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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία εἶναι μία μελλοντική Πολιτεία πού
προφητεύτηκε ἀπό τόν Πλούταρχο μέσα στά πλαίσια
τῶν Διδασκαλιῶν τοῦ Οὐρανοῦ, ὅπως αὐτές μεταδόθησαν στόν Πνευματιστικό Ὅμιλο Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον
Φῶς».
Ἡ ἐν λόγῳ Πολιτεία θά εἶναι ἡ ἀντανάκλαση τῆς
Λευκῆς Πολιτείας τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου ἐπί τῆς Γῆς.
Θά εἶναι δηλαδή ἐπίγειος Παράδεισος. Βασισμένη πάνω
στίς ἀρχές τῆς Ἀγάπης καί τῆς Δικαιοσύνης πρός
ὅλους τούς πολίτες, θά εἶναι ὁ φάρος καί τό ὑπόδειγμα
πρός ὅλους τούς λαούς τοῦ κόσμου τό πῶς θά πρέπει νά
εἶναι δομημένη καί νά λειτουργεῖ μία κοινωνία χρηστῶν
πολιτῶν.
Ἡ ἄρχουσα τάξη θά ἀσκεῖ τό λειτούργημά της πρός
ὄφελος ὅλων τῶν τέκνων τῆς Πολιτείας, ἡ παιδεία θά
μεριμνᾶ γιά τή σωστή μόρφωση τῶν παιδιῶν της μέ βάση ἀνθρωπιστικές ἀξίες καί ἡ μουσική θά ἀνυψώνει τήν
ψυχή στίς οὐράνιες σφαῖρες ὅπου τό πνεῦμα θά φωτίζεται ἀπό ἀθάνατες ἀξίες. Οἱ νόμοι θά θεσπίζονται ἀπό
ἐμπνευσμένους νομοθέτες καί θά λειτουργοῦν γιά τή
σωστή ἀναμόρφωση τῶν παραστρατημένων καί ὄχι γιά
τήν ἀπάνθρωπη – καί συχνά ἄδικη – τιμωρία των. Ἡ
θρησκεία θά φροντίζει γιά τήν συνεχῆ καλλιέργεια ψυχῆς
καί πνεύματος, ὥστε αὐτά τά δύο νά ἰσοσταθμίζονται καί
πολλά προβλήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου νά βροῦν
τή λύση τους.
Ὅλες οἱ πτυχές αὐτῆς τῆς μακάριας Πολιτείας, ἀπό
τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί τόν ἀθλητισμό μέχρι τά
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κοινωφελῆ ἔργα καί τά θεάματα, θά λειτουργοῦν ἄψογα
καί πάντα μέ γνώμονα τήν ψυχική καί πνευματική ἀνάταση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτῶν.
Δίκαια, λοιπόν, μέσα σ’ αὐτόν τόν πνευματικό χειμώνα πού ζοῦμε στίς μέρες μας, μέσα στήν ψυχική ἀνέχεια
καί τήν ἄκρως ὑλιστική θεώρηση τῆς ζωῆς πού ἔχει ἰσοπεδώσει τόν ἄνθρωπο στό ἐπίπεδο τοῦ κτήνους, ἡ εἰκόνα
μιᾶς τέτοιας μελλοντικῆς Πολιτείας ζεσταίνει τίς καρδιές
μας μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου θά ἀνυψώσει
τόν ἄνθρωπο στό ἐπίπεδο γιά τό ὁποῖο πλάστηκε ἀπό
τόν Δημιουργό του.
Π. Ο. Α.
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ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ

Α
Θά δώσω ὁδηγίας ἐπί τοῦ Ἔ ργου μου.
Ὅ ταν, ἀδελφοί, λαμβάνετε τά κείμενα τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, θά ἀρκεσθῆτε μόνον εἰς αὐτά, μέχρι
τέλους τοῦ Ἔ ργου. Δέν θά ἀποσπᾶτε τήν προσοχήν σας εἰς ἄλλην κατεύθυνσιν, ἐκ θορύβου, ἤ ἐνοχλήσεως τρίτου ἤ ἄλλων προσώπων, διότι τό Ἔ ργον τοῦτο ἔχει σκοπόν τινα. Προφητεύει τήν μέλλουσαν Χρυσῆν Πολιτείαν τῆς Γῆς σας. Ἐ ξ αὐτῆς
θά ἀκτινοβολήσουν τά φῶτα τῆς Ἀγάπης, τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς καλῆς θελήσεως παντός καλοῦ
καί ἀγαθοῦ ἀνθρώπου. Ἐ ξ αὐτῆς θά ἀνατείλῃ ὁ
λαμπρός ἥλιος τῆς πνευματοψυχικῆς ὑποστάσεως
τοῦ νέου ἀνθρώπου. Ἐ ξ αὐτῆς θά βλαστήσῃ ὁ νέος
κλάδος τῆς Ἐ πιστήμης, ἡ διά τῆς θείας ἐνεργείας
πρόοδος τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου.
Ὅ λα θά λάβουν νέαν μορφήν. Ὁ ἀκατέργαστος
ἀδάμας θά λάμψῃ ὡς ὁ ὡραιότερος ἀστήρ τοῦ Σύμπαντος Κόσμου: ὁ ἄνθρωπος. Τά ζῶα θά ἐξευγενισθοῦν ἔτι περισσότερον, διότι ἔχουν νοημοσύνην,
τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος στερεῖ ται, λόγῳ τῆς συνεχοῦς σκέψεώς του εἰς τήν ὕλην. Θά δαμάσῃ ὁ ἄνθρωπος καί τά πλέον ἀδάμαστα θηρία, διότι θά ἀναπτυχθῇ εἰς αὐτόν ἡ ἐπιβολή τοῦ ψυχικοῦ του σθένους καί τῆς πνευματικῆς του θείας ἀξίας.
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Ἐ ντός τῶν πλαισίων τῆς Νέας Πολιτείας, θά ἴ δῃ ὁ ἄνθρωπος πῶς δύναται νά συνεργάζεται μετά
τοῦ Θείου· καί τό Θεῖ ον θά ἐπεμβαίνῃ διά τῆς ἐμπνεύσεως εἰς τό Μέγα Ἔ ργον τοῦ Κυρίου, τοῦ ὁποίου τήν βάσιν ἔχομεν δώσει μέ τόν λόγον. Ὥ στε
ὁ λόγος πρόκειται νά μεταβληθῇ εἰς ἔργον καί ἡ
πρᾶξις αὐτή θά ὀφείλεται εἰς τόν τελευταῖ ον φάρον τοῦ Θείου ἐπί τῆς Γῆς.
Τά κεφάλαια τοῦ νέου τούτου Ἔ ργου, θά παραμείνουν αἰώνια εἰς τήν μνήμην τῶν ἀνθρώπων τῆς
λαμπρᾶς καί θείας φωτίσεως.
Ἐ στέ ἐν τῇ ψυχῇ ὑμῶν ὑπερήφανοι, διότι χαλκεύετε ὁρόσημον, τό ὁποῖ ον οὐδέποτε ἄλλοτε ἡ
Ἀνθρωπότης ἐφαντάσθη. Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά
ἕλξῃ πάντας καί θά διδάξῃ εἰς πάντας ποῖ ον τό ἀνώτατον ἀγαθόν ἐν τῇ Δημιουργίᾳ τοῦ Σύμπαντος
Κόσμου. Εἶ ναι ἡ Ἀγάπη ἐν ἐφαρμογῇ.

Β
Εὐχαριστῶ ἀπείρως τόν Παντοκράτορα, διότι
ηὐδόκησεν εἰς Ἐ μέ, τόν ταπεινόν Του δοῦλον, νά
δώσω τήν εἰκόνα τῆς μελλούσης Χρυσῆς Πολιτείας.
Οὕτως ὁ ἄνθρωπος, θά ἴ δῃ διά τῶν φθαρτῶν ὀφθαλμῶν του τήν εἰς τούς Οὐρανούς εὐδαιμονίαν
ἐπί τῆς Γῆς. Βεβαίως, ἡ διαφορά τῆς Λευκῆς Πολιτείας ἀπό τῆς Χρυσῆς τοιαύτης, εἶ ναι μεγάλη. Καί
ὅμως, ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά προετοιμάζῃ τά τέκνα
της διά τήν Λευκήν Πολιτείαν, ἤτοι θά εἶ ναι ἕτοι8

μα ἀπό τήν γήινον κάθαρσιν, πρός ἔνταξιν εἰς τήν
νέαν καί αἰώνιον ζωήν τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου.
Εὐχαριστῶ καί πάλιν τήν Ἀνωτάτην Ἀρχήν
τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, διότι μέ ἠξίωσεν ὅπως
δώσω τάς εἰκόνας τῆς μελλούσης ζωῆς ἐν τῷ κόσμῳ τῆς ὕλης καί ἀνυπακοῆς.
Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους ψυχῆς τήν Τριαδικήν
Θεότητα, διότι ἀπεφάσισε διά τοῦ θείου Της φωτός
νά διευκολύνῃ τάς ἐπικοινωνίας ταύτας, χάριν ὁλοκλήρου τῆς Ὑ φηλίου.
Ὁ Πνευματικός Κόσμος οὐδεμίαν ἐξαίρεσιν
κάμνει διά τάς φυλάς, τάς δοξασίας, τήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν τῶν ἀνθρώπων καί ἄλλα πολλά. Ὅ λους τούς θεωρεῖ ἀδελφούς.
Ὅ λοι, εἰς τόν αὐτόν ἀόρατον Κόσμον θά συναντηθῆτε καί ἐκεῖ θά ἐννοήσετε τί ἐστί ἀδελφότης
πνευματική. Ἐ κεῖ , εἰς τούς Οὐρανούς, θά ἴ δητε τό
θεῖ ον φῶς καί θά ἀντιληφθῆτε ὅτι αἱ τόσαι διακηρύξεις ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, δέν ἦσαν
φροῦδαι, ἀλλά ἔννοιαι μέ σκοπόν τήν ἀνύψωσιν τῆς
ἀνθρωπίνου ὑποστάσεως, τήν καλλιέργειαν τῆς ψυχῆς καί τήν διαμόρφωσιν τοῦ πνεύματος.
Ὅ σοι ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἔδωκαν πίστιν καί ἠσπάσθησαν τάς Βουλάς τοῦ Οὐρανοῦ, θά τύχουν
εἰς τούς Οὐρανούς ἀμοιβῆς ἀγνώστου εἰς ὑμᾶς. Ἐ κεῖ νοι δέ οἱ ὁποῖ οι ἐχλεύασαν τά τοῦ Οὐρανοῦ κείμενα, πικρῶς θά μετανοήσουν. Δυστυχῶς ὅμως δέν
θά ἔχουν τήν αὐτήν εὔνοιαν μέ τούς ἄλλους. Διότι,
ἐάν ἡ Θεότης ἤθελε δώσει εἰς αὐτούς τό φῶς της,
τί ἔπρεπε νά δώσῃ εἰς τούς πράγματι πιστούς καί
ἀφοσιωμένους;
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Γ
Προτοῦ, ἀγαπητοί μου, εἰσέλθωμεν εἰς τά κύρια
σημεῖ α τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, εἶ ναι ἀπαραίτητον
νά δώσω ἐξηγήσεις τινάς, πρός κατατόπισιν καί
φωτισμόν Οὐράνιον:
Τό ἀξίωμα τῆς ἐν λόγῳ Πολιτείας, διά κάθε
πολίτην, εἶ ναι τό ἑξῆς:
«ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ».
Οἱ ἀρχαῖ οι Ἕ λληνες δέν ἐφιλοσόφουν, ἀλλ’ ἐδιδάσκοντο ἀπό Πνεύματα ὑψηλά τάς Βουλάς τοῦ
Κυρίου. Διά τοῦτο ἀνέφερον τό ἀξίωμα.
Εἰς τόν ἄνθρωπον ὁ Κύριος ἐπιτρέπει τά πάντα, ἀρκεῖ νά ζυγίζῃ οὗτος τά ὑπέρ καί τά κατά καί
νά ἀποφασίζῃ, ὡς ἐλεύθερος εἰς τήν βούλησιν.
Ὅ ταν οἱ Ἀρχαῖ οι ἤκμαζον εἰς τό πνεῦμα, ποῖ ος ἄλλος λαός τοῦ Κόσμου ἦτο εἰς θέσιν νά τούς
ἀνταγωνισθῇ; Μή μοῦ ἀναφέρετε ἄλλους πολιτισμούς, οἱ ὁποῖ οι ἦσαν σκοτεινοί εἰς τάς δοξασίας
καί τάς πράξεις των. Ἐ λάχιστα ἄτομα ἐξ αὐτῶν εἶ χον τό θεῖ ον φῶς, ἐνῶ εἰς τήν ἑλληνικήν τό πάλαι
ἐποχήν, ἦσαν πάμπολλοι οἱ ἀνακαλύψαντες τήν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ.
Εἰς τήν ἀρχαίαν Σπάρτην, οἱ Νόμοι διά τόν πολίτην ἦσαν αὐστηρότατοι, διά δέ τήν νεολαίαν ἔτι
περισσότερον. Πολλοί ἐκ τῶν σημερινῶν λαῶν, ἔχουν τήν ἐντύπωσιν, ὅτι μιμοῦνται τόν σπαρτιατικόν πολιτισμόν. Τοῦτο εἶ ναι ψεῦδος. Τόν μιμοῦνται
ἐπί κακῷ καί θά ἐξηγήσω διατί.
Ἡ Σπάρτη ἐζήτει ἀπό τήν νεολαίαν αὐστηροτάτην πειθαρχίαν. Καί ὅμως! Ἐ δίδασκεν ὅτι τό
πνεῦμα των εἶ ναι ἐλεύθερον, νά πράττῃ ὁ νέος τά
τῆς ἐπιθυμίας του. Ἡ κλοπή ἦτο ἐλευθέρα. Διατί;
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Διά νά αὐξήσῃ τό θάρρος τοῦ νέου, ἀλλά καί διά νά
ὀξυνθῇ ἡ ἐπιτηδειότης αὐτοῦ, ὥστε νά φοβῆται τόν
Νόμον καί νά πράττῃ ἐκεῖ νο τό ὁποῖ ον εἶ χε κατά
νοῦν, χωρίς νά γίνεται ἀντιληπτός.
Τοῦτο εἶ χε δύο σκοπούς: τό θάρρος μέ τήν ἐπιδεξιότητα καί τήν ἐχεμύθειαν. Ὅ σον καί φαινομενικῶς ἡ κλοπή νά σᾶς εἶ ναι ἀπεχθής, εἰς τό πολίτευμα τῆς Σπάρτης ἦτο ἀναγκαία. Πολλοί ἐκ τῶν νέων, ὅταν διέπραττον κάτι τοιοῦτον, ἐπροτίμων τόν
θάνατον καί τήν ἐχεμύθειαν. Ἡ ἄσκησις αὕτη εἶ χε
τήν ψυχικήν ἔντασίν της εἰς τό πνεῦμα. Καί μή κατηγοροῦν ἐλάχιστοι ἐκ τῶν ἀνοήτων, ὅσα δέν ἀντελήφθησαν ἐκ τῆς Ἱ στορίας τῶν Σπαρτιατῶν.
Δέν λέγω, ὅτι ὅλοι οἱ Νόμοι πού ἐθέσπισεν ὁ
Λυκοῦργος ἦσαν ἄριστοι. Ὡ ς ἄνθρωπος, εἴ ς τινα
σημεῖ α ἀπέτυχεν. Εἰς ἄλλα ἐπέτυχεν. Δέν θά ἐξηγήσω τόν λόγον, διότι ἡμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Νέα
Πολιτεία, τήν ὁποίαν θά περιγράψωμεν, ὅπως ὑπεσχέθημεν εἰς τόν Πνευματικόν Κόσμον.
Διατί ἐξέλεξα τόν τίτλον «Χρυσῆ Πολιτεία»;
Διότι, ὅπως ὁ Ἥ λιος ἀνατέλλει καί διά τῶν χρυσῶν του πλοκάμων προαναγγέλλει τήν ὡραιοτάτην
ἐρχομένην ἡμέραν, οὕτω καί ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά
προαναγγείλῃ τήν ἐπί τῆς Γῆς εὐδαιμονίαν τοῦ
Οὐρανοῦ. Αἱ ἀκτῖ νες της θά εἶ ναι δι’ ὅλον τόν κόσμον. Ἀνατέλλει διά νά φωτίσῃ τάς ψυχάς πάντων
ὑμῶν, διά νά καταπραΰνῃ τάς καρδίας σας, διά νά
σᾶς ἀνοίξῃ νέους καί εὐρεῖ ς ὁρίζοντας εἰς τό
πνεῦμα σας, τό ὁποῖ ον, ἐγκλεισμένον ἐντός τοῦ ἐγκεφάλου, δέν δύναται νά προεκταθῇ πέραν ἑνός ὡρισμένου σημείου. Ἰ δού διατί ἐπεμβαίνει τό θεῖ ον
φῶς.
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Τά πρῶτα σημεῖ α τά ὁποῖ α θά ἀναπτύξω εἶ ναι:
•
•
•
•

ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ, καί
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ταῦτα εἶ ναι εἰς θέσιν νά σᾶς ἀποδώσουν τήν
ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ, ὁπότε θά συνεχίσω μέ τό: «Τί ἐστί θρησκεία».
Ἐ πειδή ἀναφέρομαι εἰς τήν Νέαν Πολιτείαν,
τήν ἄγνωστον εἰς τόν ἄνθρωπον, καί ὡς γνωρίζετε
ἡ Πολιτεία αὕτη διοικεῖ ται ἀπό Ἀρχήν μέ πολιτικόν πνεῦμα, θά ἐξηγήσω πρῶτον τί εἶ ναι Πολιτική
καί ὕστερον θά συνεχισθοῦν τά διάφορα κεφάλαια
τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, διά νά μάθουν ὅλοι τό τί ἐπιδιώκει ὁ Πνευματικός Κόσμος. Καί ἐάν εἶ ναι ἄνθρωποι μέ λογικόν καί ψυχήν μεγαλουργόν, ἄς ὑποστηρίξουν τό Ἔ ργον τοῦτο, ἐάν δέν θέλουν νά
τό μιμηθοῦν. Διότι ὁ σπινθήρ του θά προκαλέσῃ
πυρκαϊ άν. Θέλω νά εἴ πω, ὅτι ἡ διάδοσις τῆς πνευματικῆς προόδου του θά εἶ ναι πρωτοφανής, ὥστε
νά εὕρῃ οὐχί μιμητάς, ἀλλά ὀπαδούς. Μέ ἄλλους
λόγους, ἀδελφούς.
Ἐ πί κεφαλῆς τῆς θείας ἐμπνεύσεως τοῦ Ἔ ργου, ἵ σταται τό Φῶς τῆς Ἀληθείας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εἶ ναι ἡ Πολιτική, μία λέξις ἄγνωστος εἰς τούς
πολιτικούς κύκλους τοῦ κόσμου σας. Ἡ Πολιτική
διά πρώτην φοράν θά ἐφαρμοσθῇ εἰς τήν Χρυσῆν
Πολιτείαν. Ἡ Πολιτική εἶ ναι ἡ μυστήριος δύναμις
τῆς θείας ἐμπνεύσεως εἰς τόν ἄνθρωπον, ὅστις ἀσκεῖ αὐτήν κατά βούλησιν τῆς θείας εἰκόνος Ἐ κείνου, ὅστις ἐδημιούργησε τά πάντα. Σήμερον ὁλόκληρος ὁ κόσμος ἀσκεῖ τήν Πολιτικήν, ὡς ὁ ἀσυνείδητος ἄνθρωπος.
Πολιτική δέν σημαίνει νά πολιτεύεσαι, ἀλλά νά
διευθετῇς τά πάντα μέ συνείδησιν καί ἀγάπην πρός
τόν ἄνθρωπον. Ἡ Πολιτική εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν δέν θά ἐπιδιώξῃ τά συμφέροντα ἑνός καί μόνου ἔθνους, ἀλλά τά συμφέροντα τοῦ ἀνθρώπου, ὁποιοσδήποτε εἶ ναι οὗτος καί εἰς ὁποιανδήποτε φυλήν ἤ δοξασίαν ἀνήκει.
Πρῶτον, ὁ ἰθύνων νοῦς τῆς Πολιτείας, ἥν ἀνέφερον, θά ἔχῃ τήν θείαν χάριν νά ἐκλέγῃ ἄνδρας
καταλλήλους τῆς θέσεως, ἥν θά τιμήσουν καί θά
προωθήσουν εἰς τό τέλειον, ὥστε ἡ διακυβέρνησις
τῆς Χρυσῆς Πολιτείας νά συνεργάζεται μέ ὅλα τά
μέλη της, ὡς εἷ ς ἄνθρωπος, διά τό καλόν ὅλων τῶν
πολιτῶν, καί οὐχί δι’ ὀλίγας μερίδας τοῦ λαοῦ ἤ ἀτομικάς των ὑποχρεώσεις.
Ἡ Πολιτική θά εἶ ναι οἱ χρυσοῖ λόγοι, πρός κατευνασμόν διαφορῶν καί ἀντιξοοτήτων διά τάς παραπλησίας χώρας καί πέραν αὐτῶν. Διά τοῦ λόγου
θά πείθῃ, οὐχί διά νά καρπωθῇ αὕτη τά ὀφέλη, ἀλλά
διά νά διευθετῇ τά πάντα, ἐν τῇ ὀρθότητι καί ἀγαθῇ
πράξει.
Ὁ πολιτικός δέν πρέπει νά εἶ ναι ὡς οἱ σημερινοί, πονηρός, ἀνάξιος ἐμπιστοσύνης, ἅρπαξ, καχύ14

ποπτος, ὕπουλος καί σπορεύς ζιζανίων. Ἡ Χρυσῆ
Πολιτεία θά εἶ ναι τό ὑπόδειγμα τῆς Ἀρετῆς, τοῦ Ἀγαθοῦ καί τοῦ Καλοῦ. Θά ἐνδιαφέρεται δι’ ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός της, ἔστω καί διά τήν παρωνυχίδα.
Ὅ ταν μία τοιαύτη Πολιτεία ἐνδιαφέρεται δι' ὅλα τά τέκνα της, πάντα ταῦτα θά εἶ ναι ἕτοιμα, εἰς
τήν παραμικράν ἀνάγκην τῆς Μητρός των, νά
συνδράμουν αὐτήν, ἀκόμη καί μέ θυσίαν τῆς ὀντότητός των. Ἀλλά, ὅταν ὅλα βαίνουν μέ μέτρον καί
συνοχήν, οὐδέποτε τό ἄνθος τοῦτο τῆς Ἐ δέμ εἶ ναι
δυνατόν νά ἐκτροχιασθῇ. Καί οὕτω, θά πολλαπλασιασθοῦν τά ὡραῖ α καί ποικίλα ἄνθη τῆς νέας αὐτῆς Πολιτείας, ἥτις διά τῶν χρυσῶν αὐτῆς ἀκτίνων θά ἕλξῃ τά ἐκτός αὐτῆς ἀνθρώπινα ὄντα, ὥστε
διά τοῦ θαυμασμοῦ καί τῆς ἁμίλλης νά θελήσουν
νά ἀνταγωνισθοῦν, μέχρις ὅτου φθάσουν εἰς τήν
πραγματικήν ἀδελφότητα τῆς μιᾶς ἀνθρωπίνου οἰκογενείας.
Ὁ φανατισμός, ὁ ἀτομικισμός, ἡ ἀπληστία καί
πάντα ταῦτα παράσιτα τῆς ὀντότητος, θά ἐξαλειφθοῦν σύν τῷ χρόνῳ. Διότι ἡ Νέα Πολιτεία θά δώσῃ τό παράδειγμα τῆς κατακτήσεως τοῦ ἀνθρώπου
ἐπί τῆς κακῆς καί βλαβερᾶς σιτίσεως αὐτοῦ. Διότι
ὁ ἄνθρωπος δέν σιτίζεται μόνον μέ τροφάς, ἀλλά
καί μέ κακάς ἕξεις, αἱ ὁποῖ αι μετατρέπονται εἰς
δευτέραν φύσιν καί ὕστερον εἰς πάθος.
Καί ἐδῶ, εἰς τό σημεῖ ον τοῦτο, τό ὁποῖ ον εἶ ναι
καί τό κυριώτερον εἰς τόν ἄνθρωπον, θά ἐπέμβῃ ἡ
Πολιτική, ὡς θεία φώτισις, διά νά τόν διδάξῃ, ὅτι ὁ
ἴ διος, ἐάν ἀφεθῇ εἰς τούς τέσσαρας ἀνέμους, οὐδέποτε θά δυνηθῇ εἰς τούς αἰῶνας νά ἀνεύρῃ τήν λεωφόρον τῆς Ἀρετῆς.
Ἡ Ἀρετή, ἀγαπητοί μου φίλοι, ἔχει διακλαδώσεις, τάς ὁποίας σεῖ ς, οἱ ἔχοντες συνείδησιν τῶν
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πράξεών σας, ὀφείλετε νά ἀκολουθῆτε ἐν μέτρῳ.
Διότι ἐάν εἶ σθε κάλλιστοι εἰς τήν ψυχήν καί δέν ἔχετε ἀντίληψιν καθαράν, δυνατόν νά ἐκτραπῆτε ἀπό τήν ὁδόν τῆς ὀρθότητος, ἤτοι θά σᾶς καταπατήσῃ ὁ ζηλόφθων, τόν ὁποῖ ον δέν ἀντελήφθητε καί
ὅλη ἡ καλωσύνη τῆς ὀντότητάς σας θά εἶ ναι ἄσκοπος, ἐφ’ ὅσον δέν ἠδυνήθητε νά θέσετε αὐτήν εἰς
τήν ὑπηρεσίαν τῶν καλῶν σας πράξεων.
Ναί μέν ἦσθο καλός καί ἠδύνασθο νά δώσετε
βοήθειαν εἰς τούς ἀδελφούς σας, ἀλλ’ ἐκ βραδυπορίας τῆς ἀντιλήψεώς σας ἐπωφελήθη ὁ ἅρπαξ καί
πονηρός. Πάντα ταῦτα θά ἐφαρμοσθοῦν ἔξω τῆς
Χρυσῆς Πολιτείας, διότι οἱ ἐντός αὐτῆς θά εἶ ναι
ἤδη γνῶσται τοῦ Θείου Λόγου καί θά ἐφαρμόζουν
αὐτόν κατά γράμμα. Τόν κυριώτερον, λοιπόν, ρόλον, ἀναλαμβάνει μόνον ὁ πολιτικός, ὁ εἰδήμων εἰς
τήν τέχνην τοῦ λόγου, τῆς λογικῆς καί τοῦ ὀρθοῦ.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία, δέν θά ἔχῃ ἀνάγκην ὑποδείξεως τοῦ τί ὀφείλει νά πράττῃ. Ἡ Ἀντιπολίτευσις δέν εἶ ναι ἐχθρά τῆς Πολιτείας, ἀλλά ἰατρός αὐτῆς. Ἡ συνεργασία Κυβερνήσεως καί Ἀντιπολιτεύσεως, θά ἔχῃ ἄλλο νόημα. Τό νόημα τῆς ἀδελφότητος μεταξύ των. Ὥ στε ἡ Πολιτεία θά διοικῆται ἀπό
ἕν ἄτομον, τό ὁποῖ ον θά συγκεντρώνῃ τά πολλά.
Ἀναφέρω ὄχι μόνον πῶς θά εἶ ναι ὁ μηχανισμός
τῆς Πολιτείας, ἀλλά καί πῶς θά εὑρίσκωνται τά
λοιπά ἔθνη, ὡς μιμηταί, ἔναντι αὐτῆς ταύτης τῆς
Πολιτείας. Θά ἔχουν πρός αὐτήν σεβασμόν καί πίστιν εἰς τάς πνευματικάς της προόδους. Διότι, παρ’
ὅλην τήν πρόοδον, ἡ γνῶσις εἶ ναι ἄπειρος καί ἐξ
αὐτῆς ἀντλεῖ ἡ πρόοδος νέας γνώσεις. Καί τό καλόν γίνεται καλλίτερον καί τό καλλίτερον ἄριστον.
Λαοί ὁλοκλήρου τῆς Ὑ φηλίου:
«Ἀνοίξατε τούς κεκλεισμένους ἀπό τήν νάρκην
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ὀφθαλμούς σας καί ζητήσατε νά εὕρητε τήν εἰκόνα
πρῶτον τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, διά νά δυνηθῆτε
νά ἀπολαύσετε τήν ἀληθινήν Γῆν τῆς Ἐ παγγελίας,
οὐχί μόνον τῆς συντηρήσεώς σας, ἀλλά καί τῆς διατηρήσεώς σας ἐν ἀγαθῷ πνεύματι, ἵ να τό φῶς τῆς
Θείας Προνοίας, σᾶς δώσῃ τό δῶρον τῆς ἐν τῇ ψυχῇ σας εἰρήνης.
Μέγα τό Ἔ ργον τῆς Χρυσῆς Πολιτείας καί
μεγίστη ἡ ἔννοια τῆς Πολιτικῆς, τήν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος κατέστρεψε διά λόγους συμφεροντολογικούς καί ἔφερε τόν κόσμον τῆς σημερινῆς σας ἐποχῆς εἰς τό ἀδιέξοδον. Τό ἀδιέξοδον τοῦτο θά ἐκλείψῃ, μέ τάς πρώτας ἀναλαμπάς τῶν χρυσῶν ἀκτίνων τῆς Νέας Πολιτείας. Οὕτω μόνον θά ἴ δητε,
ἄνθρωποι δύσπιστοι, τήν εὐδαιμονίαν τοῦ Οὐρανοῦ
ἐπί τῆς Γῆς.
Πολεμήσατε τόν ἐντός σας ἐχθρόν, τόν Πονηρόν, καί ἐάν δέν πιστεύετε εἰς αὐτόν, τότε πολεμήσατε τόν ἑαυτόν σας, διότι κατελήφθητε ἐντελῶς
ἐκ τοῦ Πονηροῦ».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
Διά τῆς λέξεως «Ἐ κπαίδευσις», δέν ἐννοῶ τό
πῶς ὀφείλει τις νά μορφοῦται τεχνικῶς, ἀλλά τό
πῶς ὀφείλει νά μορφώνῃ τόν ψυχικόν του κόσμον,
διά μέσου τῶν θείων νοημάτων.
Δυνατόν εἷ ς καθηγητής νά ἔχῃ φήμην τεραστίαν, ὡς κορυφή εἰς τήν ἀπόδοσιν τῶν καθηκόντων
του, δηλαδή νά μεταδίδῃ τάς γνώσεις του εἰς τούς
φοιτητάς μέ εἰδικόν τρόπον κατανοήσεως. Ἀντιθέτως εἷ ς μικρός εἰς φήμην, ἀντάξιος τοῦ καθηγητοῦ, διά τῶν πράξεών του, νά σώζῃ περισσότερον
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κόσμον καί νά καθοδηγῇ αὐτόν εἰς τόν προορισμόν
του. Ἰ δού πῶς ὁ «μέγας νοῦς» δέν εἶ χε τήν αὐτήν
κατεύθυνσιν μέ τόν λογιζόμενον «μικρόν νοῦν». Ὁ
μικρός, ἐστοχάσθη πολύ βαθύτερον τοῦ μεγάλου, ὥστε νά λάβῃ θέσιν σωτῆρος καί οὐχί ἐκπαιδευτοῦ. Διότι ἡ βαθεῖ α ἐκπαίδευσις, εἶ ναι σωσίβιον τῆς ψυχῆς.
Τά γράμματα, ναί μέν εἶ ναι ἀπαραίτητα διά τήν
μόρφωσιν τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ’ οὐχί πάντοτε εὐεργετοῦν αὐτούς. Ἡ μόρφωσις πρέπει νά εἶ ναι προσγειωμένη μέ τάς ἀπαιτήσεις τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς. Ἡ
πολυχρόνιος μάθησις εἰς τά θρανία, ἐξασθενεῖ τόν
ἀσκούμενον, ὅστις ἀδίκως παραμένει ἐπί ἔτη εἰς
τάς ἀνωτάτας τάξεις, διά νά λάβῃ τό πτυχίον του.
Αἱ ἀνώτεραι σπουδαί κατορθοῦνται διά τῆς ἐμπειρίας καί μόνον καί οὐχί διά μέσου τῆς συνεχοῦς ἀοριστολογίας τῶν κυρίων καθηγητῶν.
Σήμερον αἱ Ἐ πιστῆμαι καταλήγουν εἰς νέους
ἐμπορικούς κλάδους καί οὕτω δέν ἔχουν πλέον τήν
ἀξίαν, ἥν εἶ χον πρό πολλῶν ἐτῶν. Εἰς τήν Χρυσῆν
Πολιτείαν θά καταργηθοῦν τά ἐπί πλέον ἔτη τῆς ἀνοήτου τριβῆς τοῦ φοιτητοῦ μέ τάς σχολαστικότητας τῶν καθηγητῶν. Ἡ Ἰ ατρική δύναται νά διαρκέσῃ μόνον τρία ἔτη. Ἐ άν ὁ ἀπόφοιτος κλείει πρός
αὐτήν ἤ τήν ἄλλην εἰδικότητα, δέν εἶ ναι ἀνάγκη νά
ἀπολέσῃ ἀδίκως τά ἔτη του διά νά θεωρηθῇ ἄξιος
τοῦ κλάδου του. Ἀρκεῖ ὁ ἴ διος νά ἔχῃ τόν ζῆλον
εἰς τήν ἐπιστήμην του.
Ἀδίκως παιδεύουν τόν κόσμον διά μίαν εἰδικότητα. Τοῦτο συμβαίνει, διά νά μή αὐξηθοῦν οἱ ἐπιστήμονες. Καί τοὐναντίον, οὗτοι αὐξάνονται περισσότερον.
Ὁ ἐπιστήμων πρέπει νά ἔχῃ κλίσιν πρός τήν ἐπιστήμην, ἥν ἐξέλεξε, καί εἰς τάς ὥρας τῆς ἐργασίας του νά εἶ ναι ἀφοσιωμένος εἰς αὐτήν, ὡς ἄνθρω18

