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ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (544-484) 

Άπό τά ((Βήματα τής Φιλοσοφίας)) 

Ό 'Ηράκλειτος γεννήθηκε στήν Έφεσο, άπό άρχοντική οlκο
γένεια πού καταγόταν άπό τόν Κόδρο καf ηταν συνδεδεμένη μέ τά 
'Ελευσίνια Μυστήρια. 'Αποσύρθηκε στή μόνωση του 'Ιερού της 
'Αρτέμιδος, άηδιασμένος άπό τήν παρακμή της έποχης του καf τή 
χαλάρωση τών ήθών, πού έφερε ό πλούτος καί ή κατάκτηση της 
'Εφέσου άπό τούς Πέρσας. Ό 'Ηράκλειτος άνεζήτησε τήν Άλή
θεια στήν αύτοσυγκέντρωση καf έγραψε έργο «Περί φύσεως» στό 
όποίο μεταχειρίζεται χτυπητές Ιερατικές φράσεις, πλούσιες σέ ει
κόνες, άλλά βραχύλογες καί σκοτεινές, σάν χρησμούς Μαντείου. 
Γι' αύτό όνομάστηκε <,'Ηράκλειτος ό σκοτεινός». Λέγεται δτι ό Σω
κράτης, στόν όποίον ό Εύριπfδης έδάνεισε τό βιβλίο τού 'Ηρακλεί
του, έπιστρέφοντάς το άφού τό έδιάβασε, εΤπε γι' αύτό: «'Όσα έν
νόησα είναι έξαίρετα. 'Υποθέτω νά συμβαίνει τό fδιο καί γιά όσα 
δέν έννόησα». 

Ό 'Ηράκλειτος φρονεί δτι ο1 αlσθήσεις δέν μπορούν νά δώ
σουν άσφαλη γνώση, καi γι' αύτό στηρίζεται στή νόηση καί στό 
λόγο. Θεωρει τόν κόσμο σάν ένιαίον 'Όλον, τό όποίον οϋτε γεννή-
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θηκε, ούτε θά πεθάνη. Τό ένιαίον 'Όλον άποτελεί τή θεότητα, τόν 
Λόγον. 'Αλλά βρίσκεται σέ διαρκή ροή, σέ άδιάκοπη έναλλαγή. 
'Εμφανίζεται συνεχώς μέ νέες μορφές. Τό κάθε τi άλλάζει, περ
νάει άπό διαφορετικές καταστάσεις, μεταβάλλεται. «Πάντα ρεί, εΙ
�αι δέ παγίως ούδέν». Δέν εΤναι δυνατόν νά μπη κανείς δυό φορές 
στό Τδιο ποτάμι, διότι τά νερά του σιινεχώς άλλάζουν. «Πάντα χω
ρεί καί ούδέν μένει». Ύπάpχε1 λοιπόν, tva αlώνιο Γίγνεσθαι, σέ 
διαρκή ροή καί κίνηση. nrσω δμως άπό τή μεταβολή ύπάρχει ό 
Λόγος. «Θεός έστιν f'ιμέρα καf νύξ, θέρος καf χειμών, πόλεμος καf 
εlρήνη, κόρος καf λιμός». Ή ούσfα τού κόσμου καf τών όντων εΤ
ναι τό πύρ. « Κόσμον τόνδε, τόν αύτόν άπάντων, ούτε τις θεών, 
ούτε άνθρώπων έποfησεν, άλλ' ην άεf καf tστι καf tσται, πύρ άεf
ζων, άπτόμενον μέτρα καf σβεννύμενον μέτρα». 'Από τό πύρ 
προέρχονται τά πάντα καf στό πύρ ξαναγυρίζουν. «Έκ πυρός πάν
τα καf εlς πύρ πάντα τελευτά». Ή λειτουργία της μεταλλαγής δέν 
σταματάει ούτε στιγμή. Τούτο σημαίνει τό «Πόλεμος πάντων πα
τήρ». 

Ό 'Ηράκλειτος δεχόταν τήν άνακύκληση καi δίδασκε δτι, δ
πως ό σημερινός κόσμος lγινε άπό τό πύρ, έτσι στό τέλος της κο
σμιι<ης περιόδου θά ξαναγυρfση στήν έκπύρωση, γιά νά ξανασχη
ματισθή καf πάλι tvaς νέος κόσμος, σε άτελεύτητη έναλλαγή 
«χρησμοσύνης καf κόρου», δηλαδή ύπάρξεως χωριστών όντων καf 
ένώσεως τών πάντων στό άρχέγονο Πύρ. «Έκ πάντων tv καi έξ 
ένός πάντα». 'Ένα τμήμα του θείου Πυρός εΤναι ι'ι άνθρώπινη ψυ
χή, πού έκδηλώνεται στόν δνθρωπο σάν λόγος - νόηση. 'Όταν μέ 
τόν θάνατο ι'ι ψυχή έγκαταλεfπη τό σώμα, γυρίζει στό κοσμικό 
πύρ, άπό τό όποίο προήλθε. «Έκ πυρός τά πάντα συνεστάναι καi 
εlς τούτο άναλύεσθαι· πάντα τε γίνεσθαι καθ' εlμαρμένην καi διά 
της έναντιοτροπης ι'\pμόσθαι τά δντα· καi πάντα ψυχών εΤναι καί 
δuιμόνων πλήρη». 'Ύψιστο άγαθό εΤναι ι'ι έναρμόνιση μέ τή θεία 
διάταξη τού κόσμου. «'Οδός δνω κάτω μfη». Εύδαιμονfα της πολι
τείας εΤναι ι'ι συμμόρφωση δλων μέ τούς νόμους της πόλεως. Στiς 
θρησκευτικές δοξασίες ό 'Ηράκλειτος άπέδιδε συμβολική σημασία 
καf ηταν άντfθετος πρός τή λατρεία τών άγαλμάτων καf τfς αlματη
ρές θυσίες. 'Απέβλεπε στό ούσιαστικό: «ΠολυμαθηΤη νόον ού δι
δάσκει». 

Ό 'Ηράκλειτος θεωρείται ό βαθύτερος μεταξύ τών προσω
κρατικών φιλοσόφων. Λέγεται δτι τiς φιλοσοφικές του Ιδέες τfς 
πήρε άπό τfς διδασκαλίες τών 'Ορφικών. 

Παραθέτομε 50 άπό τά διασωζόμενα 137 'Αποσπάσματα τού 
'Ηρακλείτου, έπιλέγοντας τά λιγότερο «σκοτεινά», τά περισσότερο 
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χαρακτηριστικό της νοοτροπίας τοϋ 'Εφέσιου φιλοσόφου. Ή μετά
φρασή τους εrvαι όπό τό βαθυστόχαστο βιβλίο «'Ηράκλειτος» της 
Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε. 

50 Άποσπάσματα του Ήr-,.-v.κλείτου 

Άπόσπ. 6 <διέσωσεν 'Αριστοτέλης>: 
Ό �λιος νέος έφ' ήμέρη έστίν. 
<'0 �λιος εiναι καινούρ�ιος κόθε μέρα>. 

Άπόσπ. 12 <διέσωσεν Εύσέβιος>: 
Ποταμοίσι τοίσιν αύτοίσιν έμβαίνουσιν /Ξτερα καί /Ξτερα ϋδατα 
έπιρρεί· καί ψυχαί δέ όπό τών ύγρών όναθυμιών1αι. 
< 'Εκείνους πού μπαίνουν στά ϊδια ποτάμια τούς βρέχουν διαρκώς 
καί όλλα νερά· καί ol ψυχές όναθυμιώνται όπό τά ύγρά>. 

Άπόσπ. 19 <διέσωσε Κλήμης>: 
Άκοϋσαι ούκ έπιστάμενοι ούδ' εlnεiv. 
<Δέν ξέρουν οϋτε v· όκούσουν οϋτε νά μιλήσουν>. 

Άπόσπ. 22 <διέσωσε Κλήμnr:. 
Χρυσόν γάρ ol διζήιιενοι ·1rιν πολλήν όρύσσουσι καί εύρίσκουσιν 
όλίγοv. 
<'Εκείνοι ο! όποιοι ζητοϋν χρυσάφι σκάβουν πολλή γη καί βρί
σκουν λίγο>. 

Άπόσπ. 27 <διέσωσε Κλήμης>: 
'Ανθρώπους μένει όποθανόντας ασσα ούκ έλπονται ούδέ δοκέου
σίν. 
<Πράγματα τά όποiα δέν έλπίζουν οϋτε καί πιστεύουν περιμένουν 
τούς όνθρώπους ϋστερα όπό τό θάνατο>. 

Άπόσπ. 30 <διέσωσε Κλήμης>: 
Κόσμον τόνδε, τόν αύτόν όπάντων, ούτε τις θεων ούτε όνθρώ
πων έποίησεν, όλλ' ην όεί καί έστι καί έσται πϋρ όείζωον, όπτόμε
νον μέτρα καί όποσβενύμενον μέτρα. 
<Τόν κόσμον αύτό, ό όποiος είναι ϊδιος γιά δλους, δέν έπλασε ού
τε κανένας όπό τούς θεούς οϋτε όπό τούς όνθρώπους όλλά ύπηρ
χε, ύπάρχει καί θά ύπάρχει· φωτιά όθάνατη ή όποία όvάβει μέ μέ
τρα καί σβύvει μέ μέτρα>. 

Άπόσπ. 32 <διέσωσε Κλήμης>: 
"Εν τό σοφόν μοϋνον λέγεσθαι ούκ έθέλει καί έθέλει Ζηνός οϋνο
μα. 
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<Τό 'Ένα, τό όποίο εΤναι μόνο ή σοφία, δέν θέλει καί θέλει νά 
όνομάζεται Δίας>. 

Άπόσπ. 35 <διέσωσε Κλήμης>: 
Χρή γάρ εδ μάλα πολλών Υστορας φιλοσόφους άνδρας είναι. 
< Πάρα πολλά πράγματα πρέπει νά γνωρίζουν καλά δσοι εΤναι 
φιλόσοφοι>. 

Άπόσπ. 40 <διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Πολυμαθίη νόον έχειν ού διδάσκει· Ήσίοδον γάρ άν έδίδαξε καί 
Πυθαγόρην αδτις τε Ξενοφάνεια καί Έκαταίον. 
<Ή πολυμάθεια δέν σέ μαθαίνει νάχεις νοϋ, γιατί θά δίδασκε τόν 
'Ησίοδο καί τόν Πυθαγόρα καί τό ίδιο έπίσης τόν Ξενοφάνη καί 
τόν Έκαταiο>. 

Άπόσπ. 41 <διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Εiναι γάρ tv τό σοφόν, έπίστασθαι γνώμην ότέη έκυβέρνησε πάν
τα διά πάντων. 
<'Ένα είναι τό σοφό, νά γνωρίζεις τή Γνώση πού κυβερνάει τά 
πάντα και διαπερνά τά πάντα>. 

Άπόσπ. 43 <διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Ύβριν χρή σβεννϋναι μάλλον η πυρκαίην. 
<Περισσότερη άνάγκη εΤναι νά σβύνουμε τήν άνοσιότητα, παρά 
τήν πυρκαγιά>. 

Άπόσπ. 45 <διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Ψυχης πείρατα Ιών ούκ άν έξεύροιο, πάσαν έπιπορευόμενος όδόν, 
οϋτω βαθύν λόγον έχει. 
<Δέν θά μπορέσεις νά βρείς τίς άκρες της ψυχης, δποιο δρόμο καί 
άν πορευτείς τόσο βαθύ λόγο έχει>. 

Άπόσπ. 4 7 <διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Μή εlκή περί τών μεγίστων συμβαλλώμεθα. 
<Νά μή κάνουμε .κρίση γιά τά πιό μεγάλα πράγματα στήν τύχη>. 

Άπόσπ. 49 <Διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
ΕΤς έμοί μύριοι, έάν άριστος η. 
<Ό tνας άξίζει γιά μένα μύριους, άν εΤναι άριστος>. 

Άπόσπ. 50 <Διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Ούκ έμοϋ άλλά τοϋ λόγου άκούσαντας, όμολογείν σοφόν έστιν tv 

, . παντα ειναι. 
<Όχι έμένα άλλά τόν λόγο άφοϋ άκούσετε, εΤναι σοφό νά όμολο
γήσετε πώς δλα τά πράγματα εΤναι tνα>. 
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Άπόσπ. 52 <Διέσωσεν 'Ιππόλυτος>: 
Αlών παίς έστί παίζων πεσσεύων· παιδός ή βασιλήιη. 
<'Ο χρόνος -αίώνας- εΤναι παιδί τό όποίο παίζει, μετακινάει τούς 
πεσσούς. Ή βασιλεία όνήκει στό παιδί>. 

Άπόσπ. 53 <διέσωσεν 'Ιππόλυτος>: 
Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστί, πάντων βασιλεύς, καί τούς μέν 
θεούς έδειξε τούς δέ όνθρώπους, τούς μέν δούλους τούς δέ έλευ
θέρους. 
<'Ο πόλεμος είναι πατέρας τών πάντων, βασιλιάς τών πάντων, καί 
όλλους μέν όνάδειξε σέ όνθρώπους όλλους σέ θεούς, όλλους έκα
νε δούλους καί όλλους έλεύθερους>. 

Άπόσπ. 55 <διέσωσεν 'Ιππόλυτος>: 
'Όσων όψις όκοή μάθησις, ταϋτα έγώ προτιμέω. 
<'Όσα μαθαίνει κανείς μέ τήν δραση καί τήν όκοή, αύτά είναι πού 
έγώ προτιμώ>. 

Άπόσπ. 59 <διέσωσεν 'Ιππόλυτος>: 
Γναφεί½J όδός εύθεία καί σκολίη μία έστι καί ή αυτη. 
<'Ο δρόμος τοϋ κοχλία καί ό εύθύς καί ό καμπύλος εΤναι ένας καί 
ό ίδιος>. 

Άπόσπ. 60 <διέσωσεν 'Ιππόλυτος>: 
'Οδός όνω κάτω μία καί ώυτή. 
<'Ο όνήφορος καί ό κατήφορος εΤναι ένας καί ό αύτός>. 

Άπόσπ. 62 <διέσωσεν. 'Ιππόλυτος>: 
'Αθάνατοι θνητοί, θνητοί όθάνατοι, ζώντες τόν έκείνων θάνατον 
τόν έκείνων δέ βίον τεθνεώτες. 
<01 όθάνατοι είναι θνητοί, ο1 θνητοί όθάνατοι, ζοϋν τόν θάνατον 
έκείνων, πεθαίνουν τή ζωή έκείνων>. 

Άπόσπ. 67 <διέσωσεν 'Ιππόλυτος>: 
Ό θεός ήμέρη εύφρρόνη, χειμών, θέρος, πόλεμος, εlρήνη, κόρος, 
λιμός, όλλοιοϋται δέ δκωσπερ <πϋρ>, όπόταν συμμιγή θυώμασιν, 
όνομάζεται καθ' ήδονήν έκάστου. 
<'Ο θεός, ήμέρα καί νύχτα, χειμώνας καί καλοκαίρι, πόλεμος καί 
εlρήνη, χορτασμός ύπερβολικός καί όπόλυτη πείνα, άλλοιώνεται 
σάν τή φωτιά, δταν όνακατωθεί μέ θυώματα καί παίρνει δποιο ό
νομα όρέσει στόν καθένα>. 

Άπόσπ. 78 <διέσωσεν 'Ωριγένης>: 
Ήθος γάρ όνθρώπειον μέν ούκ έχει γνώμας, θείον δέ έχει. 
<Ή όνθρώπινη όντότητα δέν έχει σοφία, ή θεία έχει>. 



150 ΙΛΙ ΣΟΣ 1985 

Άrιόσrι. 79 <διέσωσεν 'Ωριγένης>: 
'Ανήρ νήπιος ηκουσε πρός δαίμονος οκωσπερ παις πρός άνδρός. 
<Ό όνθρωπος, έμπρός στή θεότητα είναι σάν τό μικρό παιδί 
μπροστά στόν όντρα>. 

Άrιόσπ. 80 <διέσωσεν 'Ωριγένης>: 
Είδέναι δέ χρή τόν πόλεμον έόντα ξυνόν, καί δίκην έριν, καί γινό
μενα πάντα κατ' έριν καί χρεών. 
<'Αλλά πρέπει νά ξέρουμε πώς ό πόλεμος είναι κοινός σέ ολα καί 
ή δικαιοσύνη είναι έρις, καί ολα γίνονται μέ τήν έριδα καί τήν 
άνάγκη>. 

Άrιόσπ. 83 <διέσωσε Πλάτων>: 
'Ανθρώπων ό σοφώτατος πρός θεόν πίθηκος φανειται καί σοφί9 
καί κάλει καί τοiς όλλοις πόσιν. 
< Καί ό πιό σοφός άπό τούς άνθρώπους, συγκρινόμενος μέ τό 
θεό, θά φανεί πίθηκος καί στή σοφία καί στήν όμορφιά καί σέ ολα 
τά όλλα>. 

Άπόσπ. 87 <διέσωσε Πλούταρχος>: 
Βλάξ όνθρωπος έπί παντί λόγψ έπταiσθαι φιλεi. 
<Ό βλάκας τ6χει νά τά χάνει σέ κάθε τι πού θ' άκούσει>. 

Άπόσπ. 89 <διέσωσε Πλούταρχος>: 
Τοiς έγρηγορόσιν ενα καί κοινόν κόσμον είναι, των δέ κοιμωμέ
νων εκαστον είς ί'διον άποστρέφεσθαι. 
<Στούς ξύπνιους ό κόσμος είναι εvας καί ό αύτός, οί κοιμισμένοι 
rιεριπλαvιώ4'Υα, ό καθένας σe:όν κόσμο ται.ι >-

Άπόσπ. 90 <διέσωσε Πλούταpχος>: 
Πυρός τε άνταμοιβή τά πάντα καί πυρ άπάντων οκωσπερ χρυσου 
χρήματα καί χρημάτων χρυσός. 
< 'Ανταλλαγή της φωτιάς μέ ολα καί ολων μέ τή φωτιά οπως τό 
χρυσάφι μέ τά έμπορεύματα καί τά έμπορεύματα μέ τό χρυσάφι>. 

Άπόσπ. 96 <διέσωσε Πλούταρχος>: 
Νέκυες γαρ κοπρίων έκβλητώτεροι. 
<Τά πτώματα πρέπει νά τά ρίχνει κανείς μακρύτερα κι άπό τίς 
κοπριές>. 

Άπόσπ. 97 <διέσωσε Πλούταρχος>: 
Κυνες γάρ καταβαυζουσι ών όν μή γινώσκωσι. 
<Οί σκύλλοι γαυγίζουν έναντίον αύτών πού δέν γνωρίζουν>. 

Άπόσπ. 98 <διέσωσε Πλούταρχος>: 
Αί ψυχαί όσμώνται καθ' 'Άδην. 
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<01 ψυχές όσφραίνονται τόν 'Άδη>. 

Άπόσπ. 99 <διέσωσε Πλούταρχος>: 
ΕΙ μή �λιος ην, �νεκα τών άλλων άστρων εύφρόνη όν ην. 
<"Αν δέν ηταν �λιος θό ηταν νύχτα μέ τό άλλα άστρα>. 

Άπόσπ. 101 α <διέσωσε Πλούταρχος>: 
'Οφθαλμοί γαρ τών ώτων άκριβέστεροι μόρτυρες. 
<Τά μάτια είναι πιό πιστοί μόρτυρες όπό τό αύτιό>. 

Άπόσπ. 102 <διέσωσε Πορφύριος>: 
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Τψ μέν θεψ πόντο καί άγαθά καf δίκαια, άνθρωποι δέ α μέν άδικα 
ύπελήφασιν α δέ δίκαια. 
<Γιά τό θεό δλα εΤναι καλό καί δίκαια, ol άνθρωποι δμως άλλα 
μέν γιό δίκαια παίρνουν καf άλλα γιά άδικα>. 

Άπόσπ. 103 <διέσωσε Πορφύριος>: 
Ξυνόν γάρ όρχή καί πέρας έπί κύκλου περιφερείας. 
<Κοινή είναι ή όρχή καί τό τέλος στόν κύκλο>. 

ΌΑ.πόσπ. 104 <διέσωσε Πρόκλος>: 
Τίς γαρ αύτών νόος � φρήν; Δήμων όοιδοίσι πείθονται καf διδα
σκάλψ χρείωνται όμίλψ ούκ εlδότες δτι ol πολλοί κακοί, όλίγοι δέ 
όγαθοί. 
<'Αλλά πιό εϊvαι τό πνεύμα τους � τό λογικό τους; Πείθονται 
ατούς λαϊκούς τραγουδιστές καί έχουν δάσκαλό τους τόν όχλο 
χωρίς νά γνωρίζουν πώς ol πολλοί ε1ναι κακοί καf ΘI καλοί λίγοι>. 

ΆπΕ'Ισπ. 107 <διέσωσε Σέξτος>: 
Κακοί μάρτυρες όνθρώποισιν όφθαλμοί κοί ώτα βαρβάρους ψυχός 
έχόντων. 
< Κακοί μάρτυρες, γιά τούς όνθρώπους πού έχουν βόρβαρες ψυ
χές, τά μάτια καί τά αύτιό>. 

Άπόσπ. 111 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Νοϋσος ύγίειην έποίησεν ήδύ, κακόν άγαθόν, λιμός κόρον, κάμα
τος άνάπαυσιν. 
<Ή όρρώστια έκανε τήν ύγεία γλυκειά, τό κακό τό καλό, ή πείνα 
τό χόρτασμα, ή κούραση τήν όνάπαυση>. 

Άπόσπ. 112 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Σωφρονείν άρετή μεγίστη, καί σοφfη άληθέα λέγειν καf ποιείν κα
τό φύσιν έπαiοντας. 
<Ή πιό μεγάλη άρετή εΤναι ή φρόνηση, ή σοφία εΤναι νά λές τήν 
όλήθεια καί νό πράπεις σύμφωνο μέ τή φύση>. 
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Άπόσπ. 113 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Ξυνόν έστi πάσι τό φρονέειν. 
<Τό νά σκέπτεται κανείς εΤναι κοινό σέ δλους>. 

Άπόσπ. 116 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Άνθρώποισι πάσι μέτεστι γινώσκειν έωυτούς καi φρονείν. 
<Σέ δλους τούς άνθρώπους tχει δοθεί τό νά γνωρίζουν τόν έαυτό 
τους καi νά σκέπτονται>. 

Άπόσπ. 117 <διέσωσε Στοβαίος>: 
'Ανήρ όκόταν μεθυσθrj, άγεται ύπό παιδός άνήβου σφαλλόμενος, 
ούκ έπαΤων δκη βαίνει, ύγρήν τήν ψυχήν tχων. 
<'Όταν μεθύσει ό άντρας άγεται άπό άνηβο παιδί χωρίς νά ξέρει 
ποϋ π'ηyαiνει καi χωρίς νά κρατιέται στά πόδια του, γιατί ι'ι ψυχή 
του εΤναι ύγρή>. 

Άπόσπ. 119 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Ήθος άνθρώπψ δαίμων. 
<Ό χαρακτήρας εΤναι στόν άνθρωπο ό δαiμονάς του>. 

Άπόσπ. 123 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Φύσις δέ κρύπτεσθαι φιλεί. 
<Ή Φύση άγαπά νά κρύβεται>. 

Άπόσπ. 124 <διέσωσε Στοβαίος>: 
'Ώσπερ σάρμα ε/κη κεχυμένων ό κάλλιστος κόσμος. 
<Ό ώραιότατος · κόσμος σάν fνας σωρός σκουπίδια έτσι στήν τύ
χη χυμένα>. 

Άπόσπ. 126 <διέσωσε Στοβαίος>: 
Τά ψυχρά θέρεται, θερμόν Ψύχεται, ύγρόν αύαfνεται, καρφαλέον 
νοτiζεται. 
<Τά ψυχρά θερμαiνονται, τό θερμό Ψύχεται, τό ύγρό ξηραίνεται, 
τό ξηρό ύγραiνεται >. 

Άπόσπ. 129 <διέσωσε Διογένης Λαέρτιος>: 
Πυθαγόρης Μνησάρχου Ιστορfην ι'\σκησεν άνθρώπων μάλιστα 
πάντων καi έκλεξάμενος τούτος τάς συγγραφάς έποιήσατο έαυτοϋ 
σοφiην, πολυμαθξ:fην, κακοτεχνfην. 
<Ό Πυθαγόρας ό γιός τοϋ Μνησάρχου άσχολήθηκε μέ τή μάθη
ση τών άνθρώπων, δσο κανένας άλλος κι' άφοϋ τήν μάζεψε στά 
βιβλία του, έφτιαξε τή δική του σοφία, τήν πολυμάθεια, τήν κακο
τεχνία>. 

Άπόσπ. 135: 
Συντομωτάτην όδόν έλεγε ε/ς εύδοξiαν τό γενέσθαι άγαθόν. 
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<Τόν πιό σύντομο δρόμο γιό νό φτάσει κανείς στήν καλή φ,ήμη, έ

λεγε τήν άρετή>. 

Άπόσπ. 137 <διέσωσε Στοβαίος>: 

Έστι γαρ ε/μαρμένα πάντως. 

<Πάντως ύπόρχοuν πεπρωμένα>. 

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

ΕίΎαv τό χρώμα 

Εfταν τό χρώμα 

tνα βαθύ γαλάζιο, δμοιο 

μέ κάλυκες άπό κρlνο 

Κ' εfταν ή μέρα tνα βλέμμα 

μικρής Άθηναlας έταlρας. 

Κι ό 'Ιλισός 

ρυάκι, φλέβα άνοιχτή 

στό σώμα της 'Αθήνας. 

Κόπου κεί, θυμάσαι 

στό τετρακόσια τόσα χρόνια πρlν Χριστού 

τr γυρεύεις τώρα νό μού πείς. 

'Όλα δλλαξαν στήν πολιτεlα. 

Μόνο ή μνήμη άπομένει, 

στlς κολώνες τού Έρέχθειοu 

άσωτεύει μέσα ό Χρόνος! 

Στόν Παρθενώνα Ιερουργεί 

ή φωνή της Παλλάδος 'Αθηνάς. 

'Ακόμα τούτη ή Άνοιξη 

μάς έλέγχει τή συνείδηση 

γιό tνα ύπέρτατο Χρέος! 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Ώδή του μαυρου άδερφοϋ 

Στόν Ούρανό, πού μάρτυρες γκρεμίσαv τούς πυλώνες, 
άστέρι όρθοπλήρωσες σά ματωμένο ρόδο 
μ' δλη τήν πίκρα π' άνθισε καϋμός στης γης τόν κόρφο 
καί στόλισε τό πέτρινο φεγγάρι τών έλπίδων της 
μέ δυό πηγάδια δάκρυα κι tva ποτάμι μίσος. 

'Αστέρι βλέμμα έλαφιού σέ ρέμα στερεμένο. 

Τό βόλι τό φαρμακερό έστοίχειωσε τή χιiΊρα 

κι άπό τούς _μαύρους κεραυνούς ol άνάσες σιγοτρέ-

μουν. 

Ποιός λόγος, τώρα, ταπεινός μέ τόν άχό καμπάνας 

τό μήνυμα θά διαλαλεί 'Ολύμπιας Ιδέας; 

Άχ! άδερφέ μου, άφησες tva κενό χρυσόνειρα! 

Έτσι πού στέκουσουν όρθός στού μέλλοντος τή θύρα, 

μ' άλήθεια μεταλάβαινες τούς δούλους τών έμπόρων 

στήν άγορά νά στήσουνε τόν νόμο της άγόπης. 

Είσουν γενναίος �ι έκλαιγες στούς θρήνους τών γε-
ρ()ντωv. 

Έίσουν σοφός κι άνάtrταινες καιvούpια πολιτεία 
μέ σπόρους ωριων λουλουδιών στούς νεκρωμένους 

βράχους. 

Ή πράξη σου τήν Δελφική μετρούσε Ιερότητα! 

Γυμνή θά φάνταζε ή γη χωρίς τήν άρετή σου. 

Μά ή θανή σου βλόγησε τό δίκιο τού άγώνα 

γιά ν' άνατείλει στούς Λαούς της λευτεριάς ό �λιος 

πολύχρωμος ταξιδευτής στόν κηπο της καρδιάς μας, 

διδάχε, μαύρε άδερφέ, Μαρτίνε Λούθερ Κfνγκ ... 

