Περισσότερη χαρά νοιώθουν οι ουρανοί, για το δακρυ
σμένο πρόσωπο ενός αμαρτωλού που μετανοιώνει, παρά
για το καθάριο σαν το κρίνο φόρεμα εκατό δίκαιων.
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Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο Αλλάχ ο Σοφός, έδωσε εvτολ1i σε κάποιο καλό πνεύμα:
- Κατέβα στη γη και φέρε μου το πιο ωραίο πράγμα που θα βρείς
εκεί.
Το υπάκουο πνεύμα πέρασε από ένα πεδίο μάχης, όπου βρισκό
ταν ξαπλωμένος ένας πληγωμένος ήρωας. Μάζεψε το αίμα του
σ'ένα ποτήρι και το παρουσίασε στον Ύψιστο:
- Το αίμα που χύνεται για την πατρίδα είναι πολύτιμο - είπε ο
Αλλάχ ο Σοφός - αλλά δεν είναι το πιο όμορφο που υπάρχει στη γή.
Τότε το πνεύμα αναχώρησε πάλι για τους δρόμους του κόσμου.
Συνάντησε την κηδεία ενός φιλάνθρωπου πλούσιου. Πολοί φτω
χοί ακολουθούσαν το φέρετρό του και α.ι-τό ευγνωμοσύνη, έκαιγαν
αρώματα. Το πνεύμα γέμισε μια φιάλη από εκείνα τα αρώματα και
ταπεινά τα παρουσίασε στον Αλλάχ, ο οποίος χαμογέλασε από την
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ευωδία. Ομως παρατήρησε:
- Βεβαίως η ευγνωμοσύνη είναι από τα πιο σπάνια και όμορφα
πράγματα του χόσμου. Υπάρχει όμως κάτι καλύτερο!
Το αγγελιχό πνεύμα περιόδευε άδικα σ'όλη τη γη χωρίς να βρί
σκει εκείνο που ακριβώς επιθυμούσε ο Αλλάχ.
Ενα βράδυ, κουρασμένο κάθησε στην άχρη ενός δρόμου. Είδε
κοντά του κάποιον άνθρωπο να χλαίει χαι τον ρώτησε:
- Γιατί κλαίς;
- Υπέzυψα στο πνεύμα του χαχού - α.,-τάντησε εκείνος - τώρα τα
δάzρυα είναι το ψωμί μου μέρα και νύχτα.
Το πνεύμα μάζεψε μεριχά από αείνα τα δάκρυα σε μια φιάλη
zαι γρήγορα τα πήγε στον Αλλάχ. Ο Ύψιστος χοίταζε για πολύ ώρα
ε;ι.είνη τη φιάλη με τα δάχρυα χαι χαμογέλασε.
- Καλά ε;-:τέλεσες την αποστολή σου - είιι:ε στο αγγελικό πνεύμα,
που περίμενε ανυπόμονο να δεχτεί επί τέλους την επιδοκιμασία του
Θεού.
- Πράγματι δεν υπάρχει ωραιότερο zαι ωφελιμότερο πράγμα
α.,-τό τη μετάνοια που ανανεcΔνει μια ζωή... Είδες όμως ότι κοίταξα
zαλά την αγνότητα αυτών των δαχρύων, διότι η ψεύτικη μετάνοια
δεν αξίζει τίι-τοτα ενώ μια ειλιχρινής μετάνοια μετατρέπει το χειμώ
να της zαρδιάς. σε άνοιξη αγάπης.
(π. J>ωαrιΌ Δϊυgιιwιιίglίυ, «Στυχιωμυι' %u.t Απυφθι'γμυ.τα» Τ%i'ιοοη Κ. ι-.;. Ο. σελ. 159)

Τις τροφές τις χρησιμοποιούμε τόσο ιi'Jστε να ζήσουμε, όχι να σκλα
βωθούμε στις ορμές της επιθυμίας. Η μετρημένη χαι μέσα σε λογιχά
όρια τροφή, βοηθά στην υγεία του σιi'ψατος, δεν αφαιρεί την αγιό
τητα. Ακριβής κανόνας εγκράτειας, όπως παρέδωσαν οι Πατέρες,
είναι να σταματούμε να τρώμε πριν χορτάσουμε.
Άγιος Κασσιυ.νός ο J>ωμαιΌς (Φιλο%αλiα, Λ, σελ. 92, αό. ,,Tu περιβr1).ι της
!Ίανυ.γiας)
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ΤΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΖΩΗ

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Από πολλές πηγές αναφέρεται, ότι κάθε άνθρωπος έχει από την
αρχή της ζωής του, κοντά του, ένα αγαθό πνεύμα, που τον προστα
τεύει, τον εμπνέει και τον συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της ζωής
του. Είναι ο φύλακας άγγελός του. Ο στωικός φιλόσοφος Επίκτητος
αναφέρεται στο αγαθό αυτό πνεύμα με τα λόγια: «Ο Θεός δεν παρέ
λειψε να τοποθετήσει κοντά σε κάθε άνθρωπο ως προστάτη, ένα αγαθό
πνεύμα, ως φύλακα ακοίμητο και αλάνθαστο». (Διατριβαί, Α, ιδ, 12 - 13)
Ο Πλάτων αναφέρεται στον φύλακα άγγελο και για το ρόλο του
μετά το θάνατο του ανθρώπου. Λέει ότι: «Οταν κάποιος πεθαίνει, το
προστατευτικό του πνεύμα που είχε τύχει σ' αυτόν όταν ζούσε, αυτό
αναλαμβάνει να τον οδηγιίσει σε κciποιο τόπο, όπου οι ψυχές συγκε
ντρώνονται και όταν κριθούν πηγαίνουν στον Άδη (...) Αφού δε
τύχουν εκεί, όσων πρέπει να τύχουν και μείνουν όσο χρόνο πρέπει,
άλλο πάλι προστατευτικό πνεύμα τους μεταφέρει στην εδώ ζωή».
(Φαίδων 107 D - Ε).
Ο Πλάτων πάλι σε άλλο του έργο, μεταφέρει τα λόγια του
Σωκράτη στην Απολογία του, που μιλάει για το «δαιμόνιο» (αγαΟό
πνεύμα), που το αντιλαμβανότανε κατά τη διάρκεια της ζωής του:
«Πολλές φορές σε πολλά μέρη με έχεται ακούσει να λέγω πως κάτι το
θεϊκό και δαιμόνιο εκδηλώνεται μέσα μου(.. .) Αυτό άρχισε να υπάρχει
από τα παιδικά μου χρόνια και είναι μια φωνή που την ακούω» (31 C)
Ο μεγάλος μας λαογράφος Νικόλαοςς Πολίτης, πατέρας της
ελληνικ11ς λαογραφίας, εξηγεί το λαϊκό λεγόμενο: «του τα λέει ο
άγγελός του» με τα εξής: «Λέγουσι τούτο περί των λόγων των
μικρών παιδίων· διότι πιοτεύουσιν ότι ο φύλαξ άγγελος εμπνέει εις
τον άνθρωπον, αν αγν11ν έχη την ψυχήν, ευκρινείς περί του μέλλο
ντος προφητείας όθεν μετ' επιμελείας ενίοτε και πολλής προσοχής
περισυνάγουσι τους ασυναρτήτους των μικρών παιδίων λόγους και
περί απολεσθέντων πραγμάτων ερωτώσιν αυτά, πεποιθότες ότι τους
λόγους και τας αποκρίσεις υπαγορεύει αυτοίς ο άγγελός των.
(Παροιμίαι, Α. σ. 207)
Ο Γάλλος συγγραφεύς Louis Figuier, στο βιβλίο του «Η επαύριο
του θανάτου» γράφει: «Παρατηρείται ότι η ιδέα αυτή του αόρατου
και υπέρτατου προστάτη του ανθρώπου, ο οποίος zαθοδηγεί την
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καρδιά του και φωτίζει το λογικό του, έχει ήδη διατυπωθεί από την
χριστιανική θρησκεία, η οποία τη στηρίζει στις Άγιες Γραφές.
Σύμφωνα με αυτήν το αόρατο αυτό ον είναι ο φύλακας άγγελος.
Τύπος μυστηριώδης, ποιητικός και χαριτωμένος, αγγελικό δημιούρ
γημα στον οποίο αναθέτει ο Θεός να επαγρυπνεί και να προφυλάσ
σει τον άνθρωπο από κάθε επιβουλή και να τον οδηγεί στο δρόμο
της αγιότητας και της αρετής». (Μετάφρ. Α. Πολυμέρη, Αθ1jνα ι tJlO,
«Φέξη», σ. 123)
Στην «Λαογραφία», δελτίο της Ελληνικής Λαογραφικής
Εταιρείας, δημοσιεύεται μελέτη με Χιακές παραδόσεις, στην οποία
γίνεται λόγος για το μικρό παιδί που γελάει κατά την ώρα που κοι
μάται. Εκεί διαβάζουμε: «Άμα γελά εκεί που κοιμάται, του γελά ο
άγγελός του». (Τόμος Χ, σελ. 174).
Από τον χώρο της Εκκλησίας γίνεται αναφορά για τον φύλακα
άγγελο. Ο ονομαστός στο πανελλήνιο για τις διορατικές και προο
ρατικές του δυνάμεις, αγιορείτης μοναχός Παϊσιος (1924 - 1994)
έλεγε: «Ο φύλακας άγγελος που έχουμε, μας προστατεύει και μας
οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον , ο άγγελός μας αστραπι
αία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για
τον οποίο προσευχόμαστε (...) Ο φύλακας άγγελος προσπαθεί σ'
όλη τη ζωή να φέρει ένα καλό λογισμό στον άνθρωπο κι επιμένει
και πονάει και στενοχωρείται, όταν αυτός αμαρτάνει(...) Τα μικρά
παιδιά όταν γελάνε, βλέπουν το φύλακα άγγελό τους(...) Αν βλέπαμε τον άγγελό μας πόσο κοντά μας είναι, τότε ποτέ δε θα νιώθαμε
μοναξιά». (Δ. Τάτση «Ο Γέροντας Παίσιος, σ. 127)
Ο Ιωάννης ο Σιναϊτης στο βιβλίο του «Κλίμαξ» γράφει: «'Οtαν
αισθάνεσαι γλυκύτητα ή κατάνυξη σε κάποιο λόγο της προσευχής
σου, σταμάτησε σ' αυτόν, διότι τότε συμπροσεύχεται μαζί μας ο
φύλακας άγγελός μας». (ΚΗ,ι).
Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (1829 - 1908) έλεγε: «Οι
φύλακες άγγελοι είναι οι οδηγοί μας στο αγαθό, οι δορυφόροι, που
προστατεύουν την ψυχή και το σώμα μας. Και μένουν πάντοτε μαζί
μας, εφ' όσον δεν τους αναγκάζουμε ν' απομακρυνθούν με τη σαρ
κολατρεία, την υπερηφάνεια, την ολιγοπιστία και άλλα βδελυρά
αμαρτήματα». («Η εν Χριστό, ζωή μου, «Αστήρ» σ. 72)
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Ανθολόγηση από τα χειρόγραφα
του Λεονάρδου Ντα Βίντσι
-Το μάτι ε{νω το πu.ράθυρο της ψυχής.
- Όλες οι rJυσκολ{ες ξεπερνούντcιι με την προυπάθειu..
- Η φυυική επι&υμ{α τωιι ανθρώπων ε{ναι να μαθα(νοvν.
- Προτιμότερος ο θάνu.τος, παρά η κο1Jραση κι η κάμψη.
- Μιυ. κω χu.ράκτηκε ο rJρόμος, δεν υπάρχουν πιu. υποχωρήσεις.
Δεν γυριΊ;;ει π(σω εκε{νος που κοιτά το άυτρο.
- Η u.λιjθειυ. ε{νω κόρη του χρόνου.
- Το φως ε{ναι κε(νο που Μνει περισσότερη χαρά σ' αυτόν πον το
κοιτάζει με θu.vμασμό.
- Πήγαινε να πάρεις μαθήματα από τη φύση.
- Όσο πιο μεγάλο ε(νω ένα άτομο, τόση μεγαλύτερη ικανότητu.
αποκτά στο να υποφέρει.
- Την u.νακάλvψή σου μην την πεις σε κανένα, παρά μόνο στους

λογικούς, γιατ{ ο όχλος ε(ναι έτοιμος νu. σε χλευάσει.
- Η Ζωγραφική ε{ναι σιωπηλιj πο(ηση.

- Δεν βλέπω μέσα στο σύμπαν σώμα πιο δυνατό και πιο μεγάλο
u.πό τον ήλιο κι από το φως τον, που φωτ(ζ,ει όλα τα ουράνια σώμα
τα... Απ· αυτόν πηγάζουν όλα τα στοιχε(α της ζωής.
- Τα δάκρυα έρχονται από την καρδιά και όχι από την κεφαλή.
- Ω θε/α ανάγκη! Αναγκάζεις το αποτέλεσμα να ξεπηδήση απ'
τη11 αιτ(α του απ' τον πιο σύντομο δρόμο!
(Από το βιβλιΌ του Φ. ι\1πασουκέα, «Πέvτε άνθρωποι», Αθήνα 1970, σελ 22 • 23).
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Η ώρα της αποθέωσης
Στη θύρα ολόχρυση της Παντοδυναμίας,
πνεύματα μύρια παλαιά, πνεύματα μύρια νέα,
σε καρτερούν για να σου πουν πως άργησες να φθάαης!
Διονύσιος Σολωμός (Κ. Καιροφύλα, «Ο άγνωστος Σολωμός»,
Αθήνα 1926, σελ. 185)

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Ανθολόγηση άρθρου τοv Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ο Βύρων έγραφε:
«Έχω αποφασίσει να υπάγω εις την Ελλάδα. Είναι το μόνο
μέρος όπου μπορώ να είμαι ευχαριστημένος. ΟμιλιΛ σοβαρώς. Όλοι
λέγουν, ότι δύναμαι να φανu) χρήσιμος εις την Ελλάδα.. »
Ο μέγας ποιητής.. δεν εύρισχεν άλλον τόπον, όπου να δύναται
να είναι ευχαριστημένος, ειμή την χu)ραν της μεγίστης δυστυχίας
χαι της μεγίστης δόξης, την γην του πολέμου, του εμπρησμού και της
φρίχης. Ο τάφος τόσου ιστοριχού μεγαλείου ήτο ο μόνος τάφος ο
αντάξιος αυτού. Εκεί μόνον ημπορούσε να είναι ευχαριστημέ

νος!( ... )

Η Ιταλίς χόμισσα Γκιουτσιόλη, στενή φίλη του ποιητού, ιδού τι
γράφει περί του υποzειμένου τούτου.
«Κατ' εκείνον τον χρόνον, ο λόρδος Βύρων έστρεψε χαι πάλιν
του; στοχασμούς του προς την Ελλάδα· χαι χινούμενος πανταχόθεν
από συνδιασμούς μυρίων περιστάσεων, ευρέθη, σχεδόν πριν λάβη
καιρόν να σχηματίση απόφασιν, ή να γνωρίση καλώς τι έπραττεν,
υποχρεωμένος v· αναχωρήση δι' εχεί. Αλλά με όλην την στοργήν
του προς την χu)ραν εκείνην, με όλην την συνείδησιν των ιδίων ηθι
κών δυνάμεu)ν του, η οποία τον έκαμνε πύ.ντοτε να λέγη ότι «πρέπει
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κανείς να κάμη κάτι περισσότερον διά την κοινωνίαν παρά να
γράφη στίχους», με όλην την έλξιν την οποίαν το αντικείμενον του
ταξιδίου του πρέπει αναγκαίως να είχε δια το ευγενές του πνεύμα...
με όλα αυτά, κάθε πρόσωπον το οποίον ήτο πλησίον του κατ' εκεί
νον τον χρόνον δύναται να μαρτυρήση περί της πάλης, την οποίαν
υπέστη το πνεύμα του (όσον και αν επροσπάθει να κρύπτη αυτήν),
καθώς επλησίαζεν ο καιρός της αναχωρήσεώς του( ...)
Το αληθές είναι ότι ουδόλως μειούσι την ευγένειαν της Ουσίας οι
προ της πράξεως διστιιγμοί. Τούτο υπάρχει εν τη ιιvθρωπίνη φύσει.
Ποίος μάρτυς δεν εδίοτιισε ποτέ, ποίος δεν ίδρωσε και δεν κιιτελή
φΟη υπό αγωνίιις προ του μαρτυρίου;
Εκτός των άλλων δισταγμών του, ο Βύρων είχε τι ως δυσοίωνον
προαίυΟημα, φυσικόv ίσως εις άνδρα της ιδιοσυγκρασίας του ευρι
σκόμενον εις τοιαύτας περιστάσεις. Προηυθάνετο ότι επλήρου την
ειμαρμένην του, και έμελλF, ν' ιιποθάνη εις την Ελλάδα. Την προτέ
ραν της ανιιχωρ11σεως των φίλων του, του λόρδου και της λαίδης Β.
εκ Γενούης, τους επεσ κέφθη οίκοι προς αποχαιρετισμόν. Ί-Ιτο πολύ
μελαγχολικός και ηκούυΟη λέγων- «Εδώ είμεθιι όλοι μαζί, αλλά πού
και πότε θα ξαvααvταμωΟούμεν; Έχω πεποίΟηυιν, ότι δεν θα
ξαναϊδωμεν ο ένας τον άλλον. Κάτι μου λέγει ότι δεν θα επιστρέψω
από την Ελλάδα».

Η οικονομική του προσφορά
(Απιi επιστολή του !Ηψωνα προς τον γραμμu.τέu.
του ελληιιικοι1 κομιτuτον στο Λον<)ι'νο:)

«Αναχωρούμεν εις τας 12 1 ουλίου δια την Ελλάδα... Σχοπεύω να
φέρω, εις πίστωσιν ή μετρητά, υπέρ τω; οχτώ και περί τας εννέα
χιλιάδας λιρών στερλινών, το οποίον δύναμαι να πράξω δι' όσων
κεφαλαίων έχω εν Ιταλία και πιστώσεων εν Αγγλία... είμαι πρόθυ
μος να τα διαθέσω κατά τον τρόπον. ο οποίος θα φανή ωφελ ιμ ώτε
ρος εις τον αγώνα, αρκεί να έχω εγγύησιν ή βεβαιότητα ότι δεν θα
σπcιταληθούν προς όφελος ατόμων... Θα εξακολουθήσω. εφ' όσον
διατρίβω εκεί τουλάχιστον. ν' αφιερώνω εκ των εισοδημάτων μου
ό,τι εξοικονομ11σω προς τον σκοπόν τούτον. Στερήσεις δύναμαι να
υποφέρω, εις την εγκράτειαν είμαι συνηθισμένος, και δια τον κάμα
τον. ιjμην ποτέ υποφερτός ταξιδιώτη;. Τι θα είμαι τώρα, δεν ημπο
ρ<ί) να είπω. αλλά θα δοκιμάσω... Μεγάλη επιθυμία εχφράζεται εις
την Ελλάδα όπως σταλ11 αυτοί; n 1 πογραφείον...»
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Ούτω, η τελευταία φροvτίς την οποίαν έλαβε ο λόρδος Βύρων,
πριν επιβιβασθή εκ Γενούης δια την Ελλάδα, όπου έμελλε να εύρη
ένδοξον θάνατον, ήτο περί αποστολής τυπογραφείου προς έκδοσιν
ελληνικής εφημερίδος. Ο Ελληνικός Τύπος οφείλει ιδιαιτέραν
ευγνωμοσύνην επί τούτω εις τον μέγαν ποιητήν.
(Τα άπαντα του Αλέξ. Παπαδιαμά1ιτη, εκδ. «Γιοβάνης», τόμος 5ος,σελ. 290 - 299

Σημείωση «Ιλισού»
Εντύπωση μας προκαλούν στο άρθρο αυτό, οι λόγοι του Βύρωνα
για την Ελλάδα: «Είναι το μόνο μέρος όπου μπορώ να είμαι
ενχαρισιημένος». Και ήταν ευχαριστημένος γιατί έπραττε το καθ1j
κον τον, όταν βοηθούσε μ(α χώρα, πον αγωνιζόταν για την ελενθερ(α
της και ενώ διαισθανόταν τη θνσ(α.
Η εκπλήρωση τον καθήκοντος λένε οι μυσταγωγικές παραδόσεις
φθάνει μέχρι θνσ(ας.
Λέει ο Παπαδιαμάντης για τον Βύρωνα ότι « προηθάνετο ότι
επλήρον την ειμαρμένην τον και έμεV.ε ν' αποθάνη εις την Ε}λάδα».
Οι λ ογοι αυτοί μαρτυρούν ότι ο μεγάλος μας λογοτέχνης εγνώριζε το
νόμο της ειμαρμένης των ανθρώπων.

Ο Γκαίτε και ο Διονύσιος Σολωμός
για τη θυσία του Βύρωνα
Η προσοχή της Ευρώπης παρακολούθησε την κάθοδο του
Άγγλου ποιητή Μπάϋρον στην επαναστατημένη μας χώρα. Ακόμη
και ο ψυχραιμος Γκαίτε δεν έμεινε αδιάφορος, και πότε την εξηγεί
σαν ηρωϊκή αΤcόφαση, πότε σαν απελπισμένο κίνημα. Όταν πληρο
φορήθηκε το θάνατό του είπε πως ήρθε στην χατάλληλη στιγμή και
για τον άνθρωπο και για τον ποιητή, γιατί τον μεταμόρφωσε σε μια
ύπαρξη φωτεινή κι άσπιλη. Ο Γκαίτε και ο Διον. Σολωμός εθαύμα
ζαν τον Μπάϋρον όχι μόνο σαν ποιητή, αλλά και για κάτι άλλο, που
έλειπε σ' αυτούς, την ηρωιχή δράση της ζωής( ... )
Ο Σολωμός ήταν με πρόσχαρη συντροφιά του όταν του έφεραν
cι,-τ;ό το Μεσολόγγι ένα γράμμα του Σπύρου Τριχούπη με την είδηση
ότι ο Μπάϋρον cι,-τ;έθανε.
Ο άγγλος ποιητής, που είχε θρηνήσει στα ερείπια της αρχαίας
ό
δ ξας, έδωσε τη ζωή του για την απολύτρωση της σ-ι.λαβωμένης
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φυλής. Είχε δίκιο να πεθάνει γιu. την Ελλάδα, αυτή ήτu.ν η πνευματι
κή του πατρίδα και σ' αυτήν έγινε περισσότερο ποιητής, ήρωας, χαι
άνθρωπος.
Διαβάζοντας τη θλιβερή είδηση ο Σολωμός εδcί.χρυσε, χαθώς χι'
οι φίλοι του. Κι' όλη η ΖάχυνUος εδάκρυοε όταν λίγες μέρες αργό
τερα (2 Μαϊου 1824) ένα καράβι έφερε το νεχρό ποιητή για να
συνεχίση (25 Μαϊου) το στερνό του ταξίδι προς τη Μεγάλη βρεττu.
νία και προς τη μεγαλύτερη αθανασία.
Ο Σολωμός έμεινε σιωπηλός λίγες στιγμές, κι αμέσως, καθ<Δς
λένε, αυτοσχεδίασε την πρόηη στροφή:
Λευτεριά, γιu λ(γο πάψε
να χτυπάς με το σπαθι;
τώρα σιί,ιωσε και κλάψε
εις τον Μπάϋρον το κορμf.
(Διuv. Σολωμuύ ,<Άπrιvτα,, f.κόυυη επιτροπής Ζακι5vθου, ΛΟήvα /977 σFλ. 56-57)

Όμορφο, τι όμορφο να βλέπεις προς την απέραvτι θάλασσα, γυρτός
από το ακρογιάλι, χ' ερωτικά τα χέρια σου απλώνοντας προς τη
μεγάλη θάλασσα, που κλει μέσα της και που εχφράζει τελειωτικά
μέσα σου έρωτα, από τον έρωτα της γυναίκας ως τον έρωτα της
χίμαιρας. Όμορφο, τι όμορφο, σχυμμένος μπροστά σ· ένα βιβλίο
μέσα στην καμαρούλα σου να μεθάς με το zρασί των ιδεών. Μα
είναι ομορφώτερο να το πίνεις των ιδεών το κρασί στο ποτήρι του
βιβλίου, γυρτός από το ακρογιάλι, χαι κλεφτάτα βλέποντας πότε χαι
πότε προς την απέραvτι θάλασσα.
Κωσηjς Παλαμάς (Άπαντα, !Ους, «Μπ[ρης», σελ. 76)