πος καί οὐχί ὡς ἔμπορος. Πάντα ταῦτα, εἶ πον, θά
ἐκλείψουν ἐκ τῆς Χρυσῆς Πολιτείας. Οὐδείς θά
παραμείνῃ ἀμόρφωτος. Καί ἕκαστος ἐκ τῶν πολιτῶν θά ἔχῃ νά ἀσχολῆται μέ ἐκεῖ νο τό ὁποῖ ον εἶ ναι τῆς ἀρεσκείας του. Οὓτω μόνον θά ἀποδίδει. Ἡ
κατανόησις θά εἶ ναι τό μέσον πάσης συνεννοήσεως, μεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Ὁ θυμώνων, ἤ μᾶλλον ὁ
εὐέξαπτος, θά θεωρῆται ὡς ἀσθενής καί θά νοσηλεύεται ὡς τοιοῦτος. Διότι, ὅταν ἐξασθενοῦν τά
νεῦρα, δέν εἶ ναι ἄξιος δι’ οὐδεμίαν ἀπασχόλησιν ὑπέρ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος.
Ὅ ταν ὁ πολίτης κόπτεται διά τούς ἀδελφούς
του, οὐδέποτε εἶ ναι μόνος, ἔστω καί ἄν δέν ἔχῃ
προσφιλῆ του πρόσωπα ἐν τῇ ζωῇ. Οἱ πέριξ αὐτοῦ
θά ἀντικαθιστοῦν τούς ἰδικούς του καί ἡ Πολιτεία
ὡς πραγματική Μήτηρ, θά τρέφῃ ἀπεριόριστον ἀγάπην πρός ὅλα τά τέκνα της, ἅτινα ἐπίσης θά ἐνδιαφέρωνται δι’ αὐτήν, ὡς θείαν θυγατέρα τοῦ Οὐρανοῦ. Ἡ μόρφωσις, πνευματική καί ψυχική, θά εἶ ναι
τά δύο σκέλη πού θά βαστάζουν τήν ὀντότητα τοῦ
ἀνθρώπου, ἐπί βάθρου στερεοῦ, ὥστε ὁ ἀνθρωπος
μόνος του νά κρίνῃ τά ἑαυτοῦ ἐλαττώματα καί νά
ἐλαττώνῃ αὐτά μέ τήν καλήν θέλησιν καί ἐπιμονήν.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά ἀποτελῆται ἀπό ἄτομα,
ὡς ἀνέφερον. Πᾶς ὑστερούμενος ἀντιλήψεως ἐπί
τῆς ἀρχῆς ταύτης, θά κλείεται εἰς εἰδικά Κέντρα ἐξετάσεως καί θεραπείας. Ἰ δού, διατί ἡ Πολιτεία αὕτη θά εἶ ναι ἀπαράμιλλος, ὡς δεῖ γμα καλῆς θελήσεως καί ἀναπτύξεως τοῦ ψυχικοῦ σθένους εἰς τόν
ἄνθρωπον.
Αἱ γυναῖ κες θά εἶ ναι τό βάλσαμον τοῦ ἀνδρός
καί οὐχί ὁ δάκτυλος τοῦ Πονηροῦ. Ἐ άν, κατά τύχην,
εὑρεθῇ τις καί ὁμιλήσῃ ἀπρεπῶς εἰς τήν γυναῖ κα,
αὕτη θά εἶ ναι εἰς θέσιν, διά τοῦ ἁπαλοῦ της λόγου
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καί τῆς χρηστῆς συμπεριφορᾶς της, νά τόν καθηλώσῃ, χωρίς κακίαν καί μῖ σος, ὥστε, συνερχόμενος ὁ ἀνήρ, νά εὐγνωμονῇ αὐτήν, ὡς θεῖ ον ὁδηγόν.
Εἶ μαι ὑποχρεωμένος νά συγκρίνω τήν σημερινήν σας ἐποχήν μέ τήν μέλλουσαν, διότι σήμερον ἡ
γυνή κατέστη ὁ πυρήν τῆς ἀνηθικότητος: καί εἰς
τοῦτο πταίει ὁ ἀνήρ, ὅστις ἔδωσεν εἰς αὐτήν τό ἐλεύθερον τοῦ σκέπτεσθαι καί πράττειν, ὥστε νά εὑρίσκεσθε ἐντός τοῦ κυκεῶνος καί νά μή εὑρίσκετε
διέξοδον. Ἀδιαφορῶ πλήρως διά τάς ἀπόψεις τῶν
συνανθρώπων σας, διότι εἶ ναι ἀνάξιοι νά σκεφθοῦν
ὁποῖ α εἶ ναι τά ὀφέλη τῆς κοινωνίας καί ὁποῖ αι αἱ
βλάβαι αὐτῆς.
Ποῖ οι εἶ ναι ἐκεῖ νοι, οἱ ὁποῖ οι θά ἔπρεπε καλλίτερον παντός ἄλλου, νά διδάξουν εἰς τούς πιστούς, ἀκόμη καί εἰς τούς ἀπίστους, τήν ὁδόν τῆς Ἀρετῆς
καί τήν ὁδόν τῆς Κακίας; Μήπως σεῖ ς, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, γνωρίζετε ποῖ οι θά ἠδύναντο νά τό πράξουν; Θά σᾶς τό εἴ πω, ἐν ὀλίγοις. Ἐ κεῖ νοι οἱ ὁποῖ οι
λέγουν ὅτι φωτίζονται ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ καί λησμονοῦν ὅτι ὑπάρχει καί κακή φώτισις, ἡ ὁποία διαστρέφει τά νοήματα καί καθυστερεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς τήν
πρόοδον τοῦ ψυχικοῦ του κάλλους. Δι’ αὐτούς ὅμως
θά ὁμιλήσωμεν ἐκτενέστερα εἰς τό κεφάλαιόν των.
Μέ τήν λέξιν «Ἐ κπαίδευσις» ἐννοῶ πλατεῖ αν
μόρφωσιν, ἀνθρώπινον καί οὐχί ἀπάνθρωπον. Διότι
καί ὁ Πονηρός ἔχει τεραστίαν μόρφωσιν, ἀλλά ποῦ
χρησιμοποιεῖ αὐτήν; Εἰς τά τεχνάσματα καί τάς ἀπάτας του, τάς ὁποίας μιμεῖ ται ὁ ἄνθρωπος τῆς
σήμερον.
Τότε μόνον θά παταχθῇ τό πονηρόν πνεῦμα, ὅταν
ὁ ἄνθρωπος θά ἔχῃ ἐπίγνωσιν τοῦ προορισμοῦ του.
Καί ποῖ ος θά τοῦ διδάξῃ ποῖ ος εἶ ναι ὁ προορισμός αὐτοῦ;
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Μή αὐταπατᾶσθε! Μόνον ὁ Πνευματικός Κόσμος. Αὐτός, ὅστις ἀπό καταβολῆς Κόσμου προσπαθεῖ νά ἐμπνεύσῃ καί νά διδάξῃ τόν ἄνθρωπον,
τόν ἀκαλλιέργητον ἄνθρωπον, διότι ὁ σημερινός
εἶ ναι καλλιεργημένος ἀπό τόν Πονηρόν καί μόνον.
Ἐ λάχιστοι μόνον ἀποτελοῦν ἐξαίρεσιν. Διά τοῦτο ἡ
φωνή των δέν εἶ ναι τόσον ἰσχυρά, ὥστε νά εἰσακουσθοῦν ἀπό ὅλους τούς ἀδελφούς τῆς μεγάλης
οἰκογενείας τοῦ κόσμου σας.
Ὁ Πνευματικός Κόσμος, ὅμως, ὅστις ἐνδιαφέρεται διά τήν φωνήν ταύτην, θά θέσῃ μεγάφωνα, ἤτοι εἰδικόν δίκτυον φωτοβολισμοῦ εἰς τάς καρδίας
τῶν ἀνθρώπων, διά νά ἐπιτύχῃ τήν παραδειγματικήν Χρυσῆν Πολιτείαν, τήν ὁποίαν, εἰς ἀπωτέρους
χρόνους, θά διοικήσῃ ὁ Περικλῆς. Οἱ προκάτοχοι
αὐτοῦ θά εἶ ναι ἐπίσης σημαίνοντα πρόσωπα, μέ
γνώσεις καί αἰσθήματα ἀνθρώπινα καί οὐχί κτηνώδη ὡς, μετά λύπης μου παρατηρῶ, εἶ ναι οἱ περισσότεροι τῶν διοικούντων σήμερον τήν Ἀνθρωπότητα.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Δέν θά ἐξετάσω τήν Μουσικήν ὡς μέσον ἀνακουφιστικόν τῆς ὀντότητος. Οὔτε θά διεισδύσω εἰς
τό βαθύ νόημα αὐτῆς, ἤτοι τήν οὐσίαν της, ὡς
γλῶσσαν διάφορον τῆς κοινῆς συνεννοήσεως τῶν
ἀνθρώπων.
Ἡ Μουσική, ἀγαπητοί μου, ἐξευγενίζει τήν ψυχήν καί δίδει εἰς αὐτήν τήν δυνατότητα νά καταπραΰνῃ τό πνεῦμα καί διά τῆς φαντασίας νά δώσῃ
πτερά εἰς τήν ἔμπνευσιν τῆς διανοήσεως.
Ἐ κ πρώτης ὄψεως ἡ Μουσική θεωρεῖ ται διασκέδασις. Αὐτή εἶ ναι κακή ἀντίληψις τῶν ἀνθρώ21