Μάης 1968 
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Γ. Φτέρης 

· Η έπίδρασις τού Όρφέως

έπί τού Χριστιανισμού. 
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Άπό τό « 'Ελεύθερον ΒήμωJ της 11/4/1928 

ΠΑΡΙΣΙ, Άπρίλιος.-Ποία ύπηρξεν ή έπίδρασις τοϋ έλληνικοϋ 
παρελθόντος έπί της πρωτογόνου χριστιανικης διαμορφώσεως; Τό 
ζήτημα τοϋτο έχει δώσr:� ώς γνωστόν, όφορμήν εlς μίαν όξιόλογον 
έρευναv των σχέσεων μεταξύ έλληνισμοϋ καί χριστιαvισμοϋ, παρά 
τήν περιωρισμένην θεολογικήν όντίληψιv δτι στρέφεται κατά τοϋ 
δευτέρου, ύπό τήν έννοιαν δτι μέ τό νά παρεισάγη στοιχεία φιλο
σοφίας καθαρώς παγανιστικά, έλαπώvει τήν θεϊκήν πρωτοτυπίαν 
τοϋ vέou θρησκεύματος. Άφήνοντες όθικτον όλωσδιόλου τό κε
φάλαιον της πίστεως, δηλαδή περ�ριζόμενοι εlς τάς προόδους τάς 
όποίας έπραγματοποίησεν ή μέθοδος της φιλελευθέρας �ριτικης, 
θά φέρωμεν ένταϋθα μίαν σύντομον περίληψιν των Ιδεών, αΥτινες 
προβάλλονται όπό τούς συζητοϋντας. Τό πρόβλημα της έπιδρά
σεως των έλληνικών μυστηρίων έπί τοϋ χριστιανισμού έχει τεθ� 
άπό όρκετοϋ χρόνου, δπως όποδεικνύει ή εύρυτάτη βιβλιογραφία 
του. 'Έχομεν ύπ· όψιν μας λεπτομερέστερον τήν μελέτην τοϋ 'Αντρέ 
Μπουλ�ζέ, ή όποία όλλωστε καί συγκ-εφαλαιώνει τάς γενομένας 
παρατηρήσεις. Διά τόν συγγραφέα αl τελεu-rcnru iστορικαί έρεuναι 
έν σχέσει μέ τάς έλληνικάς θρησκείας, τόν έλληνιστικόν Ιουδαϊ
σμόν καί τήν πρώτην χριστιανικήν έποχήν, έφεραν όναμφισβητή
τως είς τό φως γεγονότα ούσιωδέστατα. Ή έnανάuτασις έπηλθε 
είς μίαν περιφέρειαν, ητις εΤχεν ήδη ύπbστη τήν έπιρροήν της · Ελ
λάδος, μέ όλλα λόγια είς τούς τόπους αύτούς, κατά πρώτον τούς 
καλλιεργημένους προγενεστέρως όπό τόν έλληνικόν πολιτισμόν, ή 
νέα θρησκεία έλαβε συνείδησιν έαυτης καί έξεφράσθη ώς δόγμα. 
Πράγμα τό όποίον σημαίνει δτι ε�ρεν tva προπαρασκευασμένον 
πλαίσιον διά νά τοποθετηθη. ΑΙ δυσκολίαι δημιουργοϋνται όφ' ης 
στιγμής ή έρευνα όναλαμβάνει νά καθορίσr:� τά δρια καί τό βάθος 
της όνωτέρω έπιδράσεως. Ή προσπάθεια τοϋ κ. Μπουλανζέ εΤvε 
νά όναζητήσr:� τά ϊχνη δλων των κατά μέρος στοιχείων, ατινα συν
αποτελοϋν τήν ότμοσφαίραν τοϋ παγανιστικοϋ περιβάλλοντος έν
θα όνεπτύχθη ό χριστιανισμός. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, ό όρφι
σμός, δηλαδή ή όξιολογωτέρα θρησκευτική έκδήλωσις τού πα-
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λαιού κόσμου, προκαλεί άμέσως τό κριτικόν ένδιαφέρον του. Ή 
συγγένειά του πρός τόν χριστιανισμόν παρουσιάζεται τόσον προ
φανής, ώστε έκ τών προτέρων νά δικαιολογήσο τήν σοβαρότητα 
τής έρεύνης. Ό όρφισμός έχει �να θεόν, ό όποίος πάσχει, 
άποθνήσκει καί έπανέρχεται εlς τόν κόσμον. 'Εγγυάται εlς τούς πι
στούς τήν έξαγοράν ένός άρχικού όμαρτήματος, μίαν μυστικήν 
άνάστασιν καί ϋστερα άπό τόν θάνατον τήν πλήρη �vωσιν μετά 
τού θείου. Κηρύπει έπίσης τήν δίαιταν της όγνότητος καί τόν 
άσκητικόν βίον, άντιλαμβανόμενος τήν ζωήν τού άνθρώπου ώς 
μίαν σκληράν δοκιμασίαν όπόθεν πρέπει νά διέλθΙJ διά νά έξαγνι
σθη. Πράγματι άπό τού δευτέρου αlώνος μετά Χριστόν, ό χριστια
νισμός δέν διακρίνεται άπό τάς άλλος θρησκευτικός παραδόσεις 
τής εlδωλολατρικής περιόδου, αl όποίαι ύποδεικνύουν τήν άνάγκην 
μιάς ύπερτάτης ένώσεως μετά τού Θεού. 'Ολίγον άρ':'ότερα ό αύ
τοκράτωρ 'Αλέξανδρος Σεβήρος δέν καταπλήσσει κανένα τοποθε
τών εlς τό Ιδικόν τ..ου παρεκκλήσιον τήν εlκόνα τού Χριστού παρά 
τό πλευρόν τού Όρφέως. Βεβαίως ol πρώτοι χριστιανοί,· μέ τόν 
εύλογον φανατισμόν της νέας πίστεως, άποκρούuυν αύτού τού εf
δους τάς παρομοιώσεις. 'Αλλά τούτο δέν τούς έμποδίζει νά θεω
ρούν τόν 'Ορφέα τούλάχιστον ώς �να σύμβολον τού Χριστού καί 
νά έμφανίζουν μάλιστα τόν κιθαρωδόν εlς τάς κατακόμβας μέ τάς 
παραστάσεις της τέχνης των. Τίθεται κατόπιν τούτου τό έρώτημα: 
ποίαν γνώσιν τού όρφισμού εΙχε τό πρώτον παλαιστινιακόν περι
βάλλον, όπόθεν έξηλθεν ή άποστολική κοινότης, ό Παύλος καί ol 
άπολογισταί, ποίον ρόλον αϋτη διεδραμάτισε καί ποία ύπηρξεν ή 
σημασία τών όρφικώv παραστάσεων κατά τήν πρωτόγονον χρι
στιανικήν έποχήν; Πρός διευκόλυνσιν της έρεύνης τούτης, καθορί
ζει έν πρώτοις τόν χαρακτήρα τού όρφισμού, δεδομένων τών πα
ρεξηγήσεων αίτινες σχετικώς ένεφιλοχώρησαν. 'Ορφισμός έθεω
ρείτο κάθε μυστικιστική καί άναμορφωτική κίνησις σημειωθείσα 
πρό Χριστού εlς τήν περιοχήν της θρησκείας. �Ητοι δλοι άνεξαιρέ
τως ol ήθικοί καί θρησκευτικοί νεωτερισμοί, ή πανθεϊστική έννοια 
μιάς παγκοσμίου θεότητος, ή μεταμόρφωσις τών Ιδεών εlς άξίας 
τής ζωής καί τού θανάτου, ή σκέψις έπί τών ποινών τού ύπερπέ
ραν, ή φροντίς διά τήν άθανασίαν, ή πίστις έπί τήν λυτρωτικήν δύ
ναμιν τού άσκητισμού, έπί τέλους μία περισσότερον εύκρινής άντί
ληψις δσον άφορά τό ζήτημα της προσωπικής εύθύνης. Διά τόν 
Μπουλανζέ ό όρφισμός άποτελεί μίαν έξιδανικευμένην μορφήν 
αύτής της ήθικής έπαναστάσεως. 'Ερωτάται: εΙχεν εlσέλθΙJ εlς 
τούς έβραϊκούς κύκλους, δπου έλαβε τήν πρώτην διαμόρφωσίν 
του ό χριστιανισμός; Τό δτι ol έλληνίζοντες 'Αλεξανδρινοί 'Εβραίοι 
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τόν έγνώριζον δέν ί.ιπάρχει άμφιβολία. Δέν δύναται δμως νά λε
χθδ τό ίδιον καί διά τού κατοικούντας εlς τήν Ίουδαίαν, μολονότι 
άλλοι έρευνηταί, δπως ό Μοκίορο έπί παραδείγματι, ϊfvε βέβαιοι 
καί περί τούτου. Ό 'Ιώσηπος μάλιστα εύρίσκει δτι al θεωρίαι των 
δσον άφορά τήν φύσιν καί τόν προορισμόν της ψυχής εΤχον πρός 
τάς όρφικάς καί τάς πυθαγορικάς μεγάλος όμοιότητας. 'Αλλά ή 
μαρτυρία, άν όχι ϋποπτος, καθιστάται ύπερβολική όπωσδήποτε, ώς 
Ιστορικόν δοκουμέντον, λόγω της πασιγνώστου τάσεως τού Ίω
σήπου, δπως βλέπο συνήθως δλα τά πράγματα άπό της έλληνικης 
πλευράς των. Ή έπικρατούσα γνώμη εΤνε δτι ή παγανιστική έπί
δρασις ήσκήθη μέσω της έβραϊκης κοινότητος της 'Αλεξανδρείας, 
ή όποία, μολονότι διατηρούσα τήν έθνικήν θρησκείαν της, άναμ
φισβητήτως έξελληνίσθη εlς τοιούτον μάλιστα βαθμόν, ώστε νά 
λέγεται δτι καί έλησμόνησε τήν μητρικήν της γλώσσαν. Ή ίδια πα
ρατήρησις γίνεται καί ώς πρός τόν άπόστολον τών έθνών. Ό Παύ
λος, γεννηθείς εlς τήν Ταρσόν της Κιλικίας, ένθα άπό της έποχης 
τών Σελευκιδών ύπηρχεν έλληνική μόρφωσις, σχολαί ρητόρων καί 
φιΛοσόφων, παρά τήν καθαρώς ραββινικήν θεολογίαν τήν όποίαν 
παρηκολούθησε εlς τά 'Ιεροσόλυμα, φαίνεται δτι .εlς τήν γενέτει
ραν έλαβε τήν άφορμήν νά έπικοινωνήσο μέ τήν 'Ελλάδα. Ό Μο
κίορο σχετικώς νομίζει δτι ή διέλευσις τού Ιουδαϊκού χριστιανι
σμού εlς τόν έλληνικόν έπηλθε μέσψ τού όρφισμού, καί δτι ή χρι
στολογία τού Παύλου, δέν άποτελεί κατά βάθος tταρά μίαν όρφι
κήν μεταβίβασιν. Κατ' αύτόν ή όρφική μύησις, ένουμένη μέ τήν 
διονυσιακήν φύσιν της όποίας όποτελεί τήν άνταγάκλασιν, διαφεύ
γει τήν αlωνίαν ύποταγήν τού θανάτο�, συνέπεlαν ένός παλαιού
άμαρτήματος, έπαναδίδΌυσα τήν ζωήν διά τού Διονύσου. "Αρα, εlς 
τήν άνάστασιν διά της ένώσεως μετά τού Διονύσου άνταποκρίνε
ται ή άνάστασις διά ένώσεως μετά τού Χριστού. Ό Μπουλανζέ 
συμφωνεί πρός αύτάς τάς παρατηρήσεις, εύρίσκων διάφορον τόν 
μυστικιστικόν χαρακτηρα της διονυσιακής θυσίας. Παραδέχεται δτι 
ό χριστιανισμός τού 'Αγίου Παύλου άποτελεί σύνθεσιν τριών δια
κεκριμένων στοιχείων, τού Ιουδαϊκοϋ, τού χριστιανικού καί κατά 
τρίτον λόγον τού έλληνικού. Μία άλλη περιοχή, δίδουσα έπίσης 
ένδείξεις παγανιστικής έπιδρόσεως, ε1νε ή χριστιανική τέχνη, μέ 
τάς όρφικός παραστάσεις τών πρώτων □Ιώνων. Εlς τός κατακόμ
βας της Ρώμης ό 'Ορφεύς παρουσιάζεται θέλγων τό ζώα μέ τήν 
λύραν του. Ύπάρχουν πρόβατα, περιστέρια, άρνιά. Εlς άλλος τοι
χογραφίας της αύτης περίπου έποχrϊς ό 'Ορφεύς δέν έμφανίζιzται 
πλέον ώς μάγος τών άγρίων κοπαδιών, άλλό ώς καλός ποιμήν 
άγρυπνών έπί τού ποιμνίου του, συμφώνως πρός τός βιβλικός καί 
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τάς εύαγγελικάς παρομοιώσεις τού 'Ιεχωβά καί τού Χριστού ώς 
ποιμένων. Ή αύτή φιγούρα εlς δύο χριστιανικός σαρκοφάγους τού 
3ου αlώνος συνεχίζεται μέ μίαν παράστασιν άλιέως, σύμβολον της 
χριστιανικής φιλολογίας κατ· έξοχήν. Τό ϊδιον σχέδιον, διατηρηθέν 
μέχρι τού 4ου αίώνος, έξαφανίζεται εlς τήν Δύσιν, άντικαθισταμέ
νου τού κιθαρωδού μέ �να ποιμένα παίζοντα σύριγγα, ό όποίος 
πάλιν άργότερα άντικαθίσταται άπό. τόν Χριστόν. Προφανώς, ό 
βαθμιαίος περιορισμός της χρήσεως τού όρφικού τύπου όφείλεται 
είς τήν έν τ½J μεταξύ άναπτυχθείσαν άνάγκην δπως ό χριστιανι
σμός διακόψΙJ τούς δεσμούς μέ τήν παγανιστικήν έκφρασιν. 
'Οπωσδήποτε τό φαινόμενον εΤνε χαρακτηριστικόν, δεδομένου δτι 
ή χριστιανική τέχνη, έκτός τού Όρφέως καί κατά δεύτερον λόγον 
τού πτερωτού 'Έρωτος καί της πτερωτής Ψυχής, δέν έχρησιμο
ποίησε όλλα μυθολογικά μοτίβα. Πώς πρέπει νά έξηγηθη τό γεγο
νός, ίδίως ώς πρός τόν 'Ορφέα; Τό δτι ο1 σαρκοφάγοι φέρουν τάς 
άπεικονίσεις του δέν θεωρείται παράδοξον γεγονός, έφ' δσον ol 
πιστοί ήγόραζον έτοίμους σαρκοφάγους, έκλέγοντες άπλώς μίαν 
άρνητικήν διακόσμησιν, δηλαδή μή προσβάλλουσαν τήν θρη
σκείαν. 'Αλλά ό 'Ορφεύς εύρίσκεται εlς τάς κατακόμβας δπου ή 
χριστιανική τέχνη ήσκείτο όνευ περιορισμού. Τό γεγονός τούτο, δ
τι τουτέστιν ή φιγούρα εlσηλθε κατά προτίμησιν εlς τό όδυτον καί 
δτι συνεδέθη μέ παραστάσεις η βιβλικός η εύαγγελικάς, θέτει �να 
πρόβλημα άπέναντι της σημερινής έρεύνης. Τινές ύποστηρίζουν δ
τι ό ΌρφεύC' εΤνε συμβατικός τύπος της έπικηδείου τέχνης καί δτι 
άπό της άπόψεως τούτης έπέρασε άπό τόν παγανισμόν εlς τόν 
χριστιανισμόν χωρίς νά τού άποδοθη σημασία. Άλλοι νομίζουν δτι 
έθεωρήθη άπό τούς χριστιανούς καλλιτέχνας �νας εΤδος προφήτου 
τού νέου θρησκεύματος. Καί όλλοι δτι συμβολίζει τήν πίστιν έπί 
τήν άθανασίαν της ψυχής, ή όποία ε�ρεν εlς τόν όρφισμόν τήν 
πρώτην της έκφρασιν. Φαίνεται μάλλον δτι όχι ή θεωρία άλλά ό 
θρύλος έπηρέασε τούς πρώτους χριστιανούς, εύρόντας μίαν άνα
λογίαν μεταξύ της μαγικής άρετης τού όρφικού όσματος καί της 
βαθυτάτης έπιδράσεως τήν όποίαν ησκησεν ό Χριστός διά τού λό
γου του είς τάς καρδίας. Δηλαδή έλήφθη άλληγορικώς, ώς άπόδει
ξις της ύπερτάτης δυνάμεως τού θείου λόγου. Παραλλήλως ύπάρ
χει ή συγγένεια της άναστάσεως. Ό χριστιανισμός στηρίζεται έπί 
τού γεγονότος τούτου πρό πάντων. Κατά τόν fδιον τρόπον, εlς τόν 
όρφικόν κύκλον ή άνάστασις τού θεού άποτελεί τήν βάσιν τού μύ
θου, παρεχομένης της ύποσχέσεως παρομοίας νίκης έναντίον της 
φθοράς. Ό Μπουλανζέ, όν καί εύρίσκει διάφορον τό πνευματικόν 
περιεχόμενον τών δύο θρησκευμάτων, παραδέχεται έν τούτοις δτι 
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ό όρφικός μύθος εινε μία όπωτότη προπαρασκευή το 1
• χριστιανι

σμού, έφ' δσον πρώτος έδίδαξεν δτι ή σάρκα πρέπει νά δοκιμο
σθ(ι διά νά έπιτρέψΙJ εlς τήν ψυχήν τήν αlωνίαν της λύτρωσιν, δτι 
ό όνθpωπος δέν ήμπορεί νά πραγματοποιήσr:ι τήν μεταβολήν της 
ήθικης προσωπικότητάς του μόνον διά τών Ιδίων δυνάμειλΙV, όλλ 
δτι έχει όνάγκην ένός θεϊκού μυστηρίου, καί δτι τέλος κατέστησε 
οfκείαν τήν όντίληψιv τού πάσχοντος, τού όποθνήσκοντος καί τού 
όνισταμένου Θεού. 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Στό έδώλιο 

Στήνουμε τή ζωή στό έδώλιο 
όπέναντί μας 
Καί τήν κατηγορούμε, τήν όνακρίνουμε 
γιά τό πώς καί τό τί, τό γιατί ... 
Τή δικάζουμε, τήν καταδικάζουμε. 
'Όμως αύτό πού στήνουμε όπέναντί μας 
δέν εΤvαι παρά τό κούφιο όμοίωμά της 
τό πήλινο εfδωλό της. 

'Εκείνη εΤναι ποτάμι καί προχωρεί. .. 
καί μός φωνάζει νά πορευτούμε μέ τό 
τραγούδι της. 
Νά τού δώσουμε φώς όπ' τό φώς 
καί πνοή όπ' τήν πνοή μας. 
Δέν τήν όκοϋμε ... δέν μός όκούει ... 
Kaf προχωρεί - όδιαφορεi 
μός ξεπερνάει 
καί μός όφήνει ξωπίσω. 
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ΠΑΝΟΥ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Σύνοψις 
3

Εσωτερικης Φιλοσοφίας * 

Ή έσωτερική φιλοσοφία, δι' Ιδιαιτέρας μεθόδου, συμβόλων 
καί άλληγοριών, προοδευτικώς, δηλ. βαθμιαίως, άποκαλύmει τόν 
τρόπον της ήθικης διαπαιδαγωγήσεως καί καθάρσεως, ώς άπαραi
τητοv προϋπόθεσιν κατανοήσεως της έσωτερικης-Μυστηριακης 
Γvώσε�ς, τώv άληθειώv της Φύσεως καf τού Πνεύματος. 

Εrς τήv διδασκαλίαν τής έσωτερικής Φιλοσοφίας συμβαδίζουν 
ή φιλοσοφ1κr1 καί ήθική γνώσις. 

Κατά τόv άείμνηστοv Σπ. Νάγον τού όποiου τάς Ιδέας άσπαζό
μεθα καί διά τώv όποίωv έργαζόμεθα: «Φιλοσοφία εΤναι ή υπερ
βατική σκέψις ή βασιζομέvη έπf άντικειμενικών δεδομένων». Ε'fναι 
11 ΊΞπιστf1μη ή όποία διά μεθοδικής νοήσεως καf υπερβατικών σκέ
ψεων, στηριζομένων έπi άντικειμενικής παρατηρήσεως, άναζητδ 
ήv έν τη φuσει ένυπάρχουσαν 'Αλήθειαν καi τήν έξήγησιν τού 

συνόλου τώv πραγμάτων. Τήν Φύσιν τήν όποfαν άποτελεί, τό σύ
νολον της έvεργούσης ούσiας τών κόσμων, μέ δλας τάς έκδηλώ
σεις, ένεργείας καί νόμους αύτής, της όποiας σκοπός είναι ι't πα
ραγωγή συνειδητών νοητικών δντων, τούτων ή έλευθερfα έξελi
ξεως καί ή εrσοδός των εlς άνωτέρους κόσμους, εlς μίαν άτέρμονα 
πρόοδον, άκόμη καί μέχρι τήν θέωσιν κάθε ψυχικής υποστάσεως. 

Ή θεία <r>ύσις, ώς μορφικόν πλάσμα, νοητικώς, εiναι πεπερα
σμένον, διότι κάθε μορφικόν πλάσμα εΤναι πεπερασμένον. WΕτσι 
καί α1 άκτίνες αl όποίαι έκπέπονται εrτε άπό κόσμους μορφικούς 
καί πνεuματικούς εrτε άπό τάς διανοίας τών δντων, δέν εΤναι δπει
ροι άλλά πεπερασμένοι, ώς μή δυνάμενοι νά διέρχωνται τά περι
βάλλοντα τού άπείρου. 

Κατά τήν έσωτερικήν Ιδεολογfαν, τά πάντα προήλθον έκ τού 
χάους,/ τό όποίον εΤναι τό άμορφον δπειρον, τό όποίον δέν tχει 
άντικειμενικήν διά τήν αfπθησιν τού πνεύματος uπόστασιν καf εΤ
vαι άπροσπέλαστον εlς τήν lρευναν αύτού. 

Ή 'Ελευθερία διά τής όποiας έξελfσσονται τά νοητικά δντα εΤ
vαι νόμος της ούσiας της Φύσεως καi φυσικόν δικαίωμα τών δν
των αύτriς. Ή όποία ώι, μέν φυσικός νόμος διακανονίζει τός μορ
φuς της φύσεως καi εΤναι νόμος άσυνεiδητος εlς τήν φύσιν, ώς δέ 
ήθικός νόμος, διακανονίζει τάς σχέσεις τών δντων καf ώς πνευμα
τικός νόμος τήν πνευματικήν έξέλιξιν τούτων. 

• Σπ. Νόγου: Φιλοσοφικοί Ίδέαι.
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Ή έλευθερία εΤvαι νόμος της συνεχούς ούσίας, της Μονάδος 
ι'j Αlθερικης, ό όποίος έμφαvίζει τά θαυμάσια γεγονότα τώv άπεf-
ρωv κόσμων καί τού όποίου άποτέλεσμα εΤvαι ή έκδήλωσις τώv 
νόμων της όρμοvίας. 

Ό νόμος της έλευθερίας εΤvαι έκείvος ό όποίος διατηρεί κε
χωρισμέvας τάς μορφάς τώv όντων καί τώv κόσμων, μέ άποτέλε
σμα τήv αύτοτέλειαv αύτώv, τήv φυσικήv καf πνευματικήν έλευθε
ρίαv των. Διακανονίζει τήv σύστασιν, τήv μορφήν καί τήv έκδήλω
σιv τούτων, οϋτως ώστε κάθε μορφή ι'j συγκρότημα μορφών ι'j 
κόσμων, vά διατηρη τόv Ιδιάζοντα αύτού χαρακτήρα, ένέργειαv κσί 
δυναμικότητα. 

Ώς ήθικός νόμος, ό νόμος της έλευθερίας εΤvαι τό vά σκέπτε
ται, κάθε συνειδητή άvθρωπίvη μορφή καί vά έvεργη χωρίς vά 
βλάπτη τόv έαυτόv της καί τούς άλλους. 'Επομένως έλευθερία εΤ
vαι νόμος της συνεχούς ούσίας της φύσεως, ό διακαvοvίζωv τήv 
σύστασιν τώv πλασμάτων, ό διατηρώv αύτά κεχωρισμέvα, ώστε 
vά διατηρείται η αύτοτέλεια κάθε μορφής εlς τόv άπειρον κόσμον, 
διά μέσου τού όποίου, έκπληρώvεται ό σκοπός κάθε φυσικού πλιΊ
σματος καί vά μήv παρεμποδίζεται ή άvελικτική πρόοδος καvενι>ς 
τούτων, διά της έξελίξεως, μέ τήv κατά συμβολικόv τρόπον έκφρ,J
ζομέvηv πορείαv «έκ τού σκότους πρός τό φώς, έκ Δυσμώv πρl)ς 
'Ανατολάς». 

Ώς ήθικός ό νόμος της 'Ελευθερίας εΤvαι μέγας καί χωρίς αύ
τόv δέv θά ύπηρχεv ή άτομικότης μορφών καί ψυχών. 01 χωι,ι
στές μορφές διά της όλληλεπιδράσεως συντελούν εlς τήv αϋξηcrιv 
τώv έvεργειών καί δυναμικοτήτων κάθε μορφής, πρός έξέλιξιv �:αί 
όvέλιξιv. ΕΤvαι δέ, νόμος προστατευτικός τώv έvεργειώv κάθε μορ
φής καί πρέπει vά στηρίζεται έπί τού προτύπου φυσικού νόμου 
της έλευθερίας. 

Ή έλλειψις φυσικής έλευθερίας παρεμποδίζει τήv πρόοΕοv 
τώv άτόμωv μεταξύ των, κατ' έπέκτασιv δέ καί της κοινωνίας. 
'Επομένως, ό ήθικός νόμος της έλευθερίας έχει ώς σκοπόν τήv 
έλευθέραv θέλησιv, βούλησιν, κίvησιv καί έvέργειαv κάθε κοινω
νικού άτόμου, εlς τρόπον ώστε, vά έξυπηρετείται ό σκοπός της 
ύπάρξεως δλωv καί vά μήv παραβλάπτεται ι'j παρεμποδίζεται ή 
πρόοδος καί εύδαιμοvία τούτων. 

Ό ήθικός νόμος, γεvικότεροv, εΤvαι έvέργεια ή όποfα προσαρ
μόζει τάς ούσίας της όvθρωπίvης ύποστάσεως πρός τάς φυσικός, 
καί ή έvέργεια αϋτη, δέv έμποδίζει καμιάς όvθρωπfvης ύποστά
σεως τήv πρόοδοv. Ώς πνευματικός δέ νόμος έχει άvάλογοv 
έφαρμογήv εlς τόv άvάλογοv τούτο έπίπεδοv τού πνευματικού κό-
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σμου. 'Αποτελεί δέ τήν Φυσικήν, Ήθικήν καi Πνευματικήν δικαιο
σύνην. 

Ή φυσική δικαιοσύνη προέρχεται άπό λειτουργούντος νόμους 
της φύσεως. ΕΤναι το περιεχόμενον μέσα εlς τήν Φύσιν καi τών 
λειτουργούντων νόμων της μέσον, πρός έξασφάλισιν, συντήρησιν, 
άναπαραγωγήν καi τροποποiησιν της λειτουργίας αυτών, πρός έπι
τυχίαν προόδου καi άνελiξεως τών ψυχικών φυσικών δντων, της 
ήθικης καf πνευματικής κατανοουμένων άναλόγως. 

Διά της κοινωνικής δικαιοσύνης ρυθμίζονται τά δικαιώματα καi 
αl σχέσεις τών άνθρώπων έπi της κοινωνικής ζωης. Πρέπει καi 
αϋτη νά στηρίζεται εlς τά πρότυπα της φυσικής δικαιοσύνης, εlς 
τούς φυσικούς νόμους, νά έκπληρώνη τούς σκοπούς της φύσεως 
διά κάθε κοινωνικόν δτομον καi τοϋ συνόλου αυτών. 'Όταν δέ δλα 
τά δντα άπολαμβάνουν τά δικαιούμενα καf τά ύπό της Φύσεως πα
ρεχόμενα άγαθά πρός αύτά καi τά μέσα της ζωης των, έπιτυγχά
νεται άρμονική κοινωνική ζωή. 

Ίδιαiτερα ό νόμος της φυσικής κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει 
νά έξασφαλiζη εlς τά κοινωνικά δτομα τήν γνωστικήν άπόκτησιν δ
λων τών έκδηλώσεων καi διανοητικών προϊόντων τών διανοητι
κώς έργαζομένων άνθρώπων, διότι τά προϊόντα της διανοίας, 
προερχόμενα έκ της λειτουργίας τών άνθρωπiνων διανοήσεων, δι
καιωματικά άνήκουν καi πρέπει νά γνωρiζωνται άπό δλα τά κοινω
νικά δτομα, άφοϋ δλα εΤναι παιδιά της κοινής μητέρας, θεiας Φά
σεως, έργαζομένης καf αυτης διά τών νόμων της. 

