ΤΗΛΕΦΩΝ-ΙΚ_Η_Π_ΑΡΑΓΥΕΛΙΑ-ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗi 
χι.ι,r ις εξc �α αrτc στσλης για παrαγγελιες συνολιr-.ης αξιαι:, αvω των 9.000 δρχ) ι 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Πcιπuς) . ? 200 : 

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (Αννυ Μπέζαντ) 1 700 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α' (Ροζερ ντε f lεν) 2 400 

ΣΥΓΧΡΟΝ ΕΣ ΕΠ ΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β" (Ροζέρ ντε f lέν) 2 700 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Στεργοu Xr,ouoη) 2 500 

ΔlΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Yfj Μπεριοu) 1 600 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (.'\ε ν11ιπιιερ) 2 900 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (Οσβαλνr Βιρι).. 3 600 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ( Οσβαλνι L�ιpτ) 3.500 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (Οσβuλντ Βιpτ) 4 700 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Α' (Η Βασιλική τεχνη) (Lλ Λεβί) . 1.600 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Β' (Τα Μυστηρια των Ιεροφαv.-wν) (Lλ.Λεβί) 2 500 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Γλιφαc, Λεβί) 1 800 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ι Ιcιπύς) . 4 600 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Παπυc,) 
Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φρ Χορι1ων) 
ΜΥΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 

σ ,,: ργου Χροuοη) Μ6λις εκδ6θηκε 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (<l>r,αvιc, Χάr,ι1ιον) 

ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ Σ .ouιc,) 
Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ Σ Λιοuις) 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Mc1vu Γοίλοr,) 

ECCE ΗΟΜΟ (/' _,uι Κλωντ vιε )_αιν ΜορΗΝ) 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (l f I Μrιλαβαιοt•ιJ) 
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χ,;νμυ Βαν Ν ιcΗκ) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ (Λ_;s:ιvv,,ι) 

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Ι ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ (Λ<μίοα :>Ο Χ '>/ c rr \..ιf� OU<Jt--<E,U<1oίa) 

1 100 

3 200 

.3.500 
2 000 

2 500 
�1 200 
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Κοψτc (η καλιπcρα φωτοτυπηστc αιπή τη σcλiδα) και ταχυδρομcίστc την σιηJΠληρω
μέ:νη μι:; τα στοιχcια σας και τα βιβλία που cπ1θιη1ciτε. Μπορcηc cπισης να την στcί
λετc μι:; fax η απλα να μας τηλεφωνησcτc. rr 2:1! J 

Ονοματεπώνυμο ........ ............................................................. Τnλέ:φωvο .......................... . 

, Οδός .......... .............. ........ ... ............... ............. Αρ ........ Πόλη .......................... Τ.Κ .......... .. 
1 

1 

1 

1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά 
: Τηλ.: 01-86 63 591, Fax: 01-62 50 513 1 
L ________________________________________________________________ J 
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