«Δεν εξαγοράζω την ησυχία μου
με το ψεύδος»
Της Άννας Μπέζαντ

«Ήταν αρκετά βαρύ και οδυνηρό να ομολογ11σω ότι ο Υλισμός,
από τον οποίον περίμενα το παν, με απεγο11τευσε· και, με την ομο
λογία μου αυτή να επισύρω πάνω μου την αποδοκιμασία των καλυ
τέρων μου φίλων. Αλλά δεν τολμώ να εξαγοράσω την ησυχία μου με
το ψεύδος.
Επιταχτική ανάγχη με ΊJποχρεώνει να πω την αλ11θεια, καθώς
την βλέπω. αρέσουν ή δεν αρέσουν τα λόγια μου, είτε μου φέρουν
επαίνους ή ψεγάδια. Κι' αν είναι να ιδώ φιλίες να με προδίδουν και
ανθρώπινους δεσμούς να θραύονται, πάλι πρέπει να διατηρήσω
αχηλίδωτη την πίστη μου στο Αληθινό.
Η Αλήθεια μ.ι-τορεί να με παρασύρει στην έρημο: Θα την ακολου
θήσω. Να με χωρήσει από χάθε αγάπη: Θα την αχολουθ11σω... Και
δεν ζητύJ παρά, το επιτάφιο τούτο στην πέτρα του τύμβου μου:
Προσπάθησε v· αχολουθήσει την Αλ110εια».
(Λ:ω u.φιίγηυιί της, «!).ισύς», Ά.νυιξη /964)

Μου είπε χάποιος Ιερομόναχος, από θάρρος διότι με αγαπούσε, ότι
«ποτέ δε λειτούργησα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα, όπως το είδα
όταν χειροτονήθηχα χαι ο Μητροπολίτης έλεγε την ευχή της χειρο
τονίας έχοντα; το ευχολόγιο πάνω στην αθλία μου χεφαλή». Εγ<Δ
τον ρ<Δτησα πώς είδε το Άγιο Πνεύμα χαι σε ποια μορφή. Και μου
αποχρίθηχε: «Το είδα απλό, zωρίς μορφή, αλλά σαν φως.
Ά-ιιος Συμεu;ν u νέος Οεολr5γος (Φι).ο%u.λι'α, Δ, σι).. 4Η)
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΗ

ΟΜΙΛΙΛ ΊΟΥ ΛL'/ΜΝΙΙΣΊΟΥ ΔΙΔΛΣΚΑΛΟΥ ΣΙΙΥΝJΥ ΝΛΙΟΥ

Είθισται παρά πασών και πάντων των αδελφόJν της ΘεουοφιΥ..ής
Εταιρείας να τελήται κατά την ημέραν ταύτην και ανά παν έτος επί
σημος συνεδρία εις μνήμην και έκφρασιν τιμής και λατρείας προς το
πνεύμα της Έλενας Μπλαβάτσκη, προς το πνεύμα τηc; υπερόχου
εκείνης γυναικός εις το έργο της οποίας οφείλεται η ζωή της
Εταιρείuς τω,της.
Συνεδριάζομεν και ημείς οι εν τη Ελληνική χώρα οπαδοί της
Θεοσοφικής Εταιρείας προ; τον uυτόν σκοπόν σήμερον, προς τον
σκοπόν να εκδηλι6σωμεν την λατρείαν μu; προ; την Έλενα
Μπλαβάτσκη και να ι.οτονείμωμεν τιμ11ν προς το πνεύμα αυηiς, το
οποίον επί τοσοιΥτον εμόχθησεν επί τω σκοπόJ να ω01jση το νει6τε
ρον ανθρώπινον πvειjμα προς την έρευναν όλων των χεκρυμμένων
πνευματικών θησαυρών τους οποίους αφήκαν ως κληροδότημα τη
ανθρωπότητι πάσαι αι παλαιότεραι ανατολικαί Ορησκείαι.
Ως προϊστάμενος του Θεοσοφικού ομίλου «Απόλλων» αισθάνο
μαι την στιγμήν ταύτην την ανάγκην να εκδηλώσω την uγάι-την μου
και την εκτίμησίν μου προς το πνεύμα της Έλενας Μπλαβάτσκη χαι
να δικαιολογήσω προς υμάς, διατί προς το πνεύμα τούτο oc είλεται
πάσα εκ μέρους ημών τιμή και αγάπη.
1 [ Έλενα Μπλαβάτσκη υπήρξε εν τη ιστορία της πνευματικής
ανθρωπότητος μία εξέχουσα προσωπικότης διότι το έργο αυτή; το
επεξέτειvε πέραν του σημείου μέχρι του οποίου το είχαν αφήση αι
προγενέστεραι αυτής δράσασαι εν τη ερεύνη των πνευμc.ιτιΥ..ών
ζητημάτων γυναίκες. Εμυήθη εις τα μέχρι της στιγμής αείνης χαθα
ρώς ανδρικά ζηηiματα και εζιjτησε να καταστή ιεροφάντης μιας
αληθείας η οποία πcιvτοτε υπόσχεται ότι θ' α.ι,οτρέπη τον άνθρω:;τον
από του να παρεκλίνη της ευθείας οδού, η οποία αναβιβcιζει το
πνεύμα των ανθρώπων εις την δόξαν και την ευτυχίαν.
Αι προγενέστεραι αυηjς γυναίχε; υπηρέτησαν το έργο των
ασχολουμένων εις την έρευναν των αληθειών της φύσεως ανδρών
και ησχολιjθησαν και ει; πνευματιχcι; υποθέσεις. ελεύθεραι από
τας επιδράσεις του ανδρός, αλλ' αι υποθέσεις αύται έφερον τον χοι
νόν χαρακτήρα τον οποίον διακρίνομεν εις τους αμιλλομένους εις
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τα γράμματα, την ποίησιν και τας ε πισηiμας άνδρας. Η
Μπλαβάτσκη έδρασε πέραν των επιι-τέδων τούτων, έδρασεν εις τα
θέματα τα οποία άλλοτε απετέλουν το αντικείμενον του σκοπού των
αρχαίων μυστηρίων, και ει; τα θέματα εκείνα, τα οποία προσδιορί
ζουν την ουσίαν από την οποίαν αποτελείται η ανθρώπινη ψυχή, και
του; νόμου;, οι οποίοι προφαίνουσιν αυτή; την ύπαρξιν και οι οποί
οι διακανονίζουν την εξέλιξιν αυηiς και την αναβιβάζουν επί υψη
λοτέρων βαθμίδων πνευματικού μαγαλείου και δόξης.
Το πνεύμα της Μπλαβάτσκη ειλκύσθη προς μίαν θείαν έρευναν,
η οποία αείποτε προκαλεί το αντικείμενον του σκοπού των θείων
ανθρωπίνων υπάρξεων, και είμαι βέβαιος ότι επέτυχε την πλήρωσιν
του ανθρωπίνου αυτής σκοπού αν όχι καθ' όλου, ως τούτο συνέβη
εις τους ιερούς άνδρας, οί οποίοι εδημιούργησαν τα αρχαία μυστή
ρια, τουλάχιστον κατά μέρος. Αλλά τούτο το σημείον της δράσεως
της Μπλαβάτσκη είναι το μάλλον σκοτεινόν εις το πνεύμα ημών των
νεωτέρων ανθρώπων και δια τούτο δεν θα επεκταθώ να την υμνήσω
προς το σημείον αυτό, αλλά θα ζητήσω να παρουσιάσω τα αποτελέ
σματα, τα οποία επί της ανθρωπότητας έφερε το έργον αυτής εκεί
νο. το οποίον και ως επί το πολύ αποτελεί το αντικείμενον του σκο
πού της Θεοσοφικής Εταιρείας.
Προς τον σκοπόν τούτον παρακαλώ να μου επιτρέψητε ν' ανα
δράμω ολίγον εις την ιστορίαν. Οι ερευνώντες ανεπηρεάστως την
ιστορίαν της ανθρωπότητας, οι παρακολουθήσαντες αυτής τας δια
φόρου; εκδηλώσει; και τα διάφορα συναισθήματα, ομολογούν
πάντες ότι αφ' ότου εξηφανίσθησαν και οι τελευταίοι I ερείς των
παλαιοτέρων θρησκειύJν και απέθανον και οι τελευταίοι μαθηταί
του Ιησού, η ανθρωπότης περιήλθεν εις μίαν κατάστασιν, η οποία
υπήρξε η πλέον τρομαχτική εν σχέσει προς όλας τας καταστάσεις
της ανθρωπότητας τας προτέρον αυτής. Πανταχού ανεφάνησαν
άνδρες οίτινες διακήρυτταν ότι ήσαν όργανα του Θεού και επομέ
νως εμπνευσμένοι, και ότι έργον είχον να αποκαλύψουν προς τον
άνθρωπον την οδόν, η οποία θα ήγεν αυτούς εις την βασιλείαν των
ουρανών.
Η αμάθεια των Θεοπνεύστων τούτων ανδρό)ν ως αυτεκαλούντο
παρουσιάζει χαι το φαινόμενον ότι πάντες μεταξύ των διεφό)Vουν,
και ότι έκαστος είχεν ίδιον σύστημα διάφορον των άλλων δια του
οποίου οι οπαδοί αυτού θα ήγοντο εις την βασιλείαν των ουρανό)ν.
Οι μελετήσαντες ιστορικύJς τας δοξασίας των τοιούτων ανδρό)ν
εγνώρισαν τας τερατοστέρας εκδηλό)σεις, τας οποίας ηδύvατο να
παρουσιάση ο άνθρωπος. Οι νεόπεροι αυτοί θρησκευτικοί ηγέται
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ωδήγουν τους αμαθείς πληθυσμούς των ανθρu'Jπων εις τερατώδεις
δοξασίας και προεκάλουν την μεγαλυτέραν περιφρόνησιν προς τον
ανθρώπινον οργανισμόν, προς τον οργανισμόν εκείνον τον οποίον
τόσον Οαυμασίως ωργάνωσεν η θείu φύσις, και όστις ,ωλείται παρά
των μεμυημένων ανθρώπων νuός του πνεύματος, διότι το πνεύμα δι'
αυτού συντελείται και η ψυχή του κόσμου δι' αυτού αποκτά το
Είναι της και την θεότητά της. Περιφρόνουν λοιπόν τον uργuνισμόν
δια vu σώσουν την ψυχ11v- ο οργανισμός κατ' αυτούς ήτο η κόλασις
της ψυχής, ήτο η μιαρά ουσία της φύσεως, η οποία εμόλυνε την
ψυχήν, το αντικείμενον τούτο το ποίον ως ισχυρίζοντο έπλuσεν ο
Θεός δια των χειροJν αυτσύ.
Τοιαύτη υπήρξεν η στρέβλωσις των σκέψεων αυτών, ώστε έφθα
ναν να χωρίζουν το αίτιον της δημιουργίας της ψυχ;jς, από το uίτιον
της δημιουργίας της φύσεως. Οι τοιούτοι λοιπόν θεόπνευστοι ω;
απεκαλούντο, άνδρες οι δημιουργ1jσαντες τας τόσας αιρέσεις και οι
δια της βίας εγκαταστήσαντες θρησκευτικά δόγματα, εδημιούργη
σαν το σκότος του μέσου αιώνος υπό την καταπίεσιν του οποίου
υπέπεσε τόσον η ανθρωπότης. Το σκότος τούτο μίαν είχεν πηγήν
από την οποίαν ετροφοδοτείτο, την πηγήν της αμαθείας, η οποία
εδημιούργησε τας τόσας προλήψεις και δεισιδαιμονίας και η οποία
τόσον αλλοίωσε το έργον του Ιησού, ώστε εν τω ονόματι αυτού να
διαπράττωνται τα μεγαλύτερα όργια και να προπηλακίζεται τόσον
σκαιώς η ανθρώπινη μορφή.
Υπό τον ζυγόν της αμαθείας ταύτης η ανθρωπίνη συνείδησις επί
τοσούτον καταπιέσθη ώστε βραδύτερον εξεδήλωσεν όχι μόνον
δυσφορίαν, αλλά και γενικήν δυσαρέσκειαν η οποία κατ' αρχάς
προκάλεσε μίαν διανοητικ11ν επανάστασιν μεταμορφωθείσαν βρα
δύτερον εις πολιτι,οiν και κοινωνικήν επανάστασιν. Η γυνή υπέφε
ρε περισσότερον υπό την καταπίεσιν της αμαθείας του μέσου αιώ
νος και ημφισβητήθη ολίγον προ του μέσου αιώνος και αυτή η ύπαρ
ξις ψ υχής εν τη γυναικεία μορφή. Η κοινωνικ11 και πολιτική επανά
στασις υπεστηρίχθη και υπό της θρησκευτικής επαναστάσεως, διότι
διάσημοι άνδρες εκήρυξαν ότι τα τυπικά της θρησκείας έπρεπε να
τροποποιηθούν και τούτο συνετελέσθη κατά τι.
Αποτέλεσμα των επαναστάσεων τούτων υπήρξεν η αρχή της χει
ραφετήσεως του ανθρώπου εις τας χαλάς τέχνας και εις τας επιστή
μας. Κατά την εποχήν ταύτην της αναγεννήσεως, ως εκλήθη αύτη,
βλέπομεν ότι ο νους της ανθρωπότητας ηνδρώθη zαι πρώτον αυτού
μέλημα υπήρξεν η καταπολέμησις των θρησκευτικών δογμάτων. Η
επιστήμη ήρχισεν να χαταλαμβάνη πάσαν την κοινωνιχήν δύναμιν
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και η ανθρωπότης να οδηγήται εις την πίστιν του επιστημονικού
δόγματος ότι, τίποτε δεν πρέπει να δέχηται ο άνθρωπος αν περί της
αληθείας αυτού δεν τον πληροφορούν αι αισθήσεις αυτού. Το
δόγμα τούτο το οποίον αποτελεί και σήμερον την πίστιν της πλειο
νότητας των πεπαιδευμένων ανδρών και γυναικών κατέρριψε τας
παλαιάς προλ11ψεις, αλλά ταυτοχρόνως ηρνήθη και το δόγμα των
αρχαίων μυστηρίων ότι εκτός των αισθήσεων του ανθρώπου υπάρ
χει και η ψυχική αίσθησις, η αίσθησις εκείνη, η οποία φέρει εις επα
φήν τον άνθρωπον προς τον Θεόν και η οποία πληροφορεί τους
ανθρωπίνους κόσμους, ότι πέραν του γηΊνου περιβάλλοντος δύνα
νται να υπάρχουν χαι άλλαι συνειδήσεις κατά πολύ τελειότεραι της
ανθρωπίνης ψυχής, αφού από τελειοτέρα σώματα του ουρανού
εξορμώνται εις δράσιν.
Η επιστημονική πίστις παρέλειψεν να φέρει εις την επιφάνειαν
της ανθρωπίνης σχέψεως και έτερον δόγμα των αρχαίων μυστών
δια του οποίου διατυπούται μια αλήθεια, η οποία δύναται αρκετά
ισχυρώς να πείση τον άνθρωπον και την λογικήν αυτού, ότι η έρευ
να του ανθρ<:Δπου δεν δύναται να περιορισθή μόνον επί του μέρους
εχείνου της Φύσεως, την οργάνωσιν του οποίου αντιλαμβάνονται αι
αισθήσεις αυτών. Οι αρχαίοι μύσται ισχυρίζοντο ότι αι ανθρώπιναι
αισθ11σεις δύνανται να ερευνώσι μόνον την ουσίαν από της οποίας
είναι διαπεπλασμέναι· αλλά πέραν της ουσίας ταύτης της φύσεως
υπάρχει χαι άλλη ουσία η οποία έχει μεν την αυη1ν μετά της πρώτης
καταγωγήν, αλλά διαφέρει χατά τους νόμους της ενεργείας και το
ποιόν αυτής. Της τοιαύτης ουσίας τας ενεργείας δύναται ν' αντιλη
φθή μόνον η ανθρωπίνη ψυχή, διότι και αύτη από την τοιαύτην
ουσίαν αποτελείται.
Ο άνθρωπος λοιπόν χατά το δόγμα των αρχαίων μυστών πρέπει
να ενισχύη τας αισθήσεις του χαι υπό των δυνάμεων της ψυχής του,
των δυνάμεων εκείνων της ζωής αυτού, αι οποίαι μεταδίδουν εις το
κέντρον των αισθήσεων αυτού την κριτικήν, η οποία υπαγορεύει, ότι
αι εχδηλώσεις της φύσεως δέον να λαμβάνονται κατ' αναλογίαν και
δι' υπολογισμού, ως ισχυρίζετο ο Πυθαγόρας, να μαντεύεται τι
πέραν του ανθρωπίνου όντος δύναται να συντελήται, αφού η ουσία
του cστ:είρου εσαεί προάγεται κατά τας δυνάμεις και τας ενεργείας
αυτής.
Η επιστήμη δια των δογμάτων αυτής κατάφερε πράγματι δεινόν
κτύπημα χατά της αμαθείας της δημιουργησάσης τας προλήψεις και
δεισιδαιμονίας των ανθρώπων, αλλά δυστυχόJς δεν ηθέλησεν να
περιορισθή έως εδόJ, αλλά επροχc/ιρησε και πέραν λίαν τολμηρόJς
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και κατεδίκασε και την ύπαρξιν και τας εκδηλώσεις της ανθρωπίνης
ψυχής δια των οποίων μυείται ο άνθρωπος εις τα έργα του πέραν
του ανθρωπίνου κόσμου δριΔντος τοιούτου πνευματικού.
Η επιστήμη στηριχθείσα εις το δόγμα, ότι αληθές είναι ό,τι αι
υλικαί ημών αισθήσεις αντιλαμβάνονται ηρνήθη όλας τας δοξασίας
των αρχαίων σοφών και εκείνας αι οποίαι προσδιορίζουν τα μέσα
της ανελήξεως της ανθρωπίνης ψυχής εις αιθεριωτέρους κόσμους
και αι οποίαι απετέλουν τον σκοπόν των αρχαίων μυστηρίων. Η επι
στήμη κατέρριψε ταυτοχρόνως και τας θρησκευτικάς προλήψεις και
το έργον της φιλοσοφίας και ένεκα τούτου μετεμορφώθη και αυτή η
ιδία εις εν διανοητικόν προληπτικόν κράτος, το οποίον ως αποτέλε
σμα έχει όλα όσα παρατηροι,νται εν τη σημερινή ανθρωπότητι, και
προκαλούν την έλλειψιν πάσης αρεηiς i{Ul πάσης ηθικής μεταξιi των
ανθρώπων.
Η επιστήμη εδημιούργηοε δια των αρνητιΥ.ίJ)ν προς την ύπαρξιν
της ανθρωπίνης ψυχής εκδηλώσεων αυηiς τον τόσον εγωϊσμόν όστις
κρατεί σήμερον μεταξύ των ανθρώπων και την 6ρνησιν της αληθεί
ας, ότι οι άvθτωποι είναι αδελφοί καταγόμενοι εκ της αυτής πηγής
και υποχρεωμένοι υπό της φύσεως να συντρέχωσιν χαι βοηθώσιν
αλλήλους, όπως απροσκόπτως πληρούται ο σκοπός αυτών.
Η επιστήμη θέσασα όρια εις την έρευναν του ανθρόJπινου νου
και προσδιορίσασα κατηγορηματικόJς τα όργανα της ερεύνης ημάρ
τησεν. Την τοιαι1την αμαρτίαν της επιστήμης η ψυχή της
Μπλαβάτσκη εμπνευσθείσα ενόησε. Τα αποτελέσματα της τοιαύτης
αμαρτίας κατείδεν και έσπευσεν να ενωτισθ1i του πνεύματος, το
οποίον υπηγόρευσεν άλλοτε τας δοξασίας των αρχαίων σοφών και
μυστών, όπως δι' αυτού φέρη εις την επιφάνειαν των ανθρωπίνων
σκέψεων ό,τι άλλοτε απετέλει το αντικείμενον της λατρείας αυτών.
Η Μπλαβάτσκη δεν υπήρξεν δημιουργός φιλοσοφιχού ούτε
μυσταγωγικού σκηνώματος δεν έφερεν από την εξερεύνησιν των
νόμων της φύσεως αληθε(ας δια να εμπνεύση τον ανθρώπινον νουν
και να κατασηiση τούτον ισχυρόν και ικανόν να βλέπη δια των
ψυχικών αυτού οφθαλμών τι γίνεται πέραν του ανθρωπίνου κόσμου.
ως τούτο έπραξεν ο Ορφεύς, ο Πυθαγόρας και τόσοι θείοι άλλοι
άνδρες. αλλ' εζ11τησε να φέρη εις την επιφάνειαν της ανθρωπίνης
σκέψεως όλας τας αληθείας. τας οποίας απεκάλυψαν οι τοιούτοι
ιεροί άνδρες και δια τούτο η Μπλαβάτσκη υπήρξεν έξοχος γυνή.
Η Μπλαβάτσκη κατιδούσα την χατωφέρειαν του ανθρωπίνου
νου και τον περιορισμόν αυτού εις ωρισμένα επίπεδα ενεργείας, τα
οποία προσδιορίζει η επιστήμη. εζήτησε να αντιταχθή χαι στρέψη
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την ανθρωπίνην προσοχ11ν προς τας κεκρυμμένας δια τους πολλούς,
αληθείας των μυστηρίων των αρχαίων σοφών. Η Μπλαβάτσκη μυη
θείσα εις τας συμβολιχάς παραστάσεις των ανατολικών θρησκευτι
κών παραδόσων και κατανοήσασα τας εννοίας τούτων εζήτησεν επί
τη βάσει αυτών να οικοδομ11ση ένα νεώτερον ναόν δια του οποίου
να μεταδώση προς τον σκεπτόμενον κόσμον νέας νύξεις περί της
υπάρξεως και της αθανασίας της ψυχής. Ο Ναός της Μπλαβάτσκη
είναι εν νέον σύστημα ηθικής, η οποία πρέπει να κρατήση μεταξύ
των ανθρώπων. Η ηθική αυτή δεν πρέπει πλέον να δημιουργήται
υπό της ανάγκης χαι της θρησκευτικ11ς καταπιέσεως δια του φόβου,
ούτε από αφηρημένας χαι αδικαιολογήτους σκέψεις, αλλά από επί
γνωσιν, ότι ο άνθρωπος δια της μορφής αυτού πληροί σκοπόν της
ψυχής αυτού και ο σκοπός αυτός τότε μόνον δύναται να πραγματο
ποιηθή όταν πάντες οι άνθρωποι τον κατανοούν και πάντες αισθά
νονται τας αμοιβαίας υποχρεώσεις τας οποίας έχουν όπως συνδρά
μωσιν αλλήλους προς πλήρωσιν του σκοπού της ψυχής αυτών.
Η ηθική την οποίαν φέρει εκ των αρχαίων μυστηρίων εις την επι
φάνειαν των σκέψεων των σημερ:,νών ανθρώπων η Μπλαβάτσκη,
είναι φυσική και προσδιορίζει ακριβώς δια της εφαρμογής αυτής
υπό των ανθρώπων την τροχιάν της ενεργείας εκάστης ψυχής από
την οποίαν δεν πρέπει να παρεκλίνη. Η παρέκλισις της ανθρωπίνης
ψυχής από την τροχιάν ταύτην υπήρξεν η δημιουργία των τόσων
παθών, τα οποία παρατηρούμεν επί των ανθρωπίνων κοινωνιών.
Τα αρχαία μυστήρια απεκάλουν τον νόμον της καθολικής των
ανθρώπων αγάπης, νόμον φυσιχόν. Αυτός ο νόμος εδόξαζεν ότι
συνδέει τα άτομα εις κοινωνίας και αυτός επιβάλλει μεταξύ αυτών
σεβασμόν και εκτίμησιν. Αυτός πρέπει να διέπη ως βάσις όλας τας
σχέψεις των ανθρώπων και κανονίζη τας σχέσεις και τας ενεργείας
αυτο)ν. Όπου έλεγαν, δεν υπάρχει η αντίληψις περί της αξίας, την
οποίαν έχει ο νόμος της καθολικής αγάι-της δια την πρόοδον και τον
φωτισμόν του ανθρώπου εκεί θα συμβαίνη η μεγαλυτέρα ακαταστα
σία χαι θα προπηλακίζεται ο άνθρωπος υπό του ανθρώπου και θα
υβρίζεται δια της πράξεως ταύτης η φύσις και το πνεύμα αυτής.
Από τας εννοίας ταύτας ήντλησεν η Μπλαβάτσκη την δύναμιν
αυτής και αυτάς ακριβώς τας εννοίας διετύπωσεν ως ηθικήν βάσιν,
η οποία πρέπει να διέπη τας σχέσεις των μελών της Θεοσοφικής
Εταιρείας. Αλλ' η Μπλαβάτσκη επροχώρησε και περαιτέρω και
εζήτησε να φέρη εις την επιφάνειαν των ανθρωπίνων σκέψεων και
τα πρακτικά εκείνα μέσα δια των οποίων διανοίγονται οι ψυχικοί
οφθαλμοί και επιβάλλονται επί των υλικιί)ν τοιούτων και ούτως βλέ-