Κατά τόν Σπ. Νάγον Πνευματική Ιδιοκτησία δέν ύπάρχει καi δ
λοι εrμεθα σφετερισταf της πείρας τοϋ παρελθόντος, τών πνευμα
τικών προϊόντων, τών προηγηθέντων άπό μδς διακεκριμμένων 
πνευμάτων. Εlς τόν δνθρωπον δέ, δέν έπιτρέπεται νά γνωρiση τί
ποτε πέραν τοϋ ύπάρχοντος καf δι' αυτό ό δνθρωπος τίποτε δέν 
άνακαλύπτει, άλλά τοϋ άποκαλίιπτεται σήμερον, αυτό τό όποίον 
ύπάρχει καί δέν έγνώριζε μέχρι χθές. Τά προλεχθέντα άποτελοϋν 
καί σήμερον κάθε έπιστήμην καf ol θεσπιζόμενοι νόμοι, ol δσχετοι 
καf ξένοι πρός τήν βάσιν της Θεiας Φάσεως, άποτελοΟν δγνοιαν 
τών φυσικών καί πνευματικών νόμων, μέ άποτέλεσμα τήν κακο

δαιμονίαν της άνθρωπότητος καί κάθε ζωϊκης μορφής, της μή κα
τανοήσεως τοϋ σκοπού της όργανικης φάσεως, μέσω της όποfας 
αl δυνάμεις της ψυχrϊς έκδηλώνωνται εlς ένεργεiας. Κατά συνέ
πειαν, σκοπός της όργανικης φάσεως εΤναι r'I διά τών όργανισμών 
προαγωγή τών πνευματικών δντων, � κατ' δλλον τρόπον, r'I δυνα
μική άνέλιξις της κάθε άτομικης ψυχης, r'I όποiα έκδηλοϋται καi 
ένεργεί δι' αυτών. 
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· Η νόησις τών όντων έχει σκοπόν τήν κατανόησιν τών λει
τουργιών καί νόμων της Θείας Φύσεως, νά έφαρμόζουν ένσυνεί
δητα αύτούς καί διαρκώς νά διευρύνουν τά δρια κατανοήσεως αύ
της. Διά τόν λόγον αύτόν ό κοινωνικός νόμος της δικαιοσύνης 
πρέπει νά εΤναι έπίκουρος της φύσεως, οϋτως ώστε, νά αύξάνεται 
ή δύναμις τ_ης νοήσεως, ώστε αϋτη νά γίνεται προστάτης καί ρυθ
μιστής τών φυσικών νόμων. 

Τά άτομα τά όποία δέν μπορούν ή έμποδίζονται καθ' οlονδή
ποτε τρόπον νά έκδηλώσουν έλευθέραν βούλησιν, σκέψιν, αύτο
διάθεσιν, κατά τάς ύπαγορεύσεις τών λειτουργούντων φυσικών 
νόμων περιπίπτουν είς δουλείαν, ή όποία συντρίβει άσκοπα τάς 
ήθικάς των δυνάμεις, έπαναστατούν έπικινδύνως καί δέν μπορούν 
νά όνελίσσονται καί έξελίσσονται εlς έπίπεδα θειοτέρων έκδηλώ
σεως καί ένεργειών. 

Έκ της μή όναγνωρίσεως τών φυσικών δικαιωμάτων ήμπορεί 
νά προκύψη έκτροπος κατάστασις, διότι νόμοι κοινωνικής δικαιο
σύνης, μή στηριζόμενοι εlς τήν φυσικήν δικαιοσύνην, όδηγούν τάς 
φύσεις τών όνθρώπων εlς έκτρόπους ένεργείας καί λειτουργίας, 
είς τάς όποίας όφείλονται al παθολογικοί τών φύσεων καταστά
σεις, τών όποίων συνέπεια εΤναι νά έμφανίζονται τά τρομερά έκεί
να πάθη, τά όποία γεννούν καί δημιουργούν τήν δυστυχίαν καί τήν 
κακοδαιμονίαν, τά όποία τάς έμποδίζουν νά έκπληρώσουν τόν 
σκοπόν της ύπάρξεώς των. 

Διά τόν λόγον αύτόν ol νομοθέται τών κοινωνικών νόμων 
πρέπει νά είναι ώριμοι καί φωτεινοί συνειδήσεις, κατανοούσαι 
τούς σκοπούς τού πνεύματος, τό όποίον εΤναι τό ύπέροχον άποτέ
λεσμα της θείας δημιουργίας, νά έχουν έκδηλώσει εlς τήν όργανι
κήν των φύσιν τούς νόμους της μεταμορφώσεως εlς άνώτερα έπί
πεδα. 

Πρός τά συνειδητά είς τάς ένεργείας των φωτισμένα άτομα 
έμπιστεύονται τά όνώτερα αύτών πνεύματα άληθείας της Θείας 
Φύσεως, al όποίαι έλέγχονται καί γνωρίζονται όπό τούς έν λει
τουργίς:� νόμους της, δπως καί όπό έκείνους τούς νόμους της όργα
νικης των φύσεως καί τούς νόμους ol όποίοι λειτουργούν εlς τάς 
φύσεις τών όνωτέρων πνευματικών κόσμων. 

ΑΙ όλήθειαι αϋται προάγουν τήν διανόησιν τών άνθρωπίνων 
όντων, είς βαθμόν νά συλλαμβάνη αϋτη τά πρότυπα καί τάς λει
τουργίας τών φυσικών καθόλου νόμων καί έκείνων τών πνευματι
κών φύσεων, έν συνεχείς:� δέ βάσει τών διακοινωνικών νόμων, 
ρυθμίζουν καί τούς δρους της ζωής των δπως καί τάς μεταξύ των 
σχέσεις. 
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Πιστεύομεν καί τούτο βάσει τών κειμένων καί της όρθης έρ
μηνείας της έσωτερικης συμβολικής, άπηλλαγμένης προλήψεων 
καί προκαταλήψεων, κάθε μορφής, δτι εΤναι άνεπίτρεπτον εlς με
μυημένους είς τόν έσωτερισμόν νά συγχέουν τήν έσωτερικήν 
ίδεολογίαν, τήν έσωτερικήν φιλοσοφίαν μέ οlανδήποτε έξωτερικήν 
τών άμυήτων έρμηνείαν, άγνοούντων τούς φυσικούς καί πνευματι
κούς νόμους, ol όποίοι άνταποκρίνονται πρός πάσαν 'Αλήθειαν. 
'Αλλά, ός είδωμεν τί εΤναι 'Αλήθεια, κατά τόν άδ. μας Σ. Νάγον, καί 
πώς διατυπώνει τόν όρισμόν της: 

ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ή πραγματική γνώσις, ή παραγομένη άπό τήν 
λειτουργίαν της δλης έργαζομένης φύσεως καί έκ τών καθέκαστα 
λειτουργούντων νόμων αύτης, τόσον είς τάς άψύχους μορφάς δ
σον καί είς τάς πνευματικός, έπί τού συνόλου τών φυσικών καί 
πνευματικών κόσμων. Ή άπόκτησις της γνώσεως αύτης είναι 
προωρισμένη διά δλα τά όντα της Θείας Δημιουργίας, ή όποία 
συντελείται βαθμιαίως. προοδευτικώς, καθ' δσον τά όντα αύτά 
άνελίσσονται δυναμικώς καί δι' αύτόν τόν λόγον εΤναι πάντοτε 
άνάλογος καί σχετική. Τούτο δέ συμβαίνει, διότι ή άπόκτησις της 
Γνώσεως συντελείται διά της έκδηλώσεως τών ψυχικών των δυ
νάμεων καί της όρμονικης λειτουργίας αύτών πρός τούς έν ένερ
γείc;ι εύρισκομένους νόμους της φύσεώς των. 

Κατά συνέπειαν, ή Γνώσις προέρχεται άπό τούς λειτουργούν
τος φυσικούς νόμους καί τάς άναλόγους λειτουργίας της φύσεως 
τών άνθρώπων. ΟΙ νόμοι δέ αύτοί ·καί ή γνώσις των άποτελούν 
τήν <ψεταμορφωτικήν δύναμιν της ψυχής», ήμπορούμεν δέ νά όρί
σωμεν τήν γνώσιν ώς έξης: 

«Γνώσις είναι ή κατανόησις άπό τό πνεύμα της 'Αληθείας, ήτοι 
τών λειτουργούντων νόμων της καθόλου φύσεως, της λειτουργίας 
της φύσεως, τών όντων καί τών λειτουργιών της πνευματικής φύ
σεως τών άνωτέρων τού άνθρώπου πνευματικών ύπάρξεων». Ή 
γνώσις δμως �αί τό άποτέλεσμα αύτης, ή 'Αλήθεια, είναι πάντοτε 
άνάλογος πρός τήν δυναμικήν κατάστασιν τών ψυχών καί τήν Ικα
νότητα της όργανικης των φύσεως, διά τήν όποίαν αl ίδιοι εύθύ
νονται καί άπό αύτήν τήν εύθύνην δημιουργείται τό Κάρμα. 

"Αν ή δυναμική κατάστασις της ψυχής καί ή όρμονική πρός 
τούς νόμους της φύσεως λειτουργία της φύσεως τών όργανισμών 
είναι Ικανή, τότε ή διανόησις γίνεται Ισχυροτέρα καί μέ τάς άκτίνας 
της, έρχεται είς έπαφήν μέ άνωτέρας πνευματικής φύσεως κό
σμους καί τότε άντιλαμβάνεται τάς λειτουργίας αύτης, τάς έρευνά, 
κάμνει τήν Γνώσιν αύτης άνωτέραν καί ρυθμίζει τήν ζωήν της 
πρός τήν πραγματικήν, άμετάβλητον, θείον, φυσικήν καί πνευματι
κήν 'Αλήθειαν. 



1985 ΣΥΝΑΨΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 165 

Μία τοιαύτη γνώσις συντρέχει τήν όνθρωπίνην ψυχήν είς 
προγμοτικήν όνέλιξιv κοί κατ' ούτόν τόν τρόπον ή ψυχή όνέρχετοι 
είς θειότερον πνευματικόν κόσμον, όπελευθερώνετοι έκ τών δε
σμών του όνθρωπίνου περιβάλλοντος κοί καθίσταται πνευμο 
έλεύθερον κοί όνεξάρτητον, έκπληρώσοσο τόν σκοπόν της ύπάρ
ξεώς της. 

Πάσο έτέρο σχημοτιζομένη Γνώσις, έάν δέν γίνεται βάσει τών 
προλεχθέντων, είναι άνευ φυσικής κοί πνευματικής όξίος κοί 
προορίζεται είς μετοβολήν, δι' έξαφανισμου της βάσεως έπί της 
όποίος έστηρίχθη. 

Ή μύησις δμως ή πραγματική εlς τάς 'Αληθείας της Θείας Φύ
σεως, θά έξαρτάτοι πάντοτε όπό τάς πνευματικός όντότητος, ol 
όποίαι ζουν καί ένεργουν πέραν όπό τόν όνθρώπινον κόσμον. Αύ
ταί al πνευματικοί όντότητες, έχουν όργανο διανοήσεως κοί έξω
τερικεύσεως τών διανοημάτων των, ούχί δμοια μ' έκείνο της όν
θρωπίνης φύσεως, όλλά μιάς άλλης φύσεως καθαρά πνευματικής, 
φύσεως της όποίας al ένεργητικοί όκτίνες, διοπερνουν εlς τάς 
έσωτερικάς λειτουργίας τών μορφικών κόσμων. 

Τά όργανο της όνθρωπίνης διανοήσεως δέν έχουν ώς έκ της 
φυσικής των συνθέσεως, τήν Ικανότητα νά φθάνουν, μέ τάς όκτί
νας της διανοήσεως των είς τάς έσωτερικάς λειτουργίας τών μορ
φών της φύσεως κοί έκείθεν νά σχηματίζουν τάς Ιδέας, περί τών 
κατευθύνσεων τάς όποίας διαγράφουν ol ένεργητικοί των νόμοι, 
μέ τάς όποίος κατευθύνσεις προσδιορίζονται al έννοια, τών έπι
διωκομένων όπό ούτάς σκοπών, κοί παντός άλλου σκοπου ό 
όποίος πραγματοποιείται είς τά έπίπεδο τών πνευματικών φύσεων. 

Διά τήν πρός τήν άνθρώπινην διανόησιν μετάδοσιν τών έν
νοιών, όνωτέρων τών όνθρώπων πνευματικών νοητικών όντων, 
άποκαλύπτεται μιά ύπάρχουσο άνολογίο, μεταξύ της λειτουργίας 
τών πνευματικών φύσεων καί της φύσεως τών πνευματικών άν
θρωπίνων μορφών. 

Κατά συνέπειαν, ό άνθρωπος κατανοεί δτι τά άνώτερα αύτου 
όντα, κοί κατά τήν νόησιν καί κατά κάθε άλλην έκδήλωσιν, είναι 
Ισχυρότερα ούτου κοί καταβάλλει προσπάθειαν νά φθάση εrς τήν 
γνώσιν των. 'Όταν δέ κοτορθώση τουτο, όρχίζει τό όνθρώπινον 
πνευμο νά έκδηλοί νέον νοητικήν ένέργειον, έκ της όποίος γεννά
ται έν συνεχεί9 άνωτέρο έπιθυμία κοί κατ' αύτόν τόν τρόπον ήμ
πορεί νά προχωρη νοητικώς άνευ τέρματος, έκπληρώνοντος τούς 
σκοπούς εrς τά διάφορα πεδία τών άπείρων κόσμων, κατά τάς δο
ξασίας τών άρχοίων Μυστηρίων. 
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Διά τών διαβιβαζομένων, έκ τού άνωτέρου πνευματικού κό
σμου έννοιών, πρός τήν άνθρωπίνην διανόησιν γίνεται fνας προ
σανατολισμός της, πρός τάς νοητικός ένεργείας τού κόσμου τού
του καί κατ' αύτόν τόν τρόπον ρυθμίζεται εlς τήν άνθρωπίνην δια
νόησιν ό σχηματισμός Ιδεών, διά τάς ένεργείας τού πνευματικής 
φύσεως κόσμου, al όποίαι εΤναι άνάλογοι πρός τάς σχηματιζομέ
νας ίδέας τής έπαφής της, πρός τά μόρφικά γεγονότα τού περιβάλ
λοντος αύτής. 

Διά τών διαβιβαζομένων νοητικών ένεργειών, τού πνευματι
κού κόσμου, πρός τήν άνθρωπίνην διανόησιν, πραγματοποιείται 
φυσική έπίδρασις, ή όποία άναγκάζει αύτήν νά ένεργή κατά τρό
πον προαγωγικόν καί κατ' αύτόν τόν τρόπον εύνοεί τάς ύπαρχού
σας σχέσεις της πρός τάς νοητικός ένεργείας τού κόσμου τούτου. 
'Ακόμη δέ, ή άνθρωπίνη διανόησις κατανοεί δτι ol fδιοι νόμοι διέ
πουν δλας τάς φύσεις τών όντων, μέ τήν διαφοράν δτι εlς κάθε 
φυσικόν πεδίον τών κόσμων, ή δυναμικότης τής ένεργείας αύτών 
είναι διαφορετική καί άνάλογος. Τό γεγονός τούτο άνεβόζει άκόμα 
περισσότερον τήν άνθρωπίνην διανόησιν, εlς βαθμόν πού νά έν
νοή τάς σχέσεις τών κόσμων καί τήν άδιάσπαστον αύτών ένότητα, 
μέσα είς τόν χώρον καί τόν χρόνον, άφού al ούσίαι, έκ τών 
όποίων πηγάζουν ol φυσικοί νόμοι, εΤναι πάντοτε α1 fδιαι. 

Ή μύησις δμως τών καταλλήλων συνειδήσεων εlς τάς 'Αλη
θείας τής θείας Φύσεως, εΤναι έργον τών Μυστηρίων, καί αύτό εΤ
ναι ό σκοπός τής ύπάρξεώς των καί ή διαφορετική, κάθε δλλης φι
λοσοφίας, φι οσοφία του έσωτερισμού. Τό γεγονός δμως τούτο 
έξαρτάται άπό τάς πνευματικός όντότητας, al όποίαι ζούν καί ένερ
γούν, ύπεράνω τοδ άνθρωπίνου κόσμου, διά τών πνευματικών νό
μων, ol όποίοι ρυθμίζουν τήν ούσίαν τής πνευματικής φύσεως, εlς 
τάς λειτουργίας της καί άποτελούν δμεσον σχέσιν συνεργασίας 
πρός τούς νόμους ol όποίοι έπηρεάζουν τήν άνθρωπfνην φύσιν. 
Διά νά διαβιβάζονται έκ τού άνωτέρου πνευματικού κόσμου, πρός 
τήν άνθρωπίνην διανόησιν, al νοητικοί ένέργειαι αύτού καί νά δέ
χεται τήν έπίδρασιν τούτων ή άνθρωπfνη διάνQια, ή δευτέρα πρέ
πει νά είναι δεκτική αύτών τών ένεργειών. 

ΟΙ Μύσται τού έσωτερισμού διακρίνονται μεταξύ τών άνθρω
πων ώς φιλόσοφοι καί ένάρετοι κατά τόν Σ. Νόγον. Kaf φιλόσοφοι 
είναι έκείνοι ol όποίοι διάγουν �ρεμον ζωήν, άπλήν, καί άγαπούν 
τήν γνώσιν. Τήν Γνώσιν έκείνην ή όποία προέρχεται άπό τήν 
θείον φύσιν, τάς έκδηλώσεις καί λειτουργίας τών νόμων της, τών 
δημιουργημάτων της καί τών πέρα τού άνθρώπου πνευματικών 
φύσεων. 
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Μfα φωνή: Έκεiνο τόν 'Απρίλη τά κελαηδήματα τών άηδονιών ή
ταν γεμάτα βροχή καί τά κλαδιά τών δένδρων γεμάτα δάκρυα. 

'Άλλη φωνή: Έκεiνο τόν 'Απρίλη σκοτώναμε τούς άνθρώπους καί 
τούς θάβαμε κρυφά καί όμαδικά· δέν εrχαμε κανένα άνθρωπισμό· 
ol συγγενεiς τών νεκρών κρατούσαν τίς φωτογραφίες τών 
άγνοουμένων τους καί τούς έδειχναν στίς διαδηλώσεις. 

-Αλλη φωνή: Ό Σίσυφος έδενε τό θάνατο, ένώ γνώριζε πώς έδενε
!tva φάντασμα καί θά 'ρχόταν ό Κύριος "Αρης νά τόν ξεδέσει καί
νά τόν παραδώσει έκεi στά μυθικά παλάτια τού Πλούτωνα καί της
Περσεφόνης.

-Αλλη φωνή: Μά ό Κύριος Σίσυφος γνώριζε πολύ καλά νά πείθει,
πολύ νά πείθει κι έτσι εΤχε πεi στή Μερόπη τή γυναίκα του νά μήν
τού άποδώσει τίς πρέπουσες έντάφιες τιμές.

Φωνές: Τά πτώματα δέν άξiζουν ούτε lva μονόλεπτο, εrχαμε σκο
τώσει κάθε καλό καi τίμιο καί δίκαιο μέσα μας δέν εΤχε ή καρδιά 
μας τήν εύγενική της άκεραιότητα. 

Μιά φωνή: Ό Κύριος Σίσυφος λοιπόν έπεισε τόν Κύριο Πλούτωνα 
καί τήν Κυρία Περσεφόνη v· άνέβει στό φώς γιά νά τιμωρήσει της 
γυναίκας του της Μερόπης τήν άσέβεια. 

-Αλλη φωνή: Ό Κύριος Σίσυφος άνέβηκε στό φώς τού �λιου καί
δέν ι'jθελε, λησμονούσε νά γυρίσει· μάλιστα εΤδε τήν άπαγωγή της
όμορφης Αfγινας άπό τόν Κύριό μας τόν Δία καί φρόντισε νά εlδο
ποιήσει τόν πατέρα της κόρης τόν Άσωπό ποταμό· πώς νά κρύψει,
πού νά κρύψει ό Δίας τή γλυκιό του τήν ΑΤγινα; Πού νά κρυφτεi ό
πατέρας τών Θεών; Μεταμόρφωσε λοιπόν τήν όμορφη τήν ΑΤγινα
σ' !tva ώραiο νησί κι έκεiνος έγινε μιά όγκώδης πέτρα.
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Ή φωνή: Έτσι πήγε μιά μέρα ό Κύριος Σίσυφος καi τόν τιμώρισαν 
ν' άνεβοκατεβάζει αύτόν τόν όγκώδη βράχο πού εΤχε μεταμορφω
θεί ό Δίας, σ· tva σκονισμένο Ταρτάρειο βουνό, τή μοιραία μεγά
λη καί βαριά πέτρα πού μέσα της εΤχε κρυφτεί ό Δίας γιά ν' άπο
φύγει τήν κάθε του ένοχη άναγνώριση. 

Φωνή τού βάθους: 'Ένα φάντασμα ηταν ό θάνατος του γιά νά 
κλείνουμε τά βλέφαρά μας άπό τήν κούραση της ήμέρας. 

Πολλές φωνές μαζr: Ό θάνατος tva χρήσιμο κι άναπαυτικό μάς η
ταν φάντασμα, άρκεί νά μήν εrμασταν Σiσυφοι. 

Ό ποιητής: Εύσπλαχνιστείτε με, �μουν tνας Σίσυφος, tνας παρά
ξενος Σίσυφος. 

Πετρούλα Παναγιωτrδη 

ΑΣ ΦΥΓΟΥΝΕ 

"Ας φύγουνε τό σύννεφα 
δς λάμψει πάλι ό Ούρανός, 
δς σταματήσουνε τό κύματα 
άνταριασμένα νό κτυπάνε. 
Άς σταματήση ό άέρας 
νό φυσάη δαιμονισμένα. 
Θέλω γαλήνη καi ήσυχία, 
Θέλω μιό άκτίνα φωτός, 
Θέλω νό πιστέψω 
σε μιό καλύτερη αύριο. 
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Ρωμύλος Κ. Βαμβακόπουλος 

2

Αλχημεία καί Ροδοσταυρισμός 

Μέρος Πρώτον: 

Εlσαγωγή 

Ώς εlσογωγήν εlς τό ύπό τόν ώς όνω τίτλον πόνημα δύνοτοί 
τις νά εϊπη δίχως δισταγμό δτι τό θέμα εΤvοι πολυσχιδές καί άπέ
ροντο καθ' δσον «συγγενεύει στενώς τόσον μέ τήν άρχοίον φιλο
σοφίον της Αlγύπτου. τών Χαλδαίων, τών Μάγων της Περσίας κοί 
τών Γυμνοσοφιστών τών 'Ινδιών κοί της Αlθιοπίος, δσον κοί τών 
Ι::ύμολπιδών της 'Ελευσίνας κοί τών μυστηρίων της Σαμοθράκης 
κοί τών Πυθογορίων». ( 1) (9) 

Δύνοτοί τις έπίσης νά προσθέση δτι πρόδρομοι τών Ροδο
στούρων τοϋ Μεσαίωνας ύπηρξον ol Σχολοί τών Νεοπλατωνικών, 
ol κοινότητες τών Γνωστικών, τών Άλβιγηνών, τά Τάγματα τών 
Νοϊτών κοί κατά κάποιον έννοιον δλοι έκείνοι ol όποiοι ησον θε
ράποντες τοϋ 'Ερμητισμού, της Άστρολογlος, της λευκής Μαγείας 
κοί της άποκρύφου 'Αλχημείας, άλλό κοl της έσωτε::,>ικης κοί μυ
στικής διδασκαλίας τοϋ Χριστιανισμού. 

ΕΤvοι δέ εύνόητον τό δτι ή έρευνα έπί της καταγωγής τοϋ Ρο
δοστουρισμοϋ μεταφέρει τόν μελετητήν εlς έΞνο άπώτοτο παρελθόν, 
καθ' δσον τό Φώς της 'Αληθείας έλαμψε άνέκοθεν κοί λάμπει 
πάντοτε εlς τά άδυτο τών μυστικών παραδόσεων της μακραίωνος 
Ιστορίας της άνθρωπότητος. 

Συνεχής κοί σχεδόν άδιάσποστος εΤνοι ή όλυσσος τών φο
ρέων τοϋ κεκρυμμένου Φωτός άπό τών προϊστορικών χρόνων μέ
χρι σήμερον κοί δέν πρέπει νά μας φαίνεται περίεργον � ύπερβο
λικόν π.χ. τό δτι ό «Διεθνής Συνεταιρισμός Χριστιανών Μυστικών», 
γνωστός ύπό τήν έπωνυμίον «Συνεταιρισμός τοϋ Μaχ Heindel 
(t 1919)» μέ Ύπάτην Στοάν έδρεύουσον εlς Ocean Side της Κολι
φορνίος, τοποθετεί κατά μυθολογικόν τρόπον τήν άφετηρίον τοϋ 
Ροδοστουρισμοϋ εlς τήν Άτλοντικήν έποχήν, τήν θεωρουμένην ώς 
έΞκτην ήμέρον της δημιουργίας, κοf δτι ό Spenser Lewis, ό Ιδρυτής 
τοϋ Τάγματος ύπό τήν έπωνυμlον «Rosae Crucis A.M.0.R.C (τό 
όποίον περιλαμβάνει πολλός έτοιρίος έξορτωμένος έκ της εlς San 
Jose της Κολιφορνίος κεντρικής διοικήσεως) άνάγει τίς ρίζες τοϋ 
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Τάγματός του εfς τήν έποχήν τοϋ Φαραώ Θούθμωσι τοϋ Γ 1500 
περ. έτη π.Χ. 

Είναι δέ γνωστόν δτι ό Φαραώ Άμένωφις ό Γ ( 1411-1375) 
ητο ό συγγραφεύς μιάς βαθείας φιλοσοφικής μελέτης ώς καf δια
φόρων άλλων κειμένων, άπό τά όποία χρησιμοποιούν al ώς δνω 
Ροδοσταυρικαί Έταιρίαι τής σήμερον. (3) 

Έξ άλλου ol μελετηταί συμφωνούν έπf τοϋ δτι ol Βασιλείς της 
Αfγύπτου κατείχον μίαν έκτεταμένην γνώσιν, καί δτι εfς τά Αlγu
πτιακά Μυστήρια ή έπιστήμη σuνεβάδιζε μέ τήν φιλοσοφίαν καί 
άκόμη δτι ή Βασιλική Τέχνη, έσήμαινε τότε, δπως σημαίνει καί σή
μερον, Σ ο φ ί  ον καί ύπερβατικήν γνώσιν άλλά καf γνώσιν της 
Φ ύ σ ε ω ς. 

Θά άπαιτείτο πολύς χρόνος Υνα γίνει μία ένδεχής άναδρομή καί 
τοποθετηθούν Ιστορικώς ol κρίκοι ol όποίοι συνδέουν κατ(:ι τινα 
τρόπον τόν νεώτερον Ροδοσταυρισμόν μέ τάς έσωτερικάς καί μυ
στικός παραδόσεις καί τά διάφορα πνευματικά ρεύματα άπό τό 
άπώτερον παρελθόν μέχρι τής έποχrϊς τής 'Αναγεννήσεως εlς τήν 
Εύρώπην. Θά ητο δμως καi πολύ δύσκολον νά άνασuρθη πλήρως 
ό πέπλος ό όποίος καλύπτει τίς πτυχές αύτης της μακραίωνης καf 
πολυσύνθετης πραγματικότητος. 

Δέν προτίθεμαι λοιπόν νά έπεισέλθω εlς μίαν έκτενη Ιστορι
κήν άναδρομήν � νά άναφέρω λεπτομερώς τούς ένδιαμέσοuς φο
ρείς καί τά ποικίλα ρεύματα μέσω τών όποfων έχουν διωχετεuθη 
εfς τήν 'Εσπερίαν al άκτίνες τοϋ «κεκρυμμένοu Φωτός», άπό τήν 
άρχαιότητα μέχρι καf τής έποχης δτε ηλθε δημοσίως πλέον εlς τό 
προσκήνιον ό Ροδοσταυρισμός, μέ τήν έμφάνιση της FAMA FRA
TERNITATIS R0SAE CRUCIS, ένός κειμένου τό όποίον έκuκλοφό
ρησε άνωνύμως τό 1 614. 

Τό έπόμενον έτος έδημοσιεύθη έν δεύτερον σχετικόν κείμε
νον, τό C0NFESSI0 FRATERNITATIS καί τό 1616 έν τρίτον φέρον 
τόν τίτλον DIE CHEMISCHE H0CHZEIT CHRISTIANI R0ZEN
CREUTZ - ΑΝΝΟ 1459. 

ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ 

Καί �δη μέσα στό πλαίσιο τοϋ τίτλου καθίσταται ένδιαφέροu
σα ή άναζήτηση τοϋ πόθεν πηγάζει ό συμβολικός σuνδιασμός τοϋ 
Ρόδου μετά τοϋ Σταυρού, έκ τοϋ όποίοu καί άπορρέει ή προσωνυ
μία ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ, ή έκ τοϋ σuμβολικοϋ όνόματος «Χριστιανός
Ροδόσταυρος» προερχομένη, δπερ εΤναι τό πρόσωπον τό όποίον 
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διαδραματίζει τόν κύριον ρόλον εlς τό τρίτον καί σπουδαιότερον 
τών έν λόγω κειμένων. 

Ποικίλοι είναι βέβαια al διδόμεναι έρμηνείαι κεχωρισμένως δι' 
έΞνα έΞκαστον έκ τών δύο τούτων συμβόλων (τού Σταυρού καί τού 
Ρόδου), τά όποία εύρίσκονται συνενωμένα slς έΞνα ένιαίον έμβλη
μα μέ τό Ρόδον έπί τού Σταυρού. 

Ό ΣΤΑ ΥΡΟΣ, ό όποίος όπό τούς προϊστορικούς χρόνους μέχρι 
της έποχrϊς μας έμφανίζεται όδιάκοπα ύπό διάφορα σχήματα καί 
πολυμόρφους συνδιασμούς, έχει όνέκαθεν έμπνεύσει τήν όνθρω
πότητα εiς τάς θρησκευτικός συλλήψεις, τήν φιλοσοφίαν, τόν 
έσωτερισμόν καί τάς τέχνας. Δέν θά ηρκει μία όλόκληρος ζωή διά 
νά κατωρθώση τις νά είσχωρίση εlς δλα τά νοήματα καί τό βάθος 
τών δσων όρατών καί όοράτων έπισημαίνονται η καί ύποκρύπτον
ται δι' αύτου. 

Ώς πρός τό ΡΟΔΟΝ, ό συμβολισμός του έπίσης όνάγεται εlς 
τό άπώτατον παρελθόν. Παρά τοίς όρχαίοις ητο διπλούς. Έν πρώ
τοις, έπειδή τό Ρόδον ητο όφιερωμένον είς τήν Άφροδίτην καί κα
τέστη παραλλήλως τό σύμβολον της έχεμυθείας (έξ οδ καί ή έκ
φρασις «ύπό τό ρόδον» δι' δσα έλέγοντο έν μυστικότητι). Καί δεύ
τερον, έπειδή ή 'Αφροδίτη έξεπροσώπει τήν γενεσιουργόν ένέρ
γειαν της Φύσεως. τό Ρόδον κατέστη τό σύμβολον της όθανασίας. 
Ύπό τόν συμβολισμόν αύτόν τό Ρόδον μετεφέρθη βραδύτερον εlς 
τόν Χριστιανισμόν, καί δή είς τόν Ίησούν, τού όποίου ή ζωή καί ή 
όθανασία ηλθον είς φώς. (9) 

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα, τό άγαλμα της Παρθένου παρά 
τήν πύλην του καθεδρικού ναού Notre Dame τών Παρισίων, εlς τό 
όποίον τό βρέφος Ίησους, τό όποίον ή Παρθένος κρατεί εlς τάς 
άγκάλας της, φέρει είς τήν δεξιάν του χείρα σταυρόν μέ έΞνα ρόδον 
είς τό κέντρον. (5) 

'Αλλά καί ό Δάντης Άλιγκιέρης εlς τήν «Θείον Κωμωδίαν» 
του. δπου διαγράφει τόν Παράδεισον ώς όποτελούμενον έκ πολ
λών καββαλιστικών κύκλων. τούς όποίους τέμνει ό Σταυρός, τοπο
θετεί είς τό κέντρον του Σταυρού έΞν Ρόδον. τό όποίον παρουσιά
ζει ώς σύμβολον της ούρανίου 'Ιερουσαλήμ. 

Συχνάκις βλέπομεν τό Ρόδον νά είκονίζεται μέ μακρόν μίσχον 
άνερχόμενον περιστροφικώς τόν κάθετο βραχίονα τού Σταυρού, 
ύποσημαίνον οϋτω τήν όφιοειδή άτραπόν πού όκολουθεί ή όνυ
ψούμενη δημιουργική δύναμις τού όνθρώπου (Σανσκριτικά ή 
KUNDALINI) ητις άναβιβάζει τήν συνειδητότητα τούτου εlς τήν όν
τίληψιν της έποψης του μέ τό θείον. 

Είναι έξ άλλου γνωστόν δτι ol Τρουβαδούροι, όλλά καί διάφο-
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ροι συγγραφείς τού Μεσαίωνος, έχρησιμοποίουν ποικιλοτρόπως 
τόν συμβολισμόν τού Ρόδου, δπως ό Raγmond Lulle (ό όνομα
σθείς Doctor llluminatisί, ό Roger Bacon (ό άλχημιστής Doctor 
Admirabilis, ό άνακαλύψας τό τηλεσκόπιον καί τήν πυρίτιδα), ό 
Jean de Meung είς τό διάσημον έργον του -τό 1616- «Le Roman 
de la Rose» καί ό Nicolas Flamel, ό όποίος άφιέρωσε τό έργον 
του «Τό μυστικόν Ρόδον» εlς τήν Άφροδίτην, τήν όποίαν έθεώρει 
ώς συμβολίζουσαν τήν Παρθένον Μαρίαν. Γενικώτερον δέ διά 
τού έρυθρού Ρόδου, τού έχοντος τό χρώμα τού πυρός, έξεφράζε
το ή δμωμος πνευματική καί Χριστιανική 'Αγάπη. 

Χριστιανικήν σημασίαν άποδίδει καί ό Mackey είς τόν συνδυα
σμόν τού Ρόδου μετά τού Σταυρού. Ό Ragon συμφωνεί μαζί του 
καί προσθέτει δτι, έπειδή τό Ρόδον ητο μεταξύ δλλων τό έμβλημα 
τού θήλεως καί ό Σταυρός τού άρρενος στοιχείου, τά δύο αύτά 
σύμβολα όμού άλληγορούν τήν παγκόσμιον γενεάν. (9) 

Ό Jacques Duchaussoy είς τήν μελέτην του «Mystere et Mis
sion des Rose-Croix» άναφέρει δτι ό Φαραώ 'Αμένοφις ό ΙVος εi
ναι ό πρώτος ό όποίος εiχε έπιλέξει ώς σύμβολα τό Ρόδον καί τόν 
Σταυρόν, τά όποία καθιέρωσε ώς έμβλημα της άδελφότητος έκ 
286 μεμυημένων, ol όποίοι έμόναζον τότε εlς Τελ-Ελ-Άμάρμα της 
άρχαίας Αiγύπτου έντός μεγάλου ναού εlς σχήμα σταυρού έχοντος 
τάς Ιερός άναλογίας 1 χ 2, δηλ. τού διπλού τετραγώνου, τού 
όποίου τό Ιερογλυφικόν σημείον ητο τό γράμμα Μ. (3) 

Ό ίδιος προσθέτει δτι είς τήν έν λόγω άδελφότητα προσήρ
χοντο έξαιρετικης σπουδαιότητος έπισκέπται, μεταξύ τών όποίων 
ητο τό 1350 π.Χ. κάποιος όνόματι Έρμης -άνυπέρβλητος εlς σο
φίαν καί γνώσιν- δστις άπέθανεν τό 1257 εlς Έλ-Άμάρμα καί τού 
όποίου ή σαρκοφάγος όμού μέ τάς σαρκοφάγους δλλων άδελφών 
εύρίσκεται είς νεκρούπολιν μή άπέχουσαν πολύ τών έρειπίων της 
άρχαίας πόλεως. 

Εlς τό περισπούδαστον έργον ένός άλλου άλχημιστού καί 
καββαλιστού, τού 'Άγγλου Robert Fludd, δημοσιευθέν τό 1629 
ύπό τόν τίτλον «Summum Bonum» έμφανίζεται εiς δλλος άξιοπρό
σεκτος συνδιασμός Σταυρού καί Ρόδου, έμπνευσμένος προφανώς 
άπό τό άλχημικόν σημείον τού χαλκού, τό όποίον τυγχάνει νά εiναι 
συγχρόνως καί τό άστρονομικόν έμβλημα τού πλανήτου 'Αφροδί
τη. 

Πρόκειται περί Ρόδου μέ 49 άνοιγμένα πέταλα (έπτάκις ό Ιε
ρός άριθμός έπτά) τοποθετημένου έπί της κορυφής μίσχου έχον
τος τό σχήμα Σταυρού. (17) 

Έξ δλλου, είς μίαν άκραίαν σχηματικήν έκφρασιν, ό άστρολό-
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γος καί καββαλιστής John Dee παρουσιάζει τό Ρόδον ύπό μορφήν 
κύκλου είς tv έκ τών συγγραμάτων του, τό όποίον άφιέρωσε τό 
1604 είς τόν βασιλέα της Βοεμίας Μαξιμιλιανόν τόν llov, ό όποίος 
ητο ένθερμος προστάτης τών άλχημιστών τών άσχολουμένων μέ 
τόν έρμητισμόν. Εiς τό βιβλίον του έκείνο ό John Dee όμιλεί περί 
της «'Ιερογλυφικής Μονάδος» (δπως τήν όνομάζει), τήν όποίαν έμ
φανίζει σχηματικώς διά τών άστρολογικών σημείων τού ήλίου, της 
σελήνης καί τών πλανητών μέ τόν Σταυρόν εlς τό κέντρον, έπεξη
γών δτι ή οϋτω πως παρισταμένη «'Ιερογλυφική Μονάς» συνοψί
ζει τήν πεμπτουσίαν τού Θεού. ( 17) 

'Αλλά καί δσον άφορά τό έρμητικόν κείμενον «Die Chemische 
Hachzeit Christiani-Rosencreutz» (τών «Χημικών Γάμων»), τό 
όποίον περιγράφει άλληγορικώς τήν ρομαντικήν μέν, πλήν δμως 
κυρίως πνευματικήν περιπέτειαν τού Χριστιανού-Ροδοσταύρου, ό 
F.A. Yates, είς τό βιβλίον του «The Rosicrucian Entightimen», πα
ρατηρεί δτι ή φανταστική μύησις τού συμβολικού προσώπου ύπό 
τό όνομα Χριστιαvός-Ροδόσταυρος, έχει τοποθετηθεί έντός πλαι
σίου τό όποίον προσομοιάζει καί ύπενθυμίζει τάς έορτάς al όποίαι 
έλαβαν χώραν είς τήν ΧαΤδελβέργην τό έτος 1 61 3 κατά τούς γά
μους τού Έκλέκτορος τού Παλατίνου Φρεδερίκου τού Vou καί της 
Πριγκιπίσσης 'Ελισάβετ της 'Αγγλίας, μέ διάκοσμοv τά Ρόδα καί 
τόν Σταυρόν τού έμβλήματος τού Τάγματος της Περικνημίδας καί 
τού 'Αγίου Γεωργίου της 'Αγγλίας, τά όποία είχαν άσφαλώς προ
καλέσει έντύπωσιν είς τόν συντάκτην τών «Χημικών Γάμων». ( 17) 

Τέλος, είς tva όλλο συμβολικόν συνδιασμόν, ό όποίος συναν
τάται κατά τόν 6ov αί. μ.Χ. εlς τήν Αlθιοπίαν, τό Ρόδον έμφαvίζε
ται ύπό μορφήν έξακτίνου άστέρος (δηλ. ύπό τήν μορφήν της 
άσπίδος τού Δαι,ίδ, τ.έ. της σφραγίδας τού Σολομώντος μέ τόν 
Σταυρόν εlς τό κέντρον. Ό συνδιασμός είναι ίδιαιτέρου ένδιαφέ
ροvτος έν σχέσει μέ τό θέμα μας, διότι δπως έξηγεί ό R. Christin
ger άλληγορεί τήν όμεσον συγγένεια της Χριστιανικής παραδό
σεως, της άντιπροσωπευομένης διά τού Σταυρού, πρός έκείνην 
της Καββαλό καί της Ίουδαϊκης παραδόσεως, της άντιπροσωπευο
μέvης διά τού Ρόδου, καθ' δσοv τό Ζοχάρ (δπερ είναι τό βασικόν 
βιβλίον της Καββαλιστικης τέχνης) σαφώς άναφέρει δτι τό Ρόδον, 
μέ τά πέντε αύτού πέταλα, ύπαινίσσεται τάς πέντε άτραπούς της 
άπολυτρώσεως καί τάς πέντε θύρας της χάρητος, καί δτι δι' αύτού 
προσδιορίζεται τό σύνολον της Ίουδαϊκης κοινότητος. 

Ό Christinger σημειώνει άκόμη δτι ό συνδιασμός τού Σταυ
ρού, τοποθετημένου είς τό κέντρον της σφραγίδας τού Σολομών
τος, όχι μόνον συνενώνει τήν Χριστιανικήν μετά της Σιωνιστικής 
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παραδόσεως, άλλά καί έκφράζει ώς ένιαίον σύμβολον τήν εlς πλή
ρη άνάπτυξιν «πεμπτουσίαν» τών 'Αλχημιστών. ( 17) 

Είναι βεβαίως δύσκολον άπό τάς ώς άνω ένδεικτικάς έρμη
νείας νά έξαχθη σαφώς τεκμηριωμένον συμπέρασμα δσον άφορά 
τό ύπό τών 'Αρχαίων Ροδοσταύρων έπιλεγέν έμβλημα τοϋ Σταυ
ρού μέ τό ύπ' αύτοϋ Ρόδον, τόσον μάλλον καθ' δσον ή τοϋ Με
σαίωνας Ροδοσταυρική κίνηση ήντλησε χυμούς καί γϋριν άπό τόν 
άπέραντον άνθόκηπον τών φιλοσοφικών θεωρήσεων, τών θρη
σκευτικών συλλήψεων καί τών έσωτερικών παραδόσεων τών δια
φόρων λαών της άρχαιότητος, άλλά καί τών μεταγενεστέρων της 
Ρωμαϊκής, Βυζαντινής καί Άραβικής έποχης. 

Πάντως, δύναταί τις νά δεχθη τό δτι ό ύπό τών Ροδοσταύρωv

της 'Εσπερίας έπιλεγείς συνδιασμός τοϋ Σταυρού μετά τοϋ Ρόδου 
ύπηρξε έπιτυχής, καθ' δσον τά δύο ταϋτα σύμβολα περικλείουν 
νοήματα καί συλλήψεις τών έρμητικών, άποκρυφιστικών καί έσω
τερικών έν γένει ρευμάτων, άπό τό άπώτατον παρελθόν μέχρι καί 
τών χρόνων της δημοσίας πλέον έμφανίσεως της Ροδοσταυρικης 
κινήσεως. 

Έν τελευταίc;ι δέ άναλίισει νομίζω δτι έκείνο τό όποίο παραμέ
νει άναμφισβήτητον είναι δτι ή καθιέρωση τοϋ ροδοσταυρικοϋ δι
πλού συμβόλου άνήκει είς τούς πνευματικούς κύκλους -θά έλε
γαν είς τά «ά ό ρ α τ α  κ ο λ λ έ γ ι α»- τών έλευθεροφρόνων Χριστια
νών τοϋ Μεσαίωνας, καί δή είς τούς κύκλους έκείνους ol όποίοι 
ύπεστήριζον τήν άνάγκην μιάς σοβαρός μεταρρυθμίσεως καί άνα
γεννήσεως 1 ών έκκλησιαστικών πραγμάτων. 

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΟΣ 

Καθ' δλον τό διάστημα τοϋ κατατρεγμού της καθολικής έκ
κλησίας δέν ητο δυνατόν ή έμφανής λειτουργία μυστηριακών όρ
γανώσεων, άλλ' οϋτε καί ή διάδοσις πνευματικών, άποκρυφιστι
κών καί έπιστημονικών άκόμη άληθειών, πέραν τών δσων ένετάσ
σοντο έντός τών στενών όρίων τοϋ δόγματος της παντοδυνάμου 
τότε καθολικής έκκλησίας. Ούδείς ήδύνατο νά άναφέρη τι δημο
σίως περί Έρμοϋ τοϋ Τρισμεγίστου, περί Πυθαγόρου, ή Πλάτωνος 
κλπ. ή νά κυκλοφορήση έλευθέρως συγγράμματα περί τών Γνω
στικών, ή τών Νεστοριανών, ol όποίοι ηταν αν μήτι άλλο βλαστοί 
τών Χριστιανικών χρόνων. 

Έκ τών γιγάντων δέ της άρχαίας φιλοσοφίας μόνον ό 'Αριστο
τέλης είχε γίνει είς τήν 'Εσπερίαν γνωστός άπό τήν εlς τά λατινικά 
μετάφρασιν τοϋ Άραβας Άβερρόη τμΓJμάτων τών έργων τοϋ Στα-
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γειρίτη, τό όποϊα έδημοσιεύθησαν τόν 12ον al. ύπό τόν γενικόν 
τfτλον «Σχόλια έπί τοϋ 'Αριστοτέλους». 

Πρώτος μελετητής τοϋ 'Αριστοτέλους ύπηρξε ό λεγόμενος 
παντογνώστης 'Αλβέρτος Μόγνος (ό Alberto Bollstaed). Τόν ήκο
λούθησε ό Θωμάς Άκουϊνότης, ό όποϊος καf έστήριξε έπί μόνης 
τής σχολαστικής φιλοσοφίας τό θεολογικό καί δογματικό οlκοδό
μημα τής Δυτικής 'Εκκλησίας. ΕΤναι γνωστή ή σύστασις τοϋ Γαλι
λαίου ό όποϊος έλεγε: «μελετάτε τόν 'Αριστοτέλη, άλλό μή ύπο
δουλώνεσθε εlς τήν αύθεντίαν του, άλλως γfνεσθε όχι φιλόσοφοι 
άλλά μνημοτέχναι» (*) 

'Όλοι ο! άλλοι γίγαντες της άρχαίας 'Ελληνικής Σοφίας δέν έδι
δόσκοντο, άλλό καί σχεδόν ήγνοοϋντο άπό τούς πλείστους τών 
λογίων, ο! όποϊοι δταν συναντούσαν έλληνικός φρόσεις τός ύπερ
πηδοϋσαν μέ τόν χαρακτηρισμό «GRECA SUNT, ΝΟΝ LEGUN
JUR» (**) 

Ούδείς έτόλμα νό άσπασθη δημοσίως τός θεωρίας τοϋ Κο
πέρνικου, καθ' δσον ο! έρχόμενοι εlς σύγκρουσιν μέ τός δογματι
κός τοποθετήσει_ς της έκκλησίας καί τοϋ άλαθήτου τοϋ Πόπα 
έκαίοντο, δπως ό Giordano Bruno, ό Σερβέτος καf άλλοι, ένώ μετό 
δυσκολίας ό Γαλιλαίος άπέφυγε τήν πυρόν δηλώνων μετόνοιαν. 

'Όμως, ο! όπαδοί της Ροδοσταυρικης κι·ιήσεως, έργαζόμενοι 
έν μυστικότητι, εlδικεύοντο εlς τήν μελέτην τοϋ έσωτερικοϋ νοή
ματος τών Γραφών, της Καββαλδ καί έν γένει τών άρχαfων παρα
δόσεων, άσχολούμενοι παραλλήλως μέ τήν έρευναν της φύσεως 
(άλληγορικώς μέ τήν μελέτην τοϋ Liber Mundi), τός διαφόρους τέ
χνας -θετικός καί άποκρύφους- δπως τήν Άστρολογίαν, τήν λευ
κήν Μαγείαν, τόν Έρμητισμόν, τήν Άλχημίαν, τήν Ίατρικήν κλπ. 

Πόμφορτος εΤναι ό κατόλογος έξ έκείνων ο! όποϊοι ύπηρξαν ο! 
πρόδρομοι, ο! πρωτεργότες, ο! όπαδοί, ol μόρτυρες, καf ο! συνεχι
σταί τοϋ Ροδοσταυρισμοϋ. 

Παραλείπω νά άναφέρω όνόματα προγενεστέρων ('Ελλήνων, 
Βυζαντινών, Σύρων, 'Αράβων καί άλλων), ο! όποϊοι άπετέλεσαν έν 
προκειμένψ τούς βασικούς κρίκους, ο! όποϊοι συνδέουν τό παρελ
θόν μέ τόν Μεσαίωνα, διά νά κατονομάσω ένδεικτικώς ώρισμέ
νους έκ τών κυριωτέρων όπαδών τοϋ Ροδοσταυρισμοϋ άπό τόν 
Βον μέχρι τόν 1 Βον αlώνα. 

(*) Κ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ «Δημοσιεύματα)) σελ. 20. 
(**) Π. ΜΠΕΛΟΥΣΗ Ό ρόλος της 'Αλχημείας, 'Αστρολογίας, Μαγείας εlς τήν 
όφύπνισιν τού μεσαιωνικού όνθρώπου 1971. 
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Κατά πρώτον τόν 'Άραβα άλχημιστήν Gerber (***) τοϋ Bou al. 
τόν Πέρσην .φuσικόν, φιλόσοφον καί Ιατρόν Avicene (Άβικένιον) 
τοϋ 1 Oou al., τόν θεολόγον καί σοφό Algazali τοϋ 11 ου al. (τόν 
άποκαλεσθέντα Άγ. Αύγοuστίνον της Συρίας), τόν άστρολόγον άλ
χημιστήν καί .Ιατρόν Arnau de Villeneuνe τοϋ 1 3ou al., έπίσης τόν 
φιλόσοφον μuστικιστήν Meister Eckhart καί τόν Nicolas Flamel 
τοϋ 13ou al. 

Μεταξύ τών μεταγενεστέρων της Δύσεως έχομεν ώς κuριω
τέρους τούς έξης: Παράκελσον (****), Francis Bacon, Robert 
Fludd, Boehme, Comenius, Descartes, Ashmole, Boyle, lsaak 
Newton, Comte St. Germain, Baron Ferdinand de Hompesch (τε
λευταίον Μαγίστρον τοϋ Τάγματος της Μάλτας). Franς:ois Mesmer, 
Pasqually, Kaliostro, Claude de St. Martin κ.α. 

Ήσαν πάντες έλευθερόφρονες καί τολμηροί ύποστηρικταί της 
έρεύνης όνευ δογματικών προκαταλήψεων, ταυτοχρόνως δέ καf 
άφωσιωμένοι εlς τήν Ιδέαν τοϋ άνθρωπισμοϋ καί εlς έργα φιλαν
θρωπίας, δπως τήν δωρεάν παροχήν Ιατρικης περιθάλψεως. 

ΟΙ άνήκοντες εlς αύτήν τήν τρόπον τινά θρησκοφιλοσοφικήν, 
έρμητικήν, μυστικιστικήν καί γνωστικιστικήν κίνησιν, διεσαφήνιζον 
καί έπλούτιζον τάς Ιδέας καί τάς συλλήψεις των δι' ένός εfδοuς 
« Πανσοφίας» ιϊ μάλλον άναλuτικης Θεοσοφίας. Λόγψ δμως τοϋ 
κατατρεγμού της έκκλησίας καί τών άντιξοοτήτων τάς όποfας άντι
μετώπιζον, ol όοκνοι ο�τοι θεράποντες τών φυσικών καf άποκρύ
φων έπιστημών, ήναγκάζοντο νά έργασθοϋν κατά τό πλείστον 
ύπό τήν κάλυψιν της τέχνης της 'Αλχημείας. Λεπτομερέστερον δ
μως περί αύτης, ιϊ μάλλον περί της Άποκρύφοu 'Αλχημείας εlς τό 
δεύτερον μέρος τοϋ παρόντος πονήματος. 

Πάντως νομίζω δτι έκ τών δσων περιληπτικώς έξετέθησαν, 
καθίσταται δυνατόν νά έκτιμηθη ό έκλεκτικός καί διακριτικός τρό
πος μέ τόν όποίον καθ' δλον τόν Μεσαίωνα, ol άποδέκται της παν
αρχαίας κληρονομίας, χριστιανοί θεράποντες τών φυσικών καί 
άποκρύφων έπιστημών, κατώρθωσαν νά συντηρήσουν άσβεστη 
τήν φλόγα της άρχαίας Σοφίας καί τών έσωτερικών παραδόσεων 
καί νά φέρουν τελικά εlς τό φώς τό 1 614 τήν Ροδοσταuρικήν κί
νησίν των δημοσίως μέ τά τρία κείμενα, τό νόημα τών όποfων μό
νον ol μεμυημένοι καί ol έκλεκτοί ήδύναντο νά άντιληφθοϋν. 

Τοϋτο δέ έγένετο άκριβώς εlς τήν κατάλληλον έποχήν δτε εΤ-

(***) Πρόκειται περί τού Abou Moussah Gidtar al sofi γεννηθέντος εlς Χορασάν 
τό 703. 
(••••) Τό πραγματικόν του όνομα εΤναι Bombart de Hohenheim. 
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χε πλέον λάβει διαστάσεις ή έκδηλωθεϊσα μεταρρυθμιστική καί 
όναμορφωτικr'1 κίνησις τού Λουθήρου, τού όποίου τό οlκόσημον, 
κατά περίεργον συγκυρίαν, έφερε Σταυρόν έπf τού κέντρου ένός 
Ρόδου, σύμβολα τά όποϊα ώς εlκάζεται ένέπνευσε εlς αύτόν ό μο
ναχός Mikael Stiffel, ό όποϊος ητο ένθερμος καββαλιστής καί ό 
καλλίτερος τότε Γερμανός όλγεβριστής. 

Ήτο ή έποχή της όφυπνίσεως καf της έξόδου άπό τό μεσαιω
νικόν τέλμα, � μάλλον της άποδεσμεύσεως άπό τούς τυρανήσαν
τας τόν όνθρωπον θεοκράτας καf Ιεροεξεταστάς. Καί ητο έπόμε
νον ή κατά τάς άρχάς τού 1 Ίου αlώνος έμφάνισις τών έν λό 'Ψ 
τριών Ροδοσταuρικών κειμένων νά κινήση τό όμεσον ένδιαφέρον 
πολλών μεγάλων πνευμάτων, όρχόντων καf κληρικών άκόμη, καθ' 
δσον τό μέγα πρόβλημα τό όποϊον άπησχόλει τούς πνευματικούς 
όνθρώπους ητο ή σφοδρά διαμάχη μεταξύ της δογματικης θρη
σκείας καί της έρευνητικης έπιστήμης. 

ΟΙ πλείστοι τών μελετητών όποφαfνονται δτι μέ τήν δημοσfαν 
πλέον έμφόνισίν της ή Ροδοσταυρική κίνησις έπεδfωκε: 
1 ον- μίαν παγκόσμιον πνευματικήν μεταρρύθμισιν 
2ov- μίαν σοβαροτότην προσπάθειαν συμβιβασμού, άφ' ένός μέν 
της έσωτερικότητος τού Χριστιανισμού μέ τήν φιλοσοφfαν της 
Φύσεως καί όφ' έτέρου μέ τήν έπιστημονικήν έξέλιξιν 
3ov- τήν εlρήνευσιν τού κόσμου 
4ov- τήν βελτίωσιν της άνθρωπfνης ψυχης Yva δυνηθη ό άνθρω
πος νά προσπελάση τήν πανσοφfαν καf άνεύρη τήν πραγματι►:ήν 
εύτυχfαν (*) καί rσως άκόμη, μίαν προσπάθειαν πρός άναγνώρι σιν 
της έλευθέρας βουλήσεως, τών ήθικών άξιών καf τών δικαιωμά
των τού άνθρώπου. 

Ό Ροδοσταυρισμός έγεννήθη καί άνεπτύχθη άπό τήν άνάγ1<ην 
μιός πνευματικης μεταρρυθμίσεως. Σύμφωνα δμως μέ τήν γνώμην 
ώρισμένων έρευνητών, έπειδή ούδέποτε άπέκτησε ένιαίαν διοίκη
σιν, δπως ό Έλευθεροτεκτονισμός, καf άκόμη έπειδή ύπέστη κά
ποιον έκφυλισμόν λόγω παρεκτροπών κατά τόν 1 θον αlώνα, πάμ
πολοι άκραιφνεϊς Ροδόσταυροι έζήτησαν στέγην εlς τόν Τεκτονι
σμόν, μυηθέντες ώς «παραδεδεγμένοι». 

Ό Ροδοσταυρισμός άνεγεννήθη κάπως κατά τόν 19ον αlώνα, 
έξελειχθείς εlς άνεξαρτήτους άδελφότητας, δίχως δμως νά έπανέλ
θη εlς τήν πρωταρχικήν αύτού κατεύθυνσιν. ΕΙvαι δμως άναμ
φισβήτητον δτι ό 'Αρχαίος Ροδοσταυρισμός έπέδρασεν έπί τού 

(*) Γ. ΚΟΥΓΙΑ «Ή άκτ1νοβολfο τών άρχαfων Ροδοσταύρων» 1974. 
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Έλευθεροτεκτονισμού, ό όποίος καί παρέλαβε άρκετά έξ αύτού 

σύμβολα. 