πων. Τό ἔργον τοῦ μουσικοῦ ἤχου, δέν δύναται εὐκόλως νά ἀντιληφθῇ καί ὁ πλέον εἰδικός. Εἰς τούς
καθημερινούς κόπους καί μόχθους τῆς ζωῆς σας,
εἶ ναι ἀπαραίτητη ἡ Μουσική. Ναρκώνει τά πάντα
καί ἀναζωογονεῖ τό πνεῦμα μέ νέας κατευθύνσεις.
Δέν ἀναφέρομαι εἰς τήν παράλογον μουσικήν
τοῦ ἤχου, ἤτοι εἰς τόν ἦχον τῆς ἐκτροχιάσεως τῶν
ἀνθρώπων, ὅστις εἰκονίζει τήν βαρβαρότητα καί τά
ἀνήθικα ἤθη τῶν καθυστερημένων λαῶν. Εἶ ναι περίεργον διά τόν ἄνθρωπον τῆς γνώσεως, πῶς ἕλκεται ἀπό τοιαύτας ἐνοχλητικάς δονήσεις, πού δέν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μέ τήν πραγματικήν ἁρμονίαν
τῆς ψυχῆς.
Ἡ Μουσική διαιρεῖ ται εἰς πολλά καί διάφορα
μέρη. Δέν θά τά ἐξετάσωμεν, διότι δέν εἶ ναι ὁ Τομεύς μου. Ὅ ταν ἔχετε ἀποκτήσει πολλάς εἰκόνας
τῆς ζωῆς, καί τό πνεῦμα σας εἶ ναι ἤρεμον, μέ γνώσεις ὀρθάς καί ποικιλομόρφους, καθήμενοι ἐν τῷ ὑπαίθρῳ καί ἀπολαμβάνοντες ἕν τεμάχιον, ἄξιον λόγου, τῆς Μουσικῆς, ἄμεσα σχηματίζετε ὑπερόχους
εἰκόνας τῶν ἐνεργειῶν σας ἐπί τῆς μελλούσης ζωῆς σας ἐν τῇ Γῇ.
Ἡ Μουσική ἀναπαύει τήν ψυχήν καί τροφοδοτεῖ αὐτήν μέ γλυκύτητα ἀνωτέραν καί αὐτοῦ τοῦ
μέλιτος. Ἱ κανοποιημένη ἡ ψυχή, ἐπενεργεῖ ἐπί τοῦ
πνεύματος, ὥστε τό πνεῦμα ὑπό τήν ἐπίδρασιν τῆς
Μουσικῆς σᾶς ἀνοίγει νέους ὁρίζοντας γνώσεως
καί καλῆς δράσεως, ὥστε νά σχηματίσετε εἰκόνας
ἀξίας τοῦ ὀνόματος ἄνθρωπος, δηλαδή εἰκόνας ἀνθρωπιστικάς.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία δέν θά ἔχῃ νά ἐκλέξῃ μεταξύ τῶν τόσων ἤχων τῆς Μουσικῆς, παρά μόνον ἐκείνους τούς ἤχους οἱ ὁποῖ οι θά κατευνάζουν τάς
ἠχούσας ὁρμάς τῶν ἀνθρώπων, πρός ἐξευγένισιν
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τῆς ὀντότητος.
Θά ὑπάρξουν πολλά Κέντρα μουσικῶν ἐκδηλώσεων. Λέγω «ἐκδηλώσεων», διότι ἡ Μουσική, χωρίς
νά τό ἐννοήσετε, ἐκδηλώνει τάς ἐνεργείας της καλῶς ἤ κακῶς. Ἡ ἐκλεκτή ὅμως Μουσική, ἐκδηλοῦται μόνον διά τάς καλάς προθέσεις καί ἔργα τῶν ἀνεπτυγμένων τῶν ἀνθρώπων ἐγκεφάλων. Αἱ συναυλίαι τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, θά δίδωνται εἰς χώρους εὐρεῖ ς, μέ τήν ἐλαχίστην δαπάνην τῶν μουσικοφίλων. Ὁ μουσικός, ὁ πράγματι μουσικός, δέν εἶ ναι ἔμπορος, ἀλλά ὄργανον τροφοδοτοῦν τήν ψυχήν, ἐφ’ ὅσον ἡ Μουσική εἶ ναι τροφή τῆς ψυχῆς.
Τό μεγαλύτερον μέρος τῆς δαπάνης πρός τόν μουσικόν ἀναλαμβάνει ἡ Χρυσῆ Πολιτεία, ὥστε ὡς πολίτης ὁ μουσικός νά μή στερῆται τῶν ἀναγκαίων
του καί νά εἶ ναι ἐλεύθερος νά προσφέρῃ, εἰς τήν
μεγάλην οἰκογένειαν τοῦ κόσμου τούτου, τάς ἀρετάς τοῦ μουσικοῦ ἤχου.
Μή μέ ἐρωτήσετε ποῖ αι εἶ ναι αἱ ἀρεταί τοῦ
μουσικοῦ ἤχου. Ὅ στις ἔχει γνῶσιν καί καλήν ψυχήν, εἶ ναι εἰς θέσιν νά τό γνωρίζῃ. Ἡ Μουσική εἶ ναι ἐπίσης ἕν μέσον, διά τοῦ ὁποίου ἡ ψυχή διευκολύνεται νά ἀναπέμψῃ εἰς τόν Ὕ ψιστον τόν ἀνώτατον χαιρετισμόν τοῦ Κάλλους, τῆς Ἀγάπης καί
τῆς Εἰρήνης.
Ἡ Μουσική εἰρηνεύει τήν ἐντός τοῦ ἐσωτερικοῦ σας κόσμου ἀνώμαλον κατάστασιν. Ταξιθετεῖ
τάς ἰδέας ἐντός τοῦ πνευματικοῦ ἑρμαρίου, ἀναζωογονεῖ τήν ἐπιθυμίαν τοῦ πράττειν τό καλόν καί ἀγαθόν, ἀνορθώνει τό ἠθικόν, καθυστερεῖ τήν κακήν
ἔμπνευσιν καί διαμορφώνει αὐτήν εἰς ἐνέργειαν τοῦ
καλοῦ. Ἀνασταίνει τήν παθητικήν ἀδράνειαν τοῦ
σώματος καί ἀντικαθιστᾶ αὐτήν διά νέας ζωῆς.
Εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν, θά δίδωνται, ἐν ὀ23

λίγοις, διαλέξεις ὑπέρ τῆς Μουσικῆς. Οὐχί ἔπαινοι
τῶν μουσικοσυνθετῶν, οἱ ὁποῖ οι ἤδη θά εἶ ναι γνωστοί, ἀλλά διά νά γνωρίσῃ ὁ κόσμος ποία εἶ ναι ἡ
πραγματική ἐνέργεια τῆς Μουσικῆς ἐπί τῶν ὀντοτήτων καί ποία θά εἶ ναι εἰς τούς Οὐρανούς.
Ὅ λη ἡ ζωή ἐν τῇ Χρυσῇ Πολιτεία θά εἶ ναι
μουσική, ἂνθη καί ἀγάπη, ὅμοια τῆς ὁποίας, μέχρι
στιγμῆς, δέν ἠξιώθη νά ἴ δῃ ὁ ἂνθρωπος. Διά τοῦτο
λέγω, ὅτι ἡ νέα αὕτη εἰκών θά εἶ ναι ἡ ποίησις τῆς
ποιήσεως. Ὅ λα θά ἐλέγχωνται, οὐχί μέ τό σημερινόν σας πνεῦμα, ἀλλά διά τό καλόν τῆς Πολιτείας.
Ὅ λοι θά εἶ ναι πρόθυμοι ἀκόμη καί νά θυσιασθοῦν
ὑπέρ μιᾶς τοιαύτης Μητρός. Ἀλλά καί ἡ Μήτηρ,
ὡσαύτως, θά εἶ ναι πρόθυμος νά συνδράμῃ, ἔστω
καί τό τελευταῖ ον της τέκνον, ὅταν αὐτό θά ἔχῃ
τήν ἀνάγκην της.
Θά μάθουν ὅλοι ὁποίαν δυναμικότητα ἔχει ἡ
Μουσική εἰς τούς Οὐρανούς καί διατί ὁ Κύριος ἔδωσεν εἰς αὐτήν τήν δύναμιν νά προσκολλᾶ πτέρυγας εἰς τό πνεῦμα. Τό πνεῦμα, βεβαίως, ἔχει ταχύτητα μεγάλην, ἀλλά δέν ἔχει πηδάλιον. Μέ τάς
πτέρυγας τῆς Μουσικῆς καθοδηγεῖ ται ἐκεῖ ὅπου
εἶ ναι προωρισμένον, δηλαδή δέν ἐκφεύγει ἐκ τοῦ
κύκλου του, ἔστω καί ἄν ὁ κύκλος οὗτος ὀνομάζεται Σύμπαν.
Μέ τήν λέξιν «κύκλος» δέν ἐννοῶ ὅτι τό Σύμπαν εἶ ναι κυκλικόν. Τοῦτο μόνον ὁ Κύριος τό γνωρίζει. Τά κυκλικά σχήματα, ἔχουν σταθεράν τήν ἔννοιαν τῆς εἰκόνος. Διά τοῦτο πολλάκις ὁμιλοῦμεν
μέ κύκλους. Τό «μηδέν» εἶ ναι κύκλος. Τί ὅμως περιέχει, τοῦτο εἶ ναι ἄγνωστον διά τήν διάνοιαν τοῦ
ἀνθρώπου. Ἐ φ’ ὅσον ὑφίσταται, δέν εἶ ναι κενόν,
ἀλλ’ ἐμπεριέχει ἀξίας, τάς ὁποίας οὐδείς σας εἶ ναι
εἰς θέσιν νά γνωρίσῃ ποτέ!
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Ἀπόδειξις τῶν ὅσων λέγω εἶ ναι, ὅτι ἡ «ἀνυπαρξία» ἀντεπροσωπεύετο ἀπό τό μηδέν· καί ἐκ τοῦ μηδενός ἐνεφανίσθη ὁ Κύριος, ὅστις τά πάντα ἐποίησεν, καί ἔθεσεν ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν σας ἐκεῖ να τά ὁποῖ α εὑρίσκοντο ἐντός τοῦ μηδενός. Ἄρα,
«μηδέν» δέν σημαίνει «τίποτε», ἀλλά κάτι τό ὁποῖ ον
δέν δύνασθε νά ἀντιληφθῆτε.
Τήν ἔννοιαν τοῦ «μηδενός» θά ἐξηγήσουν οἱ ρήτορες τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, εἰς τούς πολίτας
τῆς ἀπαραμίλλου ζωῆς των, ἤτοι μόνοι των θά ἐννοήσουν, διά τῶν ἁπλῶν λόγων, ποία εἶ ναι ἡ πραγματική ἔννοια τοῦ μηδενός, ἤτοι τοῦ Ἀγνώστου.
Εἰς τό Ἄπειρον, ὁ μουσικός ἦχος εἶ ναι τό ἆσμα
τῶν Ἀγγέλων. Κάποτε θά εἶ σθε εἰς θέσιν νά συλλάβετε τούς ἤχους τούτους καί τότε θά ἀντιληφθῆτε, ὁποίας ἀληθείας δέχεσθε ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μέ τήν λέξιν «Ἀθλητισμός» δέν ἐννοοῦμεν τόν
ἀνταγωνισμόν τοῦ χρηματικοῦ ἂθλου, ἀλλά τήν εὐγενικήν ἅμιλλαν τῶν νέων, διά τήν σωματικήν αὐτῶν ἀνάπτυξιν. Πάλαι ποτέ, ὁ νικητής ἐστεφανοῦτο
διά τῆς δάφνης, ἥτις εἶ ναι ἱερά, καί ἡ τιμή ἦταν πολύ μεγαλυτέρα, ἀπό τήν τιμήν τήν ὁποίαν δίδουν σήμερον εἰς τούς νικητάς, ὡσάν νά τούς ἐξαγοράζουν.
Εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν, οἱ νικηταί εἰς τά
διάφορα παίγνια, θά στεφανοῦνται διά τοῦ κισσοῦ ἤ
τῆς δάφνης. Ἡ ἅμιλλα τῶν νέων ὀφείλει νά εἶ ναι ἐπί βάσεως καθαρᾶς καί οὐχί ὑλικῆς, ὡς εἶ ναι τό
χρῆμα.
Ποῖ ον σκοπόν ἔχει ἡ ἄσκησις ἐπί τῶν διαφό25

ρων ἀθλημάτων; Πρῶτον τήν σωματικήν αὐτῶν ὑγείαν, δεύτερον τήν ἀπομάκρυνσιν αὐτῶν ἀπό κάθε
ὑλικήν προσφοράν, καί τρίτον τήν ἀπασχόλησιν
αὐτῶν, ὥστε νά μή παρεκτρέπωνται, ὡς ἡ σημερινή
ἀνήθικος νεολαία, ἥτις βαίνει πρός τήν ἰδίαν αὐτῆς
καταστροφήν.
Θέλομεν πολύ τούς ὑγιεῖ ς ἐν σώματι καί ἐν
πνεύματι. Ὅ ταν τό σῶμα δέν εἶ ναι ὑγιές, παρά τήν
καθαράν πνευματικήν του ἀνάπτυξιν, τοῦτο χωλαίνει ἐπικινδύνως καί, χωρίς νά τό ἐννοήσουν, θά
πράξουν κάτι τό ὁποῖ ον δυνατόν νά βλάψῃ, οὐχί ἕν
μόνον πρόσωπον, ἀλλά ὁλόκληρον τήν κοινωνίαν.
Ἀρκεῖ οἱ νέοι νά ἐντάσσωνται εἰς τά Ἀθλητικά Σωματεῖ α, ἅτινα θά ἐπιβλέπουν καί θά ὁδηγοῦν τούτους εἰς τήν ὁδόν τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀνυψώσεώς
των. Ἀργότερον, ὅταν οἱ νέοι ἀκμάσουν εἰς τόν
Ἀθλητισμόν, τότε θά ἐνταχθοῦν εἰς ἄλλην σειράν
ἀναπτύξεως. Αὕτη εἶ ναι ἡ τοῦ πνεύματος.
Ὁ νέος δέν εἶ ναι ἐνδεδειγμένος νά πολιτεύεται,
παρά τήν μόρφωσίν του. Πολιτεύεται μόνον ὁ ἔχων
πεῖ ραν τῆς ζωῆς καί ἀσκεῖ ἐπιρροήν ἐπί τῶν μή ἐχόντων ἰδέαν περί τῆς πολιτικῆς. Πόσους σήμερον
γνωρίζετε νέους πολιτικούς; Καί τί ἀπέδωσαν, παρά τήν καλήν των προσφοράν πρός τό ἔθνος των;
Μήπως οἱ φλογεροί αὐτῶν λόγοι ἐνεψύχωσαν τόν
λαόν, ὑπέρ μιᾶς καλῆς ἤ κακῆς ἐκβάσεως τοῦ
ἔθνους; Ἰ δού, αἱ ἀτελεῖ ς γνώσεις τῶν ἀνθρώπων
ποῦ ὁδηγοῦν.
Ἐ πειδή ὁ ἄνθρωπος ἐπανέρχεται πολλάς φοράς
εἰς τήν Γῆν σας, διά νά ἐκπαιδευθῇ, βεβαίως, μία
τοιαύτη ὀντότης, ἐκ μικρᾶς ἡλικίας, εἶ ναι πολύ περισσότερον προοδευμένη, ἀπό ὅ,τι ἦσαν ἄλλοτε αἱ
ὀντότητες. Ἀλλά τοῦτο δέν ἀρκεῖ , ὅταν σεῖ ς, ὡς
γνῶσται τῆς θείας μας Ἀρχῆς, γνωρίζετε καλύτε26