145
πουσιν αι ψυχαί όλον το μεγαλείον και όλην την δόξαν την οποίαν
έχουν τα πνεύματα εκείνα, τα οποία έφυγαν πλέον τα στενά όρια
της δράσεως αυτών εν τω γηίνω κόσμω.
Το έργον αυτό της Μπλαβάτσκη είναι κατ' εξοχήν δεόμενον
σπουδής, διότι παρέχει φως δια του οποίου καθορίζονται μέχρι που
πρέπει να φθάνη το έργον της επιστήμης των ανθρώπων και που
πρέπει ν' άρχηται το έργον της φιλοσοφίας αυτών. Τας λεπτομερεί
ας της τοιαύτης προσπαθείας της Μπλαβάτσκη δεν είναι δυνατόν
κατά την ομιλίαν μας ταύτην να καθορίσωμεν, διότι η εργασία αυτή
ωιαιτεί και χρόνον πολύν τον οποίον δεν διαθέτομεν την στιγμήν
ταύτην και προπαρασκευαστικήν σπουδήν την οποίαν επιμελώς
πρέπει από κοινού να κάμωμεν. Θα θίξω όσον μοι είναι δυνατόν το
τμήμα τούτο να εννοηθή, ότι η Μπλαβάτσκη εν τη υποδηλώσει των
σκέψε<i)ν της δεν υπήρξεν, ως ισχυρίσθησαν άνθρωπ�ί τινες των
γραμμάτων, προκατελημένη υπό του αρχαίου ανατολικού πνεύμα
τος αλλά μ·ύστις αληθειών, αι οποίαι εσαεί θα επιβάλουν τον σεβα
σμόν προς πάντα όcπις ήθελεν ατενίση αυτάς. Υπήρξε προ παντός
μύστις τόσον των μυcπαγωγικών παρακαταθηκών των Ινδιών όσον
και των Εληνικών τοιούτων. Εκείνοι οι οποίοι θα μελετήσουν τα
έργα αυη1ς και δια μέσου των λέξεων θα θελήσουν να σπουδάσουν
τας μεγάλας εννοίας, τας οποίας έχουσι ταύτα, θα δικαιώσουν τας
προσπαθείας της Μπλαβάτσκη και θα την κατατάξουν μεταξύ των
νεωτέρων προδρόμων της ανθρωπότητος και θα ομολογήσουν ότι η
γυναικεία φύσις είναι εξ ίσου ικανή να βλέπει τας αληθείας της
φύσεως, ως και του ανδρός.
Ο ανδρικός κόσμος δεν ηθέλησε ν' αναγνωρίση την δύναμιν της
φιλοσοφίας του γυναικείου πνεύματος και ως εκ τούτου παρημελή
θη η καλλιέργεια της γυναικός. Τα έργα όμως της Μπλαβάτσκη
διαψεύδουν τον τοιούτον ισχυρισμόν και ωιοδεικνύουν αυη1ν υπέ
ροχον και την κατατάσσουν εις την πρώτην γραμμήν των προδρό
μων της ανθρωπίνης ημερώσεως και της ανθρωπίνης φιλοσοφίας.
Η ψυχή της δια των ακτίνων του φωτός της προσεγγίζει όλα τα
επίπεδα επί των οποίων κατεργάζεται η ανθρώπινη ευτυχία υπό των
μεγάλων διδασκάλων, οι οποίοι άλλοτε ως άνθρωποι υπήρξαν οι
δημιουργοί των ηθικών βάσεων επί των οποίων εστηρίχθησαν αι
θρησκείαι και όλα τα μυστήρια τα οποία ελειτούργησαν εν τη
αρχαιότητι και των οποίων εχειραφετήθησαν αι ανθρώπιναι κοινω
νίαι και συνελ11φθη η αντίληψις της πολιτειακής οργανώσεως
αυτών.
Αλλ' ας θίξωμεν ήδη τα μέσα, τα οποία υποδεικνύει η
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Μπλαβάτσκη και δια των οποίων η ανθρωπίνη ψυχή δύναται ν'
ατενίση δια των ιδίων αυτής οφθαλμών το μέλλον αυτής.
Αναγνώρισις των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αναγνώρι
σις της αδελφότητος των ανθρώπων άνευ ουδεμιάς διακρίσεως,
αποτελούν τα πρώτα εξαγνιστικά μέσα του ανθρωπίνου χαρακτή
ρος. Η Μλαβάτσκη απαιτεί από τους νεωτέρους Θεοσόφους ένα
πλήρη εξαγνισμόν του χαρακτήρος αυτών- υποδεικνύει ότι άνευ
του εξαγνισμού τούτου, άνευ της αποβολής όλων των ανθρωπίνων
ελαττωμάτων, άνευ της αποβολής όλων των κακιών, των τάσεων
της διακρίσεως, των τάσεων του εγωϊσμού, ο Θεόσοφος δεν δύνα
ται να εναρμονισθή προς το πνεύμα των μεγάλων διδασκάλων και
τύχη αυτών της συνδρομής.
ΑΥ.ολουθεί ως προς το σημείον τούτο ό.τι δια των χαθαρμών εγέ
νετο εις τους αρχαίους μύστας όπως καταστώσι ικανοί να ίδωσι το
φως των μυστηρίων. Υποδεικνύει ως Υ.αι τα αρχαία μυστήρια, ότι ο
άνθρωπος πρέπει να ελευθερώση κατά πρώτον την ψυχήν του από
την κατα.,ι:ίεσιν των οργανιΥ.ών του παθών, και να ταυτίση τας ενερ
γείας αυτού προς τας απαιτήσεις της φύσεως. Η φύσις του δεν απαι
τεί βίον πολυάσχολον, βίον τεχνικόν. Η φύσις του ανθρώπου είναι
ρυθμισμένη υπό των καθολικών νόμων της φύσεως και δέον να
λειτουργή κατά τους κανόνας αυτής. Ούτως η δίαιτα του ανθρώ
που πρέπει να είναι απλti και ουδεμία πρέπει να προκαλήται υπερ
κόπωσις. Συνοδά προς τας τοιαύτας υποδείξεις ο άνθρωπος δεν
πρέπει να διαλογίζηται παρά ό,τι συμβάλλει εις την ευτυχίαν
αυτού και των άλλων.
Ο άνθρωπος δια συνηθείας πρέπει να αποβάλη από τον νουν
αυτού ό,τι δύναται να τον διαταράσση Υ.αι ό,τι δύναται να τον δηλη
τηριάζη Υ.αι εξασθενή Υ.αι ό,τι δύναται να του προκαλή πάθος και
Υ.αzίαν. Πρέπει δια της τοιαύτης πνευματικής διαίτης να εξαγνίση
πάσας τας ιδέας αυτού Υ.αι αποβ άλη ακόμη και πάντα φόβον, ο
οποίος εκδηλούμενος φέρει μεταξύ της ψυχής χαι του νου δυσαρμο
νίαν. Πρέπει τέλος ο άνθρωπος να περιβάλη πάσας τας εχδηλώσεις
της διανοίας αυτού με θείαν επιείκειαν δια τους άλλους, με θείαν
καλοσύνην και με θείαν αρμονίαν τείνουσαν να τον συνδέση προς
ό,τι πνευματικόν θείον υπάρχει εν τη φύση. Πρέπει προσέτι να
καταστήση τον νουν αυτού ελεύθερον χαι δια της θελήσεcί)ς του να
προστατεύση την ελευθερίαν ταύτην ωτό πάσαν επιβολήν. Ούτως
εξαγνιζόμενη η ανθρωπίνη διάνοια ουδέν παρέχει εμπόδιον πλέον
εις την εξωτερίχευσιν των δυνάμεων της ανθρωπίνης ψυχής συνο
δεύονται υπό της αισθητιχής αυτής χαι φυσιΥ.cί)ς πρέπει να καθίστu.-
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νται αισθηταί εις την διάνοιαν, διότι όμως διέρχονται δια των οργα
νικίJ>ν αισΟητηρίων δεσμπiονται υπό της υλικής ενεργείας αυτίJJΥ
χω χάνουν την συνοχ1iν των ιδεύJΥ ;,:αι δια τούτο μόνον υπό τύπον
εμπνεύσεων αντιλαμβάνετω ο νους η�ω-Jν ταύτας.
Όταν όμως δια του Γξ(1γνισμού των σκέψεων λεπτύνωμεν τα
υλικά ημ(JJΥ αισΟητήρω κω βοηθψ;ωμεν οιiτω την εξωτερίκευσι-v
των δυνάμε ων της ψυχιiς, τι5π έχομε ν εν τω νοι1 ημύ'Jν πλήρη την
αντίληψιν των ιδείJJν αυτής. ΕυΟύς δι: ως ουντελεοΟή τούτο, ο νους
αποκτά την δύναμιν να εχτο ξεύη τα ς δυνάμεις της ψυ zή; εν ι:ίbει
ακτίνων, αι οποίαι εφωττ6μι:νω προς υπειηέρας πνευματικά; bυνϊι
μΕLς φέρουσι τον άνθρωπον εις ι'πικοινωνίιιν προς του; διδαο;,:ϊι
λους. Απ6 του σημείου τούτου λαμβάνετω η γνώσις η υπαγορεύου
σα τcις προσηλίJJσεις και bι(ι του μrοου τοι:,του ι'πιτυγχάνοvται ω
επικοινωνίαι προς τον πνπ,μιιτιχ6v κόσμον.
Την παραχcιταθ1iχην τωiτηv των αρχαίων μυστηρίων εμυήθη η
Μπλαβάτσκη και κληροδοτεί εις τα μέλη της Θεοσοφική;
[ταιρείας. Το έργον της Μπλuβάτσκη εν τω συνόλω ωηοιi είνω
πλήρες δια τοι1 ; θέλοντας να σπουδάσουν αυτό, δια του; θέλοντu;
να μελε111σουν τα; uληΟι,ίu; των αρχαίων μι•(ΠίJ>Υ κω να κuτιιπολε
μιiσουv τας τάσεις της οημΕριν1iς αν0ρωπ6τητο;, αι οποίω τάσεις
δημιουργούν δοκιμασί(ις κω περιπλαν11σει; δια τον άνθρωπον. 1-1
Θεοοοφικ11 Εταιρεία, η οποία απορρέει από τας uληθείας ταύτα;
πρέπει να μrίνη πισηi προ; το έργον της Μπλcιβάτοκη. εάν 6ντω;
επιθυμεί να συντρέξει την πρόοδον του ανΟρωπίνου γένους. Το
rργον της Θι:οσοφικιi; Εταιρεία; έρχεται από εκεί όπου τερμcιτίζει
το δικόν της η πρακτικ1j επισηiμη, χω πρέπει να προσέξη όπως μη
το διαφθείρη συσχετίζουσα τούτο προς το τη; επιστήμης.
Η Θεοσοφικ1i Εταιρεία έχει να πληρίJ>ση σκοπόν ;,:ω τον σ:ωπόν
τούτον θα τον πληρώοη διδάσκουσα τον εξαγvισμόν του ανθρωπί
νου γένους και προφυλάττουσα αυτό από μεταπτώσεις εις τα νέcι
δεσμά προλιiψε ων και δεισιδαιμονιών.
Τοιοί,τον εν ολίγοις ι•πιjρξεν το έργον της Μπλαβάτσ;,:η ;,:αι ω
προσπάθειαι τας οποίας κατέβαλεν. όπως ωθ11ση το πνεύμα της
ανθρωπότητας επί ομαλωτέρα; οδού. όπως μη και uύθι; αποπλανη
θή και χάση την οδόν την άγουσαν ει; την ευδαιμοvίαv αυτού. Το
έργον της τούτο προσελκύει τον θαυμασμόν πάσης φωτισμένης
ψυχ1jς και προκαλεί την αγάπη και την ΕΥ.τίμησιν όλων των νεωτέ
ρων οπαδών της Θεοσοφία;. εκείνων . οι οποίοι δεν είναι ερασιτε
χνιχώς τοιούτοι. Ο όμιλος "Απόλλων" δι· εμού σ11μερον αδηλοί τον
σεβασμόν του προς το πνεύμα τη; Μπλαβάτσχη και εύχεται, όπως η
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Θεοσοφική Εταιρεία δια των έργων αυτής δικαιώση τας προσπα
θείας της Μπλαβάτσκη.
25 Απριλίου 1915

Ψήγματα χρυσού

Στοχασμοί του Διονύσιου Σολωμού
Παvτ' ανοιχτά παvτ' άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.

("Ν Εστίω,, Χριστούγεννα 1978, σελ. 33)

* ,ι, *

Μάγεμα η φύσις κι' όνειρο στην ομορφιά και χάρη.

***
Δυστυχισμένε μου λαέ, χαλέ και αγαπημένε,
πάvτοτ' ευκολόπιστε χαι πάντα προδομένε.
***

(0.π., υrλ. 73)

(Ο.π., σελ. 93)

Πρέπει πρώτον να συλλάβη με δύναμιν ο νους και έπειτα η
καρδιά να αισθανθή εκείνο το οποίον ο νους συνέλαβε.
(Κώστα Κωροφύλα, "Ο άγνωστος Σολωμr5ς», Αθήνα 1926, σrλ. 125).

***

Μεγάλο πράμα η υπομονή! ...
Αχ! μας έπεμψε ο Θεός zλεί θησαυρούς ...
***

(Ο.π., σελ. 292)

Δεν τόλπιζα η ζωή νάναι μέγα καλό zαι πρuηο.

(«Άπαντα» Δ. Σολωμού, Οργv. αό. σχο}.. βιβλ. ΛΟήνα 1977 υcλ 148)

***

Συχνά τα στήθια εχούρασα, ποτέ την καλοσύνη.
***

(Ο.π., σrλ. 297)

Χαρές και πλούτη να χαθούν, και τα βασίλεια, χι' όλα,
τίποτε δεν είναι, αν στητή μεν' η ψυχή χι' ολόρθη.
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(Ο. π., σελ. 501. Από το ιταλικό ποiημα «Η εV.ηνiδα μητέρα», μετάφρ.
Γ Καλυογούρον)

***

Η κούραση είν' ο πιστότερος σύντροφος καθενός σ' αυτή τη γη.
***

Αγάπα για να ζήσης
ζήσε για ν' αγωτάς.

(Ο.π., σελ. 526)

(Ο.π., σελ. 533)

ΠΡΟΣΕΥΧΉ
Κύριε, κάνε να γεvή ο κόσμος αδελφός,
Τα ματωμένα χέρια τον να ξεπληθο15ν στο φως,
Να ανατεαει Ειρήνη
Και στης Αγάπης το Ναό να λειτουργήσει η Καλοσύνη.
Ίϊμοv Μωραϊτi νη ( 1874 - 1952, "Απαντα ", Γ, σελ. 37)
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ
Τον Όμρααμ Αiβαχώφ

Όταν οι κακοποιές οντότητες θέλουν να σας βλάψουν. αρχίζουν
με την προσπάθεια να σας παρασύρουν να κάνετε κάποιο λάθος
γιατί αυτό το λάθος που κάνετε τους δίνη το δικαίωμα να σας βασα
νίσουν. Αν αντισταθείτε, αν δεν κάνετε λάθη, δεν έχουν καμιά εξου
σία να μπουν μέσα σας. Γι' αυτό ο διάβολος δεν έχει παρά τη δύνα
μη που του δίνετε ανοίγοντάς του μια πόρτα για να τον αφήσετε να
εισέλθη μέσα σας( ... )
Όταν ένας πειρασμός παρουσιάζεται, να λέτε: «Βέβαια, αυτό
είναι ελzυστι%ό, είναι δελεαστικό. αλλά δεν είναι για μένα. Εγώ,
θέλω να γίνω ένας σοφός, ένα τέκνο του Θεού, δε θα παρασυρθώ,
θα νικήσω αυτόν τον πειρασμό, θα φανώ πιο δυνατός».
Δεν πρέπει να θεωρείτε τους πειρασμούς σαν δυσκολίες, σαν
εμπόδια στο δρόμο σας, αλλά αντίθετα να τους παίρνετε σαν τονω
τικά, γιατί σας χρησιμεύουν για να δυναμώνετε. , Ενας σοφός, ένας
Μύστης δεν αποφεύγει τους πειρασμούς και μάλιστα τους δημιουρ
γεί επίτηδες για ν_α μαθένει να αυτοκυριαχείται. Εκείνος που απο
φεύγει τους πειρασμούς, νωρίς ή αργά θα υποκύψει. Δεν λύνονται
τα προβλήματα αποφεύγοντάς τα.
Ο. Αiβαvι.ώφ (!-/ άy.1ωcπη όιόασ;ωλι'α του Χρισrού, σελ. 36 και 187)

Σαν σου τύχει πειρασμός
δέξου τον σαν αγιασμό
(Εάν νιzηθεί ο πειρασμός, τότε θα γίνει αγιασμός)

«Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος»

Λαϊκι5ς λιίγυς

(Βγάλε από τη μέση τους πειρασμούς χω zανείς δεν θα υπϊιuχει που να
σίΔζεται).
Αββάς ο Ευάγριος (Γεροvrικόν, Ε', σελ. 34, «Λcπήρ»)
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Ο διάβολος είναι πιστός
υπηρέτης του Θεού
, Εχετε περπατήσει στην εξοχή και (:Jα έχετε δει κυμιύ. φορά μια
μικρ11 κοπέλα να βόσκει αγελάδες. Κοvτύ. της είναι ξαπλωμένος
ένας σκύλος που την αγαπύ. πολύ και την ακούει. Γι' αυτό όταν
καμιά αγελάδα ξεφύγει από το κοπάδι, για να �υτεί στο γειτονιχό
χωράφι, η μικρή κοπέλα φωνάζει στο σκύλο: «Τρέχα, δάγκωσέ την»
και ο σκύλος, πιστός, τρέχει. δαγκώνει την αγελάδα στα πόδια χι
αυτή είναι υποχρεωμένη να γυρίσει πίσω στο χωράφι του αφεντικού
της. Και ο σκύλος γυρίζει πίσω, κοvrϊι στη μικρή κοπέλα, κατευχα
ριστημένος και έτοιμος και πάλι να υπακούσει στις διαταγές της ...
Να η εξήγηση του ρόλο11 του διαβόλου. Όσο ο (ί.νθρωπος είναι
προσεχτικός και δεν παραβαίνει τους νόμους, όσο μένει μέσα στην
περιοχ11 που έχει ορίσει ο Δημιουργός, ούτε βασανίζεται ούτε
κυνηγιέται· μόλις όμως πάει να κάνει τον περίπυτό του έξω από την
περιοχή του, ο Δημιο υ ργός λέει στον διάβολο: «Δϊιγχωσέ τον,
δάγκωσέ τον» και ο διάβολος του δαγκώνfι τους αστραγάλους, του
φέρνει ταραχές, ανησυχίες... Φαινομενικά ο διάβολος είναι ένας
κακός σκύλος για τον άνθρωπο, μόλις όμως ο άνθρωπος αρχίσει κuι
προσε-ύχεται λέγοντας: «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως έκανα λάθος,
θέλω να γίνω ένας μαθηηiς και ένας σοφός»., ο Θεός τότε λέει αμέ
σος στον διάβολο να τον αφήσει και να επιστρέψει.
Ακόμα και τα κακά πνεύματα είναι υπηρέτες, πηγαίνουν εχεί
που τα στέλνουν, υπαχούουν σε μια διαταγή. Δεν κάνουν ό,τι
θέλουν αυτά, δεν έχουν το δικαίωμα. Άλλωστε, αν διαβάσατε το
βιβλίο του Ιώβ, μπορεί να επαληθεύσετε αυτά που σας λέω. Το
βιβλίο του Ιώβ είναι ένα μυστικιστικό βιβλίο, που γράφτηκε από
κάποιον που 11ξερε.
Λέγεται πως ο Σατανάς ήταν παρών στη συγκέντρωση των Υιών
του Θεού. Γιατί τον δέχτηκαν; Γιατί δεν τον έδιωχναν αφού έκανε
το κακό; Όχι, παρευρισκόταν και συνομιλούσε με τον Κύριο, αφού
Του ζήτησε την άδεια να πάει να βασανίσει τον Ιώβ για να τον δοκι
μάσει. Αλλά αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι ότι, δίνοντάς του την
άδεια, ο Θεός του έβαλε όρους. Την πρώτη φορά ο Σατανάς δεν
είχε το δικαίωμα παρά να αγγίξει τα αγαθά του Ιώβ, δεν έπρεπε να
αγγίξει αυτόν τον ίδιο, και του αφαίρεσε τα κοπάδια του, τους υπη
ρέτες του και τα παιδιά του. Τη δεύτερη φορά ο Σατανάς έλαβε την
άδεια από τον Κύριο να καλύψει τον Ιώβ με πληγές, έπρεπε όμως
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να του αφήσει τη ζωή. Βλέπετε, κάθε φορά ο Σατανάς άκουγε το
Θεό, δεν έκανε τίποτε παραπάνω στον Ιώβ από αυτά που τον είχε
ορίση ο Θεός...
Ορισμένοι θεολόγοι και θρήσκοι αναστατώθηκαν τόσο, όταν
ανακάλυψαν το Σατανά να συνομιλεί με τον Κύριο, ώστε σκέφτη
καν να αφαιρέσουν από τη Βίβλο αυτό το βιβλίο που αντίλεγε σε
όλες τους τις αντιλήψεις. Στην πραγματικότητα, αυτό το διήγημα
μας κάνει να σκεφτούμε. Και αυτοί που σκέφτονται είναι υποχρεω
μένοι να αναγνωρίσουν το βάθος του. Είναι ένα ολόκληρο ορυχείο!
Ο. Αϊβαvχώφ (Η νέα παγκόσμια ηλιακή διδασκαλία, Τόμος XXIV, σελ. 22 - 24).

Η ευθυμία
Κάποτε, μου διηγήθηκε ο Λάμπρος Πορφύρας (1879 - 1932), ένα
ανέκδοτο με τον Γαβριηλίδη:
Τον είχε συναντήσει, όταν έμενε προ πολλών χρόνων στο
Μαρούσι. Το πρόσωπο του Γαβριηλίδη έδειχνε μια τρομερή δυσθυ
μία. Ο Πορφύρας, που περπατούσε αργά διαβάζοντας κάποιο
αγγλικό περιοδικό, τον πλησίασε και του είπε: «Ξέρεις τι διάβαζα;
Ότι η ευθυμία είναι κοινωνική υποχρέωση!».
Το πρόσωπο του Γαβριηλίδη φωτίστηκε αμέσως: «Ωραίο,
ωραίο», φώναξε. «Τι σου είναι αυτοί οι Άγγλοι! Η ευθυμία είναι
κοινωνική υποχρέωση, πολύ ωραίο!» Κι έφυγε επαναλαμβάνοντας
αυτή τη φράση.
(Γ Στανρόπονλος, εφημερίς «Πατρίς» 15/4/1923)
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΉ
Η προσευχή είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Η
προσευχή πρέπει να βγαίνει μέσα ωτό την ψυχή του ανθρώπου και
να γίνεται με κατάνυξη και με συγκέvτρωση όλης της προσοχής του.
Ακόμα πρέπει να γίνεται με τωτείνωση, όπως ο Ιησούς περιέγραψε
την ορθή προσευχή του ταπεινού τελώνη, σε αvτίθεση με εκείνη του
υπερήφανου Φαρισαίου.
Όταν ο άνθρωπος σταθεί για να απευθυνθεί προς το Θεό, πρέ
πει να αισθάνεται αγάπη για όλους τους ανθρώπους και να συνο
δεύετε από μία ειλικρινή προσπάθειά του για ηθική του βελτίωση.
Ακόμα πρέπει να έχει συγχωρήσει όλους όσοι τον έχουν πικράνει ή
αδικήσει, όπως συνιστά και ο Ιησούς: «Και όταν στέκεστε να προσευ
χηθείτε, ανγχωρείστε εάν έχετε κάτι εναντίον οιονδήποτε». (Μάρκου,
ια, 25).