Βεβαίως μεταξύ Ροδοσταυρισμού καi Έλευθεροτεκτονισμού 

ύπάρχει βασική διαφορά ώς πρός τό δτι ό 'Αρχαίος Ροδοσταυρι

σμός έθετεν έξ ύπαρχης ώς βάσιν τόν βιβλικόν έσωτερισμόν τού 

Χριστιανισμού καί τήν καλλιέργειαν αίιτού ύπό μορφήν χριστιανι

κού μυστικισμού, ένώ ό Έλευθεροτεκτονισμός έθεσεν εύθύς έξ 

άρχης ώς βάσιν τήν άνεξιθρησκείαν καί τήν πνευματικήν έλευθε

ρίαν, εlς άντίθεσιν δέ πρός τόν δογματισμόν καί τάς προκαταλή

ψεις υlοθέτησε τά ύπέροχα σύμβολα της Σοφίας, της 'Ισχύος καί 

τού Κάλλους, εlς τά όποία προστίθενται al στηλαι 

της Π ί σ τ ε  ω ς  (της Πίστεως μετά γνώσεως) 

της Ά γ ά π η ς (της 'Αγάπης μέ αύταπάρνησιν καί θυσίαν) 

καί της Έ λ π ί δ ο ς (διά της όποίας, έφ' δσον αϋτη παραμένει 

όσβεστη άναλάμπουν πάντοτε έκ νέου ι') Πίστις καί ι') 'Αγάπη) 

ώς τηλαυγείς φάροι έπί της άτραπού πρός τήν Έπιστήμην, τήν 

'Αλήθειαν καί τήν άνεύρεσιν τού άπολεσθέντος Λόγου. 

ΔΙΟΝΥΣΗ ΚΟΥ ΛΕΝΤΙΑΝΟΥ

�Αδελφέ μου! 

Αδελφέ μου, μακρινέ και κοντινέ, 
που το ξέρω ή δεν το ξέρω τ' όνομά σου, 
ένα θρόνο σου έχω στήσει μυστικά 
νάμαι κοντά σου! 

Κι αν μου διώξεις, δίχως νου, την προσφορά 
και το μίσος σού στεγνώσει την καρδιά σου, 
με τη γλώσσα τη βουβή της προσευχής 
θάμαι κοντά σου! 
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Άπό μιά παλιά όμιλια τού Κρισναμούρτι (1927) 

Ροή καί Διάρκεια 

Μέσα στά γεγονότα της ζωης, πού δλο άλλάζουν, ύπάρχει κά
τι τό διαρκές; 'Υπάρχει καμμιά σχέση μεταξύ τού έαυτού μας καί 
της συνεχούς άλλαγης τού περιβάλλοντος; Έάν είχαμε παραδεχθη 
πώς δλα άλλάζουν, τότε δέν θά ύπηρχε ή Ιδέα της διαρκείας. Βλέ
πομε πώς κάθε στιγμή τά γεγονότα τού περιβάλλοντος βρίσκονται 
σέ μιά συνεχη ροή, καί έάν έκάναμε τή σκέψη πώς έμείς εrμεθα 
μέσα σέ μιά συνεχη άλλαγή, τότε δέν θά ύπηρχε σύγκρουση με
ταξύ τών γεγονότων πού άλλάζουν καί έκείνου ποι; έμείς νομίζομε 
δτι είναι διαρκές. Σάς παρακαλώ δητε καθαρά αύτό τό σημείο. 

'Αλλά έχομε τήν Ιδέα πώς μέσα στή συνεχη άλλαγή τού περι
βάλλοντος καί τών γεγονότων, ύπάρχει κάτι τό διαρκές, κι' έτσι 
άρχίζομε νά δημιουργούμε μιά σύγκρουση μεταξύ της άλλαγης καί 
της διαρκείας. Βλέπομε πώς ή άλλαγή ύπάρχει όλόγυρά μας. Κάθε 
θεσμός, δσο κι' όν είναι στήν άρχή άνώτερος, σιγά-σιγά διαφθεί
ρεται. Βλέπομε πώς δλα παρακμάζουν καί φθείρονται. Βλέπομε 
συνεχείς πολέμους, πείνα, ξαφνικούς θανάτους, χρεοκοπίες Τραπε
ζών, άστάθεια στήν άγάπη, άπογοητεύσεις. Τό κάθε τι γύρω μας 
άλλάζει, κινείται, δέν είναι ποτέ στάσιμο, φθείρεται. Αύτό είναι 
φανερό, καί δέν μπορείτε δλα αύτά νά τά ·κάμετε νά γίνουν διαρ
κη. 

Κάθε τί πού ζη, πεθαίνει. 'Όλα φθείρονται άπό τή χρήση. Τί
ποτε γύρω μας δέν είναι διαρκές. ΟΙ θεσμοί μας, ol ήθικές μας, ol 
Ιδέες μας, ol θεωρίες μας -γιά τή διοίκηση, γιά τά οlκονομικά ζη
τήματα, γιά τίς κοινωνικές σχέσεις, γιά τήν ήθική- τό κάθε τί ρέει, 
άλλάζει. 

'Επειδή είμεθα δυσαρεστημένοι μέ τή μή διάρκεια, δώσαμε 
στή μή διάρκεια μιά διάρκεια, καί γι· αύτό συνεχώς δημιουργούμε 
μιά σύγκρουση μεταξύ τού έαυτού μας καί τού περιβάλλοντος. Τί 
είναι αύτό μέσα μας πού ζητά τή διάρκεια, τήν άσφάλεια, κάτι πού 
θά έξακολουθήση; 

Έάν άληθινά πιστεύατε καί αlσθανώσαστε όλόκληρο τόν έαυ
τό σας σέ μιά συνεχη άλλαγή, κάθε στιγμή, τότε δέν θά ύπηρχε 
ποτέ μιά στιγμή άσφάλειας, δέν θά ύπηρχε ποτέ μιά στιγμή διάρ
κειας, μέσα στήν άντίληψή σας. Άλλ' έπειδή ύπάρχει ή άντίληψη 
της διάρκειας, άγωνιζόμεθα, άντιστεκόμεθα, δημ1ουργούμε τείχη 
μεταξύ δ1άρκειας καί μή διάρκειας. 



180 ΙΛΙΣΟΣ 1985 

Έτσι ή σύγκρουση ύπάρχει μεταξύ τών άξιών πού άλλάζουν, 
τών περιστάσεων της ζωής, καί έκεiνου τού «έαυτού μας» πού γυ
ρεύει έξακολούθηση. Έάν τό κάθε τι άλλάζη, καθώς καi έμείς ol r
διοι, τότε δέν ύπάρχει κανένα πρόβλημα, καμμιά σύγκρουση. Τότε 
δέν ύπάρχει ή άντίληψη της συσσωρεύσεως, ή άντiληψη της κοι
νωνικής τάξεως, της έθνικότητος, της φυλής, τού γοήτρου ώς άτό
μου ή φυλής. 'Όλι;:� θά ησαν σέ μιά ροή. 

'Έτσι, λοιπόν, ή έρευνά μας συνίσταται στό τi εΤναι αύτό πού 
έχει πιστέψει στή διάρκεια καί γυρεύει νά έξακολουθήση. 

Άς τό έξετάσωμε αύτό μέ νοημοσύνη καί, κριτικό πνεύμα καi 
όχι άπό τήν άποψη τών προλήψεων, τών προσφιλών πίστεων, 
θεωριών, άντιλήψεων. Άς μήν πούμε «ή πείρα μου λέει πώς 
ύπάρχει � διάρκεια καί γνωρίζω πώς ύπάρχει κάτι τό διαρκές». 

Ή πείρα βασίζεται στήν παράδοση, στά λεγόμενα κάποιου άλ
λου. Ή πείρα είναι χρωματισμένη άπό τό παρελθόν. Π.χ. σάς εΤ
παν δτι ύπάρχει �νας Θεός. Αύτό έγκατεστάθηκε μέσα στό μυαλό 
σας καί έγινε μιά πρόληψη. Ό νούς σας εΤναι μπλεγμένος άπό μιά 
Ιδέα, κι· αύτή ή ίδέα διαιωνίζει τόν έαυτό της μέ διάφορους τρό
πους. Πιστεύοντες πώς αύτή ή Ιδέα εΤναι ή πείρα σας, λέτε: «'Απέ
κτησα μιά πείρα». 

Μ' αύτό δέν είναι πείρα. Είναι μονάχα �νας περιορισμένος 
νους, πού δρά μ· �να περιορισμένο τρόπο. 'Ένας τέτοιος νούς εΤναι 
άνίκανος νά έξετάση. Λέει: «'Απόκτησα μιά πείρα». Δέν εΤναι δμως 
παρά ό νους ττού όπλώς έπαναλαμβάνει, πού άκολουθεί τήν παρά
δοση, πού λέει: «Τό άκουσα νά τό λένε, καί τό παραδέχομαι». 

Άς μή πούμε: «Καλά, ύπάρχει ή διάρκεια» ή «Δέν ύπάρχει ή 
διάρκεια». Έάν έχετε μιά θεωρία, μιά πίστη, έάν διαιρείτε τόν νού 
σας εlς τόν άνώτερον έαυτόν καί εlς τόν κατώτερον έαυτόν, καί 
μέ δλα τά τεχνάσματα καί τίς άπάτες τού νού, καί ζητάτε καταφύ
γιο μέσα στήν πείρα πού έχετε άποκτήσει, στά συμπεράσματα πού 
έχετε καταλήξει άφο,ι.j μελετήσατε άμέτρητα βιβλία καi κάματε 
συγκριτικές μελέτες, ώρισμένως τότε, αύτός ό νούς είναι άνίκανος, 
έπειδή δέν εiναι παρά μονάχα προκαταλημένος. Γι' αύτό σ' �ναν 
τέτοιο νού, ή έρευνα δέν είναι παρά νά προσθέτωμε άκόμη μιά 
σελίδα στό νεκρό βιβλίο τών άναμνήσεων. 

Γιά νά έρευνήσετϊ πρέπει νά δητε τήν τωρινή πραγματικότη
τα, καί νά μήν πητε πώς είναι ή ψυχή, ό Θεός, ή αlώνια σπίθα πού 
ξαναγυρίζει στό Αlώνιο. Ή θρησκευτική συστηματοποίηση ή ή 
ύλιστική συστηματοποίηση είναι καί ol δυό τό ίδιο, μόνο μέ δια
φορετική μορφή. Αύτός ό νούς δέν θά κατανοήση όλοκληρωτικά 
πού όδηγεί αύτή ή έρευνα. 
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ΟΙ πείρες, ο\ γνώσεις, ο\ τάσεις, ol έπιθυμίες, ο\ φόβοι, έχουν 
άναπτύξει κάποιαν άντίσταση, καί έκείνο πού λέγεται διαρκές, 
έκείνο πού θέλει νά διαιωνίση τόν έαυτό του, εΤναι ή άντίσταση, 
πού τήν όνομάζομε «Έγώ». Αύτή ή άντίσταση χωρίζεται, ή μάλ
λον, γιά νά μπορέση νά διαιωνισθη, χωρίζει τόν έαυτό της στό 
άνώτερο καί στό κατώτερο, στό διαρκές καί στό μή διαρκές, καί έξ 
αlτίας αύτοϋ τοϋ διαχωρισμοϋ δημιουργοϋνται άμέτρητες θεωρίες, 
φόβοι, έπάνω ατούς όποίους ο\ άνθρωποι ζοϋνε καί έκμεταλ
λεύονται ό tvaς τόν όλλον. 

Αύτό μέ τό όποίο πρέπει v' άπασχοληθοϋμε εΤναι ή τωρινή 
πραγματικότης. Είδαμε πώς δημιουργείται ή άντίσταση, κι' αύτή ή 
άντίσταση, μέ τίς άναμνήσεις, μέ τήν πείρα, μέ τήν έπαφή, μέ τίς 
συσσωρεύσεις, δλο καί πιό πολύ συμπυκνώνεται, δλο καί πιό πολύ 
έχει συνείδηση τοϋ έαυτοϋ της, καί γι' αύτό θέλει νά διαιωνισθη, 
καί γι' αύτό θέλει νά έξακολουθήση. Ή άντίσταση εΤναι τό «Έσύ» 
καί τό «Έγώ», ό έαυτός μου καί ό γείτονάς μου. Καί αύτή τήν άν
τίσταση τήν όνομάζομε άτομικότητα. 

Ή προσαρμογή μεταξύ δύο άντιστάσεων εΤναι έκείνο πού 
όνομάζομε σχέση, πάνω στήν όποία βασίζονται ή ήθική καί δλα τά 
όλλα. Άπ' αύτή τήν άντίσταση έχομε τήν ήθική, τήν κοινωνική νο
μοθεσία, τόν έλεγχο, τήν έξουσία τών ένός πάνω στόν όλλον, καί 
έξ αlτίας αύτης της άντιστάσεως δέν ύπάρχει άγάπη. 

Δέν έχομε μονάχα σύγκρουση μεταξύ της διαρκοϋς άντιστά
σεως τοϋ έαυτοϋ καί τοϋ περιβάλλοντος πού άλλάζει, άλλά έπίσης 
έχομε σύγκρουση καί άνάμεσα στά δύο μέρη τ�ς άντιστάσεως, τό 
άνώτερο καί τό κατώτερο, τό διαρκές καί τό μή διαρκές. Μ' όλλα 
λόγια, δπου ύπάρχει άντίσταση ύπάρχει καί σύγκρουση, καί σέ δ
λα αύτά στηρίζονται ή ήθική, ο\ κοινωνικές σχέσεις. ο\ νόμοι. Καί 
άπ' αύτά γεννιέται ή σύγκρουσή μας στίς σχέσεις πού έχομε ό t
νας μέ τόν όλλον. 

Λοιπόν, μέσα σ' αύτή τήν άντίσταση ύπάρχει τίποτε τό διαρ
κές; Αύτό ψάχνομε νά βροϋμε. Βλέπομε πώς ή άντίσταση μπορεί 
νά διαιωνίζη τόν έαυτό της, μέ τό όνομα, μέ τήν κατοχή, μέ τήν ό
γνοια, μέ τήν πείρα. ΕΤναι tva εΤδος άναπτύξεως. Ή άτέλεια μπο
ρεί νά έξακολουθη. 'Αλλά αύτή ή έξακολούθηση δέν εΤvαι ή διάρ
κεια. Αύτή ή έξακολούθηση εΤναι άπλώς ή διαιώνιση της συγκρού
σεως. Αύτό πού όνομάζομε διάρκεια μέσα στήν άντfσταση δέν εΤ
ναι παρά tva μονάχα τuημα της ίδιnc τriς άντιστάσεως, καf συνε
πώς tva μέρος της συγκρουσεως. 'Επομένως, μεσα σ· αύτο bέν 
ύπόρχει διάρκεια. Σάς παρακαλώ δητε το αύτό. Βλέπομε τή μή 
διάρκεια, τήν άλλαγή γύρω μας. 'Όλα κινοϋνται, άλλάζουν, ρέουν, 
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καί θέλομε νά άνακαλύψωμε άν ύπάρχη ή διάρκεια μέσα μας � άν 
δέν ύπάρχη. 

Τί είναι αύτό πού γυρεύει τή διάρκεια; Βλέπομε πώς εΤναι με
ρικές Ιδιότητες, μερικά προτερήματα, πείρες, συσσωρεύσεις, πού 
έχουν άναπτύξει κάποιαν άντίσταση. Δέν εΤναι τίποτε άλλο παρά 
συσσωρεύσεις τών δσων μάθαμε, συσσωρεύσεις άγάπης, έπιθυ
μία νά μή χάσωμε τό πρόσωπο πού άγαποϋμε, συσσώρευση κά
ποιας πείρας, μαθημάτων, προσπάθειας πώς θά έπιτύχωμε, μερι
κών άνεκπλήρωτων έπιθυμιών. 

Μ' άλλα λόγια, δπου ύπάρχει άτέλεια έκεί ύπάρχει καί ή έπι
θυμία γιά τήν έξακολούθηση, ή όποία δημιουργεί τήν άντίσταση, 
καί αύτή ή άντίσταση θεωρεί τόν έαυτό της σάν διάρκεια. Άλλά 
κι' αύτό πού όνομάζομε άντίσταση, πού γυρεύει τή διάρκεια, κι' 
αύτό έπίσης άλλάζει. 'Επομένως δέν ύπάρχει τίποτε τό διαρκές. 
Είναι σάν τά γεγονότα, πού άλλάζουν, άλλάζουν, άλλάζουν. 

'Έτσι δέν ύπάρχει τίποτε άλλο παρά άλλαγή. Μαζί καί ό νοϋς 
καί τό περιβάλλον καί ol άξίες της ζωης. Αύτό πού νομίζομε πώς 
ηταν διαρκές, δέν είναι πραγματικά παρά tνα μέρος της μή διάρ
κειας, μονάχα πού έχει ξεχωρίσει τόν έαυτό του καί έχει πάρει τό 
όνομα έξακολούθηση. 

"Ετσι ή σύγκρουσή μας γίνεται tva έντελώς διαφορετικό πρό
βλημα. "Οχι μεταξύ μιάς άντιστάσεως έναντίον μιάς άλλης άντιστά
σεως, μεταξύ μιάς άντιστάσεως καί τών άξιών πού άλλάζουν καί 
τ"οϋ περιβάλλοντος, άλλά όλόκληρη ή ϋπαρξη εΤναι μιά συνεχής άλ
λαγή. Γι' αύτό δέν ύπάρχει οϋτε μιά στιγμή πού τό μπορούμε νά 
έχωμε άπόκτηση, συσσώρευση, άποταμίευση κάποιας πείρας γιά 
κάποια μέλλουσα διόρθωση τοϋ έαυτοϋ μας. 

"Αν τό βλέπατε αύτό, όλόκληρη ή σχέση τοϋ ένός μέ τόν δλ 
λον θά άλλαζε, όχι μονάχα μεταξύ έσένα καί έμένα, μεταξύ έσένα 
καί τοϋ γείτονά σου, άλλά καί μέ δλες τίς άξίες καί τά γεγονότα 
της ζωης.-
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Νικ. Καρβούνης 

�Εγωκεντρικός �Ατομισμός 

'Επιφυλλίδες της «Πρω"ιας» 19/12/32 

'Αφού ή Γαλλική έπανάστασις έστερέωσε τήν έπικράτησιν της 
άστικης τάξεως, ή έ�έλιξίς της δέν ύπηρξε γοργή κατά τάς άρχάς. 
'Ένας «�ρως» της χειρότερης μορφης -ό Ναπολέων- κατώρθωσε, 
γιά λόγους πού δέν θά μας άπασχολήσουν αύτή τή στιγμή, νά έπι
βληθιj στή Γαλλία καί νά συγκλονίσι;1 δλους τούς παλιούς «έλέψ 
Θεού» θρόνους της Εύρώπης μέ τίς φάλαγγες τών δημοκρατικών 
στρατευμάτων στήν άρχή, μέ τίς στρατιές μιας Αύτοκρατορίας έ
πειτα - αύτοκροτορίας πού έδανείσθη άπό τόν κόσμον πού ε1χε 
καταλύσει ή έπανάστασις �να μεγάλο μέρος τού έφοπλισμού της 
νοοτροπίας του. Γι' αύτό καί ή 'Ιερά Συμμαχία τών έλέψ Θεού βα
σιλέων εύρηκε στήν Γαλλίαν πληθος νοσταλγών τού γκρεμισμέ
νου καθεστώτος, δταν, μετά τό Βατερλώ, έξανακουβάλησε στό 
Παρίσι τούς όπογόνους τών Βουρβώνων - τού Καπέτου, πού �
ναν έστεμμένον όπόγονόν του εΤχεν άνεβάσει στήν λαιμητόμον ή 
'Επανάστασις. Τό νά γυρίζι:1, δμως, κανείς πρός τά πίσω ε1νε όντί
θετον πρός τούς νόμους της έξελίξεως. ΟΙ ξαναφερμένοι Βουρβώ
νοι εύρέθησαν στήν όνάγκην ν' όναγνωρίσουν δτι πολλά πράγμα
τα εΤχαν άλλάξει άπό τόν καιρόν πού εΤχαν διαβη τά σύνορα της 
έπαναστατημένης Γαλλίας πρός τά καταφύγια ξένων χωρών, πι
στών στούς «νομίμους» βασιλείς των. ΟΙ λαοί έζητούσαν 
σ ύ ν τ α γ μ α  μέ τήν Ιδέαν δτι αύτό ήταν ή πανάκεια, ή πολιτική καί 
ή κοινωνική. Καί τό έτος 1830, κάποιο τοπικόν κίνημα στή Γαλλία 
έσημείωσε πραγματικώς τήν άρχήν της άληθινης έπικρατήσεως 
τού άστισμού σ' δλην τήν Εύρώπην. Στήν Γαλλίαν, πρώτα-πρώτα 
στήν Άγγλίαν έπειτα, στό Βέλγιον, στήν Όλλανδfαν, στήν · Ελβε
τίαν. Ό άτμός άρχιζε νά χρησιμοποιηται ώς κινητήριος δύναμις καί 
έγεννατο άπό τότε ή σύγχρονη μορφή της βιομηχανίας. Ή άτομική 
Ιδιοκτησία, πού ητο �ως τότε κατά μέγα μέρος εlσόδημα άπό άκf
νητα, άρχιζε νά ρευστοποιηται, νά γίνεται κεφάλαιον γιά τήν έκμε
ταλλευτικήν έπιχείρησιν. Καί ή «έλευθερία» της έπαναστατικης 
τριλογίας άρχιζε νά μεταφράζεται γενικώτατα ώς τό προνομιακόν 
δικαίωμα της άστικης τάξεως νά έκμεταλλεύεται τό μέγα πληθος 
τών άκτημόνων. 'Όλη αύτή ή νέα, πολύ πλέον γοργή τώρα, όστική 
έξέλιξις, εΤχεν έκδηλώσεις πολυποίκιλες εlς δλα τά πεδία της σκέ-
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ψεως καί της δράσεως. Ή πολιτική έπεσε στά χέρια τών άστών· r't 
κοινωνική οlκονομfα ητο πλέον έπfσης στά χέρια των· ό «φιλελευ
θερισμός» έγινε λάβαρον τών νέων έκεfνης της έποχrϊς καf έλάμ
βανε στήν Ίταλfα τήν μορφήν έθνικης έξεγέρσεως έναντfον τών 
ξένων δυναστών πού έκρατοϋσαν τήν χώραν, κομματιασμένην εlς 
μικροβασfλεια καί δουκάτα. Καf r't άστική διανόησις έδημιούργησε 
τό νεώτερον τό μuθιστόρημα, πού εΤνε ό ϋμνος τοϋ άτομισμοϋ καf 
τήν ρωμαντικήν κίνησιν, πού ητο καf αύτή r't έποποι'Ι'α του. Στήν 
άρχαιότητα r't έποποιϊΌ έξυμνοϋσε τούς r'ιμιθέοuς καf τούς «f\ρωας» 
μέ τήν πλατειάν δρόσιν μέσα στά πλήθη τών λαών. Κατά τά μέσα 
τοϋ περασμένου αlώνος r't ρωμαντική φιλολογία έκαμεν «f\ρωα» τό 
άστικόν άτομον. Ό Ούγκώ, ό Μπαλζάκ, ol δύο Δοuμάδες έπλασαν 
τούς νέους χαμο-ήρωας. ΕΤχαν αύτοf tνα μεγάλο προτέρημα γιά 
τούς άστούς: ό κάθε άναγνώστης, μ' δλη του τήν πραγματικήν τα
πεινότητα, μποροϋσε ν.ά φαντασθrj τόν έαuτόν του στήν θέσιν 
τοϋ «f\ρωος» της προτιμήσεώς του. Καf, δπως έκείνος, αlσθανόταν 
δτι ητο δυνατόν ν' άναδειχθrj, καf αύτός, νά παλέψΙJ μέ τόν άλλον 
τόν κόσμον, νά έπικρατήσι:� - γιά νά κάμΙJ τί; γιά νά καρπωθrj τά 
κέρδη τά άτομικά της έπικρατήσεώς του έπάνω στό σύνολον. 

* 

* * 

Έτσι r't έπικράτησις τών άρχών τοϋ άστικοϋ καθεστώτος έγι
γάντωσε τόν άτομισμόν. Τό άτομον έπηρε σημασfαν πρωταρχικήν. 
Έτοποθετήθη ώσάν tνα κεντρικόν ύποκεfμενον στή μέση τοϋ 
σύμπαντος καf καθώρισεν ώς άντικεfμενα δλοuς τούς άλλους συν
ανθρώπους του καί τόν φuσικόν κόσμον: έγώ, άπό τό tνα μέρος 
δλοι ol άλλοι καί τά πάντα, άπό τό άλλο. Φυσική συνέπεια αύτ�ς 
της νοοτροπίας ητο νά θεωρήσι:� τό ύπερτροφικόν αύτό άτομον 
τήν κοινωνίαν (τό σύνολον τών άλλων άτόμων) δχι μόνον ώς κάτι 
άδιάφορον, άλλ' ώς tνα σύνολον άντfπαλον, tνα σύνολον άνταγω
νιστικόν, πρός τό όποίον πρέπει νά σταθrj άντιμέτωπον αύτό, γιά 
νά διεκδικήσΙJ τήν Ιδικήν του τήν έπικράτησιν, τήν Ιδικήν του 
τήν άνάδειξιν, τήν Ιδικήν του τήν εύημερfαν, τήν εύτuχfαν τήν Ιδι
κήν του, έναντίον δλου τού άλλου κόσμου, εlς βάρος καf πρός ζη
μίαν τού κόσμου τών άλλων. «Άς κάμουν κι' αύτοf δ,τι μποροϋν. 
"Ας έπιτύχοuν κι' αύτοf, αν μποροϋν. 'Εδώ σuναγωνιζόμεθα στήν 
βιοπάλην μέ rσους δροuς» - αύτή εΤνε r't «r'ιθική» δικαιολογία τών 
χαμοηρώων της οlκονομικης καf κοινωνικής έπιτuχfας. Μέ «rσοuς 
δροuς»; "Οχι δά! Βάσις αύτης της έλευθερfας τοϋ άστικοϋ άνταγω
νισμοϋ εΤνε άκριβώς r't άνισότης της θέσεως της μάζας ώς πρός 
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τήν χρησιμοποίησιν τών όγαθών, ώς πρός τάς εύκαιρfας της όνα
πτύξεώς της. Kaf ή έπικράτησις τού πνεύματος τού όγρfου όντα
γωνισμού τού ότόμου πρός τό σύνολον έκαλλιέργησε τόν τρομε
ρόν αύτόν έγωκεντρισμόν, πού διέπει σήμερον τήν όστικήν κοινω
νfαν. 01 νέοι έκπαιδεύονται μέ τήν όντfληψιν, δτι πρέπει νά «φθά
σουν» νά «έπικρατήσουν». Ή ζωή τούς παρουσιάζεται σάν �νας 
όγωνιώδης Μαραθώνιος πρός τήν ότομικήν τήν έπιτυχίαν. 
«Κλωτσήσετε, διαγκωνίσετε, τρικλοποδίσετε, σπρώξετε, τσαλαπα
τήσετε δσο μπορείτε, δσους μπορέσετε. Πρό πάντων, Φθάσετε! 
Τόσο τό χειρότερο γιά δσους πέσουν, σκοντάψουν, παραγκωνι
σθούν, κλωτσηθούν, ξαπλωθούν χάμω όπό τούς νικητάς. Άλλοί
μονον σ· δσους κουρασθούν, σ' δσους λαχανιάσουν, σ' δσους λι
ποψυχήσουν, σ· δσους όηδιάσουν. Θά τούς ξεπεράσουν ο1 «όξιώ
τεροι», ο1 περισσότερον έπιτήδειοι. Καί άς μήν παραπονούνται ο1 
νικημένοι. Τό εΤπαν καί ο1 όρχαίοι «Ούαί τοίς ήπημένοις!». Στό τέ
λος, έμείς πού ένικήσαμεν, έμείς πού τούς όναποδογυρfσαμε, 
έμείς πού τούς έκλωτσήσαμε έπειδή εfμεθα ο1 δυνατώτεροι, ο1 
έξυπνότεροι, ο1 πλέον μπασμένοι στό ύψηλόν νόημα της έκμεταλ
λεύσεως τών άλλων, τών συνανθρώπων μας, δέν θά τούς ξεχά
σουμε όλότελα· δταν τακτοποιηθούμε- δταν σωρεύσουμε τά πλή
θη τών όποκτημάτων της έπιδεξιότητός μας δταν «ένδύσουμε» τά 
κεφάλαιά μας σέ πλήθος έκμεταλλευτικών έπιχειρήσεων γιά νά 
βυζαfνουμε άκοπα καf όδιάκοπα τόν θρεπτικώτατον γιά μάς μό
χθον τών άλλων· δταν ή όνία τού κόρου μάς πιάσr;Ί, τότε θά τούς 
θυμηθούμε τούς δύστυχους τούς όποτυχημένους θά τούς όνομά
σουμε μέ τόνους καταδεκτικού οlκτιρμού «πάσχοντας όδελφούς 
μας»· θά ύγρανθούν τά μάτια μας γιά τούς «όποκλήρους της τύ
χης»· θ' όναγνωρfσωμεν στόν «Ούράνιον Πατέρα» μας τό δικαίω
μα νά παιδεύr;ι τά πλάσματά του γιά τfς όμαρτfες των, άλλά θά ζη
τήσουμε ταπεινά τήν άδειαν όπό τόν «Δοτηρα τών άγαθών μας» 
νά κάμουμε καί όλίγηv φιλανθρωπfαν. Πηγαίνει τόσον εύάρμοστα 
ή φιλανθρωπία στή θέση μας τήν προνομιακή ... Ποιός μπορεί νά 
πδ δτι ή έπιτυχfα τού άτόμου μας εΤνε παράνομη; 01 νόμοι εΤνε 
μαζί μας, τό Κράτος μάς τιμ(!, ή Κοινωνία μάς θεωρεί στηρίγματά 
της. 'Όλοι ο1 κρατικοί καί ο1 κοινωνικοί θεσμοί προστατεύουν τά 
άποκτήματά μας, τήν θέσιν μας, τήν ύπόληψίν μας». 'Ανυπόληπτος, 
βέβαια, εΤνε ή μάζα ή όπρόσωπη τών όγνώστων, τών νικημένων 
στόν Ιλιγγιώδη Μαραθώνιον της άτομικης έπιτυχίας, τών πεινα
σμένων γιά ψωμί καί γι' άνθρωπιά, παρ' δλον τό έκ γενετής άδια
φιλονίκητον δικαίωμά των καf γιά τό �να καί γιά τό άλλο. 
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«Ναί-λέγουν ol ύμνωδοί τού άτομισμού. Μέσα σ· αύτήν τήν 
πάλην τό άτομον άναπτύσσει δλας του τάς άνωτέρας άνθρωπfνους 
Ιδιότητας. Τό κέντρισμα της έπιτυχfας της άτομικης τό θεωρείτε 
μικρόν κίνητρον; Βγάλετε άπό τή μέση τήν δμιλλαν καf κυπάξετε 
τί άπομένει: χαύνωσις, θανάσιμη άδιαφορfα, νάρκη καf άποκοfμι
σμα καί νέκρωσις κάθε δυνατότητος γιά τήν άνάπτυξιν τών δυνά
μεων τού άνθρώπου. Θανάτωσις πραγματική κάθε προόδου. Kaf 
έπειτα, ποιός εΤπεν δτι δέν έχουν δλοι εύκαιρfες v· άναδειχθούν; 
ΟΙ νόμοι μας δέν άναγνωρίζουν τάξεις προνομιούχους. Ό καθένας, 
άν έχΙJ τήν Ικανότητα καf τήν έπιμέλειαν, μπορεί νά γfνΙJ πλούσιος, 
νά φθάσΙJ στά άνώτατα άξιώματα της κοινωνίας καf της πολιτείας. 
Κυπδτε τόν τάδε ύπουργόν· ξέρετε τf ηταν πρό εΤκοσι έτών; Κυτ
τδτε τόν τάδε στρατηγόν· άρχισεν άπό λόχfας έξ άνακατατάξεως 
δταν ύπηρετούσε στά παλιά τά σύνορα. Ό τάδε τραπεζίτης, μέ τfς 
έκατοντάδες τών έκατομμυρίων σήμερα, πρfν άναδεfξΙJ τό άτομόν 
του κατά τόν τρόπον του, ηταν, έδώ καf τριάντα χρόνια, lva φτω
χόπαιδο, άποπαίδι της μοίρας, πού έτρωγε κάθε τρείς ι'ιμέρες-άν 
τό έκατάφερνε πάντοτε καί αύτό. Kaf πόσοι καf πόσοι άλλοι πού 
διευθύνουν σήμερα τίς μάζες καf πού τfς κυβερνούν δέν άρχισαν 
κατά τόν ίδιον τρόπον. Ποιός τούς έμπόδισε v· άνεβούν, νά «φθά
σουν»; Κανείς. Αύτοί, δμως, εΤνε ol «�ρωες» της έπιτυχfας, ol νικη
ταί στήν ώραίαν δμιλλαν της τιμfας βιοπάλης ... » 