ρον παντός ἄλλου, ὅτι ἡ γνῶσις εἶ ναι ἀτελεύτητος.
Ἡ μεγάλη γνῶσις, ἤτοι ὁ ὑπέρτατος βαθμός
τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως εἰς τόν ἄνθρωπον,
εἶ ναι πολλάκις, διά νά μή εἴ πω συχνάκις, ἀπατηλός! Ὅ ταν εἷ ς ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνυψοῦται ἐκ τῶν
ὁμοίων του, διότι ὑπερτερεῖ εἰς γνώσεις, ὁ ἄνθρωπος οὗτος, χωρίς βεβαίως νά τό ἐπιδιώξῃ, ἀναπτύσσει εἰς τόν ἑαυτόν του διαφόρους κλάδους τοῦ
ἐγωισμοῦ· καί ὁ ἐγωισμός εἶ ναι ἀκριβῶς ἐκεῖ νο τό
σκοτεινόν σημεῖ ον, τό ὁποῖ ον τόν καταδικάζει ὡς
ἄχρηστον. Καί ἄν, ἐκλιπόντος τοῦ ἀνδρός τούτου,
ἡ κοινωνία τόν ἀναφέρῃ ὡς μέγα πνεῦμα, ἀπατᾶται
οἰκτρῶς.
Ποῖ ον ἠρώτησεν, ἐάν ὄντως εἶ ναι ἄξιος νά ὀνομασθῇ μέγα πνεῦμα; Μόνον ὁ Πνευματικός Κόσμος εἶ ναι εἰς θέσιν νά εἴ πῃ τήν ἀλήθειαν καί μόνον
αὐτήν. Τοιαῦται ἀπατηλαί γνώσεις, αἵ τινες προέρχονται ἐκ τῆς ἄλλης πλευρᾶς, δέν εἶ ναι παραδεκταί
εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν. Ὄ χι μόνον ὁ ἄνθρωπος
πού ἀνέφερον, ἀλλά ὅλοι ὁμοῦ οἱ ἄνθρωποι, ὀφείλουν νά γνωρίζουν, ὅτι ἡ ταπεινοφροσύνη εἶ ναι τό
ὅπλον, τό ὁποῖ ον ἐκμηδενίζει τόν ἐγωισμόν.
Ποτέ ὁ Κύριος δέν ὡμίλησεν ὡς ἐγωιστής. Ἔ λεγε τήν ἀλήθειαν, διότι ταύτην μετέδιδεν εἰς αὐτόν τό Ἅγιον Πνεῦμα. Δέν ἦλθεν ὁ Κύριος διά νά
βασιλεύσῃ ἐπί τῆς Γῆς. Ὡ ς διεκήρυξεν, ἡ Βασιλεία
Του ἦτο εἰς τούς Οὐρανούς. Ἐ πανελάμβανε τά ὅσα
ὁ Πατήρ τοῦ μετέδιδεν. Καί ὅταν λέγωμεν τήν ἀλήθειαν, δέν ἕπεται ὅτι εἴ μεθα καί ἐγωισταί! Ἀλλά τό
νά γνωρίσῃ τις τήν ἀλήθειαν, δέν εἶ ναι εὔκολον, διότι τό ψεῦδος εἶ ναι μέγα καί ἔχει ἕλξιν, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια δέν εἶ ναι πάντοτε προσιτή εἰς πάντας. Τήν ἀπωθοῦν, διά νά μή ἐμποδισθοῦν εἰς τά ἂνομα ἔργα των.
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Εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν, πάντες ὀφείλουν
νά γνωρίζουν τόν ὁρισμόν τῆς ἀληθείας. Καί ἐπί
τῇ βάσει αὐτοῦ, θά ἐνεργοῦν ὡς πεφωτισμένα πνεύματα. Ἰ δού, διατί ἡ νεολαία θά ἀσκῆται εἰς τόν Ἀθλητισμόν, ὅστις θά τήν ἀποτρέπῃ ἀπό τά ἀπηγορευμένα ἐδάφη τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς. Ὅ λα ἔχουν
κανόνα καί οὗτος πρέπει νά τηρῆται αὐστηρότατα.
Ἡ πειθαρχία αὕτη δέν εἶ ναι ἐπί ζημίᾳ τῶν πολιτῶν,
ἀλλά ἐπί ἀνυψώσει αὐτῶν.
Σεῖ ς, οἱ σημερινοί νόες, οἵ τινες ἔχετε τήν ἐντύπωσιν, ὅτι τά πάντα γνωρίζετε, λησμονεῖ τε τήν ἠθικήν βάσιν τῆς ζωῆς καί παρεκτρέπεσθε μέ τάς διαφόρους δοκιμάς, αἵ τινες καταλήγουν εἰς τό ἀδιέξοδον. Καί ὕστερον διερωτᾶσθε, ποῖ α μέτρα ὀφείλετε
νά λάβετε ὑπέρ τῆς κοινωνίας. Ἀγαπητοί μου, πρῶτον σεῖ ς ἔχετε ἀνάγκην διαπαιδαγωγήσεως. Οὐχί ἐπί τῆς νέας θεωρίας, ἡ ὁποία καταστρέφει τό ἀνθρώπινον ποιόν, ἀλλά τῆς θείας καθοδηγήσεως, τήν
ὁποίαν θά ἀφομοιώσετε, διά νά λάβετε τήν θέσιν ἀστέρος, ὅστις γοητεύει καί συνάμα ἀνυψώνει τήν
ὀντότητα, εἰς ὕψη ἀνάλογα τοῦ θείου της φωτός.
Μέ τάς εἰκόνας τοῦ Ἀθλητισμοῦ, δέν ἐννοῶ ὅτι
ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά μεταβληθῇ εἰς στρατιωτικόν
πεδίον. Διότι, ἐάν συνέβαινε τοιοῦτον τι, ὁ σκοπός
ὅστις θά ὑπεθάλπετο θά ἦτο σκοτεινός, ὀλέθριος
καί ἀπάνθρωπος. Ἄλλος εἶ ναι ὁ σκοπός μας, πολύ
περισσότερον ἀνώτερος, ἀπό ὅ,τι ἡ φαντασία σας
δέν δύναται νά συλλάβῃ. Οἱ πολῖ ται, ὅμως, τῆς Νέας αὐτῆς Χώρας, θά εἶ ναι τόσον μεμυημένοι εἰς τό
θεῖ ον φῶς, ὥστε τά πάντα νά γνωρίζουν ἐκ τῶν
προτέρων.
Προειδοποίησα τό τί πρόκειται νά ἐξαλειφθῇ
ἀπό τάς ἐννοίας τῶν λέξεων. Δηλαδή, νά μή ὁμιλῆτε περί τοῦ καλοῦ καί νά σκέπτεσθε τό κακόν. Νά
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μή ἠθικολογῆτε, καί σεῖ ς νά εἶ σθε οἱ πλέον ἀνήθικοι τῆς κοινωνίας. Νά μή τιμωρῆτε, ὅταν σεῖ ς θά
εἶ σθε οἱ περισσότερον ἔνοχοι. Νά μή ἐμπαίζετε τόν
ἀδελφόν σας, ὅταν σεῖ ς θά εἶ σθε πολύ κατώτεροι
αὐτοῦ.
Εἶ ναι ἀνάγκη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί τοῦ Κόσμου τούτου, νά συμμορφωθῆτε πρός τάς Οὐρανίας Ἀρχάς καί νά παραβλέπετε τά μικροελαττώματα τῶν ἀδελφῶν σας, διότι «οὐδείς ἀναμάρτητος»
εἶ πεν ὁ Κύριος. Αἱ μικραί ἁμαρτίαι, αἱ ὁποῖ αι κατά
βάθος δέν βλάπτουν οὐδένα, εἶ ναι συγχωρητέαι ἀπό τόν Πνευματικόν Κόσμον, διότι εἶ σθε ἀνθρώπινα ὄντα.
Ἀλλά τί ἐννοεῖ ται μέ τήν λέξιν «ἁμαρτία»;
Τοῦτο θά ἐξετάσωμεν περαιτέρω, διότι χρήζει ἀναπτύξεως.
Μή εἶ σθε φθονεροί. Πολεμήσατε τάς κακάς συνηθείας σας. Δοκιμάσατε τά πάντα ἐν μέτρῳ. Οὐδείς σᾶς ἐμποδίζει νά μή γευθῆτε τόν καρπόν τῆς
γηίνης ἐπιδιώξεώς σας. Ἀρκεῖ νά γνωρίζετε τούς
τρόπους τῆς συμπεριφορᾶς σας, χωρίς ἀπάτην καί
δημιουργίαν τοῦ φθόνου καί τοῦ μίσους. Πάντα
ταῦτα, ὡς εἶ πον, δέν θά ὑφίστανται εἰς τήν λαμπράν καί πλήρη εὐλογίας Χρυσῆν Πολιτείαν.
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• ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Θρησκεία εἶ ναι ἡ τελευταία ἔννοια, εἰς τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δίδει σημασίαν. Θά ἐρωτήσετε, διατί; Διότι δέν ἀναπτύσσεται ὁ ἄνθρωπος μέ τήν θείαν
τροφήν. Ὅ ταν ἐμφανισθῇ εἰς τόν Κόσμον τῆς ὕλης,
πρέπει νά ἀναπτύξῃ τό πνεῦμα του, καί ὕστερον, ἀφοῦ κατατάξῃ πολλάς ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ζωῆς εἰς
τάξιν λογικήν, τότε θά στραφῇ καί πρός τήν θρησκείαν. Διά τοῦτο ἤρχισα τήν ἀνάπτυξιν τοῦ ἔργου
μου μέ ἄλλας ἐννοίας τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς.
Ἡ Θρησκεία ἀποτελεῖ τόν λίθον τῆς Σοφίας.
Ἐ άν ὁ ἄνθρωπος δέν δώσῃ σημασίαν εἰς τόν λίθον
τοῦτον, εἶ ναι ἀδύνατον νά οἰκοδομήσῃ στερεόν κατάλυμμα διά τήν ὕπαρξίν του, καί φωτισμόν ἐπαρκῆ
διά τήν ἀνύψωσιν καί συνεχῆ καλλιέργειαν τοῦ
πνεύματός του, ὥστε νά ἰσοσταθμισθῇ τό πνεῦμα
μετά τῆς ψυχῆς.
Ἐ άν μεταξύ τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός δέν
ὑπάρξῃ κατανόησις, ὁ βίος των μεταβάλλεται πολλάκις εἰς κόλασιν. Τό αὐτό συμβαίνει καί μέ τήν
ὀντότητα. Ἐ άν δέν συμφωνήσῃ τό πνεῦμα μέ τήν
ψυχήν, ἡ ὀντότης πλέει, ὡς πλοῖ ον ἄνευ πηδαλίου,
ἐντός τῶν ἀγνώστων ὠκεανῶν. Πάντα ταῦτα θά ἔχῃ ὑπ’ ὄψιν της ἡ Νέα Πολιτεία, διότι θά βασίζεται
ἐπί στερεῶν βάσεων. Καί τό πηδάλιον τῆς Πολιτείας θά εἶ ναι ὁ Θεῖ ος Λόγος, ὅστις δέν ὑπαγορεύει
τετριμμένας ἐννοίας καί ἀκατανοήτους εἰς τά
πνεύματα τῶν πολιτῶν, ἀλλά ἁπτάς καί ζωηράς εἰκόνας τῆς ἐνεργείας τοῦ κάθε πολίτου καί τῆς πί30