Ένας πατέρας της Εκκλησίας λέγει ότι τα πρώτα αποτελέσματα
της προσευχής είναι ότι ο άνθρωπος βλέπει τα πάθη που τον κατέ
χουν και τα σφάλματα που έχει κάνει. Αργότερα φθάνει να λησμο
νεί κατά την προσευχή τον κόσμο και το σώμα του ακόμα, ώστε να
μην γνωρίζει εάν είναι μέσα στο σώμα του ή εκτός αυτού. Η αυθε
vτική προσευχή, συνεχίζει ο ίδιος πατέρας αναβιβάζει τον άνθρωπο
σε ύψη θείας θεωρίας και είναι φως και δύναμη, που κατεβαίνει
από τον ουρανό προς τον άνθρωπο.
Ο Ιωάννης ο ΣιναΊτης στο βιβλίο του «Κλίμαξ», έχει ειδικό
κεφάλαιο «περί προσευχής». Θεωρεί την προσευχή «τροφή της
ψυχής, φωτισμό τον νου», «διάλυση της λύπης», «καθρέπτη της
πνευματικής προόδου», «βασίλισσα των αρετών». Ακόμα λέει: «Η
προσευχή είναι γι' αυτόν που προσεύχεται πραγματικά, δικαστήριο
και κριτήριο και βήμα -rov Κυρίου». Για τα αποτελέσματα της προσευ
χής γράφει: «Μερικοί όταν εξέρχονται από την προσευχή, είναι σαν
να εξέρχονται από φλογισμένο καμίνι, αισθανόμενοι συγχρόνως μία
ελάφρωση και ένα καθαρισμό από το ρύπο και το βάρο ς της
αμαρτίας». (ΚΑ, α', β', νβ').
Στην «Φιλοκαλία» ο άγιος Νείλος συμβουλεύει: «Λέγε εις την
προσευχή σου: Γενηθήτω το θέλημά Σον σε μένα (...) γιατί ο Θεός
θέλει το αγαθό και το συμφέρον της ψυχής σου (.. .)
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Πρώτα - πρώτα να προσεύχεσαι να καθαριστείς από τα πάθη σου
(. .. ) Στην προσευχή σου να ζητάς την αρετή και την πνεvματικιί
γνώ ση και όλα τα υπόλοιπα θα σου προστεθούν» (Α ·,λα·, λη ·, λθ').
Μεταφέρουμε αναφορές σχετικά με την προσευχή των γνωστών
στο παναλλήνιο σύγχρονων προορατικών και διορατικών πατέρων
της εχκλησίας:
Ο αγιορείτης μοναχός Παϊσιος (1924 - 1994) έλεγε: «Για όλες τις
υποθέσεις της ζωής, τη θετικότερη βοήθεια μας τη δίνει η προσευχή».
Ο ιερομόναχος Ιάκωβος Τσαλίκης (1920 - 1971) είχε πει για την
προσευχή: «Ο Θεός δεν θέλει βατολογίες, καρδιά καθαρή θέλει και
απλότητα».
Τέλος ο ιερομόναχος Πορφύριος (1906 - 1991) έλεγε: Η προσευ
χή είναι μητέρα όλων των καλών, αρκεί να γίνεται με ταπείνωση,
χωρίς καθόλου εγωϊσμό».
Ο ινδός φιλόσοφος Π. Γιογκανάντα δίδει ένα πρότυπο προσευ
χής: «Κύρ ιε, πιστεύω σε Σένα και γνωρ ίζω ότι μπο ρ είς να με
βοηθήσεις θα κάνω όμως κ' εγώ ό,τι μου είναι δυνατό για να επανορ
θώσω ό,τι κακό έχω κάνει». Στη Ρωσία λέγουν: «Το φως μέσα στο
ναό προέρχεται από τα κεριά, στην ψυχή από την προσευχή».
Ο θείος Ιησούς συνιστά την προσευχ11. Όπως είπε: «Το γένος
αυτό δεν είναι δυνατόν να βγει ( από τον ηθικό του κατήφορο) με κανένα
άλλο μέσον, παρά με προσευχή και νηστεία» (Μό.ρκοv, θ, 29). Και ο
ίδιος προσευχόταν. Κατά τους ευαγγελιστές: «... επήρε τον Πέτρο,
τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβ ηκε εις το όρος για να
προσευχηθεί» (Λοvκό. 9 , 28) «Και έρχονται εις ένα μέρος που λεγόταν
Γεσθημανή. Και λέγει εις τους μαθητάς του, καθήστε εδώ έως ότου
προσευχηθώ» (Μό.ρ;ωv ιό, 32). «Ύστερα εξήλθε και επήγε, όπως εσυνή
θιζε, εις το όρος των Ελαιών· τον ακολούθησαν δε και οι μαθητές του
(...) Και αποχωρίστηκε από αυτούς εις απόσταση πετροβολιάς και
αφού εγονάτιαε προσευχόταν». (Λοvκό., κγ', 39 - 42).
Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται ταραγμένοι και δυστυ
χισμένοι. Παρωιονούνται %αι βρίσχουν διέξοδο να παίρνουν ηρεμι
στιχά, ενώ θα μπορούσαν να καταφύγουν για να βρουν τη γαλήνη
και τη δύναμή τους σ' αυτό το θαυμάσιο χαι το τόσο αποτελεσματι
κό μέσο, που οι μεγαλύτεροι Δάσκαλοι εδίδαξαν: Την προσευχή.
Προσευχή που να προέρχεται από την καρδιά και το νου με ταπεί
νωση και με συγ·r.έντρωση όλης της προσοχής.
Ο Διδάσκαλος Αντ<Δνιος Αδριανόπουλος, σε ειδικό άρθρο του
«περί προσευχής» γράφει:
Η προσευχή πρέπει να στρέφεται περί τα εξής θέματα:
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α) Τον καθαριuμόν της πνευματικής μας ατμοσφαίρας, την απο
μάκρυνσιν των κακυ'Jν επιδράσεων και εμπνεύσεων και την χορήγη
σιν αγαθών τοιούτων. Η προσευχή αυτή πρέπει να απευθ'ύνεται προ
παντός προς την ψύλακα άγγελόν μας.
β) Εξαγνισμόν και φωτισμόν της ψυχ1iς μας. Να καθοδηγηθυ'J
μεν, όπως γνωρίσωμεν την αλήθειαν ( ... ) Η προσευχ1i καθίσταται
άγονος, αν δεν παρακολουθείται από μίαν ηθικήν μεταστροφήν του
ανθρώπου. Παν ό,τι δυνό.μεΟα να προσφέρομεν εις τον θεόν είναι
τα έργα μας, αι αγναί σκέψεις μας τα ευγενή συναισθήματά μας... "

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΓΚΟΥΡΟΥ
Της Γάντο.ς Μπερνιέ, Παγκόσμιας Προέδρου της Θεοσ. Ετυ.ιρεiu.ς.

Τα θεοσοφικά συγγράμματα μιλάνε για την ανάπτυξη της συνεί
δησης μέσα από την ανάπτυξη των μορφών και οργανισμών.'Οταν η
μορφή είναι πρωτόγονη και ακατέργαστη στην αντc.ιποκρισή της
προς το περιβάλλον, η συνείδηση είναι ανίκανη να εκδηλωθεί διc.ι
μέσου αυτής. Όσο η μορφή εξελίσσεται, η ικανότητά της προς ικα
νοποίηση μεγαλώνει.Υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στα όργανα
των αισθήσεων, στο νευρικό συστημα και στον εγκέφαλο. Έτσι η
καλύτερη οργάνωση της μορφής κάνει την συνείδηση να αποκαλυ
φθεί πληρέστερα.
Ο άνθρωπος όπως είναι σήμερα, δ εν βρίσκεται στο τέλος της
πορείας τής εξέλιξης. Η Θεοσοφία δηλώνει ότι υπάρχει επι πλέον
μελλοντική ανάπτυξη. Αλήθεια, σοφία αγάπη, ευλογία, ειρήνη και
καλοσύνη, ενυπάρχουν στη συνείδηση. Στις Ουπανισάντ ο Βράχμα
περιγράφεται σαν απόλυτη παγκόσμια συνείδηση, τέλεια σε ειρήνη,
ομορφιά και σ· όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται προηγούμενα.
Στον Διδάσκαλο. οι αρετές αυτές, που είναι και η ίδια η φύση της
συνείδησης έχουν ανθίσει, όπως και η συνείδηση έχει ανθίσει από
λυτα σε τέλειο μέτρο, αποκαλύπτοντας δυνάμεις, που βρίσκονται
στον μέσο άνθρωπο σε λανθάνουσα κατάσταση.
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Έτσι ο διδάσκαλος είναι κάποιος που είναι τέλειος σε σοφία,
συμπόνια και αλτρουϊστική αγνότητα... Η τέλεια αγάπη περιλαμβά
νει τη χορήγηση της αγάπης, χωρίς εκλογή και χωρίς να περιμένει
κάτι άλλο σε ανταπόδοση.
Λέγεται ότι ένας τέλειος άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να
μετενσαρκωθεί, γιατί έχει ξεπεράσει τις δεσμεύσεις του Κάρμα του.
Η προσκόλληση και ο εγωισμός είναι εκείνα τα ίδια, που παρασύ
ρουν κάποιον να ξαναγεννηθεί.Μπορούμε να πούμε:Γιατί ο
Διδάσκαλος δεν μας συναντάει; Αν τον καλέσουμε σ' ένα συνέδριο,
θα έλθει; Μπορεί όμως να μην ενεργήσει σύμφωνα με τις ιδέες μας
ή με κάποιον τρόπο που εμείς φανταζόμαστε. Εντούτοις, όταν υπάρ
χουν άνΟρωποι που είναι έτοιμοι, ο Διδάσκαλος έχει ευκαιρίες για
επαφή, καθοδήγηση και διδασκαλία.
Η λέξη Γκουρού όπως πολλές άλλες λέξεις, μπορεί να σημαίνει
διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Λέγεται ότι
πρέπει να καταγγέλεται κάποιος που σκορπίζει σκοτάδι. Αλλά
συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν πως ο Γκουρού είναι κάποιος που
μεταδίδει γνώση. Η κοσμική γνώση είναι δυνατό να μεταδοθεί, όχι
όμως και η πνευματική γνώση. Κανείς δεν μπορεί να δανειστεί υπο
κειμενική εσωτερική γνώση από άλλον.
Η Βιβεκαχουνταμάνι λέει καθαρά ότι κανένας δεν μπορεί να
έχει υποκατάστατο για να εκτελέσει τις πράξεις που προωθούν ή
αφυπνίζουν κάποιον. Αυτό το ξεκίνημα πρέπει να γίνει στον καθέ
να χωριστά, σαν αποτέλεσμα της δικής του προπαρασκευής και
εργασίας. Πολύ συχνά οι άνθρωποι νομίζουν ότι αρκεί να προσαρ
τήσουν τους εαυτούς τους σ' έναν λεγόμενο Γκουρού, ν' αγγίξουν τα
πόδια του ή να καθίσουν μπροστά του, και τότε εκείνος θ' αναλάβει
όλη την ευθύνη.
Αυτή είναι μια πολύ βολική φιλοσοφία, γιατί επιτρέπει να προ
χωρήσουν με την κοσμική τους ζωή της φιλοδοξίας, της ζήλιας, της
απόκτησης χρήματος, την επιθυμία για δύναμη κ.τ.λ. Επειδή τόσο
πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αυτό το δρόμο της αρεσκείας τους,
υπάρχουν άλλοι έτοιμοι να παίξουν το συμπληρωματικό ρόλο.'Ετσι
υπάρχουν μνηστήρες, που αυτοαποκαλούνται Γκουρού, και που θα
δόJσουν αίσθημα ασφάλειας σ' αυτούς που το ζητούν. Στρέψε τις
σκέψεις σου σε μένα, λέει ο αυτοσχέδιος Γκουρού και θα έχεις προ
στασία από κάθε κίνδυνο.
Αληθινός Γκουρού, εξ' άλλου, είναι εκείνος που σκορπίζει από
τη σκέψη και τη συνείδηση του ανθρώπου το σκοτάδι. Δεν προσφέ
ρει διασκεδάσεις, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεόJν του.
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Μια που από τις τρεις αλήθειες της Θεοσοφίας είναι ότι: "Κάθε
άνθρωπος είναι ο απόλυτος νομοδότης του εαυτού του και ο χορη
γός της χαράς ή της λύπης του, ο νομοθέτης της ζωής, της αντα
μοιβής και της τιμωρίας του."
'Εχει γίνει ολοφάνερο από τους Διδασκάλους, ποιοί ό(:Jοι πρέπει
να εκπληρωθούν για να δεχτεί ένας την εκπαίδευση, τη βοήθεια και
την καθοδήγησή τους. Στα Γράμματα των Μαχάτμα προς τον Α.
Σίννετ, αναφέρεται ότι μόνο ένα πρόσωπο με πνευματικότητα μπο
ρεί να πλησιάσει τους Διδασκάλους, μπορεί να επισύρει την προσο
χ11 τους και η Γν<Δση θα φτάσει μόνο σ' εκείνον που θα προσπαθεί
να νικήσει καθημερινά τον εαυτό του. Πρέπει να πλησιάσει τους
Διδασκάλους χωρίς όρους, ελεύθερος από γήινες και προστατευτι
κές καταστάσεις. Θέλουμε όμως να πάμε χωρίς όρους, θέλουμε να
διατηρήσουμε τις ανέσεις μας, τις διασκεδάσεις μας, τις φιλοδοξίες
μας, και ταυτόχρονα να φθάσουμε στον κόσμο των Αγίων.
Ο Διδάσκαλος, σύμφωνα με την Θεοσοφία, ουδέποτε επιβάλλει
τη θέλησή του στον μαθητή. Δεν του λέει τί πρέπει να πιστεύει. διότι
να πιστεύει δεν έχει σημασία. Χρειάζεται η συνείδηση του μαθητή
να ξυπνήσει μέσα στην αλ11θεια, κ άτι που είναι τελείως διαφορετι
κό.
Εκατομμύρια άνθρωπο� πιστεύουν ότι ο Χριστός και ο Βούδας
δίδαξαν την αγάπη, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν αγάπη. Πραγματικά, η
πίστη δημιουργεί σκληρότητα και φανατισμό και προκαλεί ζημία
αντί καλό. Στα ,Γράμματα των Μαχάτμα, οι Διδάσκαλοι τονίζουν ότι
πολύ συχνά η θρησκεία χρησιμοποιείται σαν υποστήριγμα, αλλά
χρειάζονται άνθρωποι αυτοδύναμοι και ελεύθεροι.
Ένας από τους μεγαλύτερους Διδασκάλους. ο Βούδας, είπε:
Γίνε ο ίδιος ένα φως. Δίδαξε, μη δημιουργείς κύρος από την παρά
δοση, τις γραφές άλλων ανθρώπων και εμένα τον ίδιο. Βρές μόνος
σου τί είναι αλήθεια. Η σπουδαιότητα της αναζήτησης τονίζεται επί
σης στην Βεδάντα.
Στο βιβλίο "Στα πόδια του Διδασκάλου" λέγεται ότι ο καθένας
πρέπει να ακούει προσεκτικά εκείνο που λέει ο Διδάσκαλος, γιατί
δεν θα το πει δύο φορές. Ένας ομιληηiς στην έδρα μπορεί να επα
ναλαμβάνει τις ιδέες του, γιατί θέλει να κάνει το ακροατήριο να
συμφων11σει μαζί του, και να σκέπτεται όπως αυτός. Μια διαφήμιση
επαναλαμβάνεται διαρκώς, για να προσαρμοστεί σ' αυηi η σκέψη
του ακροατ11. Αλλά ο Διδάσκαλος. δεν προσπαθεί να επιβάλλει τις
ιδέες του. δεν χρειάζεται προσαρμογή ή τυφλή υπακοή. Δίνει μια
νύξη. κάνει μια σύσταση. για να βοηθήσει την ανάπτυξη της αντίλη-
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ψης του ατόμου. Εάν ο μαθητής έχει μάθει να σκέπτεται, αν ακούει
προσεκτικά, βρίσχει ο ίδιος ποιο είναι το συμ.ι-τέραασμα ενός ζητή
ματος. Αν κάποιος άλλος του λέει τί να κάνει χαι τί να πιστεύει, δεν
μ.ι-τορεί να φθάσει στο βάθος της διδασχαλίας.
Ο Γχουρού κατευθύνει τους ανθρώπους στο τί να κάνουν, τί να
σκέπτονται, τί να φορούνε. Υπάρχουν Γκουρού, που αγαπούν την
προσωπολατρεία, που θέλουν να τους πλένουν τα πόδια και να τους
υπηρετούν. Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι είναι ανώτεροι
και από τον ίδιο τον Βούδα. Εξ άλλου οι γραφές των Διδασκάλων
ανταναzλούν ταπεινότητα και ανωνυμία στην οποία δεν μ.ι-τορούν
να παραμένουν. Αληθινοί Διδάσκαλοι, δεν αυτοδιαφημίζονται και
δεν αυτοπροβάλλονται( ... )
Επομένως, υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών που συνήθως θεω
ρούνται Γχουρού, χαι των Διδασχάλων, όπως τους περιγράφει η
Θεοσοφική φιλολογία. Προσωπιχή λατρεία, αυτοδιαφήμιση, το να
λένε στους άλλους τι να χάνουν να τους υποτάσσουν με τη διδασχα
λία δοξασιών, να τους επιβάλλουν ιδέες, να μαζεύουν χρήματα και
να πλουτίζουν, να έχουν πισίνες και ιδιόκτητα αεροπλάνα - όλα
αυτά είναι αποδεκτά για τους Γχουρού, αλλά είναι τελείως ασυμβί
βαστα με το να είναι κανείς αληθινός πνευματικός Διδάσκαλος. Ο
αληθινός Διδάσχαλος δεν θεωρεί τον εαυτό του Διδάσκαλο.
Ο Διδάσκαλος δεν βλέπει διαφορά ανάμεσα στον εαυτό του και
στους άλλους. Μπορεί κανείς να ρωτήσει πια είναι η στάσις ενός

μέλους της Θεοσοφιzής Εταιρίας απέναντι στους Γκουρού. Υπάρχει
ελευθερία στα Μέλη της Θεοσοφιχής Εταιρείας, να είναι κανείς
σοφός ή αφελής. Αν θέλει να γίνει μαθητής ενός Γκουρού, είναι
ελεύθερος να το χάνει. Αλλά είναι διαφορετικό ζήτημα για μια
Στοά της Εταιρείας, διότι η Στοά αντιπροσωπεύει στο περιβάλλον
της τη Θεοσοφιχή Εταιρεία, σαν σύνολο, χαι γι' αυτό δεν μ.ι-τορεί να
έχει απόλυτη ελευθερία. Αν δοθή σε μια λατρεία προσωπικότητα;,
αν ανακηρύσει ή αποδέχεται zάποιον σαν τον Γχουρού και ενθαρ
ρύνει προσωπιzή λατρεία, ασφαλο)ς δεν ενεργεί σύμφωνα με τον
χαραzτήρα χαι τους σχοπού; της 0. Εταιρείας.
'Αλλο θέμα είναι: Μπορεί ένας Γzουρού να δό)σει πείρα πραγ
ματιχότητα;; Προφανώς όχι. Ένας Γχουρού δεν μ.ι-τορεί να χάνει
χάποιον να ιδεί χάτι που δεν μπορούν να ιδούν τα μάτια του.
Κανένας αληθινός Γzουρού δεν ισχυρίζεται ότι μ.ι-τορεί και θέλει να
το χάμει.
Ένας σοφός όμως άνθρωπος μ.ι-τορεί να βοηθήσει χάποιον που
το δέχεται. Ελέχθη ότι, όταν οι Θεοί θέλουν να τιμωρήσουν κύ.ποι-
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ον, εκπληροι,ν τις προσευχές του. Οι περισσότερε; ανάγκες των
uνUρ<.ϊJπων rίναι ανόητε ;. Ί::να άτομο μπορεί να Uέλει έναν
Γκουρού, ποu vu κάνΗ κ(ιτι γι' uuτόν, αλλά ίσως ιιυτό vu μην είναι
για το πνευματικό του όφελος. Αvuποδιέ; μα; έρχονται συχνά και
γενικά Ou Uέλαμr να ελευUερωUούμε απ' rωτέ;. Αλλά κάθε τι που
έρχεται σαν αποτέλεομα του Κάρμα, φέρνει κι' ένα μάΟημα μαζί
του. Γιαυτό, η Άννι Μπέζαvτ είπε, κοιτάζοντας στο πuρελΟόv τη;,
όταν πρόUυμα ωρηνόταν στα ευχάριστα, δεν ήθελε να πrφuλείψει
καμιά από τις δυσκολίες που ιίχι', ι'πι:ιδ11 έμιιΟε πολλ<'i. απ' rωτι';.
, Ενας πνευματικός άνΟρωπο; δεν πι_:,έπει να οίvει το είδος της βοή
Οειας, που κcuτοιος θα επιυuμοι,σε.
Ο Κρισναμούρτι τόνισε κάτι οποuοαίο, όταν ρώcησε γιατί νομί
ζουμε ότι μόνο ο Γκουρού μπορεί να βοηθ11σει. Κάθε τι οτη ζωή
ιυτορεί να βοηθήσει - οι άνθρωποι γύρω μυς, το φύλλο :ιου πέφτει
rιπό το δένδρο, η ομορφιά ποι1 βρίσκεται παντού - το κάUε τι, αν
είμαστε ευαίσθητοι κω οεκτικοί. 11 δεκτικότης μας πρέπει νrι είναι
6μοια μΕ την επιΟυμίίt του Ι'κουρού να διbάξη. Οι Οι:ωρίες του
Αϊνστάιν δεν είναι δι•νατ<5ν να γίνουν αντιληπτέ; υπό άνθρωπο που
δεν έχει ιδέα από μαUηματικά. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι φιλόσο
φοι δεν μπορούν να οιδάξουν ένα άτομο που βαριέται να μά0ει.
ΊΞνας που σταΟμίζει κuτω�όρυφα τα βάθη εκείνου που λέει ο διδϊι
σκαλος (το οποίο �υτορεί να μη λέγεται με λόγια) είναι δεκτικός.
Κω δεν είναι δυνατόν να είναι αναίσUητος γι:νικά οτη ζωή και να
είναι δεκτικ6ς μ6νο στον Γκουρού. Είτε έχει έν<ι; άνθρωπος δεκτι
κ6τητα, είτε δεν έχει. Εκείνοι που δεν είναι δεκτιzοί έχουν χατ'
επανάληψη καταχι2ωηεί τον πνευματικό Διδάσ;ωλο: δεν α,ωί1νε τα
λ6γισ τοι•, τον ωτορρί;ττοι•ν. rπειδιj δεν τον αναγνωρίζουν, σταυρr.ίJ
νουν έναν Χριστ6.
Πόσοι από μας είναι ικανοί ν· αναγνωρίσουν ένu πρuγματιχά
ιερ6 πρόσωπο. που θα εμφανιιπεί ανάμεσά μu; χωρίς ετικέττα; Οι
ετικέπες �υτορεί να είναι πλαιπέ;. Για ν· αναγνωρίσουμε έναν άγιο,
πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα μα;. το οποίο πάλλετω αρμονιχά μαζί
του πρέπει να υπάρχει η ιχανότητα τη; ωτόχρισης. Αν αυτό λεί.ι-τει,
πιύς μπορούμε να επωφεληθούμε απ6 ένα Διδάσ;ωλο:
Ένας Γκουρού δεν μπορεί να βοηΟ11σει τον άνθρωπο που δεν
είναι έτοιμος να βοηθηθεί χαι μ6νον όταν ο μαθηηj; είναι έτοιμο;.
εμφανϊζεται ο Διδάσκαλος. Πρέπει να φωτίσετε την ψυχή, για να
μπορέσει να την ιδεί ο Διδάσχαλος.
Μετϊι.φρ. Σ. Χαλ.

«ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ»
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ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΟΥΓΚΩ

Ηθικά μηνύματα
Λίγα λόγια τοv μεταφραστή Μάρκου Ανγέρη:
Οι <<ΆΘΛΙΟΙ» Τον Βίκτωρα Ουγκώ είν' ένα βιβλίο, που γνώρισε
απίθανη σταδιοδρομία. Αγαπήθηκε όσο λίγα βιβλία στον κόσμο και
γνώρισε τη μεγαλύτερη διάδοση. Εκδόθηκε και εξακολουθεί να εκδι'
δεται σ' εκατομμύρια αντίτυπα και κατάκτησε τα πλατειά λαϊκά
στρώματα. Και τώρα ακόμα αποκρίνεται σε μερικές θεμελιακές κοι
νωνικές ανάγκες και σ' αιπjματα των μαζών (....)
Η ηθική δύναμη τον βιβλίον αναδίδει ένα φως, που δε θα σβήσει
γρ,jγορα.
Να μη φοβούμαστε ποτέ τους κλέφτες και τους φονιάδες. Αυτοί
'ναι οι εξωτερικοί κίνδυνοι, οι μικροί κίνδυνοι. Να φοβούμαστε
τους εαυτούς μας. Οι προλήψεις, να οι κλέ φτες, οι κακίες, να οι
φονιάδες. Οι μεγάλοι κίνδυνοι είναι μέσα μας. Τι σημασία έχει
εκείνο που φοβερίζει το κεφάλι μας ή τη σακκούλα μας; Να συλλο
γιζόμαστε αυτό που φοβερίζει την ψυχή μας.
Μέρος lυ, βιβλ. lo, 7.

***

... όλη η ζωή της ήταν μια σειρά από αγαθοεργίες, είχε χύσει στη
μορφή της μια ασπράδα κ' ένα φως και γηράζοντας, είχε αποκτήσει
αυτό που λένε ομορφιά της καλοσύνης.
***

Μέρος lo, βιβλ. lo, 1.

Η μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής είναι η βεβαιότητα πως σ' αγα
πούνε.
***

Μέρος Jo, βιβλ. 5ο, 4.

Το ιδανικό πρέπει :,ι.αι μ,--::ορεί κανείς να το αναπνέει, να μ,-τορεί
να το πίνει :,ι.u.ι να το τριΔει το ανθρι/Jπινο πνεύμα. Το ιδανικό έχει
το δικαίωμα να πει: «λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σόψα μου, πίετε
εξ αυτού πάντες, το13το εστί το αίμα μου. Η σοφία είναι αγία μετά-
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ληψη.
Μέρυς 2ο, βι(Jλ. 70,6.