Άλλοίμονον, δμως, άπό μίαν κοινωνfαν, δπου ι'ι άπάνθρωπη 
αύτή μέθοδος της έπικρατήσεως τού άτόμου εlς βάρος τού συνό
λου καθαγιάζεται άπό τόν Νόμον, εύλογείται άπό μίαν βολικήν 
Ήθικήν, δοξολογείται καί άπ' δσους μέσα στό πλήθος τών θυμά
των της έκμεταλλεύσεως, της ύλικης καf της διανοητικής, έμαγνη
τίσθηκαν άπό τήν ύπνωτικήν λάμψιν της «άτομικης» έπιτυχfας. ΕΤ
νε κοινωνία πού μέσα της κυκλοφορούν �δη τά σπέρματα της 
γαγγραινώδους άποσυνθέσεως. ΕΤνε κοινωνικός όργανισμός, τού 
όποίου τά κακοήθη νεοπλάσματα πού άπαρτfζονται άπό τά ύπερ
τροφικά κύπαρα τών έγωκεντρικών άτόμων άπομυζούν κάθε χυ
μόν ζωής. 

'Όταν ol άπολογηταί καf ol μεγάλοι Ιερείς τού άτομισμού σφι
χθούν άπό τήν άκαταμάχητην δύναμιν της πραγματικότητος v· 
άναγνωρfσουν, νά άνομολογήσουν αύτή τή σαπίλα, τήν άποδfδουν 
εlς τό δτι ύπάρχουν άλλοι πού βρίσκουν, μέ τήν άδυσώπητη λογι
κή, δτι χρειάζεται - καί βιαστικά μάλιστα - τό χειρουργικό τό μα
χαίρι για ν' άφαιρεθούν ol κακοήθεις όγκοι άπό τόν κοινωνικόν 
του όργανισμόν. Μέ τήν Τδιαν τήν λογικήν τών πρώτων, θά μπο
ρούσε κανείς νά ΠQ δτι ό γιατρός πού άποφαfνεται γιά τήν άνάγ-
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κην μιός έγχειρίσεως εινε ό αϊτιος της καταπτώσεως τού άρρώ
στου, έπειδή τού ταράπει τό ήθικόν του. Λοιπόν, άφού καί αύτοί 
όμολογούν δτι κότι σάπιο ύπάρχει μέσα στό κοινωνικόν τό καθε
στώς, τί πιστεύουν ol ϊδιοι δτι πρέπει vά γίvι:ι Τήν έχουν διαρκώς 
κρεμασμένην στήv όκρη τών χειλέων των τήν άπάντησιν: «Πάλιν 
διά μέσου τού άτόμου θά διορθωθ(l τό σύνολον, κ' έτσι θά δι
καιωθ(l καί ή βεβαίωσίς μας δτι μόνον τό ότομον έχει σημασίαν 
καί δτι τό σύνολον δέν εινε παρά tva πλαίσιον γιά τήν άνάδειξίν 
του: θά καλλιεργήσουμε δσο μπορούμε περισσότερα ότομα έξαι
ρετικά, ότομα δυνατά μέσα σ· αύτό τό σύνολον. Έτσι ή έπίδρασίς 
των έπάνω σ· αύτό θά εινε ή γενική σωτηρία». 

'Όταν έπιμένr:� κανείς νά φορ(l τίς παρωπίδες τών προκαταλή
ψεών του, δέν μπορεΤ νά fδ(l παρά μόνον πρός τήν στενήν λωρίδα 
της ώρισμένης κατευθύνσεως πού αύτές τού έπιτρέπουν. Άλλ' ol 
άνθρωποι οί όπλοί, πού δέν φοβούνται νά κυπάξουν μέ vοημοσύ
νην τριγύρω των καί παντού, πού θέλουν νά βλέπουν τήν πραγμα
τικότητα, έννοούν δτι άκριβώς τό άντίθετον εινε άληθινό. Γιό vά 
λυτρωθ(l ή άνθρωπότης άπό τήν σαπίλα της άποσυνθέσεως ένός 
έτοιμοθανάτου συστήματος, γιά νά βρ(l τό δρόμο τό σωστό, άρκεΤ 
νά τοποθετηθ(l τό ότομον στήν θέσιν του τήν πραγματικήν μέσα 
στό σύνολον. Τό ότομον δέν δημιουργεΤ τήν κοινωνίαν. 'Αντιθέ
τως, εΤvε τό προϊόν της. ΑΙ Ιδιότητές του, ή νοοτροπία του, al τά
σεις του, al διαθέσεις του, δπως καί ό φυσικός ό όργανισμός του 
εΤvε τό σύνθετον άποτέλεσμα τού κοινωνικού συνόλου. Καί εΤvε 
αύτονόητον πλέον, δτι, γιά vά ύπάρξουν ότομα πραγματικώς χρή
σιμα γιά τήν κανονικήν έξέλιξιν αύτού τού Συνόλου, πρέπει νά όρ
γανωθ(l πρώτα ή κοινωνία τών άνθρώπων κατά τρόπον ώστε νά 
δίδεται είς τό ότομον κάθε εύκαιρία άναπτύξεως μέσα στά φυσικά 
τά δρια τού προορισμού του. Καί αύτός εΤvε ή έξελικτική διαιώνι
σις τού Συνόλου. 
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Σ' �να τεύχος τού «Theosophist» τού 1883 ή 'Έλενα Πε
τρόβνα Μπλαβάτσκυ έκαμε τήν άκόλουθη καταπληκτική δήλωση: 
Θά βρεθούν κοντά στή Νεκρή Θάλασσα έγγραφα πού θ' άποδεί
ξουν δτι ό Χριστός έζησε �ναν αίώνα πρίν όπό τήν χριστιανική 
έποχή. Περίπου τόν ίδιο χρόνο ό Έλιφάς Λεβη (ψευδώνυμο τού 
Άββό Κονστάν), τόν όποίον �νας όπό τούς όπόκρυφους 'Ιδρυτές 
της θεοσοφικης 'Εταιρίας έγκωμιάζει σέ μιά όπό τίς "Επιστολές του, 
μέ τόν τίτλο «ό έξοχος όποκρυφιστής», έβγαλε τό συμπέρασμα, 
άπό μιά βαθιά μελέτη τού Ταλμούδ, δτι ό 'Ιησούς, ό Ιδρυτής της 
χριστιανικής θρησκείας, έζησε έκατό περίπου χρόνια πρίν όπό τή 
χριστιανική έποχή. 

Ό Μήντ, Άγγλος συγγραφέας, εlδικός γιά τά πρώτα χριστιανι
κά χρόνια, στό βιβλίο του «έζησε ό 'Ιησούς 100 χρόνια π.Χ.;», 
στηριζόμενος κι' αύτός έπίσης στό Ταλμούδ, δπως καί ό Λεντμπη
τερ στό «χριστιανικό πιστεύω», καθώς καί ή "Αννυ Μπέζαντ στό 
βιβλίο «'Εσωτερικός Χριστιανισμός», τοποθετούν κι' αύτοί έπίσης 
τήν έποχή τού 'Ιησού σ· αύτή τήν προηγούμενη χρονολογία. 

Ή μεγάλη 'Ιδρύτρια της Θεοσοφικης 'Εταιρίας έκαμε αύτή τήν 
πρόγνωση πρίν έκατό χρόνια καί εΤναι έκπληκτικό πώς δέν τό θυ
μήθηκε κανείς δταν έγινε ή όνακάλυψη των χειρογράφων της Νε
κρός Θαλάσσης. 

Έφ' δσον έλειπαν Ιστορικές όποδείξεις πού όφορούσαν τήν ϋ
παρξη ένός Ί η σού, διδάσκοντος στόν καιρό της παραδοσιακής 
έμφανίσεώς του, παράλε.ιψη πού έπέτρεψε στούς έχθρούς της χρι
στιανικής θρησκείας νά φαντάζονται τίς πιό έξωφρενικές θεωρίες, 
γιά νά τού έπιτεθούν, ή προαναφερθείσα πληροφορία θάπρεπε 
μάλλον νά Ισχυροποιήση τούς χριστιανούς, Ιδίως άν μπορούσαν νά 
στηριχθούν έπισήμως σέ μιά άρκετά πρόσφατη όνακόλυψη, ή 
όποία ότυχώς καταπνίγηκε. 

Στήν έφημερίδα «Μόντ», καθώς καί στή «Φιγκαρό», δημο
σιεύτηκε άνάμεσα στίς εlδήσεις, δτι �νας 'Ιρλανδός 'Ιησουίτης Ιε
ρέας, ό πατέρας Π. Ο'Κάλλαγκαν, κάνοντας έρευνες στή θέση 
Κουμράν, άπεκάλυψε μερικά άποσπάσματα τού κατά Μόρκον 
Εύαγγελίου, γραμμένα στήν 'Εβραϊκή, πού, σύμφωνα μέ τόν τύπο 
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της γραφής, τόλμησε νά χρονολογήση πενήντα χρόνια πρίν άπό τή 

χριστιανική έποχή. 
Τά δημοσιεύματα της «Μόντ» καί τοϋ «Φιγκαρό» δέ βρήκαν 

καμμιά άπήχηση. Πώς αύτό δέ μάς ξαφνιάζει; 'Ανεξάρτητοι κριτικοί 

συμφώνησαν νά δεχτούν δτι τό κατά Μάρκον Εύαγγέλιον ηταν τό 
άρχαιότερο καί δτι δλα τά άλλα Εύαγγέλια πηγάζουνε άπ' αύτό. 

Ή άνακάλυψη τών έδαφίων αύτών τοϋ Κουμράν έρχεται σάν 
έπιβεβαίωση της γνώμης τών κριτικών, πού άπέδιδαν στόν Μάρκο 
Παλαιστινιακή καταγωγή. 

Παρ' δλο πού ή ταύτιση τοϋ «Διδασκάλου της Δικαιοσύνης» 
τών χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας, μέ τόν Ίησοϋ διδάσκον
τα, δέν έχει <�άποδειχθιϊ», ό Ντυπόν Σόμμερ, στό βιβλίο του 
«Πρώτοι έμφανισθέντες έπί τών χειρογράφων της Νεκρής Θάλασ
σας» άπέδειξε όλοφάνερες άναλογίες άνάμεσα στούς δύο Διδα
σκάλους καί τίς άντίστοιχες άπασχολήσεις τους, καί τή στενή 
συγγένεια, αν δχι ταύτιση μεταξύ της πρωταρχικής 'Εκκλησίας καί 
της όργανώσεως πού Ιδρύθηκε άπό τή μεταρρυθμιστική κίνηση 
τών 'Εσσαίων, μέ τόν Διδάσκαλο της Δικαιοσύνης καί πού όνομά
ζονταν «Ή Νέα 'Ένωση». 

Ό Ίησοϋς τών Εύαγγελίων καί ό Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης 
έχουν καί ol δυό δημόσιο λειτούργημα, άλλά ό δεύτερος άπ' αύ
τούς δέν έχει καταδικασθη. (Ό Ντυπόν Σόμμερ ύποστηρίζει δτι εΤ
χε καταδικαστεί σέ λιθοβολισμό άπό τόν Βασιλέα-Ίερέα Άριστό
βουλον τόν β', τόν άσεβη Ιερέα τών χειρογράφων, πού ηταν γυιός 
της βασίλισύας Σαλώμης-Άλεξάνδρας καί τοϋ φοβερού βασιλειά 
Άλέξανδρου-Ίαννέ). 

Καί ό tνας καί ό άλλος έθεωροϋντο άπό τούς μαθητές τους 
σάν τόν άναμενόμενο Μεσσία, καί έρμήνευσαν τή Γραφή κατά 
τρόπον πού νά δικαιολογη τήν πίστη τους. 

Καί ό tνας καί ό άλλος δίδασκαν τήν άγάπη πρός τούς 
έχθρούς -πού άποτελεί τήν ούσία της χριστιανικής διδασκαλίας
καί τή μή βία. Στίς Γραφές τών 'Εσσαίων Μεταρρυθμιστών συναν
τά κανείς, δπως καί στά Εύαγγέλια, τήν άρχή της Άγ. Τριάδος. 

Λέγεται δτι ol 'Εσσαίοι εΤχαν μιά έντονη τελετουργική ζωή καί 
έκαναν συγκεντρώσεις γιά τίς έπίσημες τελετές. Μιά πολύ ένδια
φέρουσα παράγραφος τοϋ «'Εγχειριδίου Μαθητείας» περιγράφει 
δτι ό Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης έγκαθίδρυσε μιά λειτουργία 
έξαιρετικά παρόμοια -αν δχι ταυτόσημη- μέ τή χριστιανική Θεία 
Εύχαριστία. 'Ιδού πώς τό «'Εγχειρίδιον Μαθητείας» περιγράφει 
αύτή τήν τελετή. 

Ό Ιερέας καί τά μέλη της κοινότητας, δέκα τόν άριθμό, στέ-
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κονται γύρω άπό μιά τράπεζα. Ό Ιερέας όπλώνει τά χέρια του πά
νω άπό τόν όρτο καί τόν οΤνο, καi άπαγγέλλει εύλογiες καf εύχές. 
Καί ό Μεσσίας εΤναι παρών. 

Δηλαδή έχομε έδώ μιά έκφραση της θεωρίας της άληθινης 
παρουσίας τού Μεσσία στόν όρτο καί στόν oTvo. Κατ' αύτό τόν 
τρόπο ή «Νέα 'Ένωση» εΤναι ή μόνη κοινότητα, ή όποfα -καθώς 
καί ή Χριστιανική 'Εκκλησία- πιστοποιεί αύτή τήν Παρουσία, μετά 
τήν εύλογία των Θείων Δώρων άπό τόν Ιερέα. 

Ό 'Ιησούς ηταν ό μόνος Προφήτης τού 'Ισραήλ, πού μεταξύ 
των μαθητών του εΤχε καί γυναίκες. Ή καταδίκη τού 'Εβραϊκού 
διαζυγίου στήν έποχή του ηταν στήν πραγματικότητα μιό όμυνα 
γιό τήν κοινωνική θέση της γυναίκας. 

Άπό τή δική του πλευρό ό Διδάσκαλος της Δ1κα1οσύνης 
δέχτηκε τίς γυναίκες στή «Νέα 'Ένωση», πού ώς τότε ηταν άπο
κλεισμένες άπό τήν όργόνωση των Άρχαiων 'Εσσαίων. 

Ή όργόνωση, μέ «έπιβλέποντες» Ιερείς καf λευΊτες, ηταν δ
μοια μέ τή χριστιανική όργόνωση, μέ έπισκόπους (ή λέξη έπfσκο
πος σημαίνει έπιβλέπων), Ιερείς καί διακόνους. 

ΟΙ κρίσεις στόν έσωτερισμό καi των δύο κινήσεων γιά θέματα 
πειθαρχίας έγίνονταν άπό έσωτερικό δικαστήρια αύθεντικης σύν
θεσης (σέ άντίθεση πρός τfς άνάλογες σχολές των άρχαiων 'Εσ
σαίων). 

Στό προαναφερόμενο βιβλίο του έπί των χειρογράφων της 

Νεκρής Θάλασσας, ό Ντυπόν Σόμμερ φθάνει νό πη -κατά μιό 

γραφή των χειρογράφων- δτι ό Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης έμ

φανίστηκε ατούς μαθητές του «άναστημένος» (πράγμα πού προκά

λεσε τήν άγανόκτηση των χριστιανικών θρησκευτικών κινήσεων). 

Ή όποψη αύτή θό εϋρισκε ύποστήριξη στά Εύαγγέλια; 

Ή λογική καί τό αrσθημα προστάζουν έκεiνους πού πιστεύουν 
στό Χριστό καί στίς πνευματικές δυνάμεις, πού όφησε στήν 'Εκ
κλησία του, νά σκεφθούν σοβαρά τίς προγνώσεις της 'Έλ. Π. 
Μπλαβάτσκυ, άκόμη περισσότερο τώρα, πού πολυάριθμες καί πο
λύ σοβαρές ένδείξεις τίς δικαιολογούν. 

Μετάφραση Σοφ. Χαλ. 
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Έλ. Μπαρμπαγιαννlδης 

ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ, ή γλώσσα τής Είρήνης. 

Ό άνθρωπος στό πέρασμα τού χρόνου προσπάθησε καf προ
σπαθεί νά ύποτάξη τίς δυνάμεις της φύσεως, νά γνωρfση τό παν
τοειδές περιβάλλον του, στή γήϊνη καf έξωγήϊνη πραγματικότητα 
καί νά κατακτήση τή χαρά καi τήν εύτυχiα. Γιά νά πραγματωθούν 
ol διάφοροι σκοποί, εΤναι άνάγκη νά βρεθούν καf νά χρησιμοποιη
θούν κατάλληλα διάφορα μέσα καi έργαλεία, άνάλογα μέ τό περιε
χόμενο τού σκοπού πού έπιδιώκεται. 

· Η άπροσμέτρητη πρόοδος καf έξέλιξη της άνθρωπότητος έχει

προχωρήσει σέ τέτοιο βαθμό ταχύτητος, άκριβεiας καi έκμηδενf
σεως τών διαστάσεων, ώστε νά έχουν έπηρεασθη καf νά έξακο

λουθούν νά έπηρεάζωνται βαθύτατα ol διαπροσωπικές σχέσεις 
τών άνθρώπων, ώς άτόμων, πολιτών καi κοσμοπολιτών, μέ άποτέ
λεσμα ή άπόκτηση της χαράς καf της εύτuχiας νά γfνωνται δλο καf 
πιό προβληματικές. Γι' αύτό Ιδρύονται Σωματεία, 'Ενώσεις, Σύλλο
γοι, 'Όμιλοι, 'Οργανώσεις, 'Ομοσπονδίες, μέ τόν χαρακτηρισμό τού 
«Παγκοσμίου». Στή διοργάνωση καi χρησιμοποίηση τών μέσων 
αύτών συναντά κανείς διάφορα έμπόδια. Τά έμπόδια εΤναι πολλά 
καί ποικιλόμορφα. WΑλλα άπ' αύτά εΤναι Ισχυρά καf άλλα άδύναμα. 
'Ένα άπό τά δραστικά έμπόδια εΤναι καf ή πολυγλωσσία, δηλαδή 
τό γλωσσικό πρόβλημα. 

Ή πcλuγλωσσία καi διαφορογλωσσiα γιά λόγους ψυχολογι
κούς, κοινωνιολογικούς, λογικούς καi άλλους διαιρεί τούς άνθρώ
πους κι· έτσι φυγαδεύεται ή χαρά καi ή εύτuχfα. 

Γι' αύτό θά μπορούσε νά πη κανείς, πώς άν μπορούσαν δλοι 
ol άνθρωποι νά ένωθούν γλωσσικά, διατηρώντας τfς έθνικές τους 
καί πατρομητρικές τους γλώσσες, θά προχωρούσαν άργά μέν, άλ
λά σταθερά στήν έξωμάλuνση τών διαπροσωπικών, τών διακρατι
κών καί διεθνών σχέσεών τους. Αύτό, δμως, πού άποτελεί πόθο 
καί εύχή γιά τήν κατάκτηση της χαράς, της εύτuχfας καf εlρήνης, 
γίνεται πραγματικότης έδώ καf 90 χρόνια (μέ διαλείμματα τούς 
δύο παγκοσμίους πολέμους) μέ τήν Παγκόσμια Βοηθητική Γλώσ
σα ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ, πού σήμερα εΤναι ζωντανό όργανο καi μέσο σu
νενοήσεως 250 καί πλέον έκατομμuρίων άνθρώπων, σ· δλοuς 
τούς τομείς της ζωης τους καi πού διδάσκεται σέ δεκάδες Πανεπι
στήμια, έπiσημα, καi σέ έκατοντάδες σχολεία κάθε βαθμfδος στfς 
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πέντε 'Ηπείρους. Ή ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ, ή γλώσσα της εlρήνης, εΤναι πιά 
μιά ζωντανή γλώσσα. Καί έγινε καf εΤναι ζωντανή γιατί εΤναι παγ
κόσμια, βοηθητική, εύκολη, πλούσια, καλόηχη, εύκολοπρόφερτη, 
εύκολομάθητη, εύκολοκατανόητη καf εύκολόγραφη. 
Γραμματική της: 16 κανόνες χωρίς καμμιά έξαfρεση. 
Συντακτικό της: 'Ό,τι εΤναι σύμφωνο μέ τήν ύγιη άνθρώπινη λογι
κή. 
'Ορθογραφία της: 'Ό,τι άκούς γράφεις. 
Προφορά της: 'Ό,τι βλέπεις διαβάζεις. 
'Εκμάθησή της: Τό δέκατο τού χρόνου, άπ' δσο άπαιτεί κάθε όλλη 
γλώσσα. 
'Εξέλιξή της: Ή άπεριοριστική λογική παραγωγή λέξεων μέ rή 
βοήθεια τών 7 προθημάτων καί τών 27 έπιθημάτων. "Ετσι μπορεί 
ό έσπεραντιστής νά έκφράζη τό ύπαρξιακό τρισδιάστατο «ΕΤναι» 
του, �τοι τό γνωστικό, τό βουλητικό καf τό συναισθηματικό. 
Προσφορά της: Ή άποτελεσματική καf άποφασιστική συναδελφο
ποίηση τών λαών της Οlκουμένης. 

Ή κοσμοπολιτοποfηση δλων μακρυά άπό διακρίσεις φυλής, 

χρώματος, έθνικότητος, θρησκείας, Ιδεολογικής καί κομματικής το

ποθετήσεως καί όλλων άνθρωποκοινωνικών χαρακτηρισμών. 
8 'Ελεύθερη κι' άπρόσκοπτη διακίνηση τών Ιδεών, μακρυά 

άπό καιροσκοπικές σκοπιμότητες. 
8 Ό πόλεμος κατά της άμαθείας, της θρασύτητας καί ·,ης 

άναισχυντίας (άδιαντροπιάς). 
8 Ή έφαρμογή τού Κοραή «μήτε τύρανοι τών χυδαίων μ11τε 

δούλοι της χυδαιότητος αύτών». 
'Άλλες κοινωνικές Ιδιότητες της ΕΣΠ Ε ΡΑΝΤΟ: 
8 Συντελεί στήν Ισόρροπη καί Ισόβαθμη καλλιέργεια, παράλ

ληλη πορεία καί έπικράτηση τών Ιδεών: 
8 Της αύτοδιαθέσεως τών άτόμων καί τών λαών (χωρίς νά 

χάνεται ή άτομική καί έθνική ταυτότητα), γιατί άποφεύγει τή 
γλωσσική κηδεμονία καί ήγεμονία τών κάθε φορά Ισχυρών πάνω 
στούς μικρούς λαούς, καί αύτό γιατί εΤναι ο'ύδέτερη. 

8 Της παντοειδούς πειθαρχημένης έλευθερίας, μακρυά άπό 
τήν άναρχία, μέ δλες της τίς μορφές καί τίς προεκτάσεις. 

8 Της σωστής καί όχι μέ άκρότητες, διαχρονικής διακινήσεως 
τών Ιδεολογιών καί άνθρωπιστικών Ιδεωδών άνάμεσα στούς 
λαούς, χωρίς σωβινιστικότητα. 

8 Της χωρίς έθνικιστικά δρια, άναπτύξεως της έπιστήμης καί 

τών καλών τεχνών, θεμελιώνοντας έτσι τόν άνθρωπιστικό έπιστη-
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μονισμό καί άντικειμενική έπιστημονική ένημέρωση καi έρευνα 

τών κοινωνικών προβλημάτων. 

8 Της άνθρωπιστικης συμβιώσεως καi τών όρμονικών σχέ

σεων άνάμεσα στούς λαούς, άνοίγοντας έτσι τό δρόμο πρός τήν 

οlκουμενικοποίηση. 

8 Τήν Ιδέα της γρήγορης καi χωρίς έκφραστικές παρανοήσεις 

καί παρεξηγήσεις συνενοήσεως τών διαφορογλώσσων κατά τiς 

διάφορες διπλωματικές διασκέψεις, τά διεθνή συνέδρια καί ποικι

λώνυμες συνθήκες καί συμβάσεις. 

8 Της δυνατότητος της διευκολύνσεως τών διπλωματικών 

διαπραγματεύσεων καί διεθνών συνεδρίων, άφού ol λέξεις έχουν 

γιά δλους παντού καί πάντοτε τό fδιο νόημα καί περιεχόμενο, χω

ρίς Ιδιωματισμούς καί στερεότυπη θέση τών δρων στόν προφορι

κό καί γραπτό λόγο. 