στεως αὐτοῦ ἐπί τῆς μιᾶς καί μόνης Ἀρχῆς τοῦ
Οὐρανίου Βασιλείου.
Εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν δέν θά συγκεντροῦνται οἱ πιστοί εἰς τήν Ἐ κκλησίαν, διά νά λύουν τά προβλήματα τῆς ζωῆς των ἤ νά ἐκφέρουν
τάς ἀπόψεις των ἐπί ζητημάτων, τά ὁποῖ α δέν ἐνδιαφέρουν τήν Θρησκείαν. Ἀλλά θά γίνεται ἐκεῖ ἡ
καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, ἤτοι θά ἐξηγοῦνται τά
προβλήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου, καί πῶς
οὗτος θά δύναται διά τῆς δεήσεώς του νά ἔρχεται
εἰς ἄμεσον ἐπαφήν μετά τῆς Θείας Βουλήσεως.
Ὁ κῆρυξ θά λαμβάνῃ τόν λόγον καί θά ἐξηγῇ
ποῖ ον εἶ ναι τό Θεῖ ον Φῶς καί πῶς τοῦτο εἰσέρχεται, ὡς ἀρωγός, εἰς τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Διατί
ἡ καλή πρᾶξις εἶ ναι ἐνέργεια τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου καί οὐχί τοῦ Πονηροῦ. Ἐ πίσης διατί, ὅταν ἐπενεργῇ ὁ Πονηρός ἐπί τῆς ὀντότητος, δέν λαμβάνει μέρος ὁ Πνευματικός Κόσμος· καί πολλά ἄλλα
χρησιμώτατα διά τήν καλλιέργειαν τοῦ πνεύματος
καί τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν πολιτῶν, ὡς καί τοῦ
θήλεος μετά τοῦ ἄρρενος.
Ἡ ἀγαμία δέν ἐνδείκνυται εἰς οὐδένα, ἔστω καί
ἄν ὁ εἷ ς οὗτος εἶ ναι Ἀρχιερεύς ἤ πρόσωπον ἀξιόλογον ἐν τῇ κοινωνίᾳ, πλήν ἐκείνων, οἱ ὁποῖ οι ἐγεννήθησαν διά τόν σκοπόν τοῦτον. Καί οὗτοι ποτέ δέν
δελεάζονται ἀπό τοῦ Πονηροῦ τά τεχνάσματα, δηλαδή παραμένουν ἀπαθεῖ ς, ἐφ’ ὅσον τό ὑποσυνείδητόν των τούς ὑπαγορεύει τόν λόγον, τόν ὁποῖ ον
τηροῦν ὡς Οὐράνιον ἀδάμαντα. Ἡ ὑπόσχεσις αὕτη
ἐδόθη ὑπ’ αὐτῶν εἰς τούς Οὐρανούς, προτοῦ ἐγκαταλείψουν τό Θεῖ ον Βασίλειον τοῦ Κυρίου.
Ὁ ἱερεύς δέν θά ὑποκρίνεται· θά ἀπολαμβάνῃ
καί αὐτός, ὡς καί οἱ ἄλλοι συμπολῖ ται του, τά ἀγαθά τῆς ζωῆς. Δέν θά στερῆται τῶν θεαμάτων, τῶν
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συναυλιῶν καί πολλῶν ἄλλων ὠφελίμων μαθημάτων
τῆς ζωῆς. Δέν θά ἐκμεταλλεύεται τούς πιστούς,
ἀλλά ὀφείλει νά συντρέχῃ αὐτούς καί νά καθοδηγῇ,
ὡς πιστός καί ἀφοσιωμένος οἰκογενειακός φίλος.
Δέν θά βλασφημῇ, διότι τό τοιοῦτον εἶ ναι ὕβρις
πρός τόν Θεόν.
Οἱ ἱερεῖ ς θά μισθοδοτοῦνται, ὡς καί οἱ κρατικοί
ὑπάλληλοι. Οὐδείς θά εἶ ναι προνομιοῦχος ἔναντι
τοῦ ἄλλου, ἀλλά πάντες θά εὐποροῦν καί θά ἔχουν
εἰς τήν διάθεσίν των ὥρας ἐλευθέρας πρός μελέτην
καί ἐξάσκησιν τοῦ πνεύματός των ἀπό ποικίλας
γνώσεις τοῦ κόσμου των. Αἱ βιβλιοθῆκαι θά εἶ ναι
ἀνοικταί πρός ὅλους καί ὅ,τι θά ἀρέσῃ εἰς τό πνεῦμα των ἤ τήν μελέτην ἐπί ἑνός ἔργου, θά δύνανται
εὐκόλως νά τό ἀποκτήσουν εἰς τήν βιβλιοθήκην
των, διά νά τό ἐντρυφήσουν ἔτι περισσότερον.
Ὡ ς βλέπετε, οὐδείς ἀδικεῖ ται ἀπό τήν μόρφωσιν
τήν πνευματικήν καί ψυχικήν. Ἡ τελευταία θά ἕλξῃ
τούς πολίτας ἔτι περισσότερον, διότι ἡ μελέτη τοῦ
ἐσωτερικοῦ σας κόσμου, ὠς ἀγνώστου, εἶ ναι ἀτελεύτητος. Ἐ κεῖ θά μανθάνουν πῶς νά ἀποφεύγουν
τάς ἀσθενείας καί πῶς οἱ ἴ διοι νά γίνωνται ἰατροί
τοῦ ἑαυτοῦ των. Ἐ άν μερικοί δέν θά ἔχουν τό σθένος τοῦτο, θά ὑπάρχῃ καί δι’ αὐτούς πρόβλεψις.
Δέν θά ἐπιτραπῇ ὁ εἷ ς, εἴ τε εἶ ναι ἐπιστήμων,
εἴ τε σοφός, εἴ τε ἔμπορος, νά ἔχῃ εἰς τήν διάθεσίν
του τεράστιον πλοῦτον. Βεβαίως, ἡ ἀνισότης ὑφίσταται εἰς τήν Φύσιν. Δέν πρέπει ὅμως νά ὑφίσταται καί εἰς τήν ἐφαρμογήν τοῦ Νόμου, ὅστις διατηρεῖ τήν σχετικήν ἴ σην ὕπαρξιν ζωῆς εἰς τόν ἄνθρωπον. Τό κτῆνος δέν γνωρίζει τήν ἰσότητα, ἀπό
ἀπόψεως συντηρήσεώς του. Ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἔχει ἐγκέφαλον, ὀφείλει νά γνωρίζῃ, ὅτι ἡ ἰσότης ὑφίσταται εἰς ὡρισμένα σημεῖ α τῆς ζωῆς. Εἰδ’ ἄλλως
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νά ἀναγνωρίσῃ ὅτι συγκαταλέγεται μεταξύ τοῦ
κτήνους καί τοῦ ἀπανθρώπου.
Πάντα ταῦτα, ὡς ἐτόνισα, καί ὅλα τά προηγηθέντα Κεφάλαια, ἀνήκουν ἐκτός τοῦ κύκλου τοῦ
θρησκευτικοῦ λόγου. Ἡ Θρησκεία ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον πρός τόν λιμένα τῆς Οὐρανίας Πολιτείας.
Δέν ἐκλέγει πρός τοῦτο ἡ Θρησκεία τούς ἀνικάνους, ἀλλά τούς ἀξίους. Καί ἄν δέν εἶ ναι ἄξιοι, ὁ
προορισμός τῆς θρησκείας εἶ ναι νά ἐξευγενίσῃ
τούς ἀγροίκους καί ἀκατεργάστους εἰς τήν ψυχήν
πολίτας καί νά μεταβάλῃ τούτους εἰς πολυτίμους
λίθους, καί νά μή ἀναμένῃ, ὅπως ὁ χρόνος, διά τῆς
τριβῆς καί τῆς ἐπαναφορᾶς πλειστάκις τῶν ψυχῶν,
κατεργασθῇ τόν σκληρόν ἀδάμαντα τοῦ Κυρίου.
Ἡ Θεία Οἰκονομία ἐπισπεύδει τήν πολύτιμον
κατεργασίαν τῶν ὄντων, πού ὀνομάζονται «ἄνθρωποι» εἰς τήν μορφήν καί μόνον. Σκοπός της εἶ ναι
οὐχί μόνον εἰς τήν μορφήν, ἀλλά καί εἰς τήν συνείδησιν νά γίνουν ἄνθρωποι. Ὁ πολιτισμός τοῦ ἀνθρώπου δέν καταμετρᾶται ἀπό τήν τεχνικήν πρόοδον, τάς ὁδούς καί τά μέσα τῆς μηχανικῆς διευκολύνσεως, ἀλλά ἀπό τήν ἔκβασιν τῆς ἐσωτερικῆς
αὐτοῦ προόδου.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία, ὡς ἀνεκτίμητος Φάρος ἐπί
τῆς Γῆς, θά λάμψῃ ὡς ἄλλος Θεῖ ος Ἀστήρ καί θά
μεταδώσῃ τά φῶτα της εἰς τούς τέσσαρας ὁρίζοντας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἀπό τό γήινον σκότος, θά ἀναβλύσῃ ἡ Πηγή τοῦ Ἀθανάτου Ὕ δατος
πρός πάντας τούς ἐρχομένους πρός αὐτήν, ἵ να διά
τῆς μυστικῆς τοῦ Οὐρανοῦ μαθήσεως, διδάξουν τά
θαύματα τῆς Νέας Πολιτείας, τοῦ νέου αὐτοῦ Παραδείσου ἐν τῇ Γῇ, πρός μίμησιν καί ἀπόκτησιν θείας Γνώσεως.
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ΔΗΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ
ΘΕΑΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ
Ὁ Δῆμος, ἀγαπητοί μου, ἐκπροσωπεῖ τόν φιλόστοργον πατέρα, ὅστις φροντίζει διά τήν περίθαλψιν καί ἐκπαίδευσιν τῶν πολιτῶν, μακράν πάσης
περιφρονήσεως καί καταπατήσεως τῶν δικαιωμάτων τῆς ζωῆς των.
Ἐ ν τῇ Χρυσῇ Πολιτείᾳ, ὁ Δῆμος θά εἶ ναι ὁ
κατ’ ἐξοχήν παιδαγωγός τῶν τέκνων του. Αὐτός θά
φροντίζῃ δι’ ὅλα τά ἐσωτερικά τοῦ οἴ κου του, ὥστε
τά πάντα νά διάκεινται εὐνοϊ κώτατα διά τήν μεγάλην οἰκογένειαν, πού θείᾳ χάριτι ἀνέλαβεν. Ἡ
φροντίς τοῦ Δήμου ἀνάγεται εἰς τήν πρώτην θέσιν
τοῦ κύκλου «ἀνθρωπισμός».
Οἱ σημερινοί Δῆμοι τῶν διαφόρων πόλεων ἀπέχουν πολύ ἀπό τάς εὐθύνας πού ἀνέλαβον, διότι
κατέχονται ἀπό τήν ἀρχομανίαν καί τήν μικράν εὔνοιαν πρός τούς πολίτας των. Ἀποβλέπουν εἰς τό
σύνολον. Τοῦτο εἶ ναι μία πρόφασις ἀνεξερεύνητος,
ὡς δικαιολογία. Ἡ καλή Ἀρχή ἀποβλέπει εἰς τήν
μονάδα καί ἐξ αὐτῆς ἐξαπλοῦται εἰς τό σύνολον, ὥστε ὅλα τά τέκνα τῆς αὐτῆς οἰκογενείας νά εἶ ναι
ἴ σα εἰς τά πολιτικά των δικαιώματα καί τά δικαιώματα τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς.
Ἡ σύγκρισις, μεταξύ παρόντος καί μέλλοντος,
εἶ ναι τεραστία. Ἐ άν ἐχρωμάτιζον τάς διαφοράς, οἱ
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σημερινοί Δῆμοι εἶ ναι μέλανες, ἐνῶ ὁ μέλλων Δῆμος τῆς Χρυσῆς Πολιτείας θά εἶ ναι χρυσοῦς, ὡς ἡ
Πολιτεία.
Εἶ ναι ἄξιον παρατηρήσεως ἀπό τόν μελετητήν,
νά ἴ δῃ τάς διαφοράς καί νά μᾶς εἴ πῃ διατί ὑφίστανται αὗται. Ἀλλά ποῖ ος θά ἐγκύψῃ εἰς τήν μελέτην
ταύτην, διά νά ἐκφωνήσῃ τόν ἀληθῆ λόγον τῆς διαφορᾶς, ὅταν φοβῆται τήν παρεξήγησιν καί τά ἐμπόδια τῶν ζιζανίων; Ἰ δού, διατί ὁ Δῆμος ὀφείλει νά ἔχῃ κεφαλήν μέ ἐγκέφαλον θεῖ ον, ἤτοι νά εἶ ναι εὐσεβής πρός τά Θεῖ α, οὐχί διά νά ἐπιδεικνύῃ ὅτι πράγματι εἶ ναι ἀφοσιωμένος εἰς τήν Θείαν Ἀρχήν, ἀλλά
διότι ἡ ψυχική του κατάστασις τόν παρεμποδίζει νά
ἐπεκταθῇ μακράν τοῦ καθήκοντός του.
Ὁ Δῆμος πρέπει (εἶ ναι τοῦτο ἀναγκαῖ ον) νά
εὑρίσκεται ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἔργου του καί
νά μή παρεκτρέπεται ἔξω αὐτοῦ, εἰς πεδία τά ὁποῖ α
δέν εἶ ναι τῆς ἁρμοδιότητός του. Διά νά συμβῇ τοιοῦτον τι, ὀφείλουν οἱ περισσότεροι τῶν πολιτῶν νά
εἶ ναι πεφωτισμένοι, ὥστε νά καθηλώνουν τούς μή
καλῶς φωτισμένους τῶν ἀδελφῶν των.
Τό πάλαι ὁ Δῆμος ἦτο ἡ Ἀρχή μιᾶς χώρας. Σήμερον ἔχει δευτερεύοντα ρόλον. Ἐ άν ἐξετάσετε
τούς ἁρμοδίους, θά σᾶς εἴ πουν ὅτι πράγματι ὁ Δῆμος ἔρχεται εἰς δευτέραν μοῖ ραν. Κακή, πολύ κακή
ἡ ἀντίληψις αὕτη. Ὁ Δῆμος εἶ ναι ἐκεῖ νος, ὅστις
ἐνδιαφέρεται πρωτίστως διά τούς πολίτας καί ὕστερον ἡ Γενική Ἀρχή.
Πρῶτον ἐνδιαφέρεται διά τά τέκνα της ἡ μήτηρ
καί ὕστερον ὁ πατήρ. Εἰς τήν Πολιτείαν, ἥν ἀνέφερον, ἀνατρέπονται οἱ ὅροι. Πρῶτον ἐνδιαφέρεται ὁ
πατήρ καί ὕστερον ἡ μήτηρ, ὥστε ἐν τῇ κοινωνίᾳ
νά ὑφίστανται οἱ γονεῖ ς, ὡς κατευθύνουσα Ἀρχή,
καί νά ἐνδιαφέρεται ἀπερίσπαστος δι’ ὅλα τά τέκνα
τῆς οἰκογενείας της.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ
Ἕ ν ἀπό τά πρώτιστα καθήκοντα τῶν γονέων
εἶ ναι ἡ καθαριότης, οὐχί μόνον τοῦ σώματος ἀλλά
καί τοῦ οἴ κου καί ὕστερον τῆς πνευματικῆς τροφῆς τῶν τέκνων.
Διατί νά ἀφίενται ἐλεύθεροι οἱ πολῖ ται καί νά
δηλητηριάζουν τήν πνευματικήν τροφήν τῶν ἀδελφῶν των; Ἰ δού, ποῦ ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου ἔχει
φραγμούς. Ὅ ,τι θέλει ὁ εἷ ς, δέν δύναται νά τό ἐπιβάλῃ εἰς τούς πολλούς ἤ νά ἐπιδράσῃ ἐπ’ αὐτῶν,
πρός βλάβην τῆς Κοινωνίας.
Ἔ χετε πλεῖ στα παραδείγματα εἰς τήν Ἱ στορίαν τῆς Γῆς σας. Ἀλλά ποῖ ος ποτέ ἠθέλησε νά ἐγκύψῃ εἰς τήν γενικήν μελέτην τῶν βλαβερῶν ἔργων, διά νά σώσῃ τήν οἰκογένειαν τῆς ἀνθρωπίνου
φυλῆς; Καί διατί οὐδείς των κινεῖ ται πρός αὐτήν
τήν κατεύθυνσιν; Διότι δέν θέλει νά ἀπολέσῃ τήν
εὐμάρειάν του καί νά κακολογηθῇ ὡς ἠθικολόγος
τῆς ἀνηθίκου παρατάξεως.
Ἡ καθαριότης, ἐν γένει, εἶ ναι ὁ καθρέπτης τῆς
ὑγείας. Καί ὅταν ἡ ὑγεία εἶ ναι σταθερά εἰς τόν ἄνθρωπον, σκέπτεται οὗτος πολύ διαφορετικά ἀπό
ὅ,τι θά ἐσκέπτετο, ἐάν ἦτο ἀσθενής. Πόσοι ἐκ τῶν
ἀρχόντων τῆς Γῆς σας, ὡς ἀσθενικοί εἰς τό σῶμα,
ἀλλά καί τό πνεῦμα, κατέστρεψαν τήν εὐθεῖ αν ὁδόν τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς! Ἄνθρωπος ὅστις εἶ ναι
ἀσθενικός, ὀφείλει νά ἀπέλθῃ ἀπό τήν Διοικοῦσαν
Ἀρχήν. Ἄς θεραπευθῇ, καί ὕστερον ἡ κοινωνία θά
τοῦ δώσῃ τήν θέσιν πού τοῦ ἁρμόζει.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ
Τά ἔργα ταῦτα διατί ἀναλαμβάνει ὁ Δῆμος; Διότι εἰς αὐτόν ἀνήκουν, διά νά διευκολύνῃ πλαγίως
τούς πολίτας του.
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Τά κοινωφελῆ ἔργα δέν εἶ ναι συγκροτήματα βιομηχανίας ἤ εἰδικά ἱδρύματα ἐπιχειρήσεων. Αὐτό ὀφείλουν νά τό ἐννοήσουν καλῶς ἐκεῖ νοι, οἱ ὁποῖ οι
ἐκθειάζουν τόν Δῆμον ὡς ὑπεύθυνον εἰς τά τοῦ ἄστεως προβλήματα. Λησμονοῦν, ὅτι ὁ Δῆμος ἐργάζεται διά τό γενικόν συμφέρον καί οὐχί διά νά συσσωρεύσῃ πλοῦτον, πρός ἐκμετάλλευσιν τῶν ὀλίγων
εὐνοουμένων αὐτοῦ.
Διατί ἡ προνομιοῦχος Ἀρχή τῶν κοινωφελῶν Ἱ δρυμάτων νά ἀδιαφορῇ διά τούς ἀδελφούς της, καί
μέ τάς διακρίσεις της νά προστατεύῃ μόνον τούς
εὐνοουμένους της, παραμελῶντας τούς καταλληλοτέρους; Διατί τό Κράτος νά μή ἐνδιαφέρεται διά
τούς ὑπηρετοῦντας αὐτό καί ἡ μισθολογία νά εἶ ναι
διάφορος, ὡσάν οἱ ἄλλοι ἀδελφοί νά μή εἶ ναι ἀδελφοί, ἀλλά ἐχθροί τῆς Κοινωνίας; Ἰ δού, αἱ πρῶται ἀνισότητες μιᾶς πολιτείας.
Τοιαῦται ἀνισότητες ἀπαγορεύονται εἰς τήν
Χρυσῆν Πολιτείαν, ἥτις θά ἔχῃ τήν πρωτοπορίαν
εἰς τό εἶ δος τῆς ζωῆς της, ὥστε νά παραδειγματισθοῦν ὅλοι οἱ λαοί τοῦ Κόσμου καί νά λέγουν: «Ἰ δού, ποῦ ἐγκαθιδρύθη ὁ Παράδεισος τῆς Γῆς». Ὅ ταν λέγω «Παράδεισος», δέν ἐννοῶ τόν Ἐ πουράνιον, διότι ἡ διαφορά εἶ ναι εἰς τήν οὐσίαν της μεγίστη. Ἀλλ’ ἐννοῶ τήν προπαρασκευήν τοῦ ἀνθρώπου
πρός τήν Ἐ πουράνιον Κτῆσιν.