Το ιδεώδες είνω το κορύφωμα της λογικής, όπως το ωραίο είναι
η κορυφή του αληθινού. Λαοί καλλιτέχνες είναι λαοί με συνέπεια
στη σκέψη τους. 1-1 αγάπη της αλήΟειu.ς είναι αγάπη στο φως. Γι'
αυτό η δάδα της Ευρώπης, δηλαδή του πολιτισμού, κρατήθηκε
πρώτα από τους , Ελληνες κι' αυτοί την πέρασαν στην Ιταλία, κι
αυτή την έδωσε στη Γαλλία. Θείοι λαοί, φωτοδότες, μεταδίδουν τη
λαμπάδα της ζωής.
ι'v!έρος 60. βιβλ. !ο, 20.

Προσέχετε πως στρέφεστε προς τους νεκρούς. Μη συλλογίζεστε
αυτό που σ11πεται. Κοιτάτε προσεκτικά. Θα ιδείτε το ζωντανό φως
του πολυαγαπημένοι� σας νεκρού μέσα στα βάθη τ' ουρανού.
***

Μfρος !ο, βιβλ. !ο, 4.

Έχουμε τη γνώμη, πως αν οι ψυχές ήταν ορατές στα μάτια,
θάβλεπε κανείς κυθαρά κάτι πολι1 περίεργο· θάβλεπε δηλαδή πως ο
κάθε άνθρωπος. έχει ομοιότητες με κάποιο ζώο. Από το στρείδι έως
τον αετό κι' από το χοίρο έως την τίγρη, όλα τα κτήνη βρίσκονται
μέσα στους ανΟρώπους, ένα σε καθέναν, κάποτε πολλά μαζί σ·
έναν.
Τα κτήνη είναι οι μορφές από τις κακίες και τις αρετές μας.
Αποτελούν τα ζωντανά είδωλα των ψυχών μας, που γυρνούν μπρο
στά στα μάτια μας. Ο Θεός τα δείχνει στους ανθρώπους για να τους
βάλει σε σκέψεις.
***

Μέρος /ο, βιβλ. 5υ, 5.

Δεν υπάρχει μικρό ψέμα. Όποιος ψεύδεται, ψεύδεται ολοΥ.λη
ρωτικά.
Το ψέμα είναι η όψη η δαιμοvικ11- Ο Σατανάς έχει δυο ονόματα,
λέγεται Σατανάς και ψέμα.
***

Μέρος !ο, βιβλ. 7ο, 2.

Για να γίνει κανείς άγιος μπροστά στο Θεό, ανάγκη είναι να
γίνει άτιμος στα μάτια των ανθρώπων! ...

***
Όλοι έχουμε μια κοινή μάνα, τη γη.

Μέρος !ο, βιβλ. 7υ, 3.
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***

Μέρος !ο. βιβλ. 80, 5.

Η φιλοσοφία είναι το μιχροσκόπιο της σκέψης. Δεν της ξεφεύγει
τίJ-τοτε.

***

Μέρος 60, βιβλ. 2ο, 2.

(Ο ήρωας Γιάwης Αγιάννης μιλάει σε δύο ερωτεvμέvους νέους:)

Ζήστε ευτυχισμένοι, ζήστε στον ουρανό· γενήτε ο άγγελος ενός
αγγέλου, ζήστε μέσα στον 11λιο, φροντίζετε να ευχαριστείτε ο ένας
τον άλλο ( ... ) Να είστε αγαπημένοι πάντα. Μόνο αυτό υπάρχει στον
κόσμο: η αγάπη.

***

Μέρος 3ο, βιβλ. 7ο, 1 και 5

Κάθε μίσος φεύγει από την καρδιά σιγά - σιγά. όσο περσότερο
φως μπαίνει στο πνεύμα.

***

Μέρος 3ο, βιβλ. 5ο, 3.

Έχουμε ένα χαθήχον: να χαλλιεργούμε την ανθρώπινη ψυχή.

Μέρος 2ο, βιβλ. 7ο, 5.
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Συστάσεις του Πυθαγόρα
προς τους μαθητές του
Του ιιειίινηοτσu Διι�άοκαλοu ΛvτuJνιου Αι�ρωvόπουλου

Κατά τον Πορφύριον ο ΠυΟαγόρας συνίστα προς τους μαθητάς
του να δίδουν προσοχήν εις bύο στιγμάς του ημερήσιου βίου. Ότε
μετέβαιναν προς ύπνον κω ότε ηγείροvτο εκ τη; κλίνης, διότι και
εις τας δύο αυτάς στιγμά; 11το σχόπιμον να εξετάζουν, αφ' ενός μrν
τας πράξεις αυτών τη; ημέρα; και αφ' π{ρου να σχηματίζουν πρό
γραμμα του ημερήσιου βίου.
Και είναι γνωστά τα ερωη1ματα τα οποία έπρεπε να θέτουν ει;
την συνείδησίν των «πη παρέβην, τι δ' έρεξα; τί μοι δέον ουχ ετελέ
σθη;»» (Τι κακό έκανα; Τι καλn έκανα; Τι καθήχον είχα να κάνω
και δεν το έκανα;)
Παρ11γγειλεν εις του; μαθητά; του να μην ομνήουv, εάν όμως
ελάμβαναν όρκον να εμμένουν εις αυτόν. Επίσης ότε ετέλουν
θυσίαν να μη προσέρχωvται με πολυτελή ενδύματα αλλά με καθαρά
και με καθαρόν σώμα, παρέχοντες απέναντι των θεcίη1 την ψυχ11v
των αγνει:> ουσαν χαι ωτέχουσαν πr.ιση; αδίκου πράξεως. Επίσης να
απέχουν υπό την φιλοδοξίαν, η οποία προκαλεί φθόνον και μίση
από τους άλλους. Να απέχουν από την συνομιλίαν μετά πολλών χαι
να χριύvται των αφροδισίων ματά φειδούς. Να ασzούν ζ11λον προ;
σώφρονα βίον και προς ανδρείαv και καρτερίαν.
Είναι γνωστόν, ότι ο Πυθαγόρας συνίστα αγνήν δίαιταν χαι την
αποχήν από χρέατος και κυάμων. Συνίστα δε όχι μόνον να απέχουν
των εμψύχων. αλλά και να μη πλησιάζουν τους σφαγείς, τους κυνη
γούς και του; κρεοπώλας.
Απηγόρευε τον φόvον των ζώων, διότι zαι ταύτα έχουν χοινόν
δικαίωμα επί της ζωή; με ημάς (... )
Οίνου έκαμον μετρίαν χρήσιν και ουχί ακράτου. Ιδεώδης δίαιτα
των Πυθαγορείων ήτο ελαφρά τροφή. Ω; ποτόν εχρησιμοποίουν
μόνον ύδωρ. διότι κατ· αυτόν τον τρόπον δημιουργείται υγεία του
σιύματος και καθαρότης της διανοίας.
Εις τον Πυθαγόραν αναφέρονται χαι τα εξής ρητά:
«Ζυγό11 μη ωrερβαιΊιει1 » δηλαδ11 ο άνθρωπος πρέπει να μη είναι
άδικος ουδέ πλεονέκτης.
«ιv!η το πυρ τη μαχαfρα σκαλε11ει11», το οποίον εσ11μαινε ότι δεν
πρέπει να εξερεθίζομεν τον οργιζόμενον.
1
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«Μη καρδίαv εσθίειv». Να μη λυπή τις εαυτόν αναιτίως.
«Μη επί χοίvικος καθέζεσθαι». Δεν πρέπει να ζ11 τις άνεργος.
«Μηδ' αποδημούντα επιστρέφεσθαι». Δεν πρέπει κανείς αποθν11 σκων να λυπήται διότι χάνει την ζωήν του.
<<Τας λεωφόρους μη βαδ(ςειv». Δια τούτου ημ.ι-τόδιζε να ακολουθ11
τις τας γνώμας των πολλών, αλλά μόνον των λογίων, των πεπαιδευ
μένων και των σοφών.
«Μηδέ χελιδόνας εν οικ{α δέχεσθαι». Δεν πρέπει να έχη τις
συνοίκους ανθρώπους φλυάρους και ακρατείς κατά την γλώσσαν.
«ΦορτιΌv δε σvvατιθέναι μεν τοις βαστάζοvσιν, σvγκαθαιρε{ν δε
μη». Να βοηθώμεν μεν τους έχοντας ανάγκην, αλλά να διατηρώμεν
την ηρεμίαν μας.
«Θεών τε εικόνας εν δακτvλ(οις μη φορει'v». Όσα γνωρίζει τις
περί θεών να μη αποκαλύπτη προς τους τυχόντας και τους πολλούς.
«:Σποvδάς τε ποιείσθαι τοις θεο(ς κατά το ους των εκπωμάτωv».
Να τιμά τις και υμνή τους θεούς μετά μουσικής, διότι αύτη γίνεται
ακουστή υπ' αυτών.
«Απαιδευσία πάντων των παθών μήτηρ· το δε πεπαιδεύσθαι ουκ
εκ πολυμαθει'ας λόγων αναλήψει, εν u.πα)JΔξει c)ε των φ13σει παθών
θεωρείται». Η απαιδευσία είναι η μήτηρ όλων των παθών. Το να
είναι δε ένας πεπαιδευμένος, δεν προέρχεται από πολυμάθειαν
γνό)σεων, αλλά τούτο είναι η απαλλαγή από των παθών.
«:Άγρυπνος έσο κατά νουν, συγγενής γαρ του αληθινού θανάτου ο
περί τούτον 13πνος». Έσο άγρυπνος χατά τον νουν. Διότι ο υπνος
του νου είναι συγγενής του αληθούς θανάτου.
«Ψυχής παν πάθος εις σωτηρ(αν αυτής πολεμιώτu.τον». Κάθε
πάθος της ψυχής είναι εχθρικόν δια την σωτηρίαν της.
«Τα επ(ποvα των ηδέων μάλλον ηγού σvντελείν εις την αρετήν».
Νόμιζε, ότι συντελούν εις την αρετήν περισσότερον τα κοπιώδη
παρά τα ευχάριστα.
«Πάντων δε μάλιστα ωσχύvεο σαυτόv». Από όλους περισσότερον
να εντρέπεσαι τον εαυτόν σου.
«Πυθαγόρας παρηγγύα, μη πυκνά τον άνθρωπον από του ανθρώ
που, μη δειv συνεχώς αφροδισιάζειν αιvιττόμεvος». Ο Πυθαγόρας
συνίστα να μη πλησιάζη συχνά ο άνθρωπος τον άνθρωπον, υπαινιτ
τόμενος να μη κάμνη συχνά χρήσιν των αφοδισίων.
(Απι5 το βιβλίο τυv «Αρχαίοι Έ}J.ηνες Φι}Δοοφοι» Αθήνα, 197/, υr.λ. /5Η - 159,
200 - 201).
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Ο Άλμπερτ Σβάϊτσερ και η ηθική ζωή
Στις 4 Σεπτεμβρίου 1965 πέθανε σε ηλικία 91 ετάJν ο μεγάλος
ανθρωπιστής Άλμπερτ Σβάϊτσερ, ο οποίος - καθηγητής σcο πανεπι
στήμιο του Στρασβούργου, κάτοχος τεσσάρων διδακτορικών διπλω
μάτων, μουσικός, θεολόγος, φιλόσοφος, βραβείο Νόμπελ - είχε
εγκαταλείψει την Ευρώπη κω γενικότερα τον λευκό πολιτισμό, γιu
να αφιερώσει την ζωή του ως τον θάνατο στην υπηρεσίu των μαύ
ρων ασΟενών της Αφρικής ιδρύοντας ένα πρωτότυπο νοσοκομείο
στο Λαμπαρενέ, κοντά στον Ισημερινό, κοντά στην ζούγκλα του
Μεγάλου Παρθένου Δάσους.
Σ' όλο τον κόσμο μίλησαν για την απώλεια. Με τον θάνατο του
Άλμπερτ Σβάϊτσερ- ανέφερε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου- ο
κόσμος απ(ύλεσε μία πραγματική διεθνή προσωπικότητα, η οποία
επί μία και πλέον πεντηκονταετία μας εδίδαξε δια της ζωής της και
της εργασίας της ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρηjτως φυλής, είναι

αδελφοί και τέκνα του Θεού". Πόσο απέχη η αναγνώρισει αξιών
σ11μερα!

Η Βασίλησσα [λισάβετ απηύθyνε μήνυμα συ�ιπάθειας προς τη
θυγατέρα του Σβάϊτσερ δια του οποίου τονίζει ότι " ο ανθρωπισμός
του εκλιπόντος θα ε�ιπνέει την γενεά μας ως και τας μελλοντικάς
γενεάς".
Ο πρόεδρο; τότε Ντε Γκώλ και η γαλλικ�i κυβέρνησις απέστει
λαν συλλυπηηiριο μήνυμα τονίζοντας ότι ο εκλιπών "είναι άξιο; της
λαϊκής ευγνωμοσύνης. διότι κατεπολέμησε τις ασθένειες και άλλα
δεινά των συνανθρώπων του με σπάνια δραστηριότητα και πίστη.
Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας εδήλωσε ότι ο Άλ�ιπερτ
Σβάϊτσερ «απετέλεσε παράδειγμα για όλους εκείνους οι οποίοι
εργάζονται με σκοπό να βοηθ�iσουν τις χώρε; που αναπτύσσονται».
Ο τότε καγκελλάριος Αντενάουερ εδ�μωσεν ότι «ο Σβάϊτσερ
υπήρξε ακτίς φωτός εν μέσω σκότους και ότι ενώ η εποχή μας είναι
πλ�iρης εχθρότητας και μίσοι•ς. ο εκλιπών απετέλεσε το φως της
αγάπης».
Απεκλήθη άγιος. Δεν 11ταν υπερβολrj. Έδωσε όλη τη ζωή του
στον πλησίον. Το κ�iρυγμά του �jταν ένα: Η ηθική ζωή, διαποτισμέ
νη από την αγάπη και από την θυσία.

«Για μένα - έλεγε ο Σβάϊτσερ - η ηθικ�i δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ο σεβασμός προς τη ζω�i. Ο σεβασμός γι· αυτή, μου παρέχει
την θεμελιιύδη αρχ�j μου περί της ηθικ�iς. και συγκεzριμ ένα ότι το
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Καλό συνίσταται εις την διατήρηση, υποστήριξη και υπερτίμηση της
ζωής και ότι το να καταστρέφεις, να βλάπτεις ή να εμ.,ι:οδίζεις την
ζωή είναι το Κακό.
Η ιδέα ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ευνοηθούν κάποτε με
το να χαταστούν ελεύθεροι από τις ευθύνες της αυτοθυσίας ως
άνθρωποι προς ανθρώπους είναι τελείως ξένη προς την ηθικ11 του
σεβασμού για την ζωή. Η τελευταία αυτ11 απαιτεί όπως κατά τον ένα
ή άλλον τρόπο θα πρέπει όλοι μας να ζούμε ως άνθρωποι για τους
ανθρώπους. Συνεπώς, ερεύνα και φρόντισε να ιδείς εάν υπάρχει
χάποιο μέρος για επενδύσεις, για να τοποθετήσεις την ανθρωπιά
σου».
Και έλεγε αχόμη: «Όποιος παραδέχεται πως η ιδέα της αγάπης
είναι η ακτίνα του πνευματικού φωτός που μας έρχεται από το
υπερπέραν, εκείνος παύει να απαιτεί από την θρησκεία να του
προσφέρει την πλήρη γνώση του υπερφυσικού)). Και τότε ασχολεί

ται με τα μεγάλα προβλήματα: «Τί είναι χακό στον χόσμο; Πώς η
θέληση για δημιουργία χαι η θέληση για αγάπη δεν είναι ένα και το
αυτό πράγμα; Ποια είναι η αλληλοεξάρτηση πνευματιχής και υλικής
ζωής; Και πώς συμβαίνει, ενώ η ζωή μας είναι περαστική, νάναι και
αιώνια;». Μπορεί όμως χανείς να αφήσει στην ϊικρη όλα αυτά τα
προβλήματα. Με την γνώση της εν Θεώ πνευματιχής του ύπαρξης,
χάρη στην αγάπη, έχει στην διάθεσή του χάτι το απαραίτητο: «Η
αγάπη ποτέ δεν σφάλλει», λέγει ο άγιος Παύλος».
Εργαζόταν με αισιοδοξία. «Εκείνος - έλεγε - που εργάζεται για
την προσωπιχή του τελειοποίηση, δεν κινδυνεύει να δει την εξαφά
νιση των ιδανιχών του. Νοιώθει να πραγματοποι11ται μέσα του η
δύναμη αυτών των ιδεών - δυνάμεων του αληθινού χαι του καλού.
Εάν τα αποτελέσματα της δράσης που ήθελε να εχδηλώση εξω
τεριχά είναι ανεπαρχή, χατά τη γνόJμη του, τότε δεν αγνοεί πια, ότι
η δράση του είναι ανάλογη με τον βαθμό της εσωτεριχής του τελειο
ποίησης, με τη διαφορά μόνον ότι το αποτέλεσμα δεν προέκυψε ή
δεν εχδηλώθηχε αχόμη. Η δύναμη όταν υπάρχει ενεργεί. Καμιά
αχτίνα του ήλιου δεν χάνεται, η πρασινάδα όμως που ζωντανεύει
χρειάζεται χαιρό για να φυτρόJσει χαι δεν είναι πάντα γραμμένο
από τη μοίρα να δει ο σπορέας τον θερισμό. Κάθε γόνιμη δράση
είναι έργο πίστης... »
Αχόμα είχε πει:
«Εχείνος που με εντυπωσίασε στη ζωή μου είναι ο Πλάτων. Στη
σειρά έρχονται οι στωιχοί, προ πάντων αυτοί της τελευταίας ελλη
νορωμαϊχής εποχής, με τα ανθρωπιστιzά τους ιδεό)δη ( ... )
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Από τη φιλοσοφίu με απuσχόλησε κυρίως η ηUιΥ.ή. Πάλεψ(1 ενά
ντιu στην απλή ηθική, που δεν uσχολείται πuρά με την κuλυσύνη
και την ευσπλuχνίu προς τους <1vUρώπους και αγωνίστηκu. για την
πλήρη ηθική, που μας υποχρεώνει να είμαστε καλοί και σπλαχνι
κοί απέναντι σε όλα τα όντα».

Το χρονικό της κηδείας του Κωστή
Παλαμά στα χρόνια της κατοχής
, Εξαρση ελευθερίας του υποδουλομένου λαού
Του ισιίιvηστου λογοτέχνη Γιώργου Θεοτωαi

Τcι φοβερϊι αυτά χρόνιu. που ζιi σuμε ωτομόνωσαν την κά(:Jε
γωνιά της Ελλάδας, την έκλεισαν στον εu.υτό της και την εμπόδισαν
ακόμα και να πληροφορηθεί με κάποια ακρίβεια τι συνέβαινε στη
γειτονικ1i της ελληνική περιοχ1i. Έγιναν, σε χίλια σημεία του τόπου
μας, γεγονότα συνταραχτικά που αναστάτωσαν τη ζωή χιλιάδων
ανθριύπων και που εμείς στην Αθήνα τα u.γνοούσαμε σχεδόν ολότε
λα, ενιύ, εξάλλου, η επιιρχία ελάχιστα γνωρίζει το δράμα της πρω
τεί�ουσας. Θα περάσει καιρός ως ότου ανταλλαγούν Υ.αι συγχωνευ
τούν σε μιαν ενιαία συνείδηση τα βιώματα κι οι αναμνήσεις των
χωρισμένων παιδιών της Ελλάδας που, σιγά - σιγά. ξαναβρίσκονται.
Ένα γεγονός που ξαφνικά. μέσα στο ζόφο της δι.ι-τλή; εχθρικής
κατοχ�iς, ηλέκτρισε την ατμ όσφαι ρα της Αθ11νας και ξεσήκωσε την
ψυχή της σ' ένα θαυμάσιο ξέσπασμα ομαδιΥ.ιiς έ=.αρσης και πίστης
ιjταν η κ ηδεία του Κωστή Παλαμά. Ο θάνατός του είταν
φυσιολογικός δεν είχε καμιά συνάρτηση με την πολεμική κατάστα
ση. Και. ωcπόσο. το λείψανο του εθνικού ποιηηi φάνταζε τότε. στα
μάτια μας, σαν εντονώτατο έμβλημα της εθνικ11ς μας αντίστασης και
της μεγάλης κοιν1iς μας λαχτάρας της ελευθερίας.
Στις 27 Φεβρουαρίου 1943. το πρωt. μά θαμε πως ο Παλαμάς είχε
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πεθάνει την προηγούμενη νύχτα, σε ηλικία ογδόντα τεσσάρω
χρονώ. Το μεσημέρι π11γα στο σπίτι του, στην Πλάκα. κι είδα το
νεκρό που τον είχαν ξαπλωμένο σ' ένα ντιβάνι, στη μικρ11 του
βιβλιοθήκη. Ήταν ντυμένος στα μαύρα και σκεπασμένος με ανθι
σμένα zλαδιά αμυγδαλιάς. Ήταν. θα έλεγε κανείς. ακόμα μικρότε
ρος απ' ό.τι τον ξέραμε, σαν τα λείψανα των αγίων. Στην κάμαρα
αυτή σταότανε μόνος του ο Στράτης Μυριβ11λης που, μόλις μ.ι-τήκα,
γύρισε και μου εί.ι-τε:«Κοίταξε τη γλύκα που έχει αυτό το πρόσωπο!»
Κι ήταν πράγματι εξαιρετιzά γλυzιά η μορφ11 του, γεμάτη απέραντη
πατρική αγάπη. Το απόγευμα ένιωσα την ανάγκη να ξαναπάω να
την ξαναδώ. Έμεινα τότε κάμποση ώρα, με τον Κατσίμπαλη και
άλλους φίλους. Είχαν ανάψει κεριά κοντά στο νεκρό, χωρίς άλλο
φως. Νόμιζες πως έβλεπες μπροστά σου πεθαμένο μισόν αιώνα
ελληνικής ζωής.
Εκεί, ο Παλαμάς. περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μου φάνη
zε Βυ�αντινός. βγαλμένος από τα βάθη του βυζαντινού Μεσαίωνα,
άνθρωπος της μεγάλης, της πολύδοξης και σοφής Ρωμανίας. βαθύ
τατα Βυζαντινός στο αίμα του και στην ψυχή του. στη φυλετική και
στην πνευματική του καταγωγή. Το πιστεύω σταθερά πως, ανεξάρ
τητα από την πολυμέρεια και τις αντιφάσεις του πνεύματός του, ο
zεντρικός, ο βαθύτερος πυρήνας της ποιητικ11ς του δημιο υργίας
ήταν βυζαντινός.
Το ίδιο εzε(νο απόγευμα, η Ναυσικά Παλαμά μου διηγήθηκε
ένα επεισόδιο που μου φαίνετε τu'>ρα χαρακτηριστι;,:ό. Δυό ώρες
πριν από το θάνατο, δηλαδή zατά τη μια μετά τα μεσάνυχτα, άκου
σε, μέσα στον ύπνο της, μια βυζαντινή ψαλμωδία. Ξύπνησε πήγε
στην zάμαρα του πατέρα της και τον ηύρε νυ ψέλνει κοιμισμένος.
Του μίλησε, μα δεν την ά;,:ουσε χι εξα;,:ολούθησε νυ ψέλνει.
Η κηδεία έγινε την Κυριαzή 215 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί,
στην αzλησία του Α 1εχροταφείου, όπου μαζειiτηχε πλήθος πολύ.
Χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασzηνός που μίλησε ωραία, με
πατριωτιzή συγ;,:ίνηση. Ύστερα, στάθηχε :,.οντά στο φέρετρο ο
Άγγελος Σιzελιανός ;,:αι· απάγγειλε το γνωστό του ποίημα: Ηχήστε
οι σάλπιγγες! που το είχε γράψει την προηγούμενη νύχτα. Το εί.ι-τε
με φωνή βροντερή, μέσα σε λυγμούς που έr1γαιναν απ' το πλήθος.
Ήταν σοβαρά άρρωστος zι οι γιατροί του του είχαν απαγορέψει
αυστηρά zάθε zούραση zαι zάθε έξοδο, μα χανείς δεν μ.ι-τορούσε να
τον πείσει να πειθαρχήσει στη σύστασή τους. Ένιωθε πως κάποιο
υ.νu'ηερο χρέος τον zυ.λούσε εzεί. Τρίτος μίλησε ο Σωτήρης Σχίπης,
απαγγέλλοντας ένα ποίημα που περιείzε στίzους πολύ τολμηροιiς
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και επικίνδυνους για τον ποιητή τους τη στιγμή εκείνη. Αξίζει να
σημειωθεί πως παρακολουθούσαν την κηδεία αντιπρόσωποι των
πρεσβειών της Γερμανίας και της Ιταλίας.
Σαν τελείωσε η (αολουθία, ο Σικελιανός απομάκρυνε τοι1ς
νεκροθάφτες και κάλεσε όσους ήταν κοντύτερα να σηκu)(Jουν το
φέρετρο, σηκιϊ>νοντας αυτός πρώτος. Τον είδα να πεl)νά κοντά μου
άσπρος και ονειροπαρμένος, σαν υπνοβάτης. Άκουσα τότε τη
Μαρίκα Κοτοπούλη να λέει: «Είναι ο Σικελιανός που θά[-\ει τον
Παλαμά!>, Κι αυτή η ιδέα την τάραζε, σαν να περιείχε ένα συγκλο
νιστικό συμβολισμό.
Ο τάφος, καθώς είναι γνωστό, βρίσκεται έξω από το παλαιό
νεκροταφείο, σε μέρος ανοιχτό, με θέα προς την ΑUήνα και την
Ακρόπολη. Ί-Ιταν όμορφη μέρα, ηλιόλουστη. Μαζπiτηκε αεί όλο το
πλ11Οος που ήταν στην εκκλησία, καθά>ς και το πλήθος που είχε μεί
νει απ' έξω, σι' διάφοl)α επίπεδα, ανάμεσα στα μ6ιηιαρα και στις
πρασινάδες, γωτί το κοιμητήρι, στο σημείο εκείνο, είναι σαν χ11ποι
κρεμαστοί.
Όταν τελείωσε η ταφri, ήρθαν στρατωJτες Γερμανοί και Ιταλοί
και κατάθεσαν στεφάνους, ενώ οι αντι πρόσωποι των πρεσβειάJν
τους χαιρετούσαν με τρόπο φασιστικό. Τότε, χωρίς χανένα σύνθη
μα, καμιά προηγούμενη συνεννόηση, όλο εκείνο το πλήθος άρχισε
να τραγοι•δά τον εθνικό ύμνο μ· ένα πάθος και μιαν ένταση, που δεν
φαντάζομαι κανείς που ψαν εχεί να τον άκουσε άλλη φορά στη ζωή
του να τραγουδιέται έτσι. Και σαν τελείωσε κι ο ύ μνος. από ;ταvτού
ακούστηκαν οι φωνές: «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η ελευθερία!». Κι
όλες αυτές οι αυθόθμητες πράξεις θαρρούσε κανείς πως υπακούανε
σ· έναν ποιητικό ρυθμό.
Κατεβ1jκαμε προς την σκλαβωμένη Αθήνα μας. που τη σχίαζαν
ωτ' την Ακρόπολη οι σημαίες των κατακτητών, με ψυχ1i περήφανη
και χαρούμενη. Νιώθαμε την Ελλάδα ελεύθερη και νικηφόρα. μέσα
στη συμφορά της. Τέτοια 11ταν η δύναμη του ποιητ�i που είχαμ ε
κηδέψει και που μας φαινότανε τώρα περισσότερο από πάντα
ζωντανός.
(Α.,(> τυ βιβλiυ τυι• «Πνευματική πυρεiα»ΑfJήνι1. !994, 3η π-:ι). «Ι:;στfο.»,σ. 200 -202).
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Το επικήδειο ποίημα που απήγγειλε
ο Άγγελος Σικελιανός
Ηχήστε οι σάλπιγγες!
Ηχήστε, οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρο., πέρα ως πέρα...
Βογκήστε, τύμπανο. πολέμου... Οι φοβερές
σημα(ες, ξεδιπλωθει'τε στον ο.έρο. 1
Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ε)J.άδα! Ένα βουνό
με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο κι ως την Όσσα,
κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό,
ποιόν κλε( τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα.;
Μα Εσύ, Λαέ, που τη φτωχ17 Σου τη μιλιά,
Ήρωας, την πήρε κσ.ι την 15ψωσε ως τ' αστέρια,
μεράσον τu;ρο. τη θεϊκή φεγγοβολιά
της τέλειας Δόξας Τον, ανασήκωσ' Τον στο. χέριu.
γιγάντειο φλάμπουρο, κι απάνω κι από μας
που τον υμνούμε, κu.ρ()ιά ανu.μμένη,
πες μ' ένu. μόνο ανσ.υο.σμόν: «ο Πσ.λαμάς!»,
ν' αντιβογκήσει τ' όνομά του η Οικουμένη'
Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
r�ον17στε σύγκορμη τη χώρu., π{ρα ως πέρα...
Βογκήστε, βούκινα πολέμου!... Οι ιερές
σημα[ες, ξεδιπλωθει'τε στον αέρu)
Σ' αυτό το φέρετρο u.κουμπά η E)JΔr)u.!,Ενας λu.ός,
σηκu;νοντας το. μάτια του, τη βλέπει·
κι ακέριος φλέγετσ.ι ως με τ' άδυτο ο Ναός,
κι από ψη}.6. νεφέλη Δόξο.ς Τόνε σκέπει...
Π πανωθέ μας, όπου ο 6.ρρητος πο.λμός
της ωωνιότητας u.στράφτει, ο.υηj την uΎρο.
Ορφέας, Ηράκλειτος, ΑιυχιJλος, Σολωμός,
την άγια δέχοντω ψυχή την τροπωοφόρα,