8 Τήν Ιδέα της σωστής τοποθετήσεως της πολιτικής δλων 

τών Κρατών, άφού δλοι θά μιλούν καi θά καταλαβαίνουν τό fδιο, 

χωρίς νά χρειάζωνται μεσολαβηταί, της όμοιόμορφης, γλωσσικά, 

ένημερώσεως καί πληροφορήσεως άπό τό ραδιόφωνο, τήν τηλεό

ραση καί τά δλλα μέσα καθολικής ένημερώσεως. 

• Της οlκονομίας τού χρόνου, τών παντοειδών δυνάμεων καi

τών ύλικών καί πνευματικών μέσων γιά τήν γρήγορη έξυπηρέτηση 

δλων τών άνθρώπων, γιά νά δημιουργηθη έτσι ή άταξική κοινω

νία. 

8 Ή Ιδέα της έγκαταστάσεως της Εlρήνης, της κοινωνικής Δι

καιοσύνης κrJί άποτροπης τού καταστρεπτικού πολέμου. 

Περισσότερες πληροφορίες στήν ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗΣ, Βασ. 'Ηρακλείου 16, τηλ. 233 955. 
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Γιά άvαγγΕλία τής έκδόσΕως vά στiλvυΕ fva άvτίτυπο Για βι

βλιοκρισία, χωρίς vά δΕσμΕύυαι τό ΠΕριοδικ6, vά στiλvεπ δύο 

άvτίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Ευαγγέλου Αβέρωφ - Τοσίτσα: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΥΚΑΙ

ΡΙΩΝ - Κυπριακό 1950 - 1963Η. 

Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, με επιγραμματική σαφή

νεια και εθνική παρρησία διακήρυξε τα ακόλουθα, σχετικά με την

ουσία των Συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου: «επιθυμώ,

απευθυνόμενος κατά την ιστορικήν αυτήν ώραν προς τον ελληνι

σμόν της Κύπρου, να διακηρύξω ότι, εάν σήμερον, υπό την βίαν

των περιστάσεων, τα Κράτη γίνονται δύο, όμως η ψυχή του

Έθνους θα είναι μία εις τους αιώνας», 

Με τις συνθήκες αυτές η Κύπρος αποτίναξε το αποικιακό κα

θεστώς και διαιώνιζε, κατά τρόπο αταλάντευτο, την ελληνικότητά

της. 

Ο Ευάγγελος Αβέρωφ - Τοσίτσας, δεν αναφέρεται ειδικώτερα

στο συγκεκριμένο χρονικό των δ1εθνών συμφωνιών και τις επι

πτώσεις τους στον ελληνισμό. Βέβαια ως συμπρωταγωνιστής της

υπογραφής τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ευρύ

τερη κατανόησή τους. Κάνει κάτι πιο ουσιαστικό: υφαίνει γενικώ

τερα, με ιστό το γεγονός και την αλήθεια, την πορεία του θέμα

τος, από τη στιγμή της δημιουργίας του μέχρι και το 1963. 'Έτσι

καταγράφονται με ακρίβεια οι γόνιμες πρωτοβουλίες, οι ατομικές

και συλλογικές πράξεις εθνικού μεγαλείου, τα λάθη που έγιναν ή

οι εκτιμήσεις που ανατράπηκαν. Και ιστορούνται χωρίς την παρα

μικρή δικαιολόγηση. 

Ιδιαίτερη καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί η «παγκο

σμιότητα» του ζητήματος, ακόμη και με τις παρασκηνιακές κινή-
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σεις των ενδιαφερομένων μικρών και μεγάλων δυνάμεων: «Γε
λούσε όλο το Στέιτ Ντηπάρτμεντ, μου είπε, - ο Ντάλλες - γελού
σε επί ημέρες με·τ9; πάθημα της Ιντζέλιτζενς. Τι καταπληκτική πα
γίδα τους στήσατε!». Ακόμη και ο χαρακτηρισμός των ανθρώπων, 
όπως του Μακαρίου, στέκει κοντά στα γεγονότα που διαμορφώ
νουν τη μοίρα: «σκληρός διαπραγματευτής ... Ήξερε καλά το θέμα, 
αγαπούσε το νησί του όσο λίγοι άνθρωποι αγάπησαν την ιδιαίτερη 
πατρίδα τους ... » 

Τι οδήγησε το Κυπριακό στη σημερινή δεινή θέση; Ο υπερπα
τριωτισμός, η δημαγωγία, η αφροσύνη και η ευθυνοφοβία. Μειο
νεκτήματα φυλετικά με τα οποία η Ελλάδα μόνη της μικραίνει! ... 

Ο Ευάγγελος Αβέρωφ - Τοσίτσας είναι ένα πολυδύναμο λογο
τεχνικό ταλέντο, ένας πολιτικός με οξεία διπλωματική όραση και έ
νας πολίτης με άσβεστη την πατριωτική φλόγα. Έχει, όμως, και έ
να πιο εξειδικευμένο χάρισμα: να σαγηνεύει με τη χάρη του λε
πτοφυούς συλλογισμού και να πείθει με την ακρίβεια του ολοκλη
ρωμένου λόγου. Έτσι η «Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών» είναι ένα 
εθνικό ιστορικό πόνημα πνευματικής ανάτασης και πολιτικής προο
πτικής. Ο άξιος λογοτέχνης μετουσιώνει, για τον αγωνιζόμενο πο
λιτικό, το δάκρυ του χαλασμού σε προζύμι ελπίδας ενός ελληνικού 
μέλλοντος. Γιατί ως συνεχώς μαχόμενος Έλληνας, στηρίζει την πί
στη του στον αφορισμό του Ηρόδοτου: «κατά το ισχυρόν γαρ Έλ
ληνας ομογνωμέοντας ... Χαλεπά είναι πεpιγίγνεσθαι και άπασι αν
θρώποις». 

Το «ομόγνωμο» των Ελλήνων υπηρετεί ουσιαστικά η δίτομη 
για την Κύπρο εργασία του. Για να μην υπάρξουν στο μέλλον «χα
μένες ευκαιρίες!» 

Κωστή Μελισσαροπούλου: «ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ))

Η αγάπη για τη γνώση είναι έμφυτη στον άνθρωπο. «Πάντες 
οι άνθρωποι του ειδέναι φύσει ορέγονται» κατά Αριστοτέλη. Αρκεί 
η γνώση; Η στωική δοξασία: «Σοφός δεν είναι εκείνος που γνωρί
ζει πολλά, αλλά ο ενάρετος» προσδίνει «εσωτερική» κινητικότητα 
στο ελεύθερο Πνεύμα για να ευρυνθούν τα όρια της Φιλοσοφίας. 

Δίκαια, συνεπώς, ο νεοέλληνας φιλόσοφος 1. Θεοδωρακόπου
λος, διδάσκει πως η φιλοσοφία βοηθά τον άνθρωπο «να κατανοή
σει τις ουσιαστικές αρχές που διέπουν το ανθρώπινο πνεύμα και 
καθ' εαυτό και κατά τις γνωστικές του σχέσεις με τον κόσμο». 
Στην επισήμανση «καθ' εαυτό» ανάγεται, προφανώς, και το Μυ-
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στήριο, με την έννοια της μυητικής διδασκαλίας: «Μπορούμε βάσι
μα να υποστηρίξουμε ότι στα Μυστήρια, όπου απεκαλύπτοντο τα 
«βροτοίσιν άρρητα» εδιδάσκετο η σχέση θεών - ανθρώπων, η 
αθανασία της ψυχής, ο δρόμος προς το καθαρμό και την εξύψωσή 
της μέχρις θεώσεως». 

Ο Κωστής Μελισσαρόπουλος στη δίτομη εργασία του «Τα βή
ματα της Φιλοσοφίας» έχει συμπεριλάβει και τους τέσσαρες κλά
δους της Φιλοσοφίας «Γνωσιολογία, μεταφυσική, ηθική, αισθητι
κή) με ιστορική αναφορά στην κίνηση των ιδεών: από την προϊ
στορία μέχρι την αναγέννηση, την προσωκρατική περίοδο, από το 
Σωκράτη μέχρι τον Χριστιανισμό, από τον Χριστιανισμό μέχρι την 

Αναγέννηση, και από την Αναγέννηση μέχρι τους σημερινούς φι

λοσόφους (Β' τόμος). Παράλληλα στην παρουσίαση του έργου κά

θε φιλοσόφου δίδεται με απόλυτη σαφήνεια - σοφόν το σαφές -

το εννοιολογικό περιεχόμενο της σχετικής διδασκαλίας (ιδεαλι

σμός, Υλισμός, Ρεαλισμός, Πραγματισμός, Υπαρξισμός). 

Καινοτομία της συγγραφής η ειδική αναφορά σε σχολές και 

κινήσεις «εσωτερισμού» καθώς και η μνεία νεοελλήνων σκαπα

νέων της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψεως: «Αλλά, κυρίως, ο Νά

γος ήταν μελετητής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ερμη

νευτής των συμβόλων της αλληγορίας των Ελληνικών Μυστηρίων. 

Ο Ορφεύς και ο Πυθαγόρας ήσαν γι· αυτόν οι πηγές της σοφίας». 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για Ιστορία της Φιλοσοφίας, στηριγμέ

νη αποκλειστικά στην εξαντλητική παρουσίαση των θεμελιωτών 

της φιλοφικής σκέψεως και την συνοπτική έκθεση των ιδεών 

τους. Γραμμένη με ευθύνη και λόγο απλό - κατανοητό, αποφεύγει 

κάθε παγίδα για τυχόν παρερμηνείες, παραμένοντας πιστός στη 

δύσκολη να τηρηθεί αρχή της αποφυγής του σκοτεινού και περιτ

τού. Και το επιτυγχάνει με την καθαρότητα του φωτός που φλογί

ζει δημιουργικά το κάθε πραγματικά ελεύθερο Πνεύμα. 

Χρίστου Α. Ριζόπουλου: «ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟ

ΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». 

«Στον 20 αιώνα η κατά του Τεκτονισμού πολεμική εξαπελύθη 

από τα άκρα δεξιά (Φασισμός - Ναζισμός) και από τα άκρα αριστε

ρά (Κομμουνισμός) και σήμερα η πολεμική ευρίσκει ανταπόκρισι 

στην ομαδική ψυχοπαθολογία της κοινωνικής «υποστάθμης». Φυ

σικά και σε κάθε φανατισμό μια και η ανθρώπινη ευπιστία δεν έ

χει όρια. 
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Είναι ολοκληρωμένη η περί ελευθεροτεκτονισμού εισαγωγή 

του μύστη της τεκτονικής Ιδέας Χρ. Ριζ. γιατί αποκαλύπτει την 

εστία του Ιερού Φωτός σαν ενεργό φιλοσοφία της ζωής, με από

κρυφη πορεία προς το εν: «η κpύψις η μυστική των ιερών σεμνο

ποιεί το θείον». Κι ακόμη γιατί είναι γραμμένη με φιλελεύθερο 

φρόνημα και πραότητα ψυχής. 

«Από τους δύο πρώτους αστροναύτες που πάτησαν το πόδι 

στον δορυφόρο της γης, ο ένας ο Έντουιν Ώλντρινλ ήταν τέκτων 

και άφησε πάνω στο φεγγάρι τα τεκτονικά σήματα που είχε παρα

λάβει από τη Στοά του». 

Η Απολογητική του αείμνηστου Χρ. Ριζ, συνοψίζεται, με ελλη

νική επίνευση μοναδικής καθαρότητας, στην έκφραση: «η τεκτονι

κή φιλοσοφία και βιονομία είναι Σολώνειος». Προσδιορίζει έτσι το 

βάθος ενός παγκόσμιου θεσμού αδελφοσύνης και ειρήνης με τη 

θεία προσταγή: Αλήθευε! 

Συνεπώς δικαιολογείται η έπαρση ότι ο τέκτονας, ως αληθές 

τέκνον φωτός, όταν είναι χριστιανός, διακρίνεται για την πίστη και 

την ακριβή τήρηση των εκκλησιαστικών του υποχρεώσεων, πράγ

μα που συνάδει με την ακίβδηλη χρηστοήθειά του: «Δειν τας πό

λεις κοσμείν ουκ αναθήμασιν, αλλά ταις των οικούντων αρεταίς». 

Με πρώτη, στον αιώνα της Γνώσης, την απόρριψη της άθεης πο

λυθεότητας ή της μισαλλόδοξης άρνησης του θείου. Γι' αυτό σή

μερα ο αντιτεκτονισμός έγινε «πια αναχρονιστικός». 

Αλλά και για κάτι εξίσου σημαντικό: έγινε κοινό μυστικό ότι η 

παγκοσμιότητα της Ιδέας δεν εκπορεύεται από μυστική οργάνωση: 

«Δεν υπάρχει παγκόσμιος Τεκτονική οργάνωσις, ούτε υπήρξε πο

τέ ... Όλα απολύτως όλα - κινούνται μέσα στα πλαίσια της εθνικό

τητος. Η παγκοσμιότηας υπάρχει μόνον εις τον χώραν της Ιδέας». 

Απόδειξη του ισχυρισμού είναι η πραγματοποιηθείσα την 

7.7.1883 Ένωση της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα «επί του πε

δίου του Τεκτονισμού». Είναι μια εθνική στιγμή καταξίωσης των 

εννοιών της ελευθερίας και του μαχόμενου πατριωτισμού! 

Ο Χρ. Ριζόπουλος δένεται στενά με την Ιστορία των Κυπρια
κών Στοών για να γαλανοδρομήσει στην αχλύ του θρύλου με επι
κή εθνική έξαρση. Ο ανακαινιστής Ορθός λόγος χαράζει την πο
ρεία του ελληνισμού προς τα άστρα με πυξίδα την αρετή και την 
αλήθεια. Στοιχεία που γεωμετρούν την αθανασία της φυλής και 
του ανθρώπου. 
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Δημοσθένη Κόκκινου: <<ΔIΟΔΙΑ)) Ποιήματα 

Πρέπει να φυτέψουμε στο παράθυρο ένα φεγγάρι 
σκαλωμένο πάνω στα ζουμπούλια 
γι· αυτούς που περιμένουν ακόμα
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Είναι οι άνθρωποι της ενόρασης. Οι ελάχιστοι. Και της ελπί
δας. Οι πιστοί. Ακόμη οι ποιητές. Αυτοί που ψηλώνουν την αν
θρώπινη υπερηφάνεια όταν οι θνητοί ταυτίζονται με το χοϊκό τους 

περίβλημα και δεν ημπορούν να πιάσουν: 

το μήνυμα ενός κόκκου άμμου 

κάτω απ· το προσκέφαλο των θηρίων. 

Οι ποιητές. Με ξύλινο σήμαντρο ηχούν τον παιάνα της ελευθερίας. 

Αφυπνίζουν το πετρωμένο παρόν με φως και ανακαλούν στη μνή

μη τις ατραπούς που οδηγούν στα βαπτιστήρια των ιδεών: Άρτα, 

Θεσσαλία, Δελφοί, Γιάννινα, όλη η Έλλάδα που ακραγγίζει τις πύ

λες του ουρανού με αγάπη και ειρήνη. Ο αδαπάνητος φυλετικός 

θησαυρός βρίσκει τον μαγεμένο ποιητή, μεθυσμένο Πάνα, στην 

ευτυχέστερη στιγμή θείας έμπνευσης: να γονιμοποιεί τη γλώσσα 

του μέλλοντος με αρμονία ελληνική. Κατόρθωμα μοναδικό - και ί

σως ανεπανάληπτο - για τη νεοελληνική γραμματεία μας. 

Γιώργου Βασ. Σιέπου: «ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ)) Ποιήματα. 

Από αστραποκαμένο αποκαiδι απλώνεται πυρκαγιά σ· αθέρι

στα χωράφια η ομορφιά του λόγου: 

Ένας κατάφυτος κάμπος 

από πολύχρωμες λεπτομέρειες 

η ζωή μας. 

Ακριβώς αυτές τις λεπτομέρειες επισημαίνει ο Κ. Σταμάτης σ· 

ένα μεστό προλογικό σημείωμα και η ποιήτρια - ζωγράφος Κατε

ρίνα Μανιταρά - Πετράκου με ξεχωριστή έυαισθησία συνάρμοσε 

διακοσμητικά με την πηγαία ευγένεια των αισθημάτων του λυρι

κού: 

Αν χρειαστείς σκαλοπάτι 

πάτησε στην καρδιά μου! 

Δεν είναι παράκληση ικεσία είναι για τον κάθε άνθρωπο. Είναι 

η μεταβολή της φωνής της αβύσσου σε λάβαρο ελπίδας με διδα

σκαλία μυστική. Η μεταφυσική νύξη με επιγραμματική λιτότητα με

τουσιώνει την κρίση σε λόγο διδακτικό: «Η ικανοποίηση είναι το 

λίκνο του θανάτου». Με μια διαφορά: η ποίηση του Γ. Σιετ. μας 
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δίνει την ικανοποf ηση της πνευματικής πληρότητας. Της διαρκούς 

αναστάσεως του ζώντος πνεύματος με λυρική αρμονfα. 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ 

Πέτρου Γράβιyyερ: Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΙΓΓΟΣ)), Αθήναι 1982 

«Εlμεθα όλοι Έλληνες: οι Νόμοι μας, οι Τέχναι μας, η Θρησκεlα μας, η Φιλολqγlα 
μας, έχουν την ρlζαν τους στην Ελλάδα)) 

SHELLEY 

Γράφει κάπου ο Καμύ: οι μεγάλες ιδέες έρχονται στον κόσμο 

απαλά σαν περιστέρια. Αν εντεfνωμε προσεκτικά την ακοήν μας, 

μέσα στον :tάλαγο αυτοκρατοριών και εθνών fσως ακούσωμε ένα 

αμυδρό θρόισμα φτερών, το ανάβλuσμα ζωής και ελπfδος. 

Το παραπάνω βιβλfο κορωνfδα στη μακρόχρονη και φωτεινή 

παροuσfα της Βιβλιοθήκης της «Σφιγγός» αποτελεf ένα τέτοιο 

άγγελμα ελπίδας και ζωής στον τσακισμένο αιώνα μας. Ένα έργο 

πανανθρώπινου οραματισμού, φαοuστικού προβληματισμού, αρ

χαιοελληνικού μεγαλεfοu. Δεν βρfσκω εκφραστικότερες λέξεις για 

να το χαρακτηρfσω από εκεfνες του σοφού σχολιαστή του Ιερο

κλέοuς MARIO MEUNIER. 

«Αυτό το λαμπρό υπόμνημα, άριστο δεfγμα φωτισμένης ελλη

νικής ισορροπtας, μας εfναι πολύτιμο σαν η τελεuταfα και ωραιοτά

τη ηχώ της μεγάλης φωνής του Πυθαγόρα. Σε αυτό βρfσκοuμε 

εξακριβωμένη έκθεση των γνωμών, των δογμάτων και των πεποι

θήσεων μιας των περιφημοτέρων φιλοσοφικών σχολών της αρ

χαιότητας και φωτεινή γνώση για την ζωή των Πuθαγορεfων και 

της καθαρτικής άσκησης, της ιερής ηθικής της θεωρfας της γνώ

σεως και της αντfληψης τους σχετικά με την σωτηρfα που επιτυγ

χάνεται μέσω της επιστροφής στον Θεό». 

Η καινοτομfα που αναπτύσει και τεκμηριώνει στο βιβλfο αυτό 

ο συγγραφέας με τεράστια βιβλιογραφfα και πληθώρα στοιχείων 

είναι η γνωστή στους φιλοσόφους ιδέα της «Μεγάλης Παράδο

σης» δηλ. η πνευματική-ιστορική ενότητα και συνέχεια της Ευρώ

πης και των οδηγών της μέσα στους αιώνες ξεκινώντας από τον 

θείο Πυθαγόρα και την μυθική Θούλη και φτάνοντας ως τις μέρες 

μας. Είναι γοητευτικό και συνάμα συναρπαστικό το ταξίδι αυτό της 
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γηραιάς ηπείρου μας. Φωτεινοί σταθμοί του ο Πλάτωνας, ο Πλω

τίνος, ο Πρόκλος, ο Πλούταρχος, ο Πλήθων, ο Δάντης ... 

Πως δικαιολογείται όμως μια ανασκόπηση 2.500 χρόνων 

ιστορίας του πολιτισμού μας; Και γιατί ο Πυθαγόρας είναι το κέν

τρο και η αφετηρία της προσοχής του συγγραφέα; 

Στην εισαγωγή του βιβλίου μας εξηγεί: « ... Εάν ελάβαμε ως βά

σιν τον Πυθαγόραν, είναι διότι αυτός υπήρξεν ο πρώτος εις την 

Δύσιν και ίσως ο μόνος που επέτυχε να συνθέση την Επιστήμην 

και την Θεολογίαν δια της Φιλοσοφίας εις ένα πλήρες και ολοκλη

ρωμένον Οικοδόμημα, με επίκεντρον τον Άνθρωπο. Συνθέτει το 

συγκεκριμένο με το αφηρημένο, το απτό με το απροσπέλαστο στη 

διάνοια, Πίστη με τη Γνώση. Με βάση το φωτεινό του παράδειγμα 

δεν συνετάξαμε έργον περί Θεού, περί Κόσμου, περι Ανθρώπου, 

αλλά έργον δια τον Άνθρωπον, δια εκπλήρωσιν του σκοπού του, 

δια την αποδέσμευσιν του από το βάρος της Ύλης και ξεπέταγμα 

του προς τα ανώτερα και άξια του Ανθρώπου πρότυπα που μας 

επέδειξαν σαν καλλιτεχνήματα οι ποιηταί του αρχαίου ελληνικού 

μεγαλείου». 

Και μας υπογραμίζει πιο πάνω τα λόγια του Κ. Τσάτσου: «Επι

στροφή εις τον Άνθρωπον σημαίνει επιστροφή στον Ανθρωπι

σμό, σε όλες τις σκέψεις και πράξεις που κάνουν τον άνθρωπο άρ

χοντα και όχι δούλο της ύλης. Στη κληρονομιά της- καθ' αυτό Ευ

ρώπης υπάρχει ο άρτιος άνθρωπος, ο άρχοντας και ο δίκαιος 

συσχετισμός του με τον γύρω του υλικό κόσμο. Εκεί θα ζητήσω

με το Παράδειγμα, το κριτήριο, τον πολικόν αστέρα της πορείας 

μας. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο κατά το πλείστον θα τον βρούμε 

και από αυτόν θα πρέπει να ξεκινήσωμε. 

Και συνεχίζει: « .. .Ξέρω πως στον καιρό μας δεν είναι της μό

δας οι «επιστροφές». Η αλαζονία του πάντα πιο πρωτοπορειακού,

του πιο νεωτεριστικού, ξένου προς την Παράδοση σαγηνεύει τόσο

τα χαύνα πλήθη, όσο και τους δημοφιλέστερους πνευματικούς

ηγέτας των. Την αναδρομή στην Ιστορία δεν την συμπαθούν (τα

διδάγματα της αρχαίας σοφίας μάλλον τα αποστρέφονται). Διότι

δεν έχουν μέσα τους ιστορία, δεν έχουν ρίζες στη γη των προγό

νων τους. Αν αυτής της νοοτροπίας οι άνθρωποι επικρατήσουν

(και ολοένα περισσότερο επικρατούν θα γίνουμε (ημείς οι Ευρω

παίοι) κακέκτυπα των Ρώσων ή των Αμερικάνων ... Και τότε, και αν

ακόμη βρεθή κάποιος Αέτιος, να δώση μια τελευταία μάχη για την

τιμή της Ευρώπης ... θα χρειασθή να περάσουν αιώνες για να ξανα

θυμηθούμε ότι είμαστε προπάντως άνθρωποι σαν τον Σωκράτη,

τον Μάρκο Αυρήλιο, σαν τον Αγ. Φραγκίσκο, σαν τον Μονταίν και

σαν τον Γκαίτε». 
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Μας είναι έτσι ευχάριστο να ακούσουμε από τον κ. Γράβιγγερ 

για την σκοπιά από την οποία εξετάζει τον Πυθαγόρα: « ... Αποβλέ

πει όχι εις την «σοφήν» παρουσlασιν του συνήθους κοινωνικού 

βίου του Διδασκάλου των Αιώνων, αλλά εις την αναγωγήν στοι

χείων βασικών περί της προσωπικότητος αυτού ως θεοφορήτου 

Ανθρώπου, βάσει των οποίων ο σύγχρονος άνθρωπος θα γνωρί

σει την αληθή Βιονομlαν των μεμυημένων και θα ιδρύση εκ νέου 

μίαν Επιστήμη της Ζωής, θεμελιωμένην επr των αναλοlωτων Νό
μων της Φύσεως και του Πνεύματος». 

Μια εργασία που θα ικανοποιήσει κάθε σοβαρό αναγνώστη 

και ερευνητή. Στη σκιαγραφία αυτή του Πυθαγόρα και της φιλοσο

φίας του δεν υπάρχει τίποτα αυθαίρετο ή φανταστικό. Κάθε λό
γος κάθε χαρακτηρισμός βασίζεται σε αποσπάσματα γνωστών αρ

χαίων η νεωτέρων συγγραφέων. 

Μερικά από τα κεφάλαια: 

«Η χρυσή άλυσσος· διαδοχής της Ελλην. Παραδόσεως: Ορφεύς

Πυθαγόρας-Πλάτων-Πλωτfνος-Πρόκλος». 

«Η Πυθαγόρειος κοινότης, εξωτερική φιλοσοφία, ηθική, κοινωνιο
λογία». 
«Παραδοσιακοί Επιστήμαι των Πυθαγορείων» (Αριθμολογία, Αλ

φαβητικά σύμβολα, Γεωμετρία-Στερεομετρία, Μουσική Αρμονία, 

Αστρονομία). 

«Εσωτερική Διδασκαλία του Πυθgγορισμού» (Πυθαγόρειος Θεο

λογία, Κοσμολογία, Ανθρωπολογία, Κάθαρσις, Σωτηρία, Λύτρω
σις). 
Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να λεχθούν για την αξία και τη σημα

σία ενός τέτοιου έργου στην εποχή μας. Είναι ένας vδηγόςζωής 

και όπως μας είπε ο συγγραφέας κι ένα έργο ζωής. 

Κλείνουμε το σημείωμα μας με την σεμνή απολογία του δη

μιουργού: 

«Το παρόν έργον περί Πυθαγόρου δεν παρουσιάζει μιαν 

απλώς ιστορικήν ή φιλολογικήν έκθεσιν της Προσωπικότητος του 
μεγάλου Διδασκάλου, αλλ' αποβλέπει, βάσει πλήθους αποσπασμά

των των αρχαίων συγγραφέων εν μεταφράσει, εις την α�άπλασιν 

και αναδιάρθρωσιν του συγχρόνου Ανθρώπου και γενικώς του δυ

τικού Πολιτισμού, εις την μεταστροφήν του προς το Αληθές, το 

Αγαθό και το Ωραίον της αρχαίας ελληνικής Σοφίας. 