ΘΕΑΜΑΤΑ
Τά θεάματα εἶ ναι εἰκόνες πρός τέρψιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματος. Ἀναπαύεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν καθημερινήν του κόπωσιν καί παρακολουθεῖ
τά θεάματα ὡς εἰκόνας τῆς ζωῆς, εἰς διαφόρους
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φάσεις καί ἀντιφάσεις.
Ὅ ταν συνεχῶς εἰς τά θεάματα προβάλλωνται
τρόποι, οἱ ὁποῖ οι διαφθείρουν τήν συνείδησιν, ὁ μαθητής, ἤτοι ὁ θεατής, ὡς ὀπώρα σήπεται. Κατ’ ἀρχήν ἀγανακτεῖ , ἐάν ἔχῃ δόσιν κρίσεως. Ἀργότερον,
ἐκ συνηθείας, δέν ἐκφέρει γνώμην καί ὕστερον, ὡς
τά ναρκωτικά, ἕλκεται ἀπό τήν σῆψιν.
Ποῖ ος πταίει; Ὁ ἄνθρωπος.
Ἀλλά διατί δέν ἐπεμβαίνει ὁ Δῆμος;
Διότι ἔχει συμφέρον ἀτομικόν· καί ὅταν λέγω
συμφέρον ἀτομικόν, σημαίνει συμφέροντα προσωπικά.
Καί τό Κράτος διατί δέν ὁμιλεῖ ;
Διότι ὁ Δῆμος εἶ ναι ὁ θεσμοφύλαξ αὐτοῦ. Δηλαδή, μία μικρά ἤ μεγαλυτέρα κλίκα ἀνθρώπων, δημιουργοῦν καταστάσεις, αἱ ὁποῖ αι ἐκτροχιάζουν
τούς πολίτας, καί ὕστερον τάς εὐθύνας ἐπιρρίπτουν ἐπί τῶν πολιτῶν, ἐνῶ οὗτοι ἔπρεπε νά καθήσουν εἰς τό ἑδώλιον τοῦ κατηγορουμένου.
Ἀλλά ποῖ ος θά συνελάμβανε αὐτούς, οἵ τινες ἔχουν τήν Ἀρχήν εἰς τάς χεῖ ρας των; Καί ἰδού, πῶς
γίνονται αἱ στάσεις καί ἐπαναστάσεις. Ἀπό τήν κακήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἰθυνόντων.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία δέν θά ἀνεχθῇ τοιαύτας
καταστάσεις, διότι ἡ ἰθύνουσα τάξις τῆς Πολιτείας
θά εἶ ναι πεφωτισμένη ἀπό τήν Θείαν Ἀρχήν. Ἄνθρωποι ἄξιοι μέ πνεῦμα καλοκάγαθον καί ψυχήν ἀνωτέραν, θά ἀναλάβουν εἰς χεῖ ρας των τήν διακυβέρνησιν τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, ὥστε αἱ ἀκτῖ νες
τοῦ νέου αὐτοῦ Ἡ λίου νά θερμάνουν τάς καρδίας
τῶν ἀνθρώπων καί νά ἀναγεννήσουν εἰς τό πνεῦμα
των τήν ἐλπίδα τῆς μελλούσης ζωῆς των.
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΦΟΡΟΙ
ΝΟΜΟΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Ὅ ταν λέγω Φροντιστήρια, δέν ἐννοῶ αὐτά τά
ὁποῖ α σήμερον λειτουργοῦν διά τούς φοιτητάς.
Ἐ ννοῶ κάτι ἄλλο.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐκλέγει μίαν ἐργασίαν ἤ ἐπιστήμην καί ἀσχολεῖ ται διά μέσου αὐτῆς, ἵ να κερδίσῃ τόν ἐπιούσιον ἄρτον του. Τῇ παρόδῳ τοῦ χρόνου, ἀνακαλύπτει ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐργασίας, ὅτι ἡ
ἐπιθυμία του ἦτο νά σπουδάσῃ κάτι ἄλλο, ἀπό αὐτό
πού σήμερον ἐξασκεῖ . Δηλαδή εἷ ς ἔμπορος, εἰς ἡλικίαν μεγάλην, τοῦ ἐγεννήθη ἡ ἰδέα ὅτι θά ἦτο καλός ἰατρός ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἤ εἰς ἄλλην ὁποιανδήποτε ἐπιστήμην πού ἔκλινεν ἡ ροπή αὐτοῦ. Καί ἰδού,
τοῦ παρουσιάζεται ἡ εὐκαιρία.
Τά Φροντιστήρια ταῦτα θά εἶ ναι εὐεργετικώτατα διά τήν κοινωνίαν. Δηλαδή, ἡ ἔνθερμος ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου πραγματοποιεῖ ται μέσῳ αὐτῶν.
Τά Φροντιστήρια ταῦτα ἐλέγχει καί συντηρεῖ ὁ
Δῆμος, μέ μίαν πολύ μικράν ἀμοιβήν, ὥστε νά εἶ ναι
προσιτά πρός πάντας. Καί ἰδού πῶς, μέ τήν
δευτέραν αὐτήν μόρφωσιν ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει
ἄλλην θέσιν ἐν τῷ κοινωνικῷ βίῳ.
Ὅ ταν, ἀδελφοί μου, ἡ θέλησις γίνεται μόρφωσις, ὁ ἄνθρωπος τότε θά ἀποφύγῃ τά διάφορα κέν39

τρα τῶν τυχηρῶν παιγνίων καί τῆς ἀσκόπου ζητήσεως διεξόδου, πέραν τῶν πλαισίων του. Ἡ διδαχή
θά γίνεται διασκεδαστική καί οὐχί ἐξαναγκαστική.
«Θέλω καί μανθάνω». Ὁ διδάσκων θά εἶ ναι ἴ σος
πρός τόν φοιτητήν καί πολλάκις ὁ φοιτητής οὗτος,
μετά τήν λῆξιν τῆς σπουδῆς του, δύναται νά εἶ ναι
πολύ ἀνώτερος τοῦ διδάξαντος αὐτόν. Οὕτως, οὐδείς ἐκ τῶν πολιτῶν θά εἶ ναι παραπονούμενος, ὅτι
εἰς τήν ζωήν του δέν κατώρθωσε νά γίνῃ ἐκεῖ νο τό
ὁποῖ ον ἐπεθύμει.
Τά Φροντιστήρια ταῦτα θά γίνουν νέα φῶτα
τῆς κοινωνίας. Δέν θά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ ἡλικία. Διότι ὁ διακαής πόθος τοῦ ἀνθρώπου θά ἐκπληροῦται, ὡς νά ἦτο πράγματι φοιτητής τοῦ Πανεπιστημίου. Προβλέπω, ὅτι τοιοῦτοι ἀπόφοιτοι θά
ἐπισκιάσουν πολλούς ἐκ τῶν φοιτητῶν. Τά Φροντιστήρια ταῦτα, ἐν τῇ Χρυσῇ Πολιτείᾳ, θά εἶ ναι σχεδόν δωρεάν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ
Τό κεφάλαιον τοῦτο εἶ ναι ἕν ἐκ τῶν κυριωτέρων. Ὅ λοι θά ἐργάζωνται καί αὐτομάτως θά εἶ ναι
ἀσφαλισμένοι. Εἰς τόν τομέα αὐτόν φροντίζει τό
Κράτος.
Ὅ ταν ἡ χώρα ἔχῃ ἀνάγκην τῶν πολιτῶν, οὐδεμίαν διάκρισιν κάμνει. Διατί, λοιπόν, νά ὑπάρχῃ διάκρισις μεταξύ ἀσφαλισμένων καί μή; Ποῖ ος θά
φροντίσῃ διά τούς μή ἀσφαλισμένους, ὅταν οὗτοι ἔδωσαν καί δίδουν τό αἷ μα των ὑπέρ τῆς Πατρίδος;
Ἀλλ’ εἴ πομεν: εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν δέν θά
γίνωνται τοιούτου εἴ δους διακρίσεις. Ὅ λοι θά εἶ ναι ὅμοιοι ἔναντι τοῦ Νόμου, ὡς καί τῆς ζωῆς. Ὅ 40

λοι θά ἔχουν τά αὐτά δικαιώματα, ὡς πολῖ ται μιᾶς
χρηστῆς καί καλοκαγάθου Πολιτείας.
Ὅ ταν ὁ ἠθικός παράγων εἶ ναι βάσιμος, τότε
τά πάντα βαίνουν πρός τήν πρόοδον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Οἱ σκληροί εἰς τόν χαρακτῆρα καί τήν
νοοτροπίαν, θά ἀποβάλλωνται ἐκ τῶν δημοσίων θέσεων· θά θεωρηθοῦν ὡς πνευματικῶς ἀνάπηροι καί
θά νοσηλεύωνται ὡς τοιοῦτοι. Ἡ Πολιτεία, διά τοῦ
τρόπου αὐτοῦ, δέν τούς ἀπομονώνει, ἀλλά τούς νοσηλεύει. Καί ἐάν δείξουν δείγματα καλῆς συμπεριφορᾶς, τότε θά ἐπανεύρουν μίαν θέσιν ὑπό τόν ἥλιον. Ἥ λιος δέ εἶ ναι ἡ Ἀρχή τῆς κοινωνίας, ἥτις
ἐμπνέεται καί καθοδηγεῖ ται Ἄνωθεν.
Ἐ πίσης αἱ Ἐ κκλησίαι θά συνεργάζωνται μέ τήν
Ἀρχήν, οὐχί ὡς ἅρπαγες καί ἐγωισταί, ἀλλ’ ὡς ἀδελφοί τοῦ μεγάλου κύκλου πού περιλαμβάνει τούς
πολίτας μιᾶς χώρας.
Σήμερον, εἰς τόν πανάθλιον τοῦτον κόσμον
σας, πόσαι ψυχαί ὑποφέρουν, χωρίς νά ἔχουν οὔτε
τόν ἐπιούσιόν των ἄρτον! Παρ’ ὅτι πολλαί χῶραι
εὐημεροῦν, καί ὅμως σπαταλοῦν τόν πλοῦτον των
εἰς ἀστόχους ἐργασίας, προφασιζόμενοι, ὅτι εἰς τό
μέλλον θά ἀποδώσουν. Καί τί γνωρίζουν περί τοῦ
μέλλοντος, ὅταν ἔμπροσθεν αὐτῶν δέν βλέπουν
τήν πενίαν καί πολλαπλασιάζουν τά ἀποθέματά
των, χωρίς νά σκέπτωνται τήν Θείαν Δικαιοσύνην;
Ποῦ εὑρίσκεται τό πνεῦμα των καί ἡ μόρφωσις, ἥν
ἀπέκτησαν εἰς τά Πανεπιστήμια; Τί προβλέπουν,
διά νά ἰσχυρίζωνται ὅτι τό ἀπόθεμα εἶ ναι βάσις
παντός συνετοῦ καί φρονίμου ἀνθρώπου; Καί ἐάν
τά ἀποθέματα ἐκεῖ να μία σεισμική δόνησις τά καταστρέψῃ, τότε τί ἔχουν νά εἴ πουν; Θά μετανοήσουν, διότι δέν ἔδωσαν ἐξ αὐτῶν εἰς τούς ἔχοντας
ἀνάγκην. Καί τώρα τί τούς ὑπόσχονται; Ἐ ργασίαν
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καί μέλλουσαν ἀμοιβήν; Ἰ δού, πῶς γεννῶνται οἱ ἀπατεῶνες.
Πάντα ταῦτα θά ἐκλείψουν ἐντελῶς ἐκ τῆς Ἱ στορίας τῆς Χρυσῆς Πολιτείας. Θά διηγοῦνται οἱ
παλαιότεροι εἰς τούς νεωτέρους τά αἴ σχη τῆς σημερινῆς σας κοινωνίας, ὡς μύθους περασμένης ἐποχῆς, καί τά τέκνα των θά διερωτῶνται, ἐάν ὄντως ὑπῆρξεν εἷ ς τοιοῦτος κόσμος, ἄπληστος καί
κακοήθης ἔναντι τοῦ ἀδελφοῦ του. Θά ἀποροῦν οἱ
νέοι διά τήν συμπεριφοράν τῶν προγόνων των καί
θά προσπαθοῦν, μέ τά μέσα τά ὁποῖ α θά διαθέτουν,
νά φανοῦν ἀνώτεροι ὅλων τῶν αἰώνων. Αὐτό θά ἐπιδιώξῃ ἡ Χρυσῆ Πολιτεία.

ΦΟΡΟΙ
Σήμερον, ὅταν πρόκειται νά σᾶς θίξῃ ὁ φόρος
τρομάζετε, διότι δέν ὑφίσταται Δικαιοσύνη. Εἰς τήν
Νέαν Πολιτείαν, τήν Χρυσῆν, δέν θά γνωρίσετε
τήν λέξιν «φόρος», διότι οὗτος θά κρατῆται ἀπό τά
ἔσοδά σας, χωρίς νά σᾶς μειώνῃ τόν τρόπον τῆς
ζωῆς.
Ὅ λα θά κανονισθοῦν ἐπί ἄλλων βάσεων, τελείως διαφορετικῶν ἀπό τάς σημερινάς. Ὁ ἔμπορος θά
δύναται νά ἔχῃ κάτι περισσότερον. Τά μεγάλα ὅμως κέρδη θά ἀπολαμβάνῃ ἡ Πολιτεία.
Καί τότε, θά ἐρωτήσετε, διατί ἀσκόπως νά κοπιάζῃ ὁ τάδε ἤ ὁ δεῖ να, ἀφοῦ τό ὑπέρογκον κέρδος
τῆς ἐπιχειρήσεώς του τό ἀφαιρεῖ ἡ Πολιτεία;
Ὅ σοι, ἀδελφοί μου, ἔχουν τήν ἱκανότητα νά
κερδίζουν περισσότερα τῶν ἄλλων καί νά τούς στερῇ ἡ Πολιτεία ἕν μέγα μέρος τοῦ κέρδους των, οὗτοι ἀμείβονται ἠθικῶς. Γίνονται Σύμβουλοι τῆς
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κοινωνίας καί διαχειρίζονται τόν πλοῦτον αὐτῆς
πρός ὄφελος τῆς ὁλότητος.
Ἐ άν εἰς τήν σημερινήν σας κοινωνίαν δέν γίνωνται τοιαῦται σκέψεις, πρός γενικήν ὠφέλειαν,
τοῦτο ὀφείλεται εἰς τήν ὀλιγαρχίαν τοῦ πλούτου
καί τῆς κακοδαιμονίας. Τό Κράτος δέν ἔχει ἰσχύν
νά ἐπιβληθῇ εἰς τούς ἐξαγοράζοντας τάς συνειδήσεις τῶν πολιτῶν. Εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν δέν
θά εἶ ναι εὔκολον εἰς οὐδένα νά ἐξαγοράζεται ἀπό
τόν Δαίμονα τοῦ Κακοῦ. Αἱ συνειδήσεις των θά εἶ ναι τόσον ἀνεπτυγμέναι, ὥστε τό πνεῦμα των νά
ὀρθολογῇ καί νά συμφωνῇ μέ τήν ψυχήν.