παν, u.φού το Έργο της θεμέλιωυε βαθιϊι.
υτ η γην u.unj με μιωι ιu 6θεη Σκέψη,
τοv τρισμο.κάριο τώρu. πάει ψηλϊι. τοv, Ιακχο
με τους (1θάνο.τους θεούς γιu. ιιο χορέψει...
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Ηχήυτε, οι σάλπιγγες... Κu.μπάvες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρu., πέ(!ιJ. ως π{(_)α. ..
Βόγγu., 1/u.ιάvu! Οι υημu.ι'ες οι φοβερfς,
στης Λεντεριriς ξε(�ιπλωθιΊΎι· τοv (1.fρr.1. 1

ΛΟΓΟΙ

ΣΟΦΟΙ

«Εκr-ίνον που πάντα εργάζεται εμψυχωμένος <.ιπό ευγεν1j ιδανι
κά, εκείνον fυtυρούμε νιι τον απολυτρώσουμε».
ΙΚΑ!Ίλ (rl;τιί τω, ψιιλμιί των Αiγι'λω�,, ιίτι{ν ι.ι.νιβ<iζυι'V τον Φιίοι•ιπ στο χvι
<πιανι%ιί παψiι)ι,υυ)

Ο χαμ6ς, αδέλφιu., είνω μεγάλος ο Θε6ς όμως είναι μεγαλύτε
ρος.
Λιiγος τοι• ΚολοΥ.οτρυJνη μπιΊ. το θάνατο τοι• Κι.ι.!_!ι.ι.ϊu%rΊ.%η
(Απύ άρθρο τυι• Κ. Ι Ιυ.λαμά στο πι-ρ. «Κ11ρ1Q%1ί του ι·λι-υΟι'ρου Βιίμrιτος», 27-3/1)27)

***

Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι «ειρ1jνη ψυzής». ενu)
η οργ1j «ταρcιχ1j καρδιάς». τότε οπωσδ1jποτε τίποτε άλλο δεν εμπο
δίζει την παροι•σίcι του Αγίου Πνεύματος μέσα μα; όσο ο θυμό;.
***

Ιwϊιvνη τοι• Σι11ιιiτη {«Κλι:ιωξ», //, 16)

Το καλύτερο μέσο για να ματαιώσει κανείς ένα σχέδιο. είναι να
μιλεί γι· αυτό συχνά.
ΓΚΑΙΊΈ («f:,'χλεκτικυ.i σνγγένειω», μπαφρ. Ρ. Γρυ,τιiρη, Αθιίν(.Ι. /923, σελ. 18)

***

Ο πραγματικά μεγάλο; άνθρωπος είναι αυτός που κανένα δεν
διαφεντεύει χι' από κανένα δεν διαφεντεύεται.
ΚΑ_χ.,ιι,1 ΓΚJΜΠΡΑΝ ( /889- 1931, Σvρυcψερ1%Qνύς _ΙΙUΟΤ/%/ΟΤΙίς, από το έργο
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***

του «Άμμος κω Αφρ(5ς»).

Να μην έχεις γι· αφέντη παρά την θέλησή σου.

Βύρων (Φ. Πυλ(τη, «Εκλοyιί απι5 τυ έργο του», σελ. 232)

***

Η συναναστροφ11 με γυναίχες είναι το πρώτο στοιχείο του εξευ
γενισμού των ηθών.
ΓΚΑΠΛ' («Εκλε;,:τικω' συγγένειω» Ο.π.. σελ. 262)

***

Εχείνος που έχει zάποιο πνευματιχό χάρισμα χαι συμπαθεί
εzείνους που δεν το έχουν, με τη συμ.;ιάθεια φυλάγει το χάρισμα. Ο
αλαζόνας χαι υπερήφανος θα το χάσει από τους αλαζονικούς λογι
σμού; του.
Παπρικrί κειμενο (ι/>ιλοκαλ(α, Λ, σt·λ. 129, έκδ. « Τυ ;1t·ριβιίλι της Ι Ιαναγ(ας»)

***

Αν χάθε αzούσιο έχει την αιτία του από τα εχούσια χατά τη
Γραφή. χανείς δεν είναι τόσο πολύ εχθρός του ανθρώπου όσο ο
ίδιος ο εαυτός του.
Πατερικι5 κειίιενυ (Φιλυκαλ(ιι, Ο. π., Λ, σελ. 151)

***

Ίδιον των προχωρημένων στην αρετ�i είναι να υπομένουν γεν
ναία τι; ύβρεις. Ίδιον όμως των αγίων χαι των οσίων είναι να
παρέρχονται αβλαβu)ς τους επαίνους.

***

Ιωάν1ιη του 2-Ί�ιαί'"τη («Κλ(μαξ», ΚΛ /0)

Και θρόνο να σου προσφέρουν, ποτέ σου μην προδc!Jσεις την
αλήθεια.
Λι5ϊtΟ πο11 fγραψt· σ' fνα Λ//Jιιιιι ο Μππιίβπ,
(Κωστή/ Ιαλαμύ., «ΛJ.ληί.ογuαφι'α», Λ, σ. 206)
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ
ΤοιJ λογοτέχνη κυ.ι χuυνογράφου Πu.ύλnυ Νιuβιινu. ( 1866 - 1937)

Είχαμε κατοικήσει εκείνη τη χρονιά - εγυ) ήμουν μικρό πωδάκι
ακόμα και μόλις Uυμούμαι την παλιάν αυηi σκοτεινήν ιστορία κοντά σ' ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ί:::τσι τόλεγαν όλοι και γι' αυτό
μάλιστα πολλοί τα είχαν με τον πιη{,ρα μου, που, άνUρωπος με οιχο
γένεια και μικρά παιδιά, είχε αποφασίσει να χαθίσει στην έρημη
εκείνη γειτονιά κω δίπλα σ' ένα σπίτι ,ωταραμέvο.
- Χάθηκαν, χριστιανέ μου, τα σπίτια χω πήγες χω διάλεξες αυτό
εδώ; Δε συλλογίζεσω κω τα παιδιά σου, που καμιά νύχτα μπορεί
να τους κοπή το αίμα απ· την τρομάρα;
Ο πατέρας μου δεν πίστευε τα στοιχειά κω το μέρος του άρεσε,
γιατί 1iταvε αερικό, ήσυχο κω μαχρυά CXJ,' την π6λη.
- ΚαλtΊτερα, τους έλεγε, νάχω τα στοιχειά στη γειτονιά μου,
παρά κακσύς γειτόνους. Τα στοιχειά δεν πειράζουνε χανένα.
Μα από μέσα του, νομίζω, είχε μετανοιώσει χι αυτός, που μας
είχε φέρει σε τέτοια γειτονιά.
- Επί τέλους. γιιvαίχα - έλεγε στη μητέρα μου. που τον φορτωνό
ταν, κι αυτή - δεν το παντρευτήκαμε το σπίτι. Αν δεν μας αρέσει,
φεύγουμε την άλλη χρονιά.
Το σπίτι, που τόλεγαν στοιχειωμένο, 11τανε χρόνια ακατοίκητο.
Κανένας δεν αποφάσιζε να το πιάσει, μολονότι ο νοικοχύρης του
τόδινε όσα - όσα. Και χάρισμα θα τόδινε αχόμα για να του φύγει το
κακό το όνομα. Ούτε χάρισμα όμως το ήθελε κανείς. Ούτε ο φτωχό
τερος. Αγύρευτο να είναι τέτοιο σπίτι! ( ... )
Κάποια ημέρα - θυμούμαι - μια γρηά γειτόνισσα είχε διηγηθή
στη μητέρα μου, πώς εστοίχωσε το καταραμένο αυτό σπίτι. Γιατί δεν
ήταν. όπως έλεγε η γερόντισσα πάντα στοιχειωμένο. Οι πρώτοι, που
κάθισαν σ· αυτό το σπίτι, ήταν ένα νέο αντρόγυμο. Είχαν παντρευθή
από έρωτα. Και ζούσανε ευτυχισμένα, σαν ερωτευμένοι. Εχείνη
11τανε μια ξαvθ11 πεντάμορφη κοπέλλα κι εκείνος ένα μελαχροινό
παλικάρι. γεμάτο λεβεντιά και χάρη. Άλλον κανέναν δεν είχαν στο
σπίτι. παρά τη μικρότερη αδερφή της νέας γυναίχας, που έμενε
πάντα μαζί τους.
Η χαρά πλημμύριζε το ευτυχισμένο αυτό σπίτι. Ξυπνούσανε με
γέλια και πλάγιαζαν με τραγούδια. Κακό μάτι όμως μάτιασε, φαίνε-

174
ται, την ευτυχία τους. Όλα άλλαξαν άξαφνα μέσα στο ευτυχισμένο
αυτό σπίτι. Η παντρεμένη αδελφή χάθηκε άξαφνα απ· το σπίτι.
Είπαν. πως έφυγε βιαστικά να πάει στον τόπο της, όπου κινδύνευε ο
πατέρας της. Μα πέρασε καιρός και δεν είχε ξαναγυρίσει. Στο σπίτι
είχε μείνει ο άντρας με την χουνιάδα του. Μα σε λίγο αρρώστησε χι
αυτή. Άρχισε να μαραίνεται, σιγά - σιγά, σαν το όμορφο λουλούδι.
Και ένα φθινοπωριάτικο δείλι έκλεισε τα μάτια της. Και το κακό δε
σταμάτησε. Εκείνος τρελάθηκε. Μια ημέρα τον βγάλανε τρελό από
το σπίτι. Όλα τα χακά μαζεμένα. Και το σπίτι έκλεισε από τότε. για
να μη ξανανοίξει πια.
- Το κακό μάτι, η γλωσσοφαγιά ... είχε πει - θυμάμαι - η μητέρα
μου, αχούοντας τη θλιβερ11 ιστορία.
Μα η γερόντισσα κούνησε το κεφάλι της.
- Άκουσε τώρα ν· ακούσεις, κυρά μου ... εί.ιιε
Και άρχισε να της ανιστορεί μια φριχτή ιστορία. Την ιστορία του
καταραμένου σπιτιού, όπως είχε μαθευτή ύστερ' από χρόνια, στη
γειτονιά. Καθώς έλεγε την ιστορία της η γερόντισσα, σταματούσε
κάθε λίγο, έχανε το σταυρό της, χτυπούσε τα γόνατά της, μουρμού
ριζε ευχές και κατάρες και ξανάρχιζε πάλι. Δεν θυμάμαι πια όλα τα
λόγια της. όλα τα τρομαχτικά περιστατιχά, που ανιστορούσε.
Απάνω - κάτω όμως, όσο θυμάμαι, η αληθινή ιστορία του καταραμέ
νου σπιτιού ήταν αυτή:
Ο άντρας της ξανθής νέας είχε χτυπηθ11 από έναν αμαρτωλό
έρωτα. Είχε αγαπήσει την αδερφή της γυναίχας του. Και τον είχε
αγαπήσει χι αυτή. Κάποτε, απάνω στις κρυφές αγάπες τους, εκείνος
της εί.ιιε: «Όσο ζει η αδερφή σου στέκεται εμπόδιο στην αγάπη μας.
Δεν μπορ<!) να τη διύ'>ξω αυτή, να ... πάρω εσένα. Αν πεθάνει καμιά
φορά, θα πάρεις εσύ τη θέση της. Πώς μαθεύτηχαν όλ' αυτά δεν
έλεγr. η γερόντισσα. Μα έτσι ήταν. Σημαδιακά λόγια: «Αν πεθάνει
χαμιά φορά η αδερφή σου ... ». Εχείνη τόδεσε χόμπο. Και από τότε
της μ.πήχε ο πειρασμός να ξεχάνει την αδερφή της. Και τόχανε η
στρίγγλα.
Μια ημέρα, που ανάσερνε νερό απ' το πηγάδι η αδερφ11 της, να
ποτίσει τα λουλούδια της - το περιβόλι τότε ήταν γεμάτο από λου
λούδια - την έσπρωξε ξαφνικά από πίσω και την έρριξε στο πηγάδι.
Πάει. Δεν ξαναφάνηκε πια.
Μα δεν πρόφθασε η φόνισσα να χαρή τον αγαπημένο της. Η
σχοτωμένη βρυχολάχιασε χαι την κυνηγούσε μέσα στο σπίτι. Στον
ύπνο της χαι στον ξύπνο της, την έβλεπε μπροστύ. της. Πήγαινε ν'
αγ:ι.αλιάσει τον αγαπημένο της χι αγκάλιαζε το χρύο φάντασμα, που
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τη ν έσπρωχνε άγρια μακρυά του. Κι έπεφτε ξερή χάμω. Δε βάστα
ξε πολύν καιρό σ' αυτό το μαρτύριο. Έπεσ ε στο κρεβάτι και δεν
ξανασηκώΟηκε πια. Εκείνος τρελάθηκε απ' το κακό του. Κω τον
πήραν τρελό ωr' το σπίτι του. Αnό τότε έκλεισε και ρ11μαξε το κατα
ραμένο σπίτι. Μα η σκοτωμένη δε βρήκε τη ν η συχίu. της. ΚάΟε
νύχτα βγαίνει u.π' το πηγάδι, περνάει κάτω από τις κu.μάρες, που τις
έχουν πνίξει τα φύλλα του σκοτεινού κισσού, μπαίνει μέσα στο σπίτι
της, στο σπίτι, που ήτu.ν μια φορά vοικω:υρά του, κu.ι τριγυρίζει
μέσα στις άδειες κάμu.ρες, όπως την είδu.νι:, πολλές φορές, με τu.
μάτια τους u.πονύχτεροι διαβάτες.
Αυτ1i 1iταν. με λίγu. λόγιu., η ισορία του στοιχειωμένου σπιτιού,
όπως την είχε ανιστορ11σει στη μητέρα μου η εκωόχρονη γερόντισ
σα της γειτονιάς. , Ι Ιταvε τάχu. αληθιν1i ή την είχε πλάσει η φu.ντu.σίu.
των αλαφρ01iσκιωτων ανθρώπων; Δεν ι.υτορεί να το ξέρει κανείς.
Και κανείς όμως, ακόμα και τώρα, δεν μπορεί να μου βάλει απ· το
μυαλό μου, πως το σπίτι εκείνο ήταν στοιχι:ιωμένο ( ... )
(1/ιιιίλου Νιρβcίνu, Ίυ. ciπavτu, ouJ. «/Ίυβάνψ, Αθιjνu 1968, ιπλ. 53 - 56).

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΑΙΓΝΩΜΗΣ
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Επιστολή της )tννας Μπε'ζαντ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
The Theosoplιίst τον Οκτώβρη του 1928.
Αγαπητοί μου φίλοι
Μου ελέχθη ότι υπάρχει μια αύξουσα τάση στη Θεοσοφική
Εταιρεία του Λονδίνου να θεωρούμαι σαν ιερή προσωπικότητα,
πέραν γαι υπεράνω πάσης κριτικής. Ειλικρινώς αδυνατώ να πιστέ
ψω ότι διατυπό)θηκε μια τόσο παράλογη και επικίνδυνη άποψη, ή
ότι υπάρχουν άτομα που με ξέρουν τόσο λίγο, για να μη φαντάζο
νται ότι αν την πληροφορούμην, δεν θα την κατεδίκαζα αυστηρότα
τα. Ολίγα πρόσωπα υποστηρίζοντα και ενεργούντα βάσει μιας
τέτοιας θεωρίας, θα ήταν κίνδυνος για την Εταιρεία μας, κι' αν
ήσαν πολλά, θα οδηγούσαν την Εταιρεία στην καταστροφή.
Η ελευθερία γνώμης αποτελεί την αναπνοή ζωής της Εταιρείας.
Για την διατήρηση και την ανάπτυξη της Εταιρείας, απαιτείται η
πληρέστερη ελευθερία στην έκφραση γνωμών και η πληρέστερη
ελευθερία στην κριτική των γνωμών. Μια «ιθύνουσα
προσωπικότητα» - για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση της επο
χής - μπορεί να είναι πολλαπλώς χρήσιμη σ' ένα κίνημα, αλλά στη
Θεοσοφική Εταιρεία μια τέτοια προσωπικότητα θ' αγοραζόταν
πάρα πολύ ακριβά, αν επρόκειτο να πληρωθεί με την υποταγή της
ατομικής ελευθερίας σκέψης. Γι' αυτό η Εταιρεία θα ήταν ασφαλέ
στερη, αν δεν αριθμούσε στα μέλη της μια τέτοια προσωπικότητα.
Έχω υπογραμμίσει κατ' επανάληψη και έχω ενθαρρύνει την κρι
τική όλων των απόψεων, περιλαμβανομένων και των δικών μου.
Άλλως τε, όπως όλοι οι άνθρωποι, χι εγώ κάνω συχνά λάθη. Η
αποχή από την επισήμανση των λαθών μου θ' αποτελούσε κακή
υπηρεσία προς εμένα, γιατί θα με άφηνε στα λάθη μου. Θα προτιμή
σω να μην ξαναπώ λέξη, αν πρόκειται τα λόγια μου να γίνουν φίμω
τρο στις σκέψεις των άλλων. Σ' όλη μου τη ζωή προσπάθησα να
επωφεληθώ από τη σκληρότερη κριτική και δεν εννοώ να την απο
φύγω τώρα και να τελματωθό) σε αποκρυσταλλώσεις.
Επί πλέον, θεωρώ ότι θα υποσταθμίζετο αρνητικά η Θεοσοφία,
αν η ακατέργαστη γνώση μου εγίνετο μέτρο σκέψης για την κίνηση
και θα γινόμουν εμπόδιο της μελλοντικής προόδου. Σας παρακαλώ,
λοιπόν, αν αντιμετωπίζετε τέτοιες παράλογες ιδέες, να αντιστέκεστε
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προσωπικά και να τις αποστρέφεστε εξ ονόματός μου. Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη ζημιά για την Εταιρεία, ή για μένα από την ανοχή διά
δοσης τέτοιων ιδεών. Εξ' άλλου, διαδίδεται ότι ακολουθείται
κάποια τακτική εξοστρακισμού εναντίον εκείνων που δεν συμμερί
ζονται τις απόψεις μου. Αδυνατu'J να επιπλήξω ένα μέλος της
Εταιρείας, πιστεύοντας ότι προτείνει ή υποστηρίζει μια τέτοια πολι
τικ11. Είναι φανερό ότι 0' αποτελούσε αφόρητη τυραννία, στην οποί
αν δεν θα υπετάσσετο κανένας σεβόμενος τον εαυτό του.
Συγχωρείστε με για την ενόχληση να σας απασχολu'J με την τυπι
κή αποδοκιμασία μιας άποψης, η οποία είναι τόσο παράλογη, που
δεν θ' άξιζε να διωμευσθεί. Όμως, δε μ.πορu'J να την αγνοήσω, διότι
μου παρουσιάστηκε σαν γεγονός. Η Θεοσοφική Ετr�ιρεία είναι το
αντικείμενο της αγάπης μου και της υπηρεσίας μου, ενσαρκu')νει το
ιδανικό μου στο φυσικό πεδίο της ύπαρξής μου. Θα προτιμούσα να
γελοιοποιηθώ λογομαχόvτας μ' έναν ανεμόμυλο όπως θεωρώ αυτή
την ιδέα, παρά να διατρέξω τον ελάχιστο κίνδυνο ν' αφήσω χωρίς
αντίδραση μια μορφή προσωπολατρείας, που Οα ήταν μοιραία για
την Εταιρεία. Στη Θεοσοφική Εταιρεία δεν υπάρχουν ούτε ορθοδο
ξία, ούτε αιρέσεις. Η Εταιρεία μας είναι ένα σώμα σπουδαστι.όν της
αλήθειας και η ευημερία της έγκειται στην δια111ρηση αυτού του
ιδανικού.