Ο συγγραφεύς αποτείνεται προς τους Ανθρώπους που με 

δέος διαπιστώνουν την άβυσσον που οδηγείται η σύγχρονος κοι

νωνία και θέλουν να βοηθήσουν τον Άνθρωπον να καταστή 
πραγματικόν ομοίωμα του Θεού». 
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Εύρετήριον 
�Ομιλιών καί >'Αρθρων 

εις Πυθαγόραν ( 1976-1981) 

καί εις Τεκτονικό Δελτίο-Πυθαγόραν 

( 1982-1984) 

Γιάννης Άβδελίδης 

Θεμελιακές άρχές τοϋ Έσωτερικοϋ Διαλογι

σμού 

Θάνατος καί Αlω1ιιότητα 

Έλ. Άγγελάκος 

Τό φώς καί ή ώφέλειά του 

Άναστ. 'Αλεξόπουλος 

Ό Βελλερο�όντης 

Κ. 'Αναγνωστόπουλος 

Ό μϋθος τού Διονύσου 

Συμφωνία σέ λά ϋφεση 

Τό άτομο καί ή κοινωνία 

Παν. Άναγνώστου 

Πυθαγόρας, ζωή καί διδασκαλία 

Σπυρίδων Νάγος 

Μόσχ. 'Αποστολίδης 

1984 τ.6 σ.60 

1984 τ.9 σ.350 

1981 σ.272 

1979 σ.75 

1978τ.10-11 σ.13 

1983 τ.3-4 σ.78 

1 983 τ.5 σ.4 7 

1978 τ.12 σ.12 

1983 τ.5 σ.28 

Τό έλληνικό πνεύμα - ή 'Επανάστασις τοϋ 21 1977 τ.1 σ.34 

Σταύρος Βασαρδάνης 

Περί 'Ελευθερίας 

Σκέψεις γιά τήν «Κοιλάδα τών Ρόδων» 

1984 τ.7 σ.165 

1984 τ.9 σ.367 
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Δημ. Βασιλάκος 

Τ ό καλό καί τό κακό 
'Απάντηση σέ μιά προφητεία 

Χρ. Βασιλεrου 

Ή κοσμογονία τού 'Ησιόδου 
ΟΙ άρχαίοι Μύθοι 

Τζών Βεϊνόγλου 

Ή 'Ιωνία στόν μεγάλο ξεσηκωμό 

Παν. Βλαχόπουλος 

1985 

1983 τ.3-4 σ.53 
1984 •τ.9 σ.319 

1983 τ.5 σ.35 
1984 τ.7 σ.150 

1982 τ.1 σ.27 

Ό 'Άγ. Γεώργιος Φιλικών καί ή Ζάκυνθος 1983 τ.5 σ.85 
Όρκομωσία Διοy. Σολωμού στή Φιλική 'Εται-
ρία 1984 τ.6 σ. 79 

θρασ. Βλησσrδης 

Τό πρόβλημα τού ΕΤναι καί της γνώσεως 
Τετέλεσθαι 

Έμμ. Γαλάνης 

Τά Ιδεώδη τού Έλευθεροτεκτονισμού 

Γ. Γεωργιάδης 

Ή ήθική άξία τού μεγάλου ξεσηκωμού 

Ήρ. Γεωργούλης 

'Ορθολογισμός καί Μυστικισμός 

Άθ. Γκενερέλης 

Τό χειμερινό 'Ηλιοστάσιο 

Θαλής Γρηγορόπουλος 

Δημ. Ίωαννίδης 

Ήρ. Δανιήλ 

Θεμελιώδεις Άρχαί τού Τεκτονισμού 

1979 σ.37 
1984 τ.7 σ.120 

1977 τ.6 σ.32 

1978 τ.9 σ.33 

1979 σ.114 

1980 σ.151 

1983 τ.5 σ.77 

1980 σ.149 
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Ή Εύθανασία 
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Ό χρόνος, σταθμός καί έξέλιξη 

Έμ. Δρεπανάσκυ 

Τεκτονισμός, 'Αδελφότης χωρίς σύνορα 

Ί. Δροσόπουλος 

Τη.τονισμός, ότομική ένέργεια καί κοινωνική 
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1982 τ.1 σ.36 
1 983 τ.2 σ.21 

1981 σ.265 

συμπεριφορά 1979 σ.105 

Γεωρ. Εύθυμ(ου 

'Εντυπώσεις-συμπεράσματα όπό τή Γεν. Συνέ-
λευση της 28/1/64 1984 τ.6 σ.80 

. Αχιλ. Ζαβαλλής 

Τεκτονική έκδρομή στό μοναστήρι Παναγία-; 
Άρίκου 
Τεκτονικοί στοχασμοί 

Θωμ. Ζαφε(ρας 

Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος 

Χρήστος Θηβαίος 

1976 τ.4 σ.15 
1981 σ.311 

1980 σ.185 

Ό Τεκτονισμός εΤναι θρησκεία; WΟχι δέν εΤναι 1981 σ.276 

Ί. Ίακωβ(δης 

Γιατί ό Τεκτονισμός εΤναι κλειστός στίς γυναί-
κες 1976 τ.1 σ.7 

Γ. Ίωαννιδης 

Οlκογένεια-Φιλία στά όποφθέγματα τών έπτά 
σοφών 

Άρ. Κακούρης 

Σύμβολα καί 'Αλληγορίες 
Ή τεκτονική μέθοδος έκπαιδεύσεως 
Τό Δελφικόν Γνώθι σ· αύτόν 

1979 σ.15 

1977 τ.6 σ.36 
1978 τ.9 σ.11 
1983 τ.5 σ.55 
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Μιχ. Καλκάνης 

Περί Τεκτονικής σιγης 1976 τ.3 σ.8 

Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ταξίδι στή Γαλάζια Πολιτεία 1984 τ.8 σ.262 

Ίάκ. Κάμφωνας 

Ό Νόμος της σιγης 1976 τ.3 σ.9 

Άπ. Καραλης 

Ή εύδαιμονία, ό βαθύτερος σκοπός της άν-

θρωπίνης ζωης 1976 τ.3 σ.25 

'Ομοιότητες καί διαφοραί 'Επιστήμης καί Τε-

κτονισμού 1977 τ.2 σ.29 

Π. Καρανίκας 

ΑΙ διάφοροι θεωρίαι περί τήν καταγωγήν τού 

Έλευθεροτεκτονισμού 

Ό Μυσταγωγικός θάνατος 

Ή γοητεία τού Τεκτονισμού 

Τά λευκά γάντια στόν Τεκτονισμό 

Μερικές σκέψεις γιά τόν Τεκτονισμό 

Ό Γκαίτε έλ-=ύθερος Τέκτων 

Γ. Καρρέρ 

Έκ της Στοάς τού Άγ. 'Ιωάννου 

Γ λ. Κασουλίδης 

Ή βασική Ιδέα πού συμπληρώνει τήν τριλογία 

'Ελευθερία-Ίσότης-'Αδελφότης 

Τά συμπόσια τών τεκτόνων 

Χρ. Κατσικόπουλος 

Ή 'Ελληνική 'Αντικαρκινική 'Εταιρία 

Γ εώρ. Καψωμένος 

Ό Τεκτονισμός καί ol έπικριταί του 

1976 τ.2 σ.27 

1976 τ.4 σ.13 

1978 τ.9 σ.9 

1978 τ.10-11 σ.9 

1978 τ.12 σ.5 

1979 σ.69 

1977 τ.6 σ.42 

1978 τ.9 σ.7 

1981 σ.315 

1976 τ.3 σ.20 

1976 τ.1 σ.3 
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Πρός τήν Σεπτήν Ίεραρχίαν της έν Κρήτr:� 'Εκ
κλησίας 
Ή έντός ήμών Βηθλεέμ 
Ή μεταφυσική δικαίωση της Δημοκρατίας 
ΟΙ όρfζοντες τοϋ πνεύματος 

Πέτρος Κουρκουμέλης 

Ό Κερκυραϊκός Τεκτονισμός 

Ό Τεκτονισμός στήν Κέρκυρα 

Κ. Κρούπης 

Έναρμονίσωμεν έαυτούς πρός τόν παγκό-
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1977 τ.2 σ.6 
1980 σ.219 
1984 τ.6 σ.31 
1984 τ.7 σ.147 

1 983 τ.5 σ.82 

1984 τ.6 σ.84 

σμιον ρυθμόν 1980 σ.189 

Κ. Κυριαζόπουλος 

Ή Μύησις τοϋ Πυθαγόρου 

Άνδρ. Κωνσταντόπουλος 

Τό πρόβλημα τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοϋ 

Ίω. Λαδάς 

Τό πραγματικόν νόημα της ζωης τοϋ άνθριίJ

που 

Μηνάς Λογοθέτης 

1982 τ.1 σ.23 

1984 τ.9 σ.360 

1976 τ.2 σ.22 

Τό μήνυμα τοϋ Γκράαλ 1982 τ.1 σ.6 

Ό Γκαίτε ώς Τέκτων 1983 τ.3-4 σ.9 

'Εγκύκλιος 1983 τ.5 σ.1 

Ό Βόλφγκανγκ 'Αμαντέους Μότσαρτ ώς Τέ-

κτων 
'Εκατόν έτη έλληνικοϋ Τεκτονισμού 
'Εγκύκλιος 

Σταμ. Μακρής 

Πορεία πρός τόν αύθεντικό άνθρωπισμό 
Άρχές ήθικης καί θρησκείας 
Τό νόημα της 'Ελευθερίας 

Ή Τεκτονική Μεταφυσική 

1984 τ.6 σ.13 

1984 τ.7 σ.103 
1984 τ.9 σ.291 

1977 τ.6 σ.34 
1978 τ.12 σ.5 
1 982 τ. 1 σ.1 7 

1983 τ.5 σ.18 
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'Αρχές ήθικης καί θρησκείας. Ή Τεκτονική θέ

ση 

Άπό τό φώς πρός τήν Θεότητα 

Χρήστος Μανέας 

'Εγκύκλιος 

Φωνή άπό τόν τάφο ... 

'Ανακοινώσεις 

'Εγκύκλιος 

Άθ. Μαρyέλης 

Σκιαγράφηση της άρετης 

Κ. Μελισσαρόπουλος 

Ό Στεγαστής 

Ύπηρετείν ... 

'Ηλιοστάσιο καί συνεστιάσεις 

'Ελεύθεροι καί ένάρετοι 

Εύγενείς έπιδιώξεις 

Γ. Μιτσrδης 

'Εθνικές έπέτειοι 

Εύ. Μουτσόπουλος 

Εύθύνη σύγχρονου άνθρώποu 'Ελευθερία καί 

'Αξιοπρέπεια 

Ή καιρικότης της Φιλοσοφίας 

Κ. Μπάλλας 

Ή μυστική πλευρά τοϋ Πuθαγορικοϋ συστή-

1985 

1984 τ. 7 σ.139 

1984 τ.8 σ.218 

1 983 τ.3-4 σ. 1 

1983 τ.5 σ.26 

1984 τ.6 σ.91 

1 984 τ.8 σ. 1 93 

1982 τ.2 σ.43 

1976 τ.4 σ.6 

1977 τ.7-8 σ.12 

1978 τ.10-11 σ.16 

1978 τ.12 σ.11 

1979 σ.51, 

1980 σ.224 

1983 τ.3-4 σ.94 

1983 τ.5-6 σ.6 

1984 τ.9 σ.297 

ματος 1980 σ.206 

Παν. Μπελούσης 

Άλεξ. Τζαζόποuλος, ό άνθρωπος, ό άγωνιστής 't976 τ.1 σ.11 

Τεκτονική Βιωτική 1978 τ.9 σ.16 

Νικ. Μπερης 

Ό Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων 1977 τ.1 σ.27 
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Γεώρ. Μπιμπίρης 

'Αφιέρωμα στόν μουσουργό Τέκτονα J. Sibe-
lius 1983 τ.2 σ.35 

Σπυρ. Νάγος 

Τά μυστήρια τοϋ 'Ιωάννου 
Ό σκοπός τοϋ Τεκτονισμού 

Κ. Όλύμπιος 

'Η φιλία

Νικ. Παναγιώτου 

Τό φιλάνθρωπον είναι τό βασικώτερο γνώρι-

1979 σ.85 
1984 τ.8 σ.224 

1981 σ.270 

σμα τοϋ Τέκτονας 1979 σ.109 

Δημ. Παπακωνσταντίνου 

«Ούδέν οίδα» 
28 'Οκτωβρίου 1940 

Τασ. Παπαναστασάτος 

1 983 τ.3-4 σ.44 
1983 τ.5 σ.1 5 

Τά 'Ηλιοστάσια καί ή Ίωαννιτική παράδοση 1980 σ.1 Β7 

Γ.Χ. Παπαχαραλάμπους 

Τά όρχαία Μυστήρια καί ό Τεκτονισμός 1976 τ.1 σ.17 
'Αρχαία Μυστήρια (Όρφικά-Πυθαγόρεια-
Έλευσίνια) 1980 σ.1 65 

Έμμ. Παρασκευάς 

Ό αlώνιος έφηβος 1980 σ.14 7 

Ν. Παρτσινέβελος 

Ή σιγή 

Θ. Πετρακόπουλος 

Μύησις 

Άθαν. Ρεντζεπόπουλος 

Ό Νίκος Καζαντζάκης καί τό έργο του 

1980 σ.198 

1980 σ.188 

1984 τ.6 σ.68 
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Χρ. Ριζόπουλος 

ΟΙ Τέκτονες της Άμερικανικης 'Επαναστάσεως 
τοϋ 1776 
Ό Τέκτων Γεώργιος Κάνιγγ 
'Ερρίκος Σλημαν, άκάθεκτος έρευνητής καί 
Μύστης 
Ή Ιστορία της 'Ελλάδος εΤναι άνάγκη νά ξανα
γραφη 
Έπαμ. Δεληγεώργης 

Β. Ρόζος-Κ. Κόντος 

Ύπέρτ. Περιστ. Σοφία. 100 έτών ζωή καί δρά
σις 

Στ. Ρωμαvιάς 

Ή πνευματική δομή τοϋ άνθρώπου 

Γ. Σακελλαρίου 

Πυθαγόρας, ό μέγας φιλόσοφος δλων τών 

1985 

1976 τ.4 σ.34 
1977 τ.7 -8 σ.5 

1977 τ.7-8 σ.41 

1 9 7 8 τ. 1 0-1 1 σ. 3 7 
1980 σ.201 

1984 τ.8 σ.24 7 

1976 τ.2 σ.9 

έποχών 1976 τ.1 σ.9 
Δόγμα καί Τελετουργικά tοϋ Έσωτερικοϋ Πυ -
θαγορισμοϋ 1976 τ.2 σ.18 
Ό Πυθαγόρας καί ή Σχολή νέων της Σάμου 1976 τ.3 σ.22 
Ό Πυθαγόρας πρός τούς νέους της έποχης 
του 1976 τ.4 σ.28 

Παύλος Σαντορίνης 

Φιλοσοφική διερεύνησις θέματος έμφανίσεως 
τοϋ Σύμπαντ-ος 1982 τ.2 σ.1 
Ή θεωρία πολλαπλών διαδοχικών έκρήξεων 
τοϋ Σύμπαντος 1982 τ.3-4 σ.63 
Συλλογισμοί περί τοϋ Μεγάλου 'Αρχιτέκτονος 
τοϋ Σύμπαντος 1 984 τ. 7 σ.100 

Γ εώρ. Σεργόπουλος 

· Ελευθερία-· ισότης-· Αδελφότης
Ό Τεκτονισμός δέν εΤναι θρησκεία
'Ανασκευή της έκστρατείας ψευδών

1976τ.3σ.1 
1980 σ.145 
1981 σ.324 
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Σπυρ. Σκιαδαρέσης 

Ό Διονύσιος Σολωμός καί τό έργο του 1984 τ.7 σ.167 
Βιβλιοκρισία: 0. Τάσιου, Τεκτονικά Γυμνάσμα-
τα 1984 τ.8 σ.286 

Δήμος Σολωμοvίδης 

'Αλβέρτος Σβάϊτσερ, ενας μεγάλος άνθρωπι
στής 

Ίω. Σταυροπόδης 

Τά Κρητικά Μυστήρια καί ό Τεκτονισμός 
Ό Λυκιδεύς 
· Η συμβολική σημασία τοϋ αϊματος

Στέλ. Συκαλλίδης 

Γνώθι σαύτόν 

Θεοδ. Τάσιος 

Τό Κάλλος, στοιχείο Μυσταγωγικό 
Οί άφελείς συσχετισμοί Τεκτονισμού καί Θρη
σκείας 
Ό Τεκτονισμός καί ή 'Ελευθερία 
· Η άγωνία γιά τή γνώση

Στυλ. Τράκας 

Ή Φιλική 'Εταιρία καί ό Τεκτονισμός 

Μάνος Τρουλλιvός 

Ή Δήμητρα 

Κ. Τσέλλος 

Ό Μονόκερως καί ό συμβολισμός του 
· Η «ίκανή μόρφωσις»
Ό συμβολισμός τοϋ Ρόδου

Γεώρ. Τσιρόπουλος 

Ή έξέλιξη τοϋ όνθρώπου 

1 984 τ. 7 σ. 157 

1978 τ.9 σ.4 
1978 τ.10-11 σ.18 
1980 σ.230 

1978 τ.12 σ.36 

1983 τ.3-4 σ.29 

1984 τ.6 σ.7 
1984 τ.7 σ.123 
1984 τ.8 σ.197 

1980 σ.251 

1 983 τ.5 σ.63 

1978 τ.12 σ.32 
1981 σ.268 
1983 τ.5 σ.41 

1984 τ.9 σ.330 
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Άvδρ. Τσόκκος 

Μύησις, τυπική, συμβολική καί πραγματική 

Unesco 

Τό δικαίωμα νά εΤσαι άνθρωπος 

Γεώρ. Φακός 

Έπί Γης είρήνη 
Τά σύμβολα τών άρχαίων Αlγυπτίων 

'Όθ. Φαμπρικέζης 

Ή ίδιοτυπία τού Τεκτονισμού 

Κλ. Φιλιαvιώτης 

Ό Τέκτων ώς ήγέτης έχει ύποχρεώσεις 

Πέτρος Φράγκος 

Ή άρετή κατά τούς άρχαίους καί τόν Τεκτονι
σμόν 
Μητέρα μου Στοά 

Χρ. Φωτειvόπουλος 

'Ηρόδοτος, Μύστης τών Μυστηρίων της έπο
χης του 

Κώστας Ίωσήφ Χαράκης 

Ροδοθέα 
Ό Σταυρός 
Δίπτυχο 

Παν. Χατζηϊωάvvου 

Τί ώθεί τόν άνθρωπον πρός τό φώς; 

Ίω. Χατζημηνάς 

Γνώθι σαυτόν 

Ξεv. Χατζησαράvτος 

Ή άποστολή τού Τεκτονισμού 

1985 

1976 τ.3 σ.7 

1 986 τ.9 σ.302 

1976 τ.4 σ.2 

1977 τ.7-8 σ.18 

1984 τ.8 σ.209 

1979 σ.107 

1976 τ.4 σ.19 

1977 τ.2 σ.31 

1977 τ.7-8 σ.8 

1982 τ.2 σ.49 

1984 r.6 σ.77 

1984 τ.9 σ.356 

1983 τ.2 σ.26 

1979 σ.52 

1977 τ.1 σ.13 
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Λάζ. Χουμαvrδης 

Ό άνθρωπος ώς άτομον καί πρόσωπον κατά 
τό Τεκτονικόν πνεύμα 

Μωϋσης ό μέγας ήγέτης καί Μύστης 
Ύλη καί πνεύμα 

Δημ. Χρηστάκης 
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1983 τ.2 σ.14 

1984 τ.6 σ.4 7 
1984 τ.8 σ.206 

29 Μα'ί'ου 1453 1983 τ.3-4 σ.83 

Ή όvτίσταση τού λαού πρό καί μετά τήν πτώ-

ση τού Βυζαντίου 1984 τ.8 σ.233 

Κύπρος Χρυσάνθης 

'Ελευθερία καί όνθρώπινα δικαιώματα 

Τρία Τεκτονικό ποιήματα τού Γκαίτε 

Τής Συντάξεως 

Μνήμη Χρ. Ριζοπούλου 

Ό καινούργιος χρόνος 
Στήν Ιερή σκιά τού Διδασκάλου 

Ή έποχή τού όνθρώπου 
Μνήμη Δημ. Τσήρου 
Χριστούγεννα 
Ό όνθρωπισμός τού Μέλλοντος 

Διοικητικός 'Απολογισμός 1981-82 

Διοικητικός 'Απολογισμός 1983 

Αlρείτε τά κατά τήν όρετήν πράπειν 

Βήματα 'Αθανασίας 

'Υπέρτατον Περιστ. Σοφία. 'Εορτασμός 

1 ΟΟτηρίδος 

Ή Τεκτονική συζυγική όναγνώριση 

ΟΙ Στοές Θεσ/κης τιμούν τόν Μακεδονικό 

όγώνα 
Συνέδριο ύπάτων Συμβουλίων Εύρώπης 

('Επιμέλεια Κωστή Μελισσαροπούλου) 

1981 σ.313 

1981 σ.355 

1 982 τ.1 σ.40 

1982 τ.2 σ.11 
1983 τ.2 σ.31 
1983 τ.3-4 σ.6 
1983 τ.3-4 σ.99 
1983 τ.5 σ.4 
1984 τ.6 σ.4 

1983 τ.2 σ.57 

1983 τ.5 σ.109 

1984 τ. 7 σ.97 

1984 τ.8 σ. 195 

1 984 τ.8 σ.244 

1984 τ.9 σ.294 

1984 τ.9 σ.338 

1984 τ.9 σ.376 
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ 

Μπαλάντα 

Μ ιό παιδούλα γνώρισα 
όνειροπαρμένη, 
σέ χωριό σιμά σέ θάλασσα 
γεννημένη, 

Κοχύλια, άστέρια, βότσαλα 
στό μυαλό της, 
τό γαλάζιο, ή άμουδιά 
σπιτικό της. 

Μαργαριτάρια βότσαλα, 
σπίτια κρυσταλλένια, 
όπαλλένια μάτια μου, 
δέντρα σμαραγδένια. 

Ψάχνει νά βρεί στό βυθό 
τά όνειρά της 
κι' ή ζωή γλιστρά 
μακριά της. 

Τό καράβι ποϋ εΤναι τοϋ Δυσσέα, 
ποϋ ol Δελφίνες, 
ποϋ εiναι ol γλυκολάλητες, 
πού μαγεύουνε σειρήνες; 

Μαργαριτάρια βότσαλα 
σπίτια κρυσταλλένια, 
όπαλένια μάτια μου,

δέντρα σμαραγδένια. 

τΗ ρθε ό καιρός καί πέθανε 
- τήν πηρε τάχα ή Θέτις; »
καί, σά νά μήν γεννήθηκε
δέν έζησε ποτέ της.

1985 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ». Χαρ. Τρι
κούπη 26, ο· όροφος Κωδ. 106 79, ε1-
vαι όνοικτά καθημερινώς πλην Σαββά
του 9,30 - 12,30 

Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεv, όποστέλλετε μέ τα

χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν εlς 

την διεύθυvσιv: «Κωστην Μελισσαρό

πουλοv, Χαρ. Τρικούπη 26, ο· όροφος 
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολαί 
μέ τραπεζικός έντολάς μός δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέvτα στούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιv: <ψετώκησε)) ή «άγνωστος». Παρα
καλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εlδοποιήσοuv ή νά μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Θεόδ. Παπαδέας, Άθηναι 

Κων. Στεργίου, Π. Φάληρο 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Βασ. Ίωανvίδης, Δράμα 
Δημ. Μπούκης, Δράμα 
Άθαv. Κατσαούνης, Καβάλα 
Mrs C. Gγalίstas, Swisse 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Χριστόφ. Χατζηϊωσήφ, Άθηvαι 
Μ. Καραβέλλας, Ρόδος 

Κύπρος Χρυσάνθης: 'Έξι Κύπριοι Ποιη

τές. Λευκωσία 1985. 
'Ελένη Σοφρά: Ή 'Ελληνική ποίηση. 

'Ιωλκός. 

Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδη: Στή θύελ
λα της Ζωής (ποίηση). Άθήvα 

1985. 
Δημήτρης Κραvιώτης: Ίχνη (ποίηση). 

Στόμιο 1985. 

Λάμπης Λοϋκος: Νερόμυλοι (Μελέτη 
Ιστορική καί Λαογραφική). 

Δημήτρης Ά. Ματσούκας: Σοφία Σει
ράχ. Άθήνα 1985. 

Κοίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: 'Ηλιο
τρόπια (Διηγήματα). Άθήvα 1985. 

Μελισσάνθη: Νύξεις. 'Αθήνα 1985. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Κρητική 'Εστία. Διευθ. Έμ. Παπαγρη
γοράκης (Ίούλ.-Αύγ. '84) 

Πνευματική Κύπρος. Ύπεύθ. Κύπρος 

Χρυσάνθης (Όκτ.-Δεκ.) 

Τριφυλλιακή 'Εστία. Διευθ. Διοv. Πιτ

ταρός ( Νοέμ.-Δεκ.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουvάκης 

(Ίαv.-Μάpτ.) 

Ροταριανός 'Όμιλος 'Ηρακλείου (Ίαv.

Φεβρ.) 
Ροταριανός Παλμός ('Όμιλος Χανίων) 

( Ίαν.-Φεβρ.-Μάρτ.) 

Σμύρνα. Διευθ. Ίσ. Μαλοβρούβα 
(Ίαν.-Μάρτ., Άπρ.-Ίούν.) 

Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάννης Τζα
vετάκος (Γεv.-Μάρτ.) 

Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατε

ρίνα Τσαλίκη-Κατσιώρη (Μήνας 
1 ος) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ 
(Μάρτ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 100 

Μάϊος.-Ίούνιος 1985 

Σύγχρονη Σκέψη. Άρχισ. Γ. Χαλατσός 

(Μάρτ.) 

'Ισραηλινό Νέα. Έκδ. Δ. ΝικολαΊ'δης 

(Μάρτ.) 

Βορειοελλαδικά. Διευθ. Φ. Τριάρχης 
(Μάρτ.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Μόρτ.
Άπρ.) 

Διάσταση. Διευθ. Γ. Καμπασακόλης 
(Μόρτ.-Άπρ.) 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δ. Βαλασκαντζης 
(Άπρ.-Ίούν.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζόλλας 

Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ήράκλειον: Βασ. βασιλείου 

Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 

Μύτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Β ιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου, 2 Ό

θωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 74815 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

. ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ Δρχ. 600 



Βιβλiα Κρισναμούρτι 

Στό πόδια τοΟ Διδασκάλου (tκδ. 1966) 

Έκλογαi όπό τόv ΚρισvαμοΟρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Ό ΚρισvαμοΟρτι γιό τόv Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Έκπαfδευσι καi σημασlα ζωης 

'Ελευθερία, ή όρχη καi τό τέλος 

Στοχασμοi πάνω στη ζωη (Α' σειρά) 

Στοχασμοi πάνω στη ζωη (Β' σειρά) 

Στοχασμοi πάνω στη ζωη (Γ' σειρά) 

Όμιλfες στην Εύρώπη 

Στη σιγη τοΟ ΝοΟ 

Ή όvαγκαιότητα της όλλαγης 

Τό πέταγμα τοΟ όετοΟ 

Τό πρώτα βήματα της μάθησης 

- 1953

- 1954

- 1956 

- 1958

- 1960

- 1967 

- 1970

- 1970

- 1971

- 1975

''Εγγράψετε νtους συνδpομητάς 

Συνδρομη 1985 δρχ. 600 

"Εξωτερικού S 1 Ο, όεροπορικώς S 1 5 

<<Έπ ιλοyαi)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετfας 1956-1957-1958 

Β' Τριετrας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετfας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετfας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

100 

250 

100 

250 

500 

500 

500 

500 

400 

300 

300 

300 

500 

ΑΙ συνδρομαi ,ι άντfτιμον βιβλίων να άποστέλλωνται με ταχυδρομιιιην fj 

τραπεζιιιην έπιταyην -ιsχι με έντολην- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

Χαρ. Τρικούπη 26, α' δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περί ΤεκτοvισμοΟ 

καί το «περιβόλι» τού Άντιτεκτοvισμοίι στο βιβλίο 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΜΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Κωστης Μελισσαρόποuλος: 'Ηράκλειτος 145 

Λούλα Κωνσταντινίδοu: ΕΤταν τό χρώμα 1 53 

Νίκος Τέντας: 'Ωδή τοϋ μαύρου άδερφοϋ 1 54 

Γ. Φτέρης: Ή έπίδρασις τοϋ Όρφέως έπi τοϋ Χριστιανισμοϋ 1 55 

Αlμιλfα Ίβοu: Στό έδώλιο 159 

Πάνου Άναγνώστοu: Σύνοψις Έσωτερικης Φιλοσοφίας 1 60 

Σαράντος Παυλέας: Ό κύριος Σίσυφος 167 

Πετρούλα Παναγιωτίδη: "Ας φύγουνε 168 

Ρωμύλος Βαμβακόποuλος: 'Αλχημεία καi Ροδοσταuρισμός 169 

Διονύσης Κοuλεντιανός: 'Αδελφέ μου! 178 

Κρισναμοϋρτι: Ροή καi Διάρκεια 179 

Νικ. Καρβούνης: 'Εγωκεντρικός 'Ατομισμός 183 

'Αντρέ Λόπε: Μιό παράξενη πρόγνωση της Έλ. Μπλαβάτσκu 189 

Έλ. Μπαρμπαγιαννίδης: 'Εσπεράντο 192 

Νίκος Τέντας: Τό Νέα Βιβλία 195 

Δημήτρης Τσιμπούκης: Πέτρου Γράβιγγερ: Ό Πυθαγόρας 200 

Εύρετήριον 'Ομιλιών καi Άρθρων εlς Πuθαγόραν 203 

Δέσποινα Πατρινοϋ: Μπαλάντα 214 

Στά προσεχή τεύχη 

Κατίνα Χατζηδημητρίου: Τό πνεύμα τοϋ άρχαίου θεάτρου 
Θωμ. Κιουστελίδης: Κάθαρση - 'Αρετή - 'Ηθική 

Παν. Άναγνώστου: Διό της 'Αναγεννήσεως ή 'Εξέλιξις 

Δημ. Κυριάκης: Περi Pierre Teilhard. 

Νίκος Τέντας: Τό Νέα Βιβλία. 

Ρωμύλος Βαμβακόπουλος: 'Αλχημεία καi Ροδοσταυρισμός. 
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