ΝΟΜΟΙ
Οἱ Νόμοι πρωτίστως ὀφείλουν νά ἀκυρωθοῦν
ἀπό ὅλας τάς χώρας τῆς Γῆς σας καί νέοι Νόμοι
νά ἐμφανισθοῦν. Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά ἔχῃ εἰς τήν
διάθεσίν της τούς καλυτέρους Νόμους, τούς ὁποίους μέχρι στιγμῆς δέν εἶ δεν ἡ Ἀνθρωπότης.
Ὁ Νόμος δέν ἐφαρμόζεται κατά βούλησιν τοῦ
ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου νομοθέτου, ἐάν ὑφίστανται σήμερον «νομοθέται». Ὁ Νόμος ἐμπνέεται ἀπό τούς καταλλήλους· καί οἱ κατάλληλοι ὀφείλουν νά εἶ ναι
λευκοί εἰς τήν συνείδησιν καί οὐχί μέλανες, ὡς οἱ
κόρακες.
Ὁ Νόμος δέν εἶ ναι ἔδεσμα τοῦ καθενός. Εἶ ναι
Θεία Ἐ πιβολή. Ὀ φείλετε νά ἔρχεσθε εἰς ἐπαφήν μετά τοῦ Θείου, διά νά λαμβάνετε ἐξ αὐτοῦ τόν Νόμον, εἰδ’ ἄλλως χρεωκοπεῖ τε καί παρασύρετε τήν
Ἀνθρωπότητα εἰς τό χεῖ λος τῆς ἀβύσσου. Διότι
κακός Νόμος δημιουργεῖ κακούς πολίτας. Καί οἱ
κακοί πολῖ ται παρασύρουν τούς καλούς καί δημι43

ουργοῦν σάλον καί ἀδιέξοδον.
Ἀναφερόμενος εἰς τήν γενικήν ἔννοιαν τῆς ἁμαρτίας, λέγω ὅτι αὐτή εἶ ναι ἡ παρανομία τῆς ἠθικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἁμάρτημα εἶ ναι ὁ
ἠθικός ἤ σωματικός πόνος, πού προξενεῖ ὁ εἷ ς ἀδελφός εἰς τόν ἕτερον ἀδελφόν. Τό κακούργημα
δέν θά ἐξετάσω, παρά μόνον τῆς σημερινῆς ἐποχῆς
σας, διότι εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν τοιοῦτον τι
θά ἐθεωρεῖ το ἀνάξιον τοῦ ὄντος πού ὀνομάζεται
«ἄνθρωπος».
Πλημμελήματα καί παραπτώματα, ἔχουν τάς
ρίζας των εἰς τόν σημερινόν σας πολιτισμόν. Ταῦτα, εἰς τόν νέον πολιτισμόν τῆς Χρυσῆς Πολιτείας, θά ἔχουν ἄλλο νόημα. Μή λησμονῆτε, ὅτι τό μέτρον εἶ ναι ὁ σταθερός κανών τῆς ἀντιλήψεως καί
ἀφομοιώσεως τοῦ Θείου Λόγου. Τό μέτρον τοῦτο
θά εἶ ναι ἡ ἀσπίς καί τό τόξον τῶν πολιτῶν μας.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ἡ Δημοκρατία εἶ ναι τό ἰδεῶδες πολίτευμα διά
τήν Γῆν σας. Ἀναφέρομαι εἰς τήν καθαράν ἔννοιαν
τῆς Δημοκρατίας. Τό πρῶτον ἔθνος μέ καθεστώς
δημοκρατικόν, θά εἶ ναι ἡ Χρυσῆ Πολιτεία.
Μέχρι στιγμῆς, ἡ Δημοκρατία δέν ἐβλάστησεν
εἰς οὐδεμίαν χώραν τοῦ κόσμου σας. Ὅ λοι οἱ λαοί
παρεποίησαν αὐτήν. Ὁ Σοσιαλισμός, ὅστις εἶ ναι ἕν
σχῆμα τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἀπέτυχεν
παταγωδῶς, διότι ἔδωσεν ἐλευθερίας ἐκεῖ ὅπου ἔπρεπε νά εἶ ναι κάπως συγκρατημέναι αὗται. Ἄλλως τε ὁ σκοπός, δηλαδή ὁ ἀπόκρυφος σκοπός τοῦ
Σοσιαλισμοῦ, εἶ ναι νά ἐκτροχιάσῃ τό Πολίτευμα,
παρ’ ὅλας τάς λαμπράς εἰκασίας τῶν ἀρχηγῶν καί
πολιτικῶν τοῦ Σοσιαλισμοῦ.
Ἡ μεῖ ς προχωροῦμεν εἰς τά ἐνδότερα τῆς δημοκρατικῆς ἐννοίας. Ἡ Δημοκρατία εἶ ναι τό μόνον
Πολίτευμα πού πλησιάζει πρός τήν ὁδόν τῆς Ἀληθείας. Διότι, ὡς ἄνθρωποι, θά ἔχετε τάς ἀτελείας
σας, τάς ὁποίας ὁ Πνευματικός Κόσμος δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του. Ἐ άν ἦσθο τελειότατοι, τότε δέν
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ὑπῆρχε ἀνάγκη νά εὑρεθῆτε εἰς τόν γήινον Κόσμον. Ἤ λθατε διά νά κατεργασθῆτε, ὡς κόσμημα
τοῦ Οὐρανοῦ. Καί ἐάν οἱ Ἀρχηγοί δέν εἶ ναι ἄξιοι,
ὡς τεχνικοί, τότε μή συζητῆτε περί Δημοκρατίας.
Τό ὄνομα θά τό ἔχετε, εἰς τήν ποιότητα ὅμως θά
εἶ σθε ἡ χειροτέρα.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία, δέν ἔχει ἀνάγκην τῶν ὅσων ἀνέφερον. Διά τοῦτο ὀνομάζω αὐτήν «Χρυσῆν». Θά εἶ ναι τό καύχημα τοῦ Οὐρανοῦ, ὡς φάρος
ἄσβεστος τῆς Γῆς σας.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Ὀ νομάζω «Μορφωτικά Διδακτήρια» τάς σημερινάς σας Σχολάς, εἰς τάς ὁποίας ἐλάχιστα μανθάνετε καί πολύν χρόνον καταναλίσκετε, διά νά εἰσέλθετε ὡς μαθηταί καί νά ἐξέλθετε ὡς ἀγροῖ κοι!
Ἡ Μόρφωσις θέλει μεταρρύθμισιν ἐκ θεμελίων,
διότι ὅ,τι σήμερον μανθάνετε, δέν σᾶς καθιστᾶ ἀνθρώπους, ἀλλ’ ὡς ἐπί τό πλεῖ στον κτήνη τῆς ζούγκλας. Ἐ άν δέν μορφωθῇ, κατά πρῶτον λόγον, ὁ ἐσωτερικός σας κόσμος, μή ζητῆτε ἐπέκτασιν τῆς
μορφώσεως εἰς τόν ἐξωτερικόν σας τοιοῦτον.
Αἱ γνώσεις, τῶν ὁποίων ὁ μαθητής ἔχει ἀνάγκην, ἀπό ποικίλας πλευράς, δέν εἶ ναι αὐταί τάς ὁποίας μεταδίδουν. Τά διδακτήρια διδάσκουν τά ἀπαραίτητα. Ὕ στερον ὁ μαθητής θά ἔχῃ τόν χρόνον
νά ἐπαυξήσῃ τάς γνώσεις του, ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Μή
τοῦ καθυστερῆτε τόν πολύτιμον χρόνον.
Οἱ ἀπόφοιτοι τῶν Πανεπιστημίων, μή νομίζετε
ὅτι εἶ ναι καλλίτεροι τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολαρχείου! Ἡ τριβή τούς ἐξασκεῖ εἰς τό ἐπάγγελμά των.
Καί οἱ χρόνοι τούς ὁποίους ἀπώλεσαν, λόγω τῆς
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κακῆς ἐκπαιδεύσεώς των, δέν ὠφέλησαν εἰς οὐδέν.
Ἡ ἀλλαγή εἰς τόν τομέα τοῦτον θά εἶ ναι ριζική.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
Οἱ ἐπιστήμονες, ἤτοι ἐκεῖ νοι οἱ ὁποῖ οι θά ἐρευνοῦν διά νά εὕρουν τό τελειότερον, ἐάν δέν ἔχουν
τήν θείαν καθοδήγησιν, ἡ πρόοδός των θά εἶ ναι
λανθασμένη. Θά προχωροῦν ἐπί κακῷ, ἐνῶ ἡ Χρυσῆ
Πολιτεία θά προχωρῇ καί θά προοδεύῃ ἐπί καλῷ
τοῦ συνόλου, διότι οἱ ἐπιστήμονές της θά ἔρχωνται
εἰς ἐπαφήν μετά τοῦ Θείου. Ἤ τοι, ἐπί τῇ βάσει τῆς
Θείας Ἀρχῆς θά ἐνεργοῦν καί θά συναισθάνωνται
τήν θείαν πνοήν ἐντός των. Μόνον κατ’ αὐτόν τόν
τρόπον ἡ Ἐ πιστήμη θά δυνηθῇ μέ ἅλματα νά φθάσῃ
ἐκεῖ , ὅπου δέν τό ἐφαντάσθητε.

ΦΥΛΑΚΑΙ
Ἰ δού Ἱ δρύματα, τά ὁποῖ α δέν θά ὑφίστανται εἰς
τήν νέαν Χρυσῆν Πολιτείαν!
Παρ’ ὅλην τήν ἄνθησιν ἑνός ἔθνους, ἐκεῖ ὅπου
ὑπάρχουν αἱ περισσότεραι φυλακαί, ἐκεῖ εἶ ναι καί
οἱ περισσότεροι ὑπανάπτυκτοι· καί οὐχί ἐκεῖ ὅπου
δυστυχοῦν ἐξ αἰτίας τοῦ στείρου ἐδάφους.
Κακῶς σήμερον μεταχειρίζεσθε τήν λέξιν «ὑπανάπτυκτος». Δυνατόν ὁ πλουσιώτερος τοῦ κόσμου
σας νά εἶ ναι ὁ πλέον ὑπανάπτυκτος τῶν ἀνθρώπων. Λέξεις τοιαῦται θά ἐκλείψουν ἐκ τῆς Χρυσῆς
Πολιτείας, διότι ὅπου θά ὑπάρξῃ τό Ἀληθινόν Φῶς,
ἐκεῖ δέν δύνανται νά εἰσχωρήσουν ἔντομα βλαβερά
καί καταστρεπτικά διά τήν Ἀνθρωπότητα.
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ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑΙ ΦΥΣΕΙΣ
Ἐ ννοῶ ἐκείνους ἐκ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖ οι θά
ἔχουν δημοσίας θέσεις ἐν τῇ Χρυσῇ Πολιτείᾳ. Εἴ πομεν, ὅτι θά ὑπάρξουν καί ἄνθρωποι ὑπό συνθήκας τοιαύτας, ἀλλ’ οὗτοι θά εἶ ναι ἐλάχιστοι, διότι
οἱ τοιοῦτοι θά ἀποβάλλωνται ἐκ τῶν θέσεών των
καί θά ὑπόκεινται εἰς τήν ἰατρικήν ἐπέμβασιν τοῦ
νωτιαίου μυελοῦ δι’ εἰδικῶν θεραπευτικῶν ἀκτίνων,
ὥστε μετά τήν θεραπείαν θά εὑρεθοῦν καί πάλιν ἐντός τῶν κόλπων τῆς μητρός των, ἥτις φροντίζει ἀκόμη καί διά τά καθυστερημένα τέκνα της, ὡς φιλόστοργος.

ΒΡΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
Αὐτή θά διευκολύνεται διά μέσου εἰδικῆς ἠλεκτροακτινοβολικῆς συσκευῆς, ὥστε νά ἐνδυναμώνῃ
παρεμφερῆ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου, ἀντικαθιστῶντα τά ἀπολεσθέντα. Ἰ δού, πῶς ἡ ἐπιστήμη ἐργάζεται ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου καί οὐχί ὑπέρ τῆς ἐξοντώσεως αὐτοῦ.
Λάβετε ὑπ’ ὄψιν σας, ὅτι εἰς τήν Χρυσῆν Πολιτείαν ἡ ἀγάπη θά εἶ ναι ἀμέριστος πρός τήν ἔμψυχον Φύσιν, τά ζῶα καί τά φυτά. Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρός αὐτά καλλιεργεῖ εἰς τήν ὀντότητα
τήν ψυχικήν εὐγένειαν.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ὡ ς γνωρίζετε τό ἅλας, εἰς μικράν ποσότητα,
νοστιμίζει τήν καθημερινήν σας τροφήν. Ἡ ὑπερβολική χρῆσις αὐτοῦ, εἶ ναι βλαβερά διά τόν ὀργανισμόν σας. Τό αὐτό, ἀγαπητοί μου, συμβαίνει καί μέ
τήν ἀγάπην. Νά τήν ἐκδηλώνετε φειδωλά, διότι ἡ
σπατάλη της εἰς τήν ζωήν, θά δώσῃ ἀντίθετα ἀποτελέσματα τῶν ὅσων ἀναμένατε.
Σπαταλᾶτε τήν ἀγάπην ἀπό ἐγωκεντρικήν ἱκανοποίησιν. Οὐχί τόσον διά τῆς καλῆς πράξεως, ὅσον παρακινούμενοι ἐκ τοῦ ἐγωιστικοῦ σας κινήτρου. Ἱ κανοποιεῖ τε μίαν στιγμήν τῆς ἀδυναμίας
σας, χωρίς θετικόν σκοπόν, βλάπτοντες ἀσυναισθήτως τήν ὁλότητα. Τό μέτρον τῆς ἀγάπης νά γίνῃ ὁ ρυθμιστής τῆς ζωῆς σας.
Εἰς τήν Ἐ κκλησίαν μανθάνει τις ὅ,τι δέν γνωρίζει. Πιστεύει χωρίς ἐνδοιασμούς καί προσεύχεται,
ἀποκτῶν ἐπαφήν μετά τοῦ Θείου καί οὐχί διά νά ἀκούσῃ καί νά μή ἐννοήσῃ ποῖ ος εἶ ναι ὁ σκοπός καί
τό χρέος του ἐν τῇ γηίνῃ ζωῇ.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία δέν ἔχει ἀνάγκην τῆς προχείρου αὐτῆς μου ὁμιλίας. Θά εἶ ναι μία πλευρά τῆς
αἰωνίου Ἐ δέμ. Τήν ἄλλην, αἱ ὀντότητες θά ἴ δουν
καί θά θαυμάσουν εἰς τούς Οὐρανούς.
Ἡ Χρυσῆ Πολιτεία θά εἶ ναι ἡ ἐμπροσθοφυλακή
πρός τήν ἀληθῆ γνῶσιν. Ἐ κεῖ οἱ πολῖ ται δέν θά
ἐκτρέπωνται, ὡς σήμερον συμβαίνει εἰς τούς λαούς
τῆς Γῆς, τούς κακῶς φωτισμένους. Ὁ Φάρος οὗτος τοῦ λόγου καί τῆς πράξεως, θά εἶ ναι μία λαμπρά ἀπόδειξις τοῦ τί δύναται ὁ ἄνθρωπος νά πράξῃ,
ὅταν ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μέ τό Θεῖ ον καί λάβῃ ἐξ αὐτοῦ ὁδηγίας καί γνῶσιν ἐπαρκῆ.
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Δέν λέγω τά θαύματα τῆς Ἐ πιστήμης εἰς τήν
Χρυσῆν Πολιτείαν. Ἀκριβῶς αὐτά καί πολλά ἄλλα
θά ἕλξουν τήν προσοχήν ὅλων τῶν λαῶν, καί τῶν
πλέον ἀπομεμακρυσμένων, καί θά ἁμιλλῶνται τῆς
νέας αὐτῆς Πολιτείας, ὥστε νά ἀρχίσῃ νά διαφαίνεται καί νά κατανοῆται ἡ Θεία Οἰκονομία ἀπό
τούς φωτισμένους καί μεγάλους νέους ρήτορας
τοῦ κόσμου σας.
Τάς ἀκτῖ νας τοῦ Ἡ λίου πού ὀνομάζεται «Χρυσῆ Πολιτεία», κρατεῖ τε εἰς τάς χεῖ ρας σας. Ἰ δού,
διατί κάθε τόσον ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι εἰς τάς ἀποθήκας σας ἔχετε τόν θησαυρόν τοῦ Οὐρανίου
Λόγου. Ἰ δού, διατί ἐπιμένομεν νά μάθουν πάντες, ὁποῖ ος εἶ ναι ὁ σκοπός τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου ἐπί τῆς Γῆς σας: Ἡ Χρυσ
Χρυσῆ Πολι
Πολιτεί
λιτεία
τεία.
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