Η ΜΕΤΕΝΣΆΡΚΩΣΗ
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Του Χαράλαμπου Μπάρακλη

Η διαφορετι;-:ή ειμαρμένη των ανθρώπων νομίζεται ότι είναι
συμ_,ιτωματι;-:11 και τυχαία ;-:αι ότι ξεφεύγει από την αρμονία Υ.αι τη
σοφία, που επι;-:ρατεί στη φύση. Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδέ
χονται την ύπαρξη ενός υπερτάτου πνεύματος, του Θεού και αποδί
δουν σ' αυτόν όλες τις αρετές ;-:αι μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό και
προβληματιζονται για το πώς συμβιβάζεται το θείο αυτό πνεύμα να
δίδει τόση διαφορετιΥ.11 μοίρα στους ανθρώπους. Πώς λειτουργεί η
ειμαρμένη των ανθρώπων Υ.αι με ποια κριτ11ρια;
Ο φιλόσοφος ΗράΥ.λειτος λέει ότι «ο χαρακτιίρας του ανθρώπου
δημιουργεί τη μοίρα τοv 1» και ο Σοφο;-:λής υποστηρίζει ότι «ο καλός
με τον κακό δεν έχουν ίδια μοίρα2». Τα θεία δηλαδ11 πνεύματα, που
ορίζουν την ειμαρμένη των ανθρώπων, ;-:ρίνουν ψυχές, που έχουν
ένα ήθος, ένα χαραΥ.η1ρα. Το ήθος όμως διαμορφώνεται στην
πράξη, που είναι η ζω11 που ζούμε. Επομένως οι ψυχές έχουν ζψπι
πάλι στη γη και από τον τρόπο της ζω11ς τους και τις ανάγ κες τους
για την εξέλιξή τους Υ.αθορίζεται η ειμαρμένη της νέας τους ζοη1ς.
Οι άνθρωποι όταν δεν εννοούν τη μετενσάρχωση, ερμηνειiουν
τα δυσάρεστα περιστατι;-:u της ζω11 ς, σαν τυχαία γεγονότα και χατα
λήγ ουν στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Δίας, ο υπέρ
τατος Θεός, στην «Οbύσσεια» του Όμηρου λέει: «Τι κρίμα να τα
βάζουν οι άνθρωποι με τους Οεούς. Γιατί ισχυρίζονται ότι από εμάς
τους βρίσκουν οι δυστυχίες τους, ενώ αυτοί οι (διοι με τις αδικίες τους
περνούν δυστυχίες, χωρίς να τους φτα(ει η μο(ρα τοvς 3 ». Ο
Ιπποχράτης, ο πατέρας της επιστημονιχής ιατριχ11ς, θεωρεί ορισμέ
νες ανίατες ασθένειες, που εξετάζει ως «Οεία Δίκη» και καταλήγο
ντας λέει: «ΚάΟε ένα όμως από αυτά τα φαινόμενα, έχει και τη φvσι
κ1f του αιτιολοy(α και τ(ποτα δε y(νεται χωρ(ς φυσικό αίτιο4,,
Υπάρχουν δηλαδή φυσιχά αίτια σε μία ανίατη ασθένεια, αλλcΊ.
δεν υπάρχει zαι μία τυχαία ψυχή, που Οα υποστεί τις συνέπειες
αυτών των αιτίων, αλλά μία συγχαριμένη που οφείλει να τις υπο
στεί. Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες δοΥ.ιμασίες, που θα συμ
βούν στη ζωή του ανθρCJ)που. Είνυ.ι προ;-:αθορισμένες στον ορισμένο
άνθρωπο να τις υποστεί ;-:αι που έχουν την αιτιότητα στην ιστορίυ
της ψυχής του. Ο στωιχός φιλόσοφος Μάρzος Αυρήλιος λέει: «'Οτι
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κι αν oov οvμβΕί, αυτό από πολύ καιρό προορι�όταv για οένα, και η
πΕριπλοκ,f των αιτίων ύφαινΕ πάντα τη δικιί οου ύπαρξη με το οvμ
βάν αvτό5».
Ο ανθολόγος Στοβαίος διέσωσε ένα απόσπασμα, που όπως λέει,
αποδίδεται στον ίδιο τον Σωκράτη. Λέει ότι "το να κατηγορείς τη
μοίρα oov για μια οvμφορά που οε βρ,fκε, είναι το ίδιο πράγμα μ'
εκείνον που κάνει δίκη οτοv ανταγωvιοτrf του, επειδrf νικ1fΟηκε ο' ένα
αθλητικό αγώνα 6". Ο Χριστός εξ11γησε στον Πψ)αλυτικό που τον
θεράπευσε, ότι η αιτία της αναπηρίας του ήταν αυτός ο ίδιος. Όπως
του είπε," μη-v αμαρτά-vεις πλέον, για -να μην σου ουμβεί κάτι χειρότε
ρο7".

Κάθε ψυχή προορίζεται να ζ11σει, μετά τη Γη, σ' ένα θείο κόσμο
υπέρτατης γαλ11νης και ευδωμονίας. Εκεί οδηγείται από τον φυσιχό
νόμο της εξέλιξης. Είναι το μετέπειτα στάδιό της. Αυτό θα συμβεί,
αφού προηγουμένως αποβάλλει τ' ανθρώπινα πύ.Οη χαι αναπτύξει
τις ύψιστες αρετές, που κοσμοί•ν κάθε τέλειο ύνΟρωπο. Με τις
κακίες του ο άνΟρωπος bεν προχωρεί στην εξέλιξή του.
Επανέρχεται στη γη και θερίζει ό,τι έσπειρε. Τους καρπούς δηλαδή
των έργων του. Ενόσω όμως θερίζει, ταυτόχρονα με τις σκέψεις και
τις πράξεις του σπέρνει και το μέλλον του.
Οι Μοίρες βοη{:)οί,ν τον άνθρωπο στην εξέλιξή του. Τον διδά
σκουν με τις bοκιμασίες, όταν παρεκλίνει, να πορF.ύετω σωστά.
"Ιlάθει μά0ος11" λέει ο Αισχύλος. Από τον πόνο βγαίνει η Γνιδση.
Το έργο της μεταμόρφωσης της ψυχ1iς σε φωτεινή ύπαρξη δεν
είναι μικρό. Είναι μακροχρόνιο. Μία ανθρώπινη ζω11 δεν επαρκεί.
Έρχεται κciΟε φορά ο {:)6νατος του σώματος. είτε από φυσική
φ{:)ορά, είτε από εξωτερικό αίτιο και διακόπτει την εξέλιξ1i τη;.
Απόχωρίζεται ωτ6 το σώμα η ψυχ1i με όσες αρετές κατόρθωσε να
αποκτήσει, αλλά και με όσα πάθη έχει ακόμα. Αυτά αποτελούν στη
νέα ενσάρκωση το υποσυνείδητό της.
Οι θείες Μοίρες. που καθορίζουν την ειμαρμένη των ανθρώπων.
είναι οι ιατροί των ψυχών της γης και ανάλογα με το τι υπολείπεται
σε κάθε μία για την προοδό της. της δίνουν και τα κατάλληλα φάρ
μακα. που είναι οι εναντιότητες και οι δοκιμασίες. Ο πόνος είναι
παιδαγωγός. Η ζω1i στη γη είναι το στάδιο καλλιέργιας της ψυχής,
που είτε βαδί ζει ασυνείδ ητα. είτε έχει αντιληφθεί την πραγματικό
τητα και προσπαθεί με τον αυτοέλεγχο να αυτοβελτιωθεί. Στην
περίπτωση των καλλιεργημένων ψυχών οι Μοίρες δίνουν zαι πειρα
σμούς και δυσκολίες και αθλ1iματα. για να εκδηλώσουν ηρωισμούς
και να σταθεροποι1jσουν τις αρετές του;. ώστε να φθάσουν γρηγο-
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ρότερα στη λυτρωσή τους α.ι-τό τον κόσμο της γης και την κακία των
ανθρώπων. Οι Ορφικοί εύχοντο μεταξύ τους "κύκλου τ' av λήξαι και
αvαπνεύσαι κακότητος 9" δηλαδή να τελειώσουν οι κύκλοι των
ενσαρκώσεων και να αναπνεύσουν α.ι-τό την κακότητα των ανθρώ
πων.
Στους Ευαγγελιστές με κάποια προσοχή διαφαίνεται η μετεν
σάρκωση. Στο κατά Ματθαίο ευαγγέλιο ερωτούν οι μαθητές του
Ιησού, εάν είναι αλήθεια όσα λέγονται ότι ο προφήτης Ηλίας θα
επανερχόταν στη γη. Ο Ιησούς απάντησε ότι: "ο Ηλίας ήδη ήλθε και
δεν τον αναγνώρισαν, αλλά του έκαναν ό,τι ήθελαν". Και συνεχίζει ο
Ματθαίος: "Τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι τους εμίλησε για τον
Ιωάννη τον ΒαπτιστήΙΟ". Δηλαδή ο βαπτιστής Ιωάννης ήταν σε προη
γούμενη ζωή του ο προφήτης Ηλίας.
Στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, οι μαθητές βλέποντας ένα εκ γεννε
τής τυφλό ερώτησαν τον Ιησού: "Διδάσκαλε, ποιός αμάρτησε, αυτός ή
οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός; 11". Για να ερωτήσουν αν
αμάρτησε ο ίδιος σημαίνει ότι οι μαθητές του Ιησού εγνώριζαν τη
μετενσάρκωση, γιατί πότε θα είχε αμαρτήσει αφού γεννήθηκε
τυφλός.
Ο Κωστής Παλαμάς σ' ένα ποιημά του 12 γράφει τους στίχους :
Διαβάτη, μην κλαις τη λιγόζωη Παρθένα,
κ 'εκείνη απ' της γης τη βαθιάν αγκαλιά
ξανά θα προβάλη (. .. )
τ' αρχαίο πουλάκι σε νέα φωλιά.
Ο Πλάτων γράφει με σαφήνεια για τη λειτουργία της μετενσάρ
κωσης σε διάφορα έργα του.
Στον «Φαίδωνα» λέει: «Αυτή η συζήτηση που τώρα θυμηθήκαμε
είναι παλιά, δηλαδή όη υπάρχουν οι ψυχές, και από εδώ πηγαίνουν
εκεί (στον Άδη) και πάλι εδώ επιστρέφουν. Από πουθενά αλλού δεν
γεννιούνται οι ζωντανοί, παρά από τους πεθαμένους13».
Στο ίδιο του έργο επανέρχεται: «Πράγματι γίνεται επαναφορά στη
ζωή και οι ζωντανοί γεννιούνται από τους πεθαμένους, και οι ψυχές
των πεθαμένων υπάρχουν, και οι μεν αγαθές είναι σε καλύτερη κατά
σταση, οι δε κακές σε χειρότερηΙ4».
Στον «Μένωνα» λέει: «Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη και
συμβαίνει, άλλοτε μεν va τελειώνει (τη συνεργασία της με το σώμα),
πράγμα που ως γνωστόν οι άνθρωποι το ονομάζουν θάνατο, άλλοτε να
ξαναγεννιέται, αλλά ποτέ δε χάνεται 15».
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Τέλος, στους «Νόμους» διαβάζουμε: «Η ψυχή πάντα συζεί άλλοτε
μ' ένα σώμα, κι άλλοτε με άλλο 16».
1. «Ηθος ανθρώπω δαιμωv» (Αvθολ. ΣτοβαιΌv ρΔ, 23)
2. ,<Αλλ' ουκ ο χρηστός τω κακώ λαχε(ν (σος» (Αντιγόνη, 520)
3. «Ω πόποι, οιΌv δη vu θεούς βροτοι' ωτιόωντυ.ι.
εξ ημέων γαρ φασι κακ' έμμεν(ll' οι δε και αυτο{
σφήσιν ατασθαλ(ησιν υπέρ μύρον άλγε' έχουσι,, (Α, 32 - 34)
4. «Εμο( δε και αυτώ δοκε( ταύτα τα πάθεu. θε(α εϊναι (...) έκαστον
δε αυτών έχει φ1Ίσιν την εωvτού και ουδέν άνευ φι.5υιος γ(νι-;ται». ( Περι'
Αέρων, Υδάτων, Τόπων, ΧΧ/1).
5. ,/Ο τι αν σοι σvμβαι'νη το1Ίτό σοι εξ αιώνος προκατασκευάζετο·
και η επιπλοκή των αιτ(ων σvνέκλωθε τήν τε σην vπόστασιν εξ ωδιΌv
και την τούτου σ11μβασιν» (Τα εις εαυτόν, Ι,ε).
6. «Ταυτόv έστιν εν γvμνικώ αγώνι ηττηθέντα ύβρεως όι'κην τω αντα
γωνιστή λαχε(ν και εν τω ζην νικώμF.νον υπό της τύχης εγκαλει'ν αυτή»
(Ανθ. Στοβ. ρΘ,9).
7. «μηκέτι αμάρτανε, (να μη χε(ρόν σοι τι γένηται» ( Ιωάννη ε, 14 - 15)
8. Αγαμέμνων 167
9. Εις τον Πμαιον Πλάτωνος, Ε'
10. «λέγω δε vμ(ν ότι Ηι'ας ήδη ,jλθε, και ουκ επέγνωσαν αυτόν, ιιλλ'
επο(ησαν εν αυτώ όσα ηθέλησαν· (...) τότε συνήκαν οι μαθητα{ ότι περ(
Ιωάννου τον βαπτιστού εfπεν αυτοϊς» (ιζ, 12 - 13).
11. «Ραββi, τις ήμαρτεν, 01Ίτος ή οι γονε(ς αυτού, (να τυφλός γεννη
θή;» (θ, 2).
12. Η ασάλευτη ζωή. «Για μια πεθαμένη».
13. «Παλαιός μεν ονν έστι τις λόγος, ον μεμνήμεθα, ως εισ(ν ενθέδε
αφικόμεναι εκει: και πάλιν γε δεύρο αφικνο15νται (...) ότι ουδαμόθεν
άλλοθεν γ(γνονται οι ζώντες rj εκ των τεθνεώτων». (70 C - D)
14.,<Άλλ' έστι τω όντι και το αναβιώσκεσθαι και εκ των τεθνεώτων
τους ζώντας γ(γνεσθαι και τας των τεθνεώτων ψνχάς ε(ναι, και ταις μεν
γ' αγαθα{ς έμειναν ε{ναι, ταις δε κακα{ς κάκιον» (72 D - Ε).
15. «Φασ{ γαρ την ψνχ1jν τον ανθρώπου ε{ναι αθάνατον, και τοτέ μεν
τελεντάν, ο δη αποθνήσκειν καλούσι, τοτέ δε πάλιν γ{γνεσθαι, απόλλν
σθαι δ' ουδέποτε» (81b)
16. ,<Αε{ ψυχή συντεταγμένη σώματι τοτέ μεν άλλω, τοτέ δε άλλω»
(903D).
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Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ ΣΕ ΠΕΖΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΑΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΑ
ΣΤΟΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
Μέσα σ' αυτά τα χρόνια τ· άχρωμα και τ· άχαρα που ζούμε, που
η ασκήμια σα μια πελώρια αράχνη, τ' απλώνει παντού τα σταχτερά
της πανιά χαι θολώνει την εμορφιά της ζω11ς, που όλα είναι πεζά
και επι.ι-τόλαια, πώς να μη στραφεί ο λογισμός μας στην παλιά, στην
ευαίσθητη εποχ11 μας, που τίποτα δεν μας ήταν αδιάφορο. που όλα
είχαν νόημα για μάς χι όλα τα προσέχαμε και τα ζυγίζαμε;
Αυτά σκεφτόμουνα, φεύγοντας ένα βράδυ από μια φιλολογική
απογευματιv11 που με είχαν προσκακλέσει.
Και μουσιχή περίφημη είχαμ· ακούσει, και τραγούδι, κι απαγγε
λίες εχλεχτών ποιημάτων. Το σπίτι ήταν πλούσια φωτισμένο. το
καλοριφέρ μάς άναβε τα μάγουλα, τα αρώματα μας έτερπαν την
όσφρηση. Δεν έλειπε η ευθυμία, μήτε το πνεύμα, έλειπε ο ψυχικός
σύνδεσμος. Κι έφευγα σα vu μην είχα λάβει μέρος σ' αυτή τη συγχέ
ντρωση, σκυμμένη και θλιβερή, χωρίς καμιά ξεχωριστ11 συγκίνηση.
Και τα θυμήθηκα πάλι τ· αλησμόνητα Σαββατόβραδα στο σπίτι του
Παλαμά.
'Ι-Ιμουν τότε έvu κορίτσι πολύ νέο, αχοινώνητο, άγριο σχεδόν.
Πουθενά δεν πήγαινα, τα γράμματα δεν τ' υγαπούσα, ήμουν πολύ
;ωκή μαθήτρια. Μόνο τα τραγούδια διάβαζα με απληστία, τα ένιω
θα, κι ήμουν μπασμένη στον κόσμο της ποίησης, σαν πρωτοδιάβασα
τον Παλαμά. Α χ! πώς χτυπούσε η κuρδιά μου όταν ένα
Σαββατόβραδο η αδερφή μου με πήρε μαζί της γιυ να γνωρίσω κι
εγώ τον Ποιητή. «Κοίτα να μην κάνεις πάλι σαν αγριοκάτσικο», μου
είπε. « Να μιλάς, όλοι uυτοί που θα ιbείς εκεί είναι άνθρωποι των
γραμμάτων. Άλλος γράφει διηγήμuτu, άλλος δράματu, άλλος ποιή
μuτα. Έχεις διαβάσει Ξενόπουλο χαι Καρzαβίτσυ. Ξέρεις uπόξω
τραγούδια του Μαλαχάση zαι του Πορφύρα. Θά 'χεις λοιπόν πολλά
vu πεις μαζί τους!».
Πολλά! Εμένα κόπψ.ε η πνοή μου πριν uvέβω καλά - καλά τη
στενόμαχρη σκάλα του σπιτιού!
Σαν μπήκαμε στο γραφείο του Ποιητή ήμουνu πuγωμένη. Με
συστήσανε. Δε φάνηκε να με πρόσεξε κυθόλου. Κuθότυν πίσω απ'

το γραφείο του με τα χέρια δι:τrλωμέvυ πϊιvω οτο οτήΟος. Τα :τrυκνϊι
του φρύδια του κρύβανε τα μάτια και μόνο όταν τύ-χαινε να τον
ενδιαφέρει η συζήτηση :που γινόταν, λϊιβαινε μέρος με πuθος, κυι
τότε η ματιά του καρφονιίηανε πύρινη και κατάτρωγε τους συνομη
λιτές με τη λάμψη και την επιβολή της. Μιλούσε μ' όλο το κορμί, που
λες και ψήλωνε ξαφνικά η φωνή του, Οερμή, βαΟιά, παλλόμενη, :πει
σματική πολλές φορές, γέμιζε το μικρό δωμάτιο, κι όλοι στον ή-χο
της σωπαίνανε μονομιάς. ΑληΟινrΊ, εκφραστιΥ.ότερο τόνο φωνής δεν
άκουσα ποτέ στη ζCJni μου. ΊΞκλεινε μέσα της όλες τις τρικυμίες,
τους πόνους, τ' ιιναγαλλιάuματυ και τις μυστικές λuχτϊι.ρΕς τοι1
Ποιητή. 'Ηταν μια φωνή δικ1i του. ψυχικ11.
Όμως πολλές φορ{; έ:τrεφτε σε βι1Οος και δε μιλσύσε καΟόλου
ολάκερη τη βραδιά. Τότε, Κ(L0ιίJς τον έβλι::τrα α,-τό μακριά, μου φαι
νόταν απρόσιτος, ανεξιχνίαστος, ένας βράχος α:π· ατσάλι. Cκεί γνιίJ
ρισα και το μακαρίτη το Γιcιννη Καμ:τrύση ( {να μελαχρινό νέο, μι:
κατάμαυρα φλογερά μάτια). τr1γαλε έV(! μικuοσκοπικό βιβλίο
κά:τrοτε α:τr' την τσέ:τrη του και μοι1 τό ' δειξε. Ί /ταν μω Γ�'ρμανική
συλλογή τ ραγου διών τοι1 Χάινε. με εικόνες. Μοι• {δειξε τη
Λορελάη, ποι• κυθότυν σ' ένα r1ρ6χο και χτένιζε τα ωQαία τη;
ξανθά μαλλιά. Μου μιλούοε κι r.βηχε. «Είστε ΚQUολοyημένος», του
εL-τα. έτσι για να πω κάτι. «Όχι, είμαι φΒισικός». μου απάντηιπ.
σαν αυτό να 11ταν το φι•σικότrρο πράγμα.
- «Θέλετε να σας απαγγείλω το τραγούδι της Λορελάης»; Του
λέω τότ' εγιίJ. γεμάτη πόνο yι' αυτό :που άκουσα.
- «Το ξέρεπ: Αχ' Θα μοι• διί)(Jετε τη μεγαλύπρη χαρα!».
Του το εί.πα σιγα - σιγά κι έβλεπα τα μάτια του να λϊιμπουν από
ευχαρίστηση.
- Τί άλλο ξέρετε: Απαyyέλνετε όπως Οα 11θελα να απαγγέλνω κι
εγιίJ. Πέστε μου και κάτι άλλο».
Κι άρχισα να λέω το «Ξύπνα. ξύπνα» του Παλαμά, που έγραψε
για το πεθαμένο του :παιδί.
Ο Καρκαβίτσα; που βρισκότανε εκεί κοντά χι cαουγε. τρέχει
στον Παλαμά. Σε λίγο έρχεται και με παρακαλεί εκ μέρους του
Ποι1�τ1i. να το ξανα:τrώ δυνατά για να τ· ακούσει και κείνος.
Θεέ μου. τί ψαν εr.είνη η αγωνία! Να σταθώ αεί στη μέση και
να με κοιτάζουν όλοι ... κι αν τα χάσω: αν ξεχάσω κανένα στίχο; Κι
όμως δε γινότανε αλλιώς. έπρεπε να το πω. και το είπα.
Τρεμάμενη γύρισα να τον κοιτάξω σαν τέλειωσα. Η αυλαία των
πυκνιίJν φρυδιών του είχε ανασηκωθεί και τα μεγάλα του μαύρα
μάτια με κοίταζαν τώρα. Δυο δάκρυα κυλούσαν α.ι-τ' αυτά στο πρό-
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σωπό του...
Μου έσφιξε το χέρι, όμως δε μου είπε τίποτα.
«Βουβάθηκ' ο Κωστής», άκουσα μόνο τη γυναίκα του να λέει,κι
εγώ βρισκόμουνα πια στον έβδομο ουρανό. Κι αληθινά, αν αγάπη
σα τόσο βαθιά την ποίηση, κι αν αξιώθηκα κάτι να της προσφέρω κι
εγώ, αν έδωσα μια τέτοια εξαιρετική προσοχή στη λεπτή τέχνη της
απαγγελίας, στη βουβή συγκίνησή του το χρωστάω. Σ' εκείνα τα δυο
δάκρυα του Ποιητή.
Και τα Σαββατόβραδα εξακολουθούσαν. Συζητήσεις, απαγγε
λίες, διαβάσματα. Ο Χατζόπουλος νευρικός και ευέξαπτος, ο
Πορφύρας σιωπηλός, αδύνατος, χλωμός, πάντα σαν έτοιμος να
σωριαστεί χάμω, ο Μαλακάσης γοητευτικός στην κουβέντα κι άλλο
τόσο στην απαγγελία των στίχων του. Πόσες φορές δεν τον άκουσα
να λέει και να ξαναλέει, κατά γενική απαίτηση, το «Δάσος» του:
Το δάσος που λαχτάριζες
ώσπου νάν το περάσεις,
τώρα να το ξεχάσεις,
διαβάτη αποσπερνέ!
Ω αλησμόνητες ώρες του αλησμόνητου σπιτιού! Με ποια ευλά
βεια μπαίναμε στο φτωχικό γραφείο! Ένας καναπές, λίγες καρέ
κλες, ελάχιστες εικόνες. Αριστερά απ' το παράθυρο του δρόμου
κρέμουνταν μια μεγάλη φωτογραφία του πεθαμένου του παιδιού,
που βρίσκεται πάντα εκεί, στην ίδια θέση.
Μια βιβλιοθήκη με βιβλία που ήταν λιγοστά κι αυτά εκείνο τον
καιρό, συμπλήρωνε την επίπλωση.
Ερχόντανε όλοι, πάντα οι ίδωι κάθε εβδομάδα.
Διαισθανόμουν πως όλοι τον ελάτρευαν μυστικά τον Ποιητή, κι
ήταν μια ψυχική ανάγκη τα Σαββατόβραδα εκείνα για τον καθένα.
Όσο για μένα, οι άλλες μέρες της εβδομάδας είχαν πάψει νά 'χουν
σημασία. Απ' την Παρασκευή άρχιζα να γιορτά.ζ ω. Το
Σαββατόβραδο έφτασε!
Και τώρα; Τί έγινε ο κύχλος αείνος των πιστών της οδού
Ασκληπιού; Αλίμονο! πόσοι λίγοι απομένουμε! Πρώτος χάθηκε ο
αξέχαστος Γιάννης Καμπύσης, μόλις είκοσι οχτcδ χρόνων. Ήταν ένα
γερό δραματικό ταλέντο, και συλλογίζομαι με άπειρη λύπη τα έργα
που θ' αποχτούσε η Ελληνική σκηνή, αν δε βιαζότανε τόσο να τον
πάρει ο Χάρος. Πάει κι ο Καρκαβίτσας, ο μεγάλος Καρκαβίτσας, ο
μεγαλύτερος Παπαδιαμάντης, ο Κώστας Χατζόπουλος, ο μουσικό-
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τατος ποιητής κι απαράμιλλος διηγηματογράφος και μεταφραστής,
και τώρα τελευταία ο γλυκύτατος Πορφύρας.
Μετριόμαστε στα δ άχτυλα τώρα οι ταχτικοί των
Σαββατόβραδων εκείνων του Παλαμά. Κι αυτοί που μένουν απο
τραβήχτηκαν. Κλεισμένος στο γραφείο του κι αθέατος ο αγαπητός
μου Ξενόπουλο ς . Ο Μαλακάσ ης σπάνια θυμίζει τον παλιό του
εαυτό, κι είναι τώρα νευρικός, γεμάτος, ανία. Έτσι κι οι άλλοι
εμείς.
Κάποιο δράμα παίζεται σω βάθη του καθενός μας, και σερνό
μαστε, τραγικές σκιές, ανάμεσα στο πλήθος των συγχρόνων.
Κι απάν' απ' όλα ο Παλαμάς, μαζί μας και πάντα μόνος, ξεχωρι
στός, ανεξιχνίαστος, με την αβυσσαλέα του ψυχή, με τα πύρινα
μάτια του, τέλεια χαμένα τώρα κάτω απ' την αυλαία των φρυδιών
του, στο ίδιο πάντα σπίτι, στο ίδιο γραφείο, που πλουτίστηκε από
τότε μόνο σε βιβλία - μα τόσο που αναγκάτηκε να θυσιάσει γι' αυτά
το ένα του παράθυρο - ζει μέσα στον κόσμο της φαντασίας του, και
δε ζητάει τίποτε άλλο παρά να τον αφήνουν ήσυχο να σκύβει απάν'
απ' τον ωκεανό των βιβλίων και των χαρτιών του, καιν' ακούει το
τραγούδι ν' αναβλύζει ολοένα από την τρίσβαθη, απ' την αστείρευτη
πηγή της ψυχής του.
Κάπου κάπου ακούμε μόνον, όχι πια τη φωνή του, αλλά τον αντί
λαλό της. Μα είναι ίδιος πάντα ο ήχος της μακρινής αυτής καμπά
νας για μας, που ξέρουμε να τον ακούμε.
Κι είν' ένα αγαθό απ' τα λίγα που μας απομένουν πια σ' αυτή την
άχαρη εποχ11 ...
(Μνρτιώτισσας Άπαντα, Fχδ. Α/νίn Re(/ιnan He/las, Αθήνα 1965, σελ. 295 298).
Μυρτιώτισσα (Δραχυπούλον Θεώνη), 1883 - 1968, μητέρα τον ηθοποιυύ
Γιώργου Παππά ( 1903 - 1958)
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ
1821 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
'Ένας τραγικός πατέρας

Όπως γράψαμε στο προηγο11μενο τεύχος. ο ποιηηjς Γιώργος
Ζαλοκώστας εθρήvησε το θάνατο επτu παιδιών του από τα εννέα
που έφερε στον κόσμο.
Το μικρό κα)J,ιτέχvημα που ακολοvθει: γεμάτο θλ(-ψη και πόνο,
το έγραψε το 1848 μετu το θάνατο του τέταρτου παιδιού του
Χρήστου.
Ο «Ιλισός»

Ο ΒΟΡΙΑΣ ΠΟΥ Τ' ΑΡΝΑΚΙΑ ΠΑΓΏΝΕΙ
Ήταν νύχτα εις την στέγη εβογγούσε
Ο βοριάς, και -ψιλό έπεφτε χιόνι,
Τι μεγάλο κακό να εμηνο11σε
Ο βοριάς που τ' αρνάκια παγώνει;
Μες στο σπ(τι μια χαροκαμμένη,
Μια μητι'ρα από πόνους γεμάτη,
Στου παιδιο11 της την ;ωύνια σκυμμένη
Δέκα νύχταις δεν έκλειγε μάτι.
Εfχε τρ(α παιδιά πεθαμμένα,
Αγγελούδια, λευκά. σαν τον κρ(νο,
Κ' ένα μόνον της έμεινεν, ένα,
Και στον τάφο %οντά ήταν % 'εκε(νο.
Το παιδf της με κλάμα εβογγο11σε
Ως να εζήταε το δόλιο βοήθεια,
Κ' η μητέρα σιμά του εθρηνο11σε
!,1ε λαχτάρα χτυπύJντας τu. στήθια.
Tu. γογγύσματα αε(νu. και οι θρήνοι
Επληγόναν βαθειά. την -ψυχή μου.

Σ15ντροφός μου η τu.λu.(πωρος εκε(νη,
Αχ, κu.ι το άρρωυτο ιjτον πu.ιΜ μου.
Στοv υπιτιο15 μου τη υτέγη ιβογγοι1υι
Ο βοριύ.ς, κu.ι ψιλr5 έπεφτε χιr5ιJΙ.
Αχ, μεγ(Ηο κυ.κό μου εμηνοιJυι
Ο βοριϊι.ς που τ' υ.ριJύ.Κι(J. πu.γώνιι.
Τον γιιι.τρr5 κu.θώς ε(()ε, ευηκώf}η
Σιι.ν τρελλή. Όλοι γ1;ρω ευωπu.ι'νω)·
Φλογερο( της ψυχής της οι πr5θοι
Με τu. λr5γι'u.π' το υτr5μu. της βγu.ι'νω).
«Ω, κu.κό που μ'ευρήκε μεγύ.λο!
Το πωδι' μου, Γωτρέ, το πu.ιδι' μου...
Έι)(J. τcvχω, ()EV μ 'έμεινεν r1λλο·
Σώυε μο1J το, κω Π(JQ ηjι) ψυχήι) μου."
Κι'ο γι(J.τρr5ς με τ(J. ,ΙΙ(iτω σκυμμ{ι)(J.
Πολλιjν ώρ(J. δει) ύ.νοιξε υτι1,ιι ο.
Τέλος πάντων - (J.χ, λr5γιιι. χ(J.μένu.
«Μη φοβύ.υω, της ε(πεν, u.κόμο.>,
Κ' εκομώθη πως θέλει JJ(J. υκι5ψη
Στο παιδί, και νιι. ιδή το υφυγμr5 του.
Ένα. δάκρυ επρουπάθα.ε να. κρ15ψη
Που κατέβ' εις τ' ωχρό πρόυωπό του.
Στου σπιτιού μα.ς τη στέγη εβοyyο15σε
Ο βοριύ.ς κu.ι ψιλό έπεφτε χιόνι,
Αχ, μεγάλο κοκό μος μηνοι5υε
Ο βοριάς που τ · (J.ρνάκιο Π(J.γώι11,:ι
Η μητέρα ποτέ δω,cρυυμένο
Του γιατρο15 νιι. μη JJΟtώυη το μύ.τι,
Ότα.ν έχη βαρειά ξαπλωμένο
Το παιδι' της σε πόνου κρεββάτι!
(Απαντα των νευrλλrίνwν κλασσικών. Γ Ζαλοκώστu ,Jl;rovτo", Εταιρε(ο ευηvι
κών σ,--τοL·όών, Αθήνο).
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Η βελτίωση του εαυτού μας
Τον μεγάλου ελληνιστή Ιωάννη Συκουτρή (1901 - 1937)
Η αξ{α μιας ιδέας ε{ναι τόσον μεγαλντέρα, όσον μας οδηγε{ μάλ
λον εις το να καλλιεργήσωμεν τον εαυτόν μας, παρ' όσον εις το να
διορθώσωμεν την κοινων(αν:
Η κοινωνία δύσκολα διορθώνεται και η ευθύνη μας δι' ό,τι είναι,
είναι πολύ μικροτέρα α;ι:ό την ευθύνην που έχομεν δια τον εαυτόν
μας. Άνανδρον όμως είναι να ζητούμεν να διορθώσωμεν τους
άλλους, προτού να έχωμεν βάλει χαν χέρι επάνω μας.
(/ωάwη Σvκοvτριj, «Μελέτω και άρθρω,, Αθήνα /956, σελ. 260)

Η αδελφοσύνη

Τον Βι'κτωρα Ουγκώ

-Τι καλός πυυ είσαι, δεν zαταφρονάς τον zαταφρονι:μένο. Με δέχεσαι
σπίτι σου, ανάβεις για μένα τις λαμπάδες σου.ΕγυΊ όμως δε σου έzρυψα από
πού έρχομαι zι' ούτε πως είμαι ένας τιποτένιος 1 •••
Ο επίσzοπος, zαUυ'Jς κα0όνταν κοντά του, αzούμ.πησε ελαφρά το χέρι του
στο δικό του.
-Θα μπορούσες και να μή μου πεις ποιος είσαι.Εδυ'J δεν είναι σπίτι
μου.Είναι σπίτι του Χριστού.Η πόρτα αυηj, δε ρωτάει εκέινον που μπαίνει ποιο
είναι το όνομά του, u)jiJ. ποιος είναι ό πόνος του.Υποφέρεις, πεινάς zαι διψάς,
λοιπόν, zαλυ'ις ήλUες. zαι μή με ευχαριστείς, μη λες πυΊς σε δέχομαι σπίτι
μου... Κανένας δω μέσα δε 1υιορεί να πει πως βρίσκεται σπίτι του, παρά μnνο
εκείνος που έχει ανάγκη από στέγη.Το λέω σε σένα τον περαστικό, για νιι το
ξέρεις: Εδυ'ι μέσα βρίσzεσι στο σπίτι σου περισσότερο χω από μενα τον ίδιο.
Όλα τούτα είναι δικά σου. Ποια ανάγκη να μάUω το όνομrί. σου; zω πριν μου
τυ πεις, έχεις ένα όνομα που τόξερα.
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Ο άλλος άνοιξε τα μάτια του μ' απορία.
-ΑλήUειu, ήξερες πιϊJς με λένε;
-Ναι, απάντησε ο επίσκοπος· λέγεσαι uδελφ<iς μου'
-Nu ΟΩυ πω παπά μου, φώναξε ο ξένος.Σu μπήκα εbu"; πείναγα πολύ. Είοω
όμως τόσΩ καλ<iς, που brv ξέρω πια τι έχω ... 1-1 πείνr1 μου πέρωιε' ...
{«Οι r1.θλιοι", Μ(r.ιος /ο,/Jιβλ.2ο, 3)

Η Φύση τα σπαταλά τα σπέρματα. Πά μ.π ολα τα σπέρματα μα λιγο
στοί οι καρποί. Δεν είν' έτσι, Γκαίτε; Δεν είν' έτσι, Gιιmblo\vicz;
Έτσι κ· εμείς να είμαστε. σαν τη μητέρα Φύση. Να σπέρνουμε αξέ
ταστα. Από τα σπέρματά μας :ποια θα καρποφορ11σουνε (χαι βέβαια
πολί� λίγη) να μην το ξετάζουμε.
Κωυτιίς Ι Ιαλιψ ύ.ς (/l;τuvτu, !Ους, "ι\ι!πι'ρης», σε).. 66).
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ΠΙ> ΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999
Είσοδος ελευθέρα - Ώρα 8μ.μ.
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ
4

Δευτέρα

5 Τρίτη
7 Πέμπn1

Κ. ΜΕιVΛΟΣ. Π. Αναγνώστου: Περί των εοωτερικιόν
εννοιών της Βίβλου.
Θ. Καφετζόπουλος: Μυστικ1j Δοξασία.
ΗΛΙΟΣ,
ΑΠΟΛΛΏΝ. Γ. Σιβρ1jς: Το παγzόσμιο πνευματικι5
πολίτευμα.

8

Παραοzευ�j ΑΛΚΥΩΝ.

]2 Τρίτη
14 Πέμ.,·πη
15
18
19
21
22
29

ΗΛΙΟΣ.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

Α. Κωοτοβαοίλη: Περί ψυχ1jς.
ΗριiJ Ζάραγκα: Τίμαιος - Κριτί(ις.
Χ. Καμαρωτάzης: Οι τρεις οzοποί της
Θευσοφιz1jς Εταιρείας.

Παρασκευή ΑΛΚΥΏΝ,
Κ. Ηλιάzης: Περί αγάπη; Ϊ.ί)'{ος.
13.
Καρzαντζός: Δημ1jτριος Γαλανός,
Δευτέρα
Κ. ΜΕΝΛΟΣ,
ο Ινδολόγος (Κ. Μελιοοαρ<>πουλου).
Τρίτη
ΗΛΙΟΣ.
Θ. Καφετζόπουλο;: Μυοτικ1j Δοξιιοίιι.
ΑΠΟΛΛΏΝ, Κ. Ιωαννίδου: Από τις Ινδιzές παραΠέμ.,τrη
Παρασzευή ΑΛΚΥΏΝ,
Παρασκευ1j ΑΛΚΥΏΝ,

δ<5σει; (μέρος Α').
Α. Κωστοβασίλη: Αίτιον και Αιτιατ6ν.
Συζψησις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Δευτέρα
2

Τρίτη

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, Κ. Γρηγοριάδης: Η <�ιπί.1j ;τροοωπιz6της
του ανUριiJπου.
ΗΛΙΟΣ,
ΗριiJ ΖcΊ.ραγzυ.: Εισαγωγή οτον
Νεοπi.ατωνιομί5.

4

Πέμ.,-ττη

5

Παρασκευή ΑΛΚΥΏΝ,

9

Τρίτη

ΑΡΤΕΜΙΣ,

ΗΛΙΟΣ.

Κ. Ιωαννίδου: Λπ6 τις 1νδι;ι.ές παραδόσεις (μέρος Β').
Α. ΚωστοβασΟ.η: Λv6λυσις Κυριακής
Προσευχής.
Θ. Κυ.φετζcSπουλο;: Μυστιzή Δοξαοίυ..

11

Πcμπτη

ΑΠΟΛΛΩΝ,

12 Παvuor.1· ι11i ΛΛΚΥΩ

11. Κίμυ;: 11 ύπul_)ςι; του Θωιί %<ι.τϊι την
φιλυουφίιι της Bεi'!r.ivω (μέ l_)ος Β' ) .

,

1'. 2:ι/Ιι>1i;: Κ(.ΗΟν<ψοι\ηι.11 ζω1j %ω
το ι\ηο του.

15 Διυτι\_Η�

Κ. ΜΙΞΛ/ΛΟ2:, 11. Λνι�γνι,Jοτου: 1 IΙ'l_)ί των ι'οωπιιι-ι.ι,ιν

16

Τρίτη

ΙΙΛ/02:,

Λνi'!l_)ι'ιι:; Μ<�ι>ίνο;: Σuμϊινοι.

1s

Πέμπτη

Α\ >ΊΊΞ.ΜΙΣ,

Χ. Κuμιψωτϊι%η;: Θt'ιΗΗ></ ίι� -ι.ω

1 ()

Ιl<φωικι:ιηi ΑΛΚΥΩΝ,

__')�,
25

πνοιι,ιν της !Jίjli.011•

Δl((I.O'(LOμ(); (μι'(_)ο:: Λ').
Τι_Jίτη

Πέμπτη

Δcυτι'vu

Κuιι nί:.ι\τιοι•λο;:

Θ.

ΛΠΟΛΛΩΝ,

Γ. 2:ιliιιij;: 11 αναζ1jτηοι:: του Θι,οοοφι-ι.οιί

26 Ιlιφιωκευ1j ΑΛΚΥΩΝ,
2<J

Λ. Κωοτοjiιωίλη: 1 Ιιl_)ί θωοοφίr�;.

ΙΙΛΙΟΣ,

Μ ι 1 οτι-ι.1i Δος<ωίr�.

li'>H,J<)ι>t•; (μι:' ι_> ο; Α').

Κ. Γιιηγοr_Η(tδη;: Οι_Η/ lΊ_,,; ;�(([ Οvψιομι\;.
Κ. ΜΕΛΛ02:, Κ. ΙΙί.ι<ί-ι.η;: /:μ;πi'!οΛ1i::. (-ι.οινι,Jνιολογι-ι.1i
%<Η <( ιλοοι Η/ ι% 1j :ψιωι'γγιοη)

30 Τι:ίτη

ΙΙΛ/02:,

Κ. Ιωιιννίi'!οι•: Οι Λγγιλοι οτα !Ι'(_)ίl Κείμι'ν<ι.

ΔΕΚΕΜΙJΙ> ΙΟΣ

2

Η. Κίμι<: 1 Ι ι;:τ<φξι; τοι• Θωιί %ατϊι την

Ιlι:'μπτη

φιλοοοψίιι ni:::13εδιίντα (μέρος Γ').
Ιlιψιωκευ1j .-\ ΛΚΥΩΝ,

Α Κωοτοβuυίί.η: Η <ψχαίu Ελληνική
Φιλουυφίu.

ϊ

7 Ί _,ίn1
() Ιlέμπn1
1υ ΙlαρuσκFυΙj
13

Δ f ι 1τι-\,u
Ί

14 Ί _,ίn1
16 Ιlι:'μπn1

ΙΙΛ/02:,

Θ. Κucrπζι5:τοι•λυ;: Μυοτικ1j Δοξuοίιι.

ΑnΟΛΛΩ

Γ. Σι/\_JΙj;: Η ανuζ1jτηοι; του Θεοuοφι-ι.0(1
lδι;ώδοι•; (μέuυ; 13').

ΑΛΚΥΩΝ,

Κ. Ηλι(ικη;: Η Ακ(_)ι\,τολι; των ΑΟψύ>ν.

Κ. !'νΙΕΛ ΛΟΣ. ΓΙ ..-\νuyνιίJοτοι•: Ιlειιί των εοωπ(__)ι%ιίιν
εννοιών ni;13ίβλου.
ΗΛΙΟΣ.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

1ιχ. Γρη'(ορίου: Το χειμι;ριν6 Ηί.ιοοτάσιο.
Χ. Καμαgωτ(ι-ι.η;: Θωσυφία κω Διu
λυγισμ<5; (μέρυ; Β}

17

Παραω:ευ1j ΑΛΚΥΩΝ,

Θ. Κuτοιψ�j;: Το -ι.οινωνικ<5 μοντέλο του
Κρισναμούρτι.

-------11

Μεταξύ μας

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

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ
Παρακαλούμε όπως α πο
στέλλετε με ταχυδρομική
επιταγή προς: Περιοδικόν
" Ι Λ Ι Σ Ο Σ "
ΒΟΥ Κ ΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25,
106 71, Αθήνα.
Ε πίσης αποστέλλετε με
τρα πεζική επιταγή μόνον
εις:
Θεοσοφική Εταιρεία,
Βουκουρεστίου 25, 106 71,
Αθήνα.

..,._1---

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣ ΟΥ
Ζάκυνθος:Παν.Βλαχόπουλος
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη
Ιωάννινα: Ελευθ. Τζομάκας
Κέρκυρα: Κάρολος Αγιούς
Λαμία: r. Μουτάφης
Λάρισα: Ισ. Φελλούς
Ναύπλιο: Χαρ. Μπάρακλης
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάκης
Ρόδος: Αντ.Βεργωτής
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος
Χανιά: Εμμ. Νοbαράκης
Κύπρος:
Αθαν. Παπαδόπουλος
Λ. Γρ. Αυξεντίου 29
Μέγαρο Δίπα 456
Τ. Τ. 602 1, Λάρνακα
Τηλ. 046545 Ι Ι (Οικίας)

Στοιχειοθεσία Εκτύπωση & βιβλιοδωίυ.:
Τ υποΚ ίνηση Α. Αλεξοπούλου
Σόλωνος 36, Κολωνάκι Αθήνα Ι 06 73
Τηλ. & Fax: 36 36 969 & 5726 760

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
Η Προιστορία τnc; αδελφότnτοc; των Ροδοσταύρων Αι μυστα
γωγικαι κατευθύνσειc; των Ροδοσταύρων · Κατnχnσιc; του
Μαθnτου · Κατnχnσιc; του Εταίρου · Κατnχnσιc; του Διδασκαλου
Αποσπάσματα των.
J. BRICAUO Το ιστορικόν τnc; Ροδοσταυρικnc; κινnσεωc; · Τα nερι
στυλια του Κορνnλιου Aypιnna .. Η MILITIA CRUCIFERA EVAN
GELICA. · Μιχαnλ MAYER FAMA και CONFESSIO. Χρυσόσταυροι
και Ροδοσταυροι. · Ηλιαc; ASHMOL και Τεκτονισμόc;. · Μαρτινέζ
ΟΕ PASQUALLY και οι REAU-CROIX. · SOCIETAS ROSICRUCIANA ΙΝ
ANGLIA. · Αυθεντικα και απόκρυφα Ροδοσταυρικά Τάγματα εν
Eupώnn και Αμερικr ϊ
PAPUS: Οι τεκτονικοί Βαθμοί · Προοδευτικn σύστασιc; των 330
του Σκωτικου Δόγματοc;. · Κλειc; των συμβ. βαθμων. · Maθnτnc;.
Εταιροc;. Διδάσκαλοc; · Προσθriκn των Ναϊτικών βαθμων - RAMSAY.
Το Δογμα τnc; Τελειοnοιnσεωc; · Το Σκωτικόν Δόγμα Αιτία υnάρ
ξεωc; των νέων αυτου βαθμων. · Φωτισμόc;. Αnοκατάστασιc;
Ερμnτισμοc; · Η περί Χιράμ nαραδοσιc; · Φυσικri · Ηθικri ·
Πνευματικri έννοια.
ΕΟ. ΒLΙΤΖ. Η ερμnτικn καταγωγn του βαθμού τnc; Βασιλικric;
Αψίδοc; του Δογματοc; τnc; Υόρκnc;.
BARON ΟΕ TSCHOUOY: Κατnχnσιc; ειc; τον βαθμόν του Αγνώστου
και Εξόχου Μαθnτού του Τάγματοc; του Ακτινοβολου Αστέροc;.
Κόμnτοc; Αλεξ. ΚΑΛΛΙΟΣΤΡΟ: Κατnχnσιc; ειc; τουc; τρειc; Βαθμούc;
του άρρενοc; Τεκτονισμού του Αιγυnτιακου Δόγματοc; · Αnολογια
του Καλλιόστρο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ταχυδρομικη Διευθυνση: Τ.0. 51 134,145 10 Κηφισια
Τηλεφωνο: (01) 86.63.591 Fax: (01) 62.50.513
http: users.otenet.gr tetrakty
e-maiι: tetrakty@otenet.gr

r-----------------------------------------------τ----------------,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
Η
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ιχωpίc έξοδα anooτoλric νια παpαγγελιεc συνολικιlc αξίαc άνω των 9.000 όpχ.>
Ο ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παπυς).................................................. ·········································2·200

□ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

(Αννυ Μπεζαντ).................................... .......... :.........1.700

ΟΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α. (Ροζέp ντε Πέν) .....................2.400

□ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Β. (Ροζέp ντε Πέν)..................... 2.700

ΟΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ. (Ροζέp ντε Πεν)......................3.600
[] Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ !Στέpγου Χpουσπ> ... ................................................2.500

□ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μπεpτου) ............................ .... ···································1·600
□ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεντιιπιτεp)....................................... 2.900
□ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (·οσβαλντ Βίpτ).......................................3.600
Γ.JΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ! Οσβαλντ Βιpτ) ·····················•············· ....3.500
[ το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ( Οσβαλντ Βιpτ)............... ..................4.700
[]ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Νο 16) (Π Γpάβι γγεp)..........

□ ΤΟ ΜΕΓΑ

. . ······ ··•·•··········•·········4.ΟΟΟ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ Α. (Η Βασιλική τέχνn) (Ελ.Λεβι)................. ....................1.600

[]ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Β. (Τα Μυστήρια των Ιεpοφαντών) (Ελ.Λεβί)...... .....2.500
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Ελιφάς Λεβι).............. ...... .... ·······················•·············· .. 1 800
Ο ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παπυς>..............................4.600
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
<Παπυς>...........

................. ....... ... ..

.. ..... .... ... 1 100

Γ 10 ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φp. Χάρτμαν).... ..

.3 200

Γ ΙΜΥΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ (Στέpγου Xpouσn>
[. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φpcιντς Χάpτιιαν>....

3.500
.. .2.000

ΓJΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ Σ. Λιουις)

.2.500

[JH ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ <Χ.Σ.Λιουις).. ... .....

3 200

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Μάνυ Τοιλοp)

.. 1 700
1 000

ECCE ΗΟΜΟ <Λουι Κλώντ ντε Σαιν Μοpτέν)
ι JO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε n

Μnλαβατσκυ) .....

1.300
900

Γ ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χένpυ Βcιν Ντάικ)

3.000

[] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ (Α.Σιννετ)...... ·• . ...
Γ J ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. .. . ....... . ..

.........

15000

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ
2.650

<Αφισα 50 χ 57 crn με συοκευασιcι>

Κόψτε ιn καλύτερα φωτοτυnriστε auτri τn σελίδα> και ταχυδρομείστε τnν συμnλnρωμένn με
τα στοιχεια σας και τα βιβλια που επιθυμείτε Μnορειτε εnίσnς να τnν στειλετε με fax ri
ιι 237)
απλά να μας τnλεφωνnσετε

Ονοματεπώνυμο
Οδός..

Αρ

............ Τnλέφωνο . ......
ΤΚ
. Πόλn

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνσn: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά
Τnλ.: 01-86 63 591, Fax: 01-62 50 513

L----------------------------------------------------